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Interview – J 
 
Stephanie (S) 
Amalie (A)  
Interview person (J) 
 

 
J: Nu får du lige alderdomshjemmet med her også.  
 
 
Amalie: Jamen det er perfekt. Det er så dejligt, forhåbentligt, eller vi kan bruge det i vores 
projekt, så det er megafedt. Vil du så til at starte med at fortælle lidt om dig selv, hvad du 
arbejder med og om du går til nogle hobbyer i din fritid og ja.  
  
Stephanie: Bare lige et hurtigt spørgsmål – er det okay at vi laver en lydoptagelse. 
 
J: Ja.  
 
Stephanie: Okay, super. 
 
Amalie: Yes.  
 
J: Ja, hvad vil i vide. Jeg er 65 år og jeg er stadigvæk på arbejdsmarkedet. Jeg arbejder med 
ledelse og udvikling indenfor en landsdækkende idrætsorganisation og har stort set arbejdet 
indenfor idrættens verden hele mit liv på forskellige niveauer. Og ja, så er jeg jo single og det 
har jeg erfaret ikke nødvendigvis er en selvfølge når man er inde på de medier der. Men det 
er altså sådan verden den er for mig og så spørger du til fritid. Jeg har børn og børnebørn jeg 
har venner og så er mit arbejde, man kan sige snitfladen mellem arbejder og hvad der er ens 
fritid den er sådan meget blød, vil jeg sige, fordi ud over det rent arbejdsmæssige og 
professionelle også interesserer mig for idræt på mange niveauer. 
 
Amalie: Spændende. Hvad var det jeg tænkte på – jo, hvorhenne i landet bor du cirka?  
 
J: Jeg bor på den Københavnske vestegn.  
 
Amalie: Fedt, tak. Hvor længe har du haft Tinder – er det over en periode eller flere 
perioder?  
 
J: Jeg kan ikke huske, hvornår jeg var på første gang. Det har været sådan lidt on and off. Det 
er ikke fordi det er så forfærdelig mange år, jeg har været der. Men jeg har været på andre 
datingsites igennem de seneste 15-16 år, on and off.  
 
Amalie: Okay.  
 
J: Men Tinder er forholdsvis, ja ny og ny, det ved jeg ikke, det er nok sådan ca. 4-5 år on and 
off.  
 
Amalie: Okay, super. Når du så bruger Tinder, hvor meget bruger du det sådan ca. på en 
uge?  
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J: Det har jeg heldigvis ikke tal på, hvor mange timer jeg bruger. Men der er ingen tvivl om, 
at i perioder bruger jeg det alt for meget og det er også derfor jeg er der on and off. Jeg er 
simpelthen nødt til at lukke ned i perioder, fordi tiden ikke er til det og engagementet ikke er 
der, men også fordi det lidt går hen og bliver, jeg vil ikke sige tidsfordriv, fordi tilgangen til 
det er jo seriøst nok, jeg vil jo noget med det. Men ja, indimellem bliver det lige det her med 
at se om der er nogle nye spændende profiler. Men jeg har ikke tal på det, men jeg vil sige 
når jeg er aktiv, så er det dagligt at jeg kigger ind. 
 
Amalie: Super. De billeder du har på din Tinder profil, har du brugt lang tid på og tænkt 
meget over at udvælge dem. 
 
J: Nej det har jeg egentlig ikke. Fordi jeg oplevede at når jeg loggede på med, via Facebook så 
er der automatik i, Hvad det er for nogle billeder der er på. Jeg har så været inde og slette 
nogen fordi jeg ikke synes de var relevante i denne her sammenhæng. Men ellers har jeg ikke 
siddet og brugt en masse energi på om jeg sidder på den rigtige måde, eller om jeg har det 
rigtige tøj på eller om, nej det har jeg ikke.  
Det kan være det er derfor jeg stadig er der.  
 
Amalie: Okay. Nå men du nævnte før, at du havde… (hosteanfald) 
 
J: Er du blevet testet for nyligt?  
 
Amalie: Ja, det er jeg, i går, men forhåbentligt fejler jeg ikke noget.  
 
