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Transskribering af interview med L  
 
Der opstod flere problemer med lydoptagelsen under interviewet med L. Interviewet 
blev derfor taget over flere omgange – så L kendte allerede til spørgsmålene. Derfor 
starter denne transskribering lidt anderledes.  
 
 
L: … så kan jeg ændre lidt på hvem jeg er – ej ej … griner  
 
A: Såå hej L 
 
L: Hej Amalie  
 
A: Kan du fortælle hvem den rigtige L er?  
 
Begge griner  
 
L: Den rigtige L … jamen jeg hedder L, jeg er 29 år gammel. Min uddannelse er cand.jur.soc., 
dvs. en samfundsvidenskabelig jura uddannelse som jeg har taget på det juridiske fakultet i 
København. Jeg arbejder som controller og stockmanager i en modevirksomhed og jeg har 
arbejder der i 5 år. Jeg har arbejdet i modebranchen siden jeg startede med at arbejde som 13-
årig, og jeg bor på Østerbro og kommer oprindeligt fra Klampenborg.  
 
A: Dejligt, tak skal du have.  
 
L: Velbekomme.  
 
Begge griner  
 
L: Det var dumt.  
 
Begge griner  
 
L: Hvor længe jeg har haft Tinder? 
 
A: Ja  
 
Begge griner 
 
A: Ej undskyld  
 
L: Jeg har haft Tinder i 4 måneder.  
 
L: Hvor tit jeg bruger Tinder?  
 
Begge griner    
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L: Jeg bruger tinder når der er nogen der skriver til mig, og ellers swiper jeg kun ca. to gange 
om måneden. Det er meget forskelligt, men jeg swiper ikke særlig tit, og jeg bruger kun Tinder 
når der er nogen der skriver til mig.   
 
A: Okay super.  
 
L: Ja.  
 
A: Hvor lang tid bruger du på at udvælge dine billeder? 
 
L: Nå det havde jeg glemt det spørgsmål. 
 
A: Ja det var nyt.  
 
L: Jeg bruger ikke særlig lang tid på det. Det er billeder jeg tager fra Instagram.  
 
A: Og det er dem du føler der … 
 
L: Det er repesented – ej griner. Det er dem jeg føler passer til mig og hvor man ikke føler sig 
snydt når man ser mig – det håber jeg i hvert fald ikke.  
 
A: Det ville være lidt ærgerligt. 
 
L: Det ville være super ærgerligt. 
 
Begge griner  
 
L: Har jeg været ude for …  
 
A: Det har du vel ikke, har du det? 
 
L: Jo, altså at han så anderledes ud ..  
 
A: Nå okay – tænkte også lige whaaaat ..  
 
L: Nej nej (griner). Og det er ikke sådan nogle, altså der er mange piger der har sådan nogle 
slutty billeder, har jeg hørt, sådan noget har jeg ikke.  
 
A: Okay så du er en classy girl?  
 
L: Jeg sidder med rullekrave på i dag … meget classy  
 
Begge griner 
 
A: Har du downloadet flere datingapps?  
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L: Det har jeg ikke, men jeg havde downloadet en datingapp, som jeg ikke vidste var en 
datingapp. Det var sådan en app, hvor man var i en gruppe og så mødtes man med en anden 
gruppe og jeg havde en kæreste på det tidspunkt, så forstod vist ikke rigtig at man helt skulle 
være single, når man mødtes. Jeg kan ikke rigtig huske hvad den hed, men det var sådan noget 
med at vi var fire piger, så lagde vi nogle billeder ud af os selv og så skrev vi hvor vi skulle i 
byen henne og så mødtes vi med fire drenge der skulle i byen, så det var rimelig datingapp 
agtig, men det følte vi ikke den gang. Jeg tror faktisk alle i den gruppe vi var af piger, havde 
kærester dengang, men vi mødtes med fyre – det også vildt underligt faktisk …  
 
A: Blev de ikke skuffet de fyrer der?  
 
L: Jooo, det gjorde de vel. 
 
A: Det jo også ærgerligt. 
 
