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Abstract
In his book The Transformation of Intimacy: Sexuality, Love & Eroticism in Modern Societies
(1992) Anthony Giddens observes how societal changes has resulted in a transformation of
partnerships from being a formally contract-based marriage, signed for its practical benefits, to
a so called pure relationship, consisting of two individuals who are equally entitled to both
emotional and sexual gratification. These relationships are, however, fragile since the
relationship can be dissolved at any time by either one of the individuals, whenever the
gratification decreases. This makes Zygmunt Bauman (2003) claim, that promises of
commitment are meaningless in the long term, because like any other investments they wax
and wane. In Liquid Love: On the Frailty of Human Bonds (2003) Bauman argues that
especially online dating is symptomatic of the modern partnerships, because the seemingly
endless number of potential partners turns the search for love into a commodified practice that
reinforce the frailty of the human bonds.
This master’s thesis explores female users’ experiences with dating applications in order to
assess to what extend the predominant dating practices on dating applications facilitates
committed relationships. Building on this, this master’s thesis discusses, whether the dating
culture in general reflects the concerns highlighted by Bauman.

By conducting qualitative in-depth interviews with six female users, this master’s thesis’
findings suggest that the users perceive dating applications as tools to establish casual hookups. In accordance with the above, the informants point out how partnerships in general are
indeed fragile and difficult to establish. These assumptions, however, doesn’t prevent the
informants from using dating applications in their search for relationships that are consistent
with traditional ideas of marriage as a committing, trustworthy, and consistent relation. In
addition, the informants emphasize how using dating applications have a range of emancipating
potentials. Following this, the analysis findings suggest that a transformation of the partnership
from a series of fleeting encounters to long-term commitments might be under its way. Due to
prevailing societal changes the late modern individualism might be replaced by an enhances
focus on community, that potentially results in similar changes in the domain of partnerships.

Keywords: Dating applications, hook-up apps, social media, online and offline social
behaviour, partnerships, relationships, love, late modern society
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Læsevejledning
Specialet indledes med en introduktion i kapitel 1, der rammesætter specialets grundlæggende
formål og problemformulering, inklusive en afgrænsning af specialets bærende begreber. I
forlængelse heraf konkretiseres specialets relevans for forskningsfeltet i kapitel 2, hvilket
inkluderer en skitse over eksisterende forskning i datingapplikationer. Hertil knyttes en
præsentation af datingapplikationernes unikke handlingspotentialer, der fremhæves ved en
distinktion mellem henholdsvis datingapplikationers og online datingsites’ tekniske funktioner
og algoritmer.
Kapitel 3 præsenterer specialets teoretiske fundament. Kapitlet indledes med en skitsering af
parforholdets udviklingstendenser, hvilken primært beror på Anthony Giddens’ (1992)
iagttagelser af intimitetens forandring, som den beskrives i The Transformation of Intimacy:
Sexuality, Love and Eroticism in Modern Societies. I forlængelse heraf inkluderes Zygmunt
Baumans (2003) Liquid Love: On the Frailty of Human Bonds, hvori Bauman retter kritik mod
det senmoderne parforholds strukturelle tilstand. Særligt centralt for specialets fokus er de
paralleller, som Bauman drager mellem daværende online datingpraksisser og forbrugerismen.
Teoriafsnittet efterfølges af et overblik over specialets metodologiske rammer i Kapitel 4,
hvilket inkluderer en præsentation af specialets kvalitative metodiske tilgang samt en
beskrivelse af forskningsdesignet fra udviklingen til udførelsen af de semistrukturerede
dybdeinterviews. Endvidere præsenteres de processuelle trin, som blev gennemgået i
udførelsen af den tematiske kodning af det indsamlede empiriske data, hvilket afslørede fire
kodningskategorier, som den efterfølgende analyse tager afsæt i. Hertil knyttes en femte
kategori, der skitserer datasættets demografiske samt øvrige grundlæggende informationer.
Resultaterne af den tematiske kodning fremgår af de særskilte afsnit i kapitel 5, hvilke
præsenterer

informanternes

selvrapporterede

datingpraksisser

på

de

anvendte

datingapplikationer samt informanternes grundlæggende refleksioner over datingkulturen i det
danske samfund. Som naturlig følge heraf inkluderer kapitel 6 en diskussion, der tager afsæt i
specialets

problemformulering.