J: Og du har ikke fået svar, nej.  
 
Amalie: Nå men du sagde jo selv, at du havde brugt flere datingapps. Hvorfor har du det og er 
der nogle du foretrækker frem for andre? 
 
J: Altså jeg har jo forsøgt og finde frem til det der var mest seriøst for mig og hvor det segment 
som jeg går efter, måske primært opholder sig og jeg vil ikke lægge skjul på, det tænker jeg 
også i vil spørge om eller høre, når i interviewer nogen, at det er i hvert fald min oplevelse, lad 
mig sige det på denne måde, at Tinder nok er det mest useriøse. Af den slags og det er det 
faktisk også, når man kommer op i min alder. Altså jeg oplever rigtig mange også i min 
aldersgruppe, eller lidt yngre, som, ja så svarer man ikke eller pludselig er man der ikke eller 
der er sådan lige en lynhurtig dialog og det virker som om der er noget pingpong og så bum, 
så er vedkommende bare væk igen eller videre. Og jeg ved godt, at langt hen ad vejen er det 
sådan den verden er. Den er meget ind og ud, hurtig ind og hurtig ud. Rigtig mange føler ikke 
nogen forpligtigelse eller noget ansvar i forhold til de rent faktisk sidder og bruger en anden 
persons tid og man åbner lidt op og alligevel bliver man ikke behandlet med respekt. Det synes 
jeg som sådan er det største problem for de her sites i alt almindelighed og måske Tinder i 
særdeleshed. Og det kan jo være fordi Tinder oprindeligt er født til et helt andet segment end 
mit, med unge mennesker der lige prøver at, det ved i nok meget bedre selv, finder hinanden 
hurtigt, så er det lige hygge en aften, en nat og en morgen og så ja, så er det væk igen. Og så 
er der selvfølgelig også nogle der vil noget mere og der er også nogle, hvor der opstår nogle 
vedvarende relationer, det ved jeg godt, men altså ja, jeg kan i hvert fald godt finde andre 
sites som umiddelbart virker mere seriøse, dating.dk, plus 50 og datingsenior eller hvad de nu 
hedder, i hvert fald til min aldersgruppe.  
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Amalie: Ja og så i forlængelse af det, så grunden til at du har valgt at bruge Tinder, er grunden 
til det så at den er bygget op sådan let overskueligt eller har du nogle grunde til at bruge den? 
Nu synes du jo selv, at af alle dem du bruger, er det den mest useriøse. Men hvorfor er det så, 
at du bruger den?  
 
J: Ja det er et skidegodt spørgsmål. Jeg tror, til at starte med handlede det lidt om 
nysgerrighed, hvad det var for et medie og så synes jeg egentlig meget godt om det koncept 
med, at der skal være et match, før det ligesom er en dialog. Det synes jeg faktisk er fint, at 
der først er hul igennem ved et gensidigt match, det kan jeg egentlig meget godt lide, ved det. 
Og så er det jo, det kan være billigt ihvertfald, du kan lade være med at lave noget 
abonnement, så har du nogle begrænsninger derinde, ja, men du har jo stadigvæk mulighed 
for at etablere kontakt med nogle mennesker, så på den måde er det økonomisk attraktiv, kan 
man sige.  
 
Amalie: Ja, hvad kan vi tage her (leder efter spørgsmål) – du har jo selv svaret på mange af 
spørgsmålene her. Den her er måske meget god. Føler du, at du er nødsaget til at bruge de 
her datingapps og datingsider, for at finde en kommende partner? 
 