L: Vi skulle bare have gratis drinks (griner). 
 
A: Vil alle ikke også det?  
 
A: Nå hvorfor er det så netop Tinder du har valgt at downloade?  
 
L: Det har jeg valgt fordi, jeg ikke rigtig føler der er andre steder hvor du kan møde folk. Du 
kan selvfølgelig møde dem over instagram, der er også folk der har skrevet til mig over 
instagram, men jeg føler ikke man kan gå ud og møde folk ude i byen på samme måde mere. 
Og så handler det mest om bare at få – det lyder forkert at sige – men om at få 
opmærksomhed. Altså, at der er nogen der lige liker ens billede og gør sådan og sådan, eller 
altså ikke liker ens billede, men swiper right. 
 
A: Hvad føler du så, når du får et match?  
 
L: Det lyder ekstremt arrogant, men det er sjældent jeg ikke får, altså, det sjældent når jeg … 
jeg tror det er generelt, at drenge bare swiper højre, højre, højre hele tiden, så det er meget 
meget sjældent at jeg ikke får et match, så nej jeg føler ikke noget vildt når jeg får et matcht, 
overhovedet.  
 
A: Så det er ikke lige når man skal have et skud selvtillid, så går man lige ind og så swiper man 
højre og så ved man okay ”jeg er sgu egentlig ret lækker”. 
 
L: Nej. Selvfølgelig er det noget bekræftelse, men det er sgu mere hvordan de skriver til en og 
hvad de skriver. Jeg føler ikke bekræftelse overhovedet, hvis de skriver … der er jo mange der 
bare skriver ”Gud hvor er du lækker” eller ”Ej hvor ser du sød ud” eller sådan noget, det 
svarer jeg ikke på, for det får jeg ikke bekræftelse af, det er mere når du så har skrevet 
sammen i noget tid, og det skal ikke være lang tid, men når du så får en besked hvor de skriver 
”Prøv og hør, jeg kan virkelig godt lide at snakke med dig” eller sådan noget, så det er på et lidt 
højere niveau, end det bare er det der ”Skal vi knalde” og sådan noget. 
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A: Føler du, at du opfører dig anderledes på datingapps, end du ville gøre ude i det virkelige 
liv?  
 
L: Nej, det føler jeg ikke. Jeg føler jeg er meget … jeg er på samme måde, som i det virkelige liv. 
Jeg ved ikke rigtig, altså sådan. Nej jeg ved ikke rigtig hvordan jeg skulle opføre mig 
anderledes, altså om man lyver lidt mere om sig selv, eller om man udstiller sig selv bedre? 
A: Ja, jeg tænker også generelt at, altså det har jeg i hvert fald, sådan lidt en, altså jeg tror 
måske der er nogle, drenge især, som godt bare kunne finde på, altså at opføre sig dårligt 
overfor piger, fordi de gemmer sig bag en skærm. 
 
L: Altså jo ja, så ser jeg. Altså der kan jeg godt være … øhh tarvelig i forhold til, f.eks. hvis man 
har skrevet lidt sammen og jeg ikke synes han er interessant. Hvis jeg ikke har mødt ham og 
jeg ikke synes han er interessant, så lader jeg være med at svare ham. Og det kunne jeg aldrig 
finde på ude i offentligheden. Jeg kunne ikke finde på at ignorere en person der stod foran 
mig, andet end hvis han var decideret ubehagelig over for mig, men hvis han bare stille og 
roligt stiller mig spørgsmål, selvom jeg havde en kæreste, ville jeg jo aldrig ignorere personen. 
Så ville jeg sige ”Ved du hvad, jeg smutter lige herover. Det var super hyggeligt lige at snakke 
med dig”, men jeg ville aldrig bare ignorere. Så på den måde jo, der er man anderledes, men 
jeg er ikke anderledes i forhold til hvilken person jeg er.  
 
A: Tror du at du er mere kritisk overfor hvem du vælger at date i dag, end du ville være uden 
datingapps? 
 
