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Transskribering – Interview med O 
  

VI har interviewet Tinder-brugeren O på 24 år, der bor i Gentofte i København, og til dagligt 

bruger Tinder. Interviewet blev foretaget d. 18/12/2020 af Una Dojcinovic (UD). 

  

UD: Vores projekt handler om at belyse, hvordan datingapps har ændret sig gennem tiden, 

og hvordan den påvirker den måde, man dater på i det senmoderne samfund. Her ønsker vi 

at undersøge hvad hensigten med Tinder er, og hvordan det bliver brugt, for eksempel om 

man bruger det for sjov, for at finde kærligheden eller for at finde hurtige korte 

bekendtskaber. Derudover vil vi gerne undersøge, hvordan forskellige aldersgrupper i 

samfundet bruger Tinder. SÅ til at starte med, kan du så fortælle noget om dig selv? 

  

O: Ja, jeg hedder O … jeg er 24 år gammel, og jeg studerer administration på Metropol. 

  

UD: Ja … hvor længe har du cirka haft Tinder? 

  

O: Cirka et års’ tid. 

  

UD: Har det så været over én eller flere perioder? 

  

O: Over flere perioder, vil jeg sige. 

  

UD:  Hvordan kan det være, at du har haft Tinder over flere perioder og ikke kun én? 

  

O: Jeg havde slettet det, fordi jeg ikke rigtig syntes at det fungerede for mig, men så har jeg 

nok downloadet det lidt igen af kedsomhed … 

  

UD: Ja, og hvor ofte bruger du Tinder på for eksempel en uge? 
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O: Cirka 1-2 gange. 

  

UD: Så du er det man kalder en ’passiv bruger’? 

  

O: Ja, det vil jeg nok betegne det som. 

  

UD: Ja … bruger du lang tid på at udvælge dine billeder til Tinder? 

  

O: Nej, det vil jeg ikke sige. Altså jeg bruger de samme billeder, som jeg har på Facebook, så 

nej ikke rigtig, der vælger jeg bare derfra. 

  

UD: Okay, har du downloadet flere datingapps? 

  

O: Nej, kun Tinder … 

  

UD: Og hvordan kan det så være, at du kun har valgt Tinder ud af alle de forskellige 

datingapps? 

  

O: Det er bare den mest udbredte tror jeg … den mest populære. Jeg tænker, at der er flest 

der bruger den. 

  

UD: Ja, hvor hørte du om Tinder henne? 

  

O: Det gjorde jeg gennem nogle veninder og bekendtskaber. 

  

UD: Ja … hvad bruger du primært Tinder til? 
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O: Det er jo til at møde nye folk og få nye bekendtskaber … lærer nogle nye mennesker at 

kende. 

  

UD: Ja, og hvordan synes du at det går med det gennem Tinder? 

  

O: Det går egentlig lidt op og ned. Man møder da hurtigt en masse folk, fordi det fungerer på 

en app, og ikke i virkeligheden. Det giver i hvert fald muligheden for at møde en masse folk. 

  

UD: Okay, og føler du dig nødsaget til at bruge Tinder, eller andre datingapps, for at have 

mulighed for at finde en kæreste? 

  

O: Jeg vil ikke sige, at jeg føler mig nødsaget, men det går da hurtigere end hvis man skal ud 

at finde en i ’det virkelige liv’, hvis man kan sige det sådan. Du ser jo rigtig mange profiler i 

løbet af rigtig kort tid, så … 

  

UD: Ja … når du så bruger Tinder, føler du så at du opfører dig anderledes på den her 

datingapp, end du ville gøre i ’den virkelige verden’? 

  

O: Ja, det føler jeg på sin vis, fordi man kan jo lidt gemme sig bag en skærm, og hvis man ikke 

lige har lyst eller ved hvad man skal svare, så kan man jo vente lidt med at svare, det kan man 

jo ikke rigtig i virkeligheden. 