J: Jeg ved ikke, om jeg føler at jeg er nødt til, men det er jo ligesom sådan at den virkelige 
verden den er blevet i dag og det er jo lidt skræmmende at man skal betegne den slags sites 
som den virkelige verden, men det er jo sådan det er blevet. Altså, da jeg var på jeres alder 
der fandt man hinanden på en helt anden måde, der fandtes det her ikke, der gik man i byen 
eller, ja ud og danse eller gik på diskoteker osv. Osv. Jeg synes ikke rigtig at det sker i dag, det 
er ligesom blevet, det at man er på de sites og jeg ville da meget hellere møde en udenfor, 
møde en nede i Rema1000 hen over køledisken og få noget øjenkontakt med det samme, det 
synes jeg da er fedt   - jeg har tit tænkt på at tage det der single-skilt på og så gå ned og handle 
og se hvad der skete med det. Det kan da været jeg blev smidt ud af butikken inden jeg nåede 
at møde en. Men det er da klart, det vil jeg hellere foretrække, det der naturlige møde og 
øjenkontakten og muligheden for at mærke kemi og kriller i maven med det samme, i stedet 
for at man kan sidde og skrive små forelsket i en på sådan en site og når man så mødes, så 
tænker man, hold kæft mand, har jeg virkelig skrevet med hende og altså, sådan tænker hun 
måske også. Sådan er det jo. Nej jeg ved ikke om jeg synes at det, selvfølgelig er det ikke den 
eneste mulighed, men det er en mulighed. Og jeg er der jo også, fordi, jeg har jo været, fundet 
kvinder inden på de her sites som jeg har haft kæresterelationer med i kortere og længere 
varighed. Fordi jeg har oplevet at det kan lykkes, har jeg stadigvæk en tro på, at det er muligt.  
 
Men jeg har også fået en anden tilgang til brugen af det, for jeg er blevet klogere på at der nok 
er flere useriøse. Jeg møder flere useriøse end jeg møder seriøse og det skal jeg bare have 
med i min betragtning når det er jeg går ind på de der sites. Altså for 15 år siden, da jeg var på 
sådan noget for første gang og første gang blev, jeg kan ikke huske om jeg blev blokeret eller 
hvad jeg gjorde, men jeg blev i hvert fald slettet, da man lige havde udvekslet fotos og sådan 
noget. Hvor jeg tog det meget personligt til at starte med, hvor jeg tænker okay, det var så 
lige mit foto der gjorde at vi ikke fortsatte dialogen. Og det har jo ikke noget med mig at gøre, 
det ved jeg udmærket godt, men det er jo sådan man oplever det når man er inde i sådan en 
verden, første gang og derfor tror jeg man skal bære lidt robust, for at være på de medier og 
det ved jeg jo fra andre også, jeg er utrolig ked af, specielt unge mennesker oplever at det kan 
være meget skræmmende og ødelæggende fordi man ikke bliver behandlet ordentligt og fordi 
man ikke er stærk, robust, nok til at være der. Og det står jo meget i kontrast til, at mange 
søger derind fordi de måske ikke er så robust og mangler noget kontakt af en eller anden slags, 
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fordi de måske har lidt sociale udfordringer eller nogle andre ting som gør at man måske tror 
de kan passe lidt mere på sig selv ved at gå ind i sådan et medie, frem for at møde et menneske 
ude på gaden, blandt andet fordi man har det svært ved direkte kontakt. Så kommer det til at 
virke direkte modsat fordi der ikke er nogle mennesker som opfører sig ordentligt.  
 
Stephanie: Jo. Også i forlængelse af det, føler du det er lettere at tage kontakt til andre, via 
datingapps? Fremfor hvis du stod nede i Rema1000. 
 