L: Jeg tror ikke det er datingapps der gør det. Jeg tror det er de sociale medier der gør det, og 
jeg tror det er hvilke film man ser og altså, du bliver bombarderet hele tiden med fyre og 
billeder af piger og sådan noget så jo, nej, jo – jeg er mere kritisk, hvem jeg dater, men det har 
jeg sgu altid været. Jeg har en ide om oppe i mit hoved om, hvem jeg skal date og jeg havde da 
jeg var yngre en liste over hvem jeg gerne ville date af fyre i området og den liste har jeg datet 
alle fyre, på den liste. 
 
A: Det er meget godt gået. 
 
L: Det er meget godt gået, men hvis jeg mødte den person i dag, f.eks. den seneste jeg har set, 
som jeg så i 4,5 år, han var ”the hot shot” da jeg var 17 år og jeg har skrevet om ham i min 
dagbog, da jeg var 15, fordi jeg synes han var så lækker. I dag er han ikke ”hot shot” 
overhovedet og hvis jeg ikke vidste hvem han var, havde jeg aldrig nogensinde datet ham, så 
jeg er kritisk overfor mennesker jeg ikke ved hvem er, men folk jeg har en forestilling om 
hvordan de er, der er jeg ikke kritisk. 
 
L: Og det er ikke fordi jeg går i seng med hvem som helst.  
 
A: Så tror du egentlig at datingapps har medført en forandring i vores samfund?  
 
L: Det har medført en kæmpe forandring. Det har jo gjort at der er alt alt for mange, men det 
er igen ikke kun datingapps, men også sociale medier generelt, der er alt for mange 
valgmuligheder, så du giver ikke et forhold en ordentlig chance. Du tænker, når det bliver lidt 
surt og lidt dårligt og åh, hverdag, jamen så er hende Bettina eller Marianne der er i din 
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instagram indbakke eller du sidder og kigger på hver dag, så er hun bare lidt mere interessant 
og så kæmpe du ikke for forholdet længere, altså så er det man kan finde noget andet hurtigt 
og ofte er det jo ikke bedre det du kan finde. Men jeg tror man tænker at græsset er grønnere 
på den anden side, fordi du har så mange muligheder hele tiden og du føler dig aldrig rigtig 
sikker i et forhold, fordi den der telefon, hvad fanden, hvad laver han nu, hvem snapper han 
med, hvem gør han det og det med. Så jeg tror at datingapps og sociale medier generelt har 
skabt en meget større skare af folk der er jaloux og jalousi, hvor det sidder i folk alt alt for 
meget, i forhold til hvad vores forældre f.eks. har gjort.  
 
A: Men tror du også det har forandret måden at vi går til andre mennesker, at vi måske ikke i 
lige så høj grad møder folk ude på gaden, som man måske… 
 
L: 100%, men den danske kultur generelt går du ikke over til en pige … 
 
A: Ikke længere i hvert fald.  
 
L: Det ved jeg ikke, det har jeg aldrig prøvet. Jeg har prøvet før, at folk er kommet over til mig, 
jo. Men jeg har aldrig prøvet på samme måde, som når man f.eks. er i Spanien eller i USA for 
den sags skyld, altså folk kommer jo over, selvom du står med din mor og far, og kommer over 
og siger ”Hold nu op, du er flot” eller et eller andet, eller sådan ”looking good” og alt sådan 
noget, så jeg tror at det er en helt anden, den danske måde er super nederen, men nej jeg tror 
også at den måde du møder folk på nu, du på samme måde ikke tænker på du kan gå over til 
en pige i baren, fordi du kan bare finde hende på Tinder. Jeg tror der er mange der ser en 
person i virkeligheden og så tænker de ”Uh jeg finder hende lige på Tinder”, og så gå de ind på 
Tinder og håber hun er lige ved siden af. Det har jeg i hvert fald hørt om, at folk gør.  
 
A: Okay.  
 
A: Har du nogensinde oplevet, at folk ikke er dem som de udgiver sig for at være?  
 
L: Altså hvor det er catfishing?  
 
A: Ja både det og …  
 
L: Ja det har jeg. Jeg har oplevet at, altså de er hurtige at spotte dem der ikke er det.  
 