Specialets

diskussionen

holder

således

specialets

analyseresultater op mod det teoretiske fundament, hvorved der rettes særligt fokus på
Baumans iagttagelser. Grundlæggende diskuteres det, hvilken indflydelse informanternes
selvrapporterede online datingpraksisser har på etableringen af offline forpligtende parforhold.
Specialet afrundes med en konklusion i kapitel 7, hvilken inkluderer en række metarefleksioner
over datasættets styrker og begrænsninger og i forlængelse heraf forslag til fremtidig forskning.
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Kapitel 1: Introduktion
I traditionelle præmoderne samfund var etableringen og opretholdelsen af parforholdet betinget
af sociostrukturelle omstændigheder, og havde primært til formål at sikre artens videreførelse.
For relationens parter udgjorde parforholdet således et kontraktmæssigt arrangement, der
skulle sikre familiens og slægtens finansielle overlevelse, hvorved familieforøgelse blev
centralt. Det moderne gennembrud medførte ikke desto mindre en markant samfundsstrukturel
transformation, hvilket blandt andet skabte et øget fokus på individualisme. For parforholdets
parter betød det særligt, at de i stigende grad blev anskuet som to individer med særskilte
interesser (Giddens, 1992). I dag forudsætter parforholdets langsigtet skæbne derfor en
vedvarende kommunikativ forhandling af parternes emotionelle og seksuelle behov, men når
der ikke eksisterer nogle rammer, som parforholdet kan støtte sig til, bliver det problematisk at
fastholde dets form. Denne problematik medfører, i følge sociolog Zygmunt Bauman (2003),
en markant ambivalens hos det samhørighedshungrende individ.

I Liquid Love: The Frailty of Human Bonds (2003) beskriver Bauman, hvordan senmoderne
individer indgår i parforhold i forsøget på at etablere den finansielle sikkerhed og emotionelle
tryghed, som ægteskabet engang bidrog med. Men når parforholdets opretholdelse afhænger af
menneskers individuelle behov, forudsætter forpligtelsens langsigtede bestandighed, at
individet finder relationen tilstrækkeligt emotionelt og seksuelt givende. Imidlertid er
menneskets tilfredshedsniveau evigt foranderligt, og tilsvarende bliver altså forpligtelsen. Når
sociale rammer ikke længere dikterer, at parterne nødvendigvis skal indgå i relationen til døden
dem skiller, kan individerne til enhver tid påkalde sig retten til at opløse parforholdet til fordel
for nye relationer, der forfører med selvsamme tryghedsgivende livsforløb. Dermed havner
individet altså uundgåeligt i selvsamme usikkerhed, som relationen angiveligt skulle afvikle. I
kraft af denne parforholdets paradoksale natur, synes det for individet mere sikkert at investere
i en række uforpligtende relationer, som hun kan engagere sig i, når behovet herfor måtte opstå.
Derfor bliver individets søgen efter menneskelige relationer, i overensstemmelse med
forbrugerismens indkøbsmønstre, ligeledes en jagt på øjeblikkelig tilfredsstillelse. Ifølge
Bauman er fænomenet onlinedating særligt symptomatisk herfor, når stadig flere datingsites
oprettes med løfter om, at deres algoritmer øger individets chancer for at finde ”den eneste
ene”. I den forbindelse eksponeres brugeren af de online kommunikationsmedier for et katalog
over brugsklare objekter, der forfører med øjeblikkelig tilfredsstillelse og pengene tilbagegarantier. Hos individet opstår der herved en bevidsthed om, at hun blot er et enkelt klik væk
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fra den næste potentielt mere tilfredsstillende kærlighedsoplevelse. For Bauman er dette ikke
desto mindre en illusion: i realiteten resulterer anvendelsen af online kommunikationsmedierne
i en lang række kortvarige oplevelser af kærlighedstypen, hvilket forstærker de forpligtende
relationers skrøbelighed (Bauman, 2003).