  

UD: Tror du at, ikke bare Tinder, men datingapps har medført en forandring i samfundet? 

 

O: Ja, det har det. Det tror jeg helt sikkert. Der er flere og flere der møder hinanden, ikke kun 

på Tinder, men på datingapps generelt, så jeg tror det er mere normalt nu, end det måske var 

for ti år siden, eller endnu længere tilbage faktisk … 

  

UD: Okay, tror du, ikke kun du, men generelt, at man er mere kritisk når man anvender Tinder? 

Altså i forhold til hvem man vil matche med, og hvem man ikke vil? 
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O: Hvordan kritisk? 

  

UD: Altså i forhold til udseende eller billedtekst. At man har nemt til at swipe til venstre, 

fremfor til højre, fordi man altid har flere muligheder? 

  

O: Ja, det tror jeg. Jeg tror det du siger med mulighederne gør, at man bliver mere kræsen, 

fordi man tænker at der gemmer sig noget bedre ved næste swipe. 

  

UD: Ja, har du så oplevet at folk ikke er dem, som de giver sig ud for at være på Tinder? 

 

O: Ja, altså jeg har da oplevet at folk så anderledes ud i virkeligheden end de gjorde på deres 

billeder … 

  

UD: Okay, føler du at Tinder har påvirket dig på en måde, i forhold til hvordan du dater? 

 

O: Nej, det synes jeg ikke. Jeg er måske blevet mere kræsen eller hvad man skal sige, fordi 

man har højere forventninger. Også det her med at tage første skridt, det tror jeg lidt er noget 

andet nu, fordi det foregår over en app, og man ikke skal gøre det i ’virkeligheden’. 

  

UD: Okay, synes ud at Tinder har påvirket dig på en anden måde udover dating, altså for 

eksempel at du bruger din telefon mere eller at du er blevet mere bevidst om dig selv, fordi 

du skal iscenesætte dig selv overfor andre? 

  

O: Jeg synes at i de perioder hvor jeg bruger Tinder, så bruger jeg min telefon mere end hvad 

jeg ellers gør, men jeg synes ikke at jeg iscenesætter mig selv anderledes. 

  

UD: Nej … og hvorfor tror du egentlig at Tinder er så udbredt som det er? Altså hvilke fordele 

kan du se ved det? 

 

O: Det her med at det går hurtigere at finde folk, og møde folk som er interessante, og som 

kan være interessante. Ja, du har jo masser af muligheder lige pludselig. 
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UD: Tror du at der er nogle ulemper ved Tinder, som måske ikke altid bliver belyst? 

 

O: Ja altså jeg ved ikke om det er en ulempe, men jeg tror stadig at selvom datingkulturen er 

sådan som den er i dag, med at det er normalt at du kan finde folk på apps og så videre, så 

tror jeg stadig at det er lidt et tabu forbundet ved at møde sin kæreste eller lignende på apps 

eller hjemmesider. 

  

UD: Ville du, altså nu er du selv bruger, men en passiv bruger på Tinder, ville du rent hypotetisk 

ønske at datingapps ikke var så udbredt, som de rent faktisk er? 

  

O: Både og, for det er jo rigtig godt for dem der er sådan lidt, ikke socialt handicappede, men 

har det svært socialt, så er det måske nemmere for dem at bryde isen bag en skærm, og ikke 

i ’virkeligheden’. 

  

UD: Ja … og så har jeg et sidste spørgsmål, og det er om, du tror at Tinder er kommet for at 

blive? 

  

O: Det tror jeg helt sikkert! Altså jeg tror også med tiden, at det bliver mindre et tabu at sige, 

at man har mødt sin kæreste på en datingside eller app end det er nu. Altså jeg tror at 

udviklingen går i den retning, at det bliver mere normalt. 

  

UD: Jamen tak for din tid, og din hjælp til vores projekt! 

  

O: Selv tak! 
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