A: Hvordan?  
 
L: Der var en som jeg havde matchet med, hvor at han altså, hans sagde han spillede ishockey 
og at han var professionel og han havde nogle billeder hvor jeg godt kunne se, altså for det 
første var han ekstremt flot og det er ikke sådan en flot dansk dreng, det var fuldstændigt 
vanvittigt og man kunne, mange af billederne var ikke omgivelser man kunne se i Danmark 
f.eks. og så sagde han, at han arbejdede for det her store advokatfirma og var professionel 
ishockey spiller og trænede og sådan og den måde han skrev på, han svarede med det samme 
og der var mange tegn på, hvor jeg tænkte at det var lidt for godt til at være sandt og så gik jeg 
ind for at søge på diverse ishockey steder, for at se hvor han spillede henne, og der kunne jeg 
ikke finde ham.  
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A: Nå.  
 
L: Og derfor så tænkte jeg, og jeg gik også ind på det advokatfirma han sagde og der kunne jeg 
heller ikke finde ham. Og når jeg søgte på hans navn på facebook og sådan noget, så kunne 
man heller ikke finde ham. Han var 100% også en falsk profil. Der er også en anden falsk profil 
på Tinder, som mange piger tror jeg ved … det er sådan en med sixpack og tatoveringer over 
det hele og sådan noget ikke, og sådan alt alt for flot til at ville matche med mig. Ham matcher 
jeg med og han skriver alt muligt ubehageligt, altså sådan nogle upassende ting, hvor jeg er 
sådan, det er 100% også en der ikke er ægte, og når man så skrev ”du er jo ikke rigitg”, så 
slettede de matchet. 
 
A: Så det skete med begge to? Du skrev til dem ”jeg tror ikke på at du er den du udgiver dig for 
at være”, og så har de bare fjernet dig? 
 
L: Ja så har de bare fjernet matchet.  
 
A: Hold da op. Det voldsomt.  
 
A: Føler du at Tinder har påvirket dig på en måde? Altså bare sådan, påvirket dig i en eller 
anden forstand?  
 
L: Det har påvirket, synes jeg, den måde når man skal i forhold med en person f.eks. eller ser 
en person. Det der med, er det okay at man er på Tinder, at man tænker over, det har påvirket 
lidt min jalousi. Jeg er egentlig ikke særlig jaloux anlagt, men det er jeg blevet pga. de sociale 
medier. Jeg tænker meget over, så kan han bare nu sidde og søge på Tinder og så kan han 
finde en at knalde i aften, for der er piger der er villige til at knalde for en aften og det er helt 
okay, det er der intet problem i, men jeg tror … det har påvirket mig på den måde, at det er så 
let at finde en at knalde og finde en at være sammen med intimt. Jeg tror som sådan ikke det 
er let at finde en kæreste, fordi der er for mange valgmuligheder, så det har påvirket, at jeg 
tænker rigtig meget over, hvis jeg f.eks. ser en ekskæreste på Tinder, hvor mange har han så 
knaldet med inden på den app.  
 
A: Okay. 
 
L: Men så er det godt man ved de nærmest ikke har knaldet med nogen af dem, når man så har 
snakket med dem.  
  
Begge griner 
 
A: Yes. Okay men ja men så – hvorfor tror du at Tinder er blevet så udbredt, som det er? 
Hvorfor tror du der er så mange der lige netop bruger Tinder?  
 
L: Fordi der ikke er andre muligheder. 
 
A: Men der findes jo mange andre apps.  
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L: Der findes rigtig mange andre apps, men jeg tror bare at det er fordi at Tinder også er sjovt. 
Det er jo sjovt at sidde med sine veninder. Altså da jeg havde en kæreste havde vi også Tinder, 
hvor vi havde nogle andre billeder og så tog vi den op på en storskærm og så kørte vi ellers 
bare. Så vi har også brugt det til sådan noget sjov leg, ja det har Nanna og jeg gjort. 
 
A: Så du har faktisk også catfishet andre?  
 