Umiddelbart reflekterer nutidens sociale landskab en tilsvarende skrøbelighed, eftersom
antallet af skilsmisser og smittetilfælde med seksuelt overførte sygdomme antyder, at de
kortvarige uforpligtende parforhold er den fremherskende form for samhørighed (Danmarks
Statistik, 2018; Statens Serum Institut, 2018; Statens Serum Institut, 2019). I modsætning hertil
antyder parterapien som særskilt gren inden for psykoterapien og det markante udbud af online
datingrum, at de senmoderne individer, uagtet bevidstheden om parforholdets usikkerheder, er
væsentligt opsatte på den langsigtede samhørighed. I den forbindelse bliver online datingsites
i stigende grad erstattet af smartphonens datingapplikationer, som på trods af visse ligheder
ikke desto mindre adskiller sig på væsentlige områder.
Smartphoneformatet eksponerer ikke blot brugeren for en lang række potentielle partnere, men
opererer ligeledes ved hjælp af en lokationsbaseret algoritme, der begrænser udvalget til
brugernes nærområder. I kraft af smartphoneformatet bliver det således muligt for brugerne at
arrangere

øjeblikkelige

offline

ansigt

til

ansigt-møder.

Disse

mobile

online

kommunikationsmedier inkluderer herved en række optimistiske potentialer for individet,
hvilke Bauman underkender i sin refleksion over de online kommunikationsmedier. Endvidere
hersker der i den offentlige diskurs en grundlæggende skepsis relateret til anvendelsen af
datingapplikationerne, der grundlæggende anskues som ude af stand til at facilitere
forpligtende parforhold (Baastrup, 2019; Jensen, 2019; Richter, 2019). Endelig er den
eksisterende forskning i anvendelsen af datingapplikationer kendetegnet ved at være særligt
optaget af brugernes motivationsgrundlag for anvendelsen samt de såvel potentielle positive
som negative konsekvenser, brugen af datingapplikationer har for seksuelle minoriteter. I
forlængelse heraf synes særligt heteroseksuelles datingpraksisser på og erfaringer med
datingapplikationer at være underrepræsenteret i den eksisterende forskning.

Datingapplikationernes unikke handlingspotentialer og stigende popularitet rejser således
betydningsfulde spørgsmål vedrørende nutidens datingpraksisser og i forlængelse heraf
etableringen af forpligtende relationer i et senmoderne samfund, karakteriseret af
individualisme og forbrugerisme. Med udgangspunkt i unge kvinders erfaringer, indsamlet via
kvalitative dybdeinterviews, behandles følgende problemformulering:
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Hvad kendetegner unge kvinders datingpraksisser på online datingapplikationer,
og i hvilken grad faciliterer de dominerende datingpraksisser etableringen af
offline emotionelt og seksuelt forpligtende parforhold i et senmoderne samfund?

Når begrebet (emotionelt og seksuelt) forpligtende parforhold anvendes i specialet henvises
der til de kulturspecifikke konnotationer forbundet med parforholdet. Det vil sige, at
ovenstående begrebsanvendelse anskues som synonymt med traditionelle idealer forbundet
med ægteskabet såsom tosomhed, eksklusivitet, langsigtethed og gensidig emotionel og
seksuel forpligtelse. Definitionen er endvidere udviklet med henblik på det traditionelle
ægteskabs modsætning: de (emotionelt og seksuelt) uforpligtende relationer.
De emotionelt og seksuelt uforpligtende relationer skal således anskues som modsætninger til
de kulturelle og sociale værdier, der traditionelt tillægges det heteroseksuelle ægteskab. Der
refereres i den forbindelse til relationer, hvis levetid er kortsigtet, hvad end der er tale om
engangsforetagender eller serier af møder, og hvor ingen af parterne er emotionelt eller seksuelt
eksklusive. Den uforpligtende relation indledes, etableres og opretholdes med ovenstående som
mere eller mindre eksplicitte præmis for begge parter.
Som det vil fremgå af specialets teoretiske rammesætning, refererer ovenstående definitioner
af de to relationer til henholdsvis Giddens’ og Baumans refleksioner over menneskelige
relationers udviklingstendenser og karakteristikker.

Endvidere skelnes der i specialet jævnligt mellem online indledte og offline etablerede
relationer.

Distinktionen

mellem

begreberne

foretages

med

henblik

på,

at

datingapplikationerne anskues som online kommunikationsmedier, der gør dets brugere i stand
til at indlede interaktioner med potentielle emotionelt og seksuelt forpligtende eller
uforpligtende partnere. Den online indledte relation referer således til den sociale situation,
hvori individerne bliver eksponeret for og indledningsvist interagerer med potentielle partnere.
De specifikke individuelle emotionelle og seksuelle forventninger til relationen forhandles
efterfølgende af parterne i forbindelse med etableringen af relationen, hvilket, på baggrund af
såvel eksisterende forskningsresultater som specialets informanters udtalelser, nødvendigvis
opstår i offline sociale kontekster.