J: Ja, det handler jo nok om at jeg har jo sådan set ikke umiddelbart udfordringer eller 
problemer med at tage kontakt til andre mennesker, men det er der jo alligevel, du har jo ret, 
det der gør forskellen, det er når man er samlet et sted som her, så har vi jo alle sammen, med 
nuancer, selvfølgelig et formål med at møde et menneske. Hvis jeg går ned og prøver og skrue 
charmen på nede i Rema1000 så kan jeg jo nemt blive misforstået ikke fordi i Rema1000 går 
man typisk ned for at handle vare og man går nok ikke ned for at møde en kæreste. Så derfor 
så kan jeg jo godt blive opfattet som, ja så kunne det blive opfattet lidt som et overgreb. Hvis 
jeg ligesom går ind og holder øje med kurven, og hvis hun så kun handler til en, kunne det 
være skide sjovt at gå hen og spørge om vi skulle slå vores kurve sammen og så lave mad 
sammen, det kunne jo være en fræk måde at gøre det på. Men jeg tror bare ikke det er, det 
er jo ikke det man forventer, når man er nede i Rema1000. Når man er inde på sådan et site 
her, så er der nok en vis chance for at man er der fordi man gerne vil møde et andet menneske.  
Man kan være seriøse eller useriøs og man kan være overfladisk eller ikke overfladisk fordi det 
er jo det, de datingmedier har som, hvad skal vi sige, som et minus. Den overfladiske måde at 
skabe kontakt på hvor man sidder og kigger på, hvad farve øjne har vedkommende, hvor høj 
er vedkommende, hvad farve hår og ja, går man til yoga eller golf. Så sidder man og sætter 
flueben ved sådan nogle ting, uden egentlig at have en realistisk chance for at vide, hvad det 
er for et menneske der er bag, hvad for et hjerte der er der. Det er det jeg synes er det 
skræmmende, ved de her medier, man bliver valgt til og fra ud fra nogle fuldstændig 
ligegyldige overfladiske ting. Men det er jo sådan den verden er.  
 
Amalie: Ja. Har du oplevet at møde nogle, som har udgivet sig for at være nogen, men så når 
du møder dem så er de egentlig ikke som de har sagt, at de er. 
 
J: Nej det ved jeg ikke om jeg har. Men jeg synes jeg har mødt nogen hvor jeg ikke kunne 
genkende dem, når jeg så dem ude i den rigtige verden, altså fordi det ikke var deres billeder 
på profilen eller også var det meget gamle billeder der var på profilen. Det er jo klart når man 
møder et menneske, uanset om man går en tur eller sætter sig ned for at drikke en kop kaffe 
eller man starter op med den helt store gourmet middag så er der selvfølgelig mulighed for at 
komme tættere ind på mennesket og spørge mere ind. Og man har jo en øjenkontakt, man 
mærker lidt, er der noget ærlighed bag de svar og bag de spørgsmål. Der kan man jo meget 
nemt gemme sig bag en pc’er eller en telefon, man skriver frem og tilbage. Så selvfølgelig er 
der forskel på at kommunikere. Der er også forskel på at kommunikere med jer her, som vi 
kommunikerer nu, end hvis vi mødtes et sted og tog et interview ude i den rigtige verden. Så 
ville jeg også møde jer på en anden måde og i vil møde mig på måde. Jeg tror også sådan set 
er meget almindeligt og meget naturligt uanset, hvad ærindet er. Men det er ikke sådan at, 
jeg synes ikke jeg har mødt nogen som der har løjet for mig, om altså at de på den måde er en 
anden. Jeg har for mange år siden mødt nogen som måske ikke helt var så langt med deres 
skilsmisse, som de havde givet udtryk for. Men ja.  
 
Amalie: Ja, hvad skal vi finde på. Super fede svar du kommer med, du får svaret på mange af 
de spørgsmål som der egentlig skulle dukker op lidt senere, så det er jo bare dejligt. Ja, Tror 
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du at du er blevet mere kritisk overfor hvem du vælger at gå på dates med i dag, fremfor hvad 
du ville have gjort da du var yngre, da datingapps ikke var så udbredt?  
 