L: Nej fordi vi har aldrig skrevet til dem, vi ville se hvad de ville skrive til os. Vi har brugt, vi 
har ikke haft billeder på vores profil, men så har vi skrevet noget klamt nede i profilteksten. 
Det har været sådan noget når vi har været fulde, så har vi synes det var skide sjovt. Øhm, 
hvad var spørgsmålet? 
 
A: Det var, hvorfor tror du Tinder er så udbredt, som det er?  
 
L: Det var slet ikke hvad jeg svarede på overhovedet.  
 
A: Men det var fint. 
 
L: Men jeg tror det er udbredt, fordi det er så let. Det er så let at møde nye mennesker, altså 
jeg ved jo der er mange der dater, jeg ved ikke hvor mange, på en uge, altså det er blevet så let 
at møde nogen og få et hurtigt knald. 
 
A: Men tror du også folk gemmer deres sårbarhed bag skærmen?  
 
L: 100%, det handler også om at få bekræftelse, ligesom jeg gør. Det handler om at få 
bekræftelse på at man er pæn og sådan noget, for folk du ikke har som følgere på instagram. 
Jeg tror at hvis at altså … instagram kunne godt dække rigtig mange af de der ting, hvis du 
havde, jeg ved ikke hvor mange tusinde følgere, altså, så tror jeg ikke du havde behøvet at 
have Tinder f.eks. 
 
A: Så du tror egentlig basically at Tinder faktisk er for opmærksomhed og at man får lidt 
bekræftelse?  
 
L: Ja, jeg tror det er de færreste der er derinde for at finde en kæreste.  
 
A: Og det tror du er blandt alle aldersgrupper?  
 
L: Nej det er selvfølgelig ikke blandt alle aldersgrupper. Det er nok i aldersgruppen 20-30, det 
tror jeg at … jeg tror muligvis der er 10% der regner med at det kan blive til noget seriøst. Jeg 
tror ikke folk går ind til det, i hvert fald ikke når jeg har skrevet med folk, så har jeg … når man 
har spurgt ”nå men hvad søger du ved Tinder”, så siger de aldrig ”nå men jeg søger noget 
seriøst”. De siger heller aldrig ”jeg søger en knaldekæreste”, eller det er der nogen der gør, 
men de fleste siger ”jeg ser hvad det kan blive til”.  
 
A: Men det er jo også en meget fin måde at sige, sådan at være åben for hvad som helst.  
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L: Super fin måde, men der er også nogle der skriver i deres profiltekst ”søger kun noget 
serøst”, men det tror jeg de der 30-årige, der er blevet lidt bange for at de ikke når at få børn 
og sådan noget.  
 
A: Ville du ønske at datingapps ikke er så udbredt, som de er?  
 
L: Ja.  
 
A: Hvorfor? 
 
L: På grund af det der med, at det er blevet så let. Jeg ville ønske, at det var mere udbredt, at 
man netop gik op til hinanden på gaden og sagde ”hej” eller … jeg synes det er blevet, altså du 
ved jo at den du går på date med, hvis du går på date med en fra Tinder, så ved du jo at han 
har været på jeg ved ikke hvor mange andre dates … du kan ikke være sikker på nogen 
personer rigtig og du giver det ikke en rigtig chance, når man så synes man helt har kemien, så 
tager du ikke en nummer to date, for du ved du har den næste på linjen du kan tage en date 
med. Du kan bare skrive til den næste ”vil du på date i morgen”, jamen så siger de ja. Så det er 
blevet lidt for samlebåndsagtigt, synes jeg. Og romantikken er gået lidt af den.  
 
A: Ja så du savner at man møder folk på gaden? 
 
L: Ja eller møder dem gennem venner eller på arbejdspladsen eller du er på en bar og der er 
en eller anden der kommer over og sakker til dig og det er der jo stadig – nu er de godt nok 
lukket ned men altså. Men igen, nu har jeg aldrig oplevet at blive forelsket i en fra Tinder. Jeg 
har aldrig oplevet, at jeg er gået videre med en fra Tinder af. Jeg har ikke set en fra Tinder i en 
længere periode. Jeg har kun haft en date med dem. 
 