Formålet med det følgende kvalitative studie er således at undersøge unge kvinders
selvrapporterede datingpraksisser på datingapplikationerne og herved afdække de erfaringer
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og resultater, som brugen har medført. I forlængelse heraf bliver det centralt for specialet at
diskutere, i hvilken grad de dominerende datingpraksisser på datingapplikationerne faciliterer
etableringen af forpligtende relationer. Det undersøges således grundlæggende, hvorvidt
anvendelsen af datingapplikationerne og brugernes generelle perspektiver på datingkulturen
afspejler de bekymringer, som Bauman fremsætter, eller hvorvidt anvendelsen af
kommunikationsmedierne snarere repræsenterer en række optimistiske potentialer for den
fremherskende datingkultur med henblik på etableringen af forpligtende parforhold.
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Kapitel 2: Afgræsning af forskningsfeltet
De første datingapplikationer blev lanceret i midten af 2010’erne, og kan derfor fortsat
kategoriseres som relativt nye kommunikationsmedier (Matthews, 2017; Quiroz, 2013). Ikke
desto mindre har datingapplikationerne modtaget stor opmærksomhed fra en lang række
forskere, som med afsæt i forskellige videnskabelige traditioner er optaget af, hvilken
indflydelse brugen af datingapplikationer har på såvel individuelt som kollektivt og
samfundsmæssigt niveau.

2.1. Eksisterende forskning i datingapplikationer
En betragtelig stor mængde forskning i datingapplikationer er udført med henblik på at
afdække,

hvilke

motivationer,

der

ligger

bag

individets

brug

af

disse

kommunikationsteknologier (Castro-Calvo, Giménez-García, Gil-Llarop & Ballester-Arnal,
2018; Griffin, Canevello & McAnulty, 2018; Jones, 2015; Ranzini & Lutz, 2017), hvor særligt
Elisabeth Timmermans og Elien De Caluwés (2017) omfattende studie bør fremhæves.
Med et Uses and Gratification perspektiv udvikler Timmermans og Caluwé The Tinder Motives
Scale (TMS), der inkluderer tretten motivationsgrundlag bag brugen af datingapplikationen
Tinder (ibid.: 349). Selvom applikationen er udviklet med det mere eller mindre eksplicitte
formål at facilitere etableringen af forpligtende parforhold og uforpligtende relationer, viser
TMS altså, at Tinder ikke eksklusivt anvendes i overensstemmelse hermed. Blandt andet
anvendes Tinder til at skabe venskabelig kontakt med lokale, når brugerne befinder sig udenfor
deres hjemland, ligesom brugerne anvender applikationerne til at opnå øget selvtillid og af ren
kedsomhed (ibid.). Dette antyder ifølge forskerne, at Tinder ”(…) rather functions as a
“locationbased screening/meeting application” than a “mobile dating application”” (ibid.: 348).
Denne iagttagelse er naturligvis interessant, eftersom det viser, at den faktiske brug af
datingapplikationerne ikke nødvendigvis følger skabernes hensigt. Formålet med dette speciale
er dog konkret at undersøge forpligtende parforhold og uforpligtende relationer snarere end
venskaber, eftersom specialets empiriske grundlag består af en række brugere, som primært
har anvendt datingapplikationerne med intentioner om at etablere disse (bilag 4-9).
Bevæggrunde, der afviger fra ovenstående behandles i det omfang, at de antyder et skift i den
primære motivation for brugen. Årsagen hertil er, at det er nødvendigt at anerkende, at
motivationer kan ændre sig over tid, ligesom der ikke nødvendigvis hersker en lineær
forbindelse mellem motivationer for og resultater af brugen. Aspekter, som Timmermans og
Caluwé (2017) kun overfladisk behandler, hvis overhovedet. Med afdækningen af eventuelle

Dea Lauenborg Hansen

Syddansk Universitet (SDU)

Side 5 af 233

Datingkultur på tværs af online & offline rum:
Etableringen af sociale relationer via datingapplikationer

15. september 2019

ændringer i brugspraksisser og brugernes oplevede resultater, har specialet til hensigt at bidrage
med yderligere indsigt vedrørende hvilke potentialer anvendelsen af datingapplikationerne har
for etableringen af forpligtende parforhold.