J: Ja, det tror jeg helt bestemt. Men det tror jeg har noget at gøre med, heldigvis, man siger jo 
at jo ældre man bliver, jo klogere bliver man også. Og man bliver mere bevidst om, hvad det 
er for nogle mennesker man kommunikerer med – det gør jeg også i mit arbejde, så på den 
måde har jeg det nemmere. Jeg har interviewet utrolig mange mennesker i mit liv qua 
ansættelsessamtaler med professionelle og frivillige og på den måde, så lærer man også 
mennesker at kende og man finder ud af, hvad der egentlig gemmer sig. Så på den måde er 
jeg da blevet klogere, men jeg tror også det handler lidt om at da man var yngre, da jeg var 
yngre i hvert fald, nu kan jeg jo kun tale for mig selv, der var det nogle gange lidt mere med 
bind for øjnene at man gik ind i forhold, altså okay hvad var det værste der kunne ske, hvis det 
var at det ikke lige var hende. Så kom man videre alligevel og man er lidt uovervindelig i jeres 
aldersklasse også, det er den ene ting – den anden ting jeg tror der også spiller en rolle også, 
det er at jeg har jo ikke 30-35 år tilbage af mit liv, slet ikke inde på datingmarkedet, vel. Så på 
den måde føler jeg måske også at jeg skal være, ikke fordi det er noget jeg bevidst går efter, 
men jeg tror det ligger lidt implicit at prøve at have en mere seriøs tilgang til de mennesker 
som jeg får kontakt med – jeg kan bare tage for 15 år siden, da jeg var på, for første gang der 
oplevede jeg nogle uger hvor jeg havde 10-15 fysiske dates, altså hvor jeg simpelthen bare 
lavede aftalerne, gik ud og mødte dem og så hvad der skete. Nogle dage havde jeg to dates, 
det var jo dødhamrende useriøst, altså det kan jeg da godt se i dag, at det var. Men den tilgang 
havde jeg da også for 15 år siden, i dag er der meget længere imellem at få kontakt med en 
og så føle at hende vil jeg gerne møde. Til gengæld er jeg også blevet meget klogere på, med 
at skrive alt for lang tid sammen og gå hen og blive småforelsket bag en skærm, heller ikke 
fører til noget som helst. Det er den der balance med, hvor meget skal du lige afdække før end 
at du aftaler, okay der er basis for at mødes ikke. Det skal ikke være alt for hurtigt, men der 
skal heller ikke gå for lang tid. Jeg vil gerne møde vedkommende forholdsvis hurtigt, men jeg 
er nødt til at sikre mig lidt omkring hendes værdi sæt, inden jeg ligesom går ud og møder 
hende. Kaffe er sgu dyrt på cafeerne ik.  
 
Amalie: Ja, det er det. Ja, tror du at der er flest fordele eller ulemper ved datingapps – og rent 
hypotetisk set, ville du så ønske at datingapps ikke er lige så udbredt som de er blevet?  
Hvis det giver mening.  
 
J: Altså, du tænker på, om jeg ville ønske at de var mere udbredt tidligere eller, hvad tænker 
du?  
 
Amalie: Ja men, om de faktisk slet ikke var blevet en ting, at man stadigvæk, som da du var 
ung gik på diskotek og mødte nogle der?  
 
J: Nej, jeg tror faktisk at datingsites har en mission, altså det tror jeg. Jeg tror der er rigtig 
mange mennesker der har gavn af dem og som har mødt deres kærlighed derinde og som der 
ikke ville have mødt det menneske eller tilsvarende menneske, hvis ikke at de medier var der. 
Jeg tror på at de har en mission - jeg tror bare vi skal lære at bruge dem rigtigt og vi skal passe 
på når vi er der og vi skal være, tro mod os selv når vi er der. Så nej jeg er, de er kommet for 
at blive. Vi kan sagtens sidde og tale om det, men vi har ikke en kinamands chance for at lave 
om på det vel. Men altså jeg tror de er okay, fordi der er mange mennesker som måske har 
bedre forudsætninger for at finde nogen på den her måde. Så tror jeg faktisk også, når vi sidder 
og snakker om det på denne måde her, at når jeg tænker mange år tilbage, hvor de her sites 
ikke var der, der var selvfølgelig diskoteker, hvor man gik ud og mødte og fandt dem der. Eller 
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man fandt dem blandt fælles venner eller man fandt dem på arbejdspladsen, eller på 
idrætspladsen. Jeg tror der er rigtig mange mennesker der har mødt hinanden på 
arbejdspladsen og der er der jo ikke noget mærkeligt i – men jeg tror at den kultur vi har i dag, 
med MeToo, faktisk kan være med til at blokere for muligheden for at man finder hinanden 
på arbejdspladsen. Fordi vi er simpelthen blevet så skræmt af at tage de kontakter, sende de 
signaler blandt vores kollegaer. Så jeg tror simpelthen at, og det er ikke, respekt for MeToo, 
respekt for at der er kommet fokus på det, for der er rigtig mange ting der sker, som ikke må 
ske. Men det har bare en hage også, det har den hage at vi er blevet meget mere forsigtige i 
forhold til at prøve at indlede noget som kunne komme hen i retningen af relation på vores 
arbejdsplads. Vi gør sådan her (stop-tegn) med hænderne og det gør at det også er med til at 
presse ind nogle andre steder hvor det er okay og tage den snak. Det er jo stadigvæk ikke okay 
at man ikke opfører sig ordentligt, men at det er okay at her er vi i et rum fordi vi gerne vil 
have en eller anden form for relation. Det er blevet mere sådan på arbejdspladsen, at der er 
vi der udelukkende for at arbejde og vi må fandeme ikke sige hverken det ene eller det andet, 
vi må ikke blinke med øjet, altså tænk hvis man lige har et eller andet i øjet og kommer til at 
blinke og der sidder en kvinde overfor, så kan helvede være løs ik. Det tror jeg faktisk.  
 