A: Og hvorfor er det ikke blevet til mere end det? 
 
L: Fordi, det er jo også svært at sige nu, for jeg har jo kun været på de her dates efter at mig og 
min ekskæreste slog op, og det er jo ikke mere end 5 måneder siden. Så jeg tror rent og skær 
at det er fordi jeg ikke er klar. Men de andre personer jeg har datet, det har jo netop været 
nogen jeg kendte i forvejen, eller så har det været nogle hvor de har skrevet over instagram og 
det var nogen jeg godt vidste hvem var, og så har de skrevet over instagram, så dating har 
været mere for mig over f.eks. instagram. 
 
A: Så nu når du siger det her med, at det ville være rart at møde folk på arbejdspladsen, tror 
du at #MeToo har en indflydelse på at måske bliver endnu sværere nu? 
 
L: 100%. Mænd tør jo ikke at sige noget til kvinder mere og jeg tror heller ikke kun det er på 
arbejdspladsen, jeg tror det bliver ude i gadebilledet, jeg tror det bliver alle steder, fordi jeg 
tror også at grunden til at mange piger på alder har klaret det rigtig godt, der stadig er singler, 
er fordi at mænd bliver, ikke bange, men når kvinder bliver ældre og lige pludselig ikke finder 
ud af at de har behov for den her mand. Altså manden er blevet lidt mere undertrykt efter 
#MeToo og jeg synes det er en helt forkert vej. Så jeg tror der er mange mænd der ikke føler 
sig gode nok og derfor ikke tør tage skridtet videre, med en person de rigtig godt kan lide, 
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men de føler at hun er for selvstændig og for selvsikker. Det tror jeg er noget der sker med 
alderen. 
 
A: Så #MeToo den er måske også lidt indirekte med til at man tager den over Tinder i stedet 
for, for at sikre sig at den anden part godt gider det her og så kan man kontakte hinanden, 
fremfor hvis man gjorde det i den virkelige verden.  
 
L: Nej det tror jeg ikke, at det gør det på den måde. Jeg tror at folk ligeså meget tænker over 
det på den måde de skriver til folk på, men jeg ved ikke … der er jo altid nogle der skiller sig 
ud. Der vil jo altid være nogle der skriver ”vil du knalde” og der vil jo også altid være en på 
arbejdspladsen. Men på arbejdspladsen bliver det 100% sværere at møde en person. 
 
A: Men ikke ude i dagligdagen, kunne du forestille dig, bare sådan rent hypotetisk? 
 
L: Hmmm, ikke når du er fuld.  
 
A: Nej okay (griner). 
 
A: Men hvis du står og venter på bussen og du ser godt ud … 
 
L: Men så skal han fandme også sige noget rigtig klamt til dig, hvis du skulle kunne lægge den 
ind under #MeToo, men folk er også meget, meget sarte … hvis han kommer over til mig og 
siger ”du ser virkelig sød ud”. Det tror jeg stadig er okay, men hvis han siger ”du har en lækker 
røv”, så ville jeg nok tænke ”øh nej”. Men nej for den type der ville gå over og sige det til dig , 
ville ikke tænke over #MeToo.  
 
A: Synes du overordnet set, at der er flere ulemper end fordele, eller fordele end ulemper?  
 
L: Der er flere ulemper.  
 
A: Hvorfor?  
 
L: Fordi det skaber for mange muligheder og det er jo også godt at have muligheder og det er 
pisse let at mødes med nogen, jeg tror bare det er det der med at det bliver et samlebånd, altså 
så kan du gå på date med hende eller hende og ej hvis det ikke fungere … jeg kunne jo også 
godt mærke, at jeg ikke har givet dem en ekstra chance, altså når jeg har været på date med 
dem, jeg har jo ikke givet dem en ekstra chance fordi  jeg har været sådan ”nå det fungerede 
ikke rigtig” efter de 30 minutter jeg har været ude at gå med dem. Det er jo ikke der 
romantikken lige rammer vel. Jeg tror, at jeg ser flere ulemper ved det, fordi jeg tror også det 
skaber rigtig meget usikkerhed i mange mennesker, altså når de først er i et forhold. Ligesom 
instagram, altså på samme måde. Kæmpe fan af stories og sådan noget, men hold kæft hvor 
har det skabt mange problemer instagram for parforhold også. Og det tror jeg også Tinder gør, 
bare sociale medier generelt. 
 
A: Men Tinder er jo også sådan … man bliver seriøs når man vælger at slette Tinder nærmest 
efterhånden ikke. 
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L: Jo og det er jo det, men samtidig ville jeg også – jeg ville blive så ked af det, hvis at jeg havde 
set en, lad mig sige tre gange og han stadig var aktiv på Tinder. Altså ikke at vi skulle være i et 
forhold så, men så giver han det bare ikke nok altså. Det der med, at du kan sidde og se en 
seriøst, for den sags skyld, altså i foråret hvor at jeg boede med ham jeg havde set i 4,5 år, på 
grund af corona, at jeg finde ud af, at han stadig sidder en gang imellem og swiper, fordi han 
synes det er meget sjovt at kigge. Han har ikke intentioner om at mødes med dem og jeg ser 
alle beskeder. Han har ikke skrevet med nogen i over et år og sådan noget, men det der med at 
han aldrig gav det helt 100% fokus på os, altså sådan, fordi at han tænkte, nu er det blevet lidt 
kedelig hverdag og ej nu er det lidt trist, nu kigger jeg lige her. 
 
A: Men han må jo også på en eller anden måde søge efter noget bekræftelse fra nogen andre 
på den måde ikke. 
 
L: 100%. Det gjorde han. 
 
A: Til sidst vil vi gerne spørge dig, om du tror Tinder er kommet for at blive? 
 
L: Det er det. Det har jo været der i mange år, for det var der altså da jeg havde min første 
kæreste da jeg var 18 år.  
 
A: Man føler næsten ikke der har været et liv uden Tinder vel? 
 
L: Nej det føler jeg ikke. Men det er kommet for at blive, ja, men jeg tror at det er en 
ungdomsting. Jeg tror når du bliver ældre, så bruger man dating.dk, scor.dk og sådan noget. 
 
A: Fordi du tror folk der, at der er de mere seriøse? 
 
L: Ja fordi der er mere seriøsitet, fordi der skal man ikke sidde og like. Jeg ved ikke hvordan 
det fungerer, jeg har aldrig prøvet det, men jeg tror det er sådan noget med at man kan se alle 
profiler og du kan søge på nogen i dit område, og så kan du beskrive en privatbesked til dem 
og der tror jeg sgu ikke du får dem der ”hey skal vi knalde?”. Fordi det får du altså tit på 
Tinder. 
 
A: Men Tinder er jo også lidt mere udseendet man jo… 
 
L: Du tager jo udseendet, men du gør du jo sikkert også på dating.dk, men der kan man måske 
også, jeg ved det ikke, kan du måske have en større profil måske med hvem du er og sådan 
noget? 
 
A: Altså jeg ved det heller ikke … 
 
L: Men der er altså også rigtig mange drenge der er begyndt at skrive rigtig meget om sig selv i 
deres profiltekster og der står man altså af. 
 
A: Så når der er en roman, så gider du ikke? Så siger du nej tak? 
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L: ”Jeg har rejst fire gange sidste år, så jeg er ret berejst”, hvor jeg er sådan lidt ”nej det er du 
altså ikke” 
 
A: Er der noget du føler du gerne vil tilføje, et eller andet? Noget du føler vi ikke lige er 
kommet rundt om?  
 
L: Næ, det føler jeg ikke. 
 
A: Jamen så vil vi rigtig gerne sige tak for din tid og din hjælp til vores opgave. Det er en 
kæmpe hjælp for os. 
 
L: Jeg håber det kan hjælpe. 
 
A: Det kan det helt sikkert. 
 
L: Ja alle mine guldkorn.  
 
Begge griner  