Amalie: Det er nogle gode refleksioner.  
 
Stephanie: Ja det er det virkelig.  
 
J: En anden ting jeg egentlig har lyst til at sige til jer omkring det, det er at jeg kunne godt have 
en idé om at de her datingsites også kan gå hen og blive en sovepude, er måske et forkert ord, 
men et rum hvor man, på et tidspunkt har jeg sagt til nogle veninder at en gang dating, altid 
dating. Det er selvfølgelig en, det er mere nuanceret, men når jeg har været herinde i 15-16 
år on/off og støder på de samme mennesker, stort set hele tiden. Så fortæller det jo også 
noget om, hvad det er for et rum vi er i. Det er jo mig selv inklusiv. Jeg har været heldig at 
finde nogle kærester af kortere og længere varighed, men jeg er der jo igen nu og hvorfor er 
det så at de her relationer, man møder på datingsites, måske har en kortere levetid end hvis 
man møder dem ude i den virkelige verden. Det har jeg jo ikke data for at kunne understøtte. 
Det kan være i har det i jeres arbejde. Holder relationer kortere eller længere tid, hvis man 
møder hinanden derinde eller udenfor. Det er jo sådan set en interessant måde at kigge på 
det også. Jeg tror der er den fare ved datingsites at man lynhurtigt går videre til en anden 
hylde, fordi der er jo fandeme så mange hylder derinde og så piller vi dem bare ned igen, for 
der er nok en hvor man lige kan sætte et flueben mere end det flueben jeg lige har sat ved 
hende jeg har haft dialog med. Det synes jeg er en farlig vej, det her med at de ligger bare på 
hylden og specielt når man glemmer at lægge vedkommende tilbage på hylden igen og sige til 
vedkommende at tak for dialogen, jeg hopper videre. Det glemmer vi og det bliver overfladisk 
fordi det er uforpligtende og det bliver respektløst. Men ja, jeg kunne godt have en ide om at 
det marked er svært at komme ud af igen.  
 
Stephanie: Ville du anbefale Tinder til andre?  
 
J: Nej. Det synes jeg ikke at jeg vil, det er ikke så længe siden jeg talte med en veninde om det. 
Hun var på vej derind og det er ikke fordi jeg fraråder hende det, jeg fortæller hende om mine 
oplevelser og så skal hun bare selv mærke efter og passe på sig selv ik. Så det er ikke på den 
måde jeg fraråder det, men jeg har ikke et forhold til Tinder at der synes jeg man skal gå ind. 
Det kommer an på, hvad man vil med tinder. Jeg tror unge mennesker har en anden tilgang til 
Tinder og behovet for Tinder, end folk på min alder har. Jeg går ikke ind for at finde en jeg skal 
se Vild Med Dans finalen med – det er ikke det behov jeg har. Jeg vil finde en kæreste for 
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resten af livet. Og det er jeg ikke sikker på at jeg finder der men igen, hvad er det du vil, hvad 
er det for en dagsorden du har og så må man finde det som matcher ens dagsorden, det er 
fair. 
 
Amalie: Ja, vi er kommet igennem de spørgsmål som vi havde. 
 
Afsluttende samtale og tak for hjælpe.  
 