I forlængelse af brugernes ønsker om at indlede romantiske relationer via datingapplikationerne
behandler specialet ligeledes, hvilken betydning brugernes vekslende online- og offlinetilstedeværelse har for etableringen af forpligtende parforhold.
Tidligere forskning viser, at etableringen af diverse intime relationer ikke nødvendigvis
inkluderer offline møder, eftersom såvel venskaber som romantik og sex kan finde sted uden,
at de interagerende parter er tilstede i det samme fysiske sociale rum (Henry & Farvid, 2017;
Lunceford, 2012; Sadowski & Lomanowska, 2018). I kraft af, at flere studier viser, at der
hersker forskelligartede motivationsgrundlag for brugen af datingapplikationer, er det
sandsynligt, at ønsket om offline ansigt til ansigt-interaktioner ligeledes variere fra bruger til
bruger. Flertallet af forskere med udgangspunkt i datingapplikationer antyder dog mere eller
mindre eksplicit, at offline-interaktionen er afgørende for etableringen af intime relationer
mellem brugerne af datingapplikationerne (se for eksempel Anzani, Sarno & Prunas, 2018;
Blackwell, Birnholtz & Abbott, 2015), hvilket blandt andet skyldes kommunikationsmediernes
primært visuelle interfaces, som efterlader ganske lidt plads til uddybende personbeskrivelser
(ibid.). Hvad end motivationsgrundlaget beror sig på et ønske om at indlede forpligtende eller
uforpligtende relationer, anskuer specialets informanter i overensstemmelse med ovenstående,
at offline-interaktionen er afgørende for etableringen af disse relationer (bilag 4-9).
Med henblik på ovenstående argumenteres der i specialet for, at brugerne via online
datingapplikationerne har mulighed for at interagere med hinanden og herved indlede intime
relationer, mens selve etableringen af såvel den emotionelt og seksuelt forpligtende som
uforpligtende relation nødvendigvis sker offline. Brugerens vekslende online- og offlineaktiviteter anskues altså som gensidigt afhængige for etableringen af intime relationer.

I relation til den vekslende online- og offline-tilstedeværelse og datingapplikationernes
særskilte handlingspotentialer, vidner flere studier om, at brugen af datingapplikationer kan
løse nogle af de problematikker, som LGBTQIA-personer står overfor, når intentionen er at
møde en potentiel partner.
En væsentlig mængde af den eksisterende forskning i datingapplikationer med fokus på
LGBTQIA-miljøets datingpraksisser, er særligt centreret om den gruppe af brugere som
udgøres af homoseksuelle mænd og mænd, der har sex med mænd (MSM) (Blackwell,
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Birnholtz & Abbott, 2015; Chan, 2017; Chan, 2018; Møller & Petersen, 2018; Penney, 2014;
Race, 2015; Yeo & Fung, 2018). Antagelserne i disse studer inkluderer blandt andet, at
datingapplikationerne i mere eller mindre grad fungerer som liberaliserende værktøjer på grund
af kommunikationsteknologiernes unikke handlingspotentialer. Grundlæggende fremhæves
det, at datingapplikationernes tekniske funktioner tillader, at indholdet filtreres således, at
brugeren udelukkende eksponeres for personer af samme køn. Datingapplikationernes
algoritmer faciliterer herved en gennemsigtighed der medfører, at den homoseksuelle bruger
er i stand til øjeblikkeligt at identificere potentielle partnere, hvilket i det offline sociale rum
kan være vanskeligt (se for eksempel Blackwell, Birnholtz & Abbott, 2015; Chan 2017).
Endvidere fremhæver studierne, at flertallet af MSM ønsker at holde deres seksuelle
præferencer skjult for omverdenen. Hertil bidrager online sociale rum med en øget seksuel
emancipation, eftersom det for individet er muligt at oprette profiler under pseudonymer. Dog
indbyder datingapplikationernes tekniske funktioner til, at brugeren udviser en vis grad af
autenticitet, og spørgsmålet er derfor, hvorvidt potentialerne for etableringen af såvel
emotionelt og seksuelt forpligtende som uforpligtende relationer via datingapplikationerne er
lige så betragtelige, som på øvrige nicheorienterede online datingfora.
Under alle omstændigheder får den store mængde forskning i homoseksuelle mænds og
MSM’s anvendelse af datingapplikationer omfanget af forskningen i kvinders brug til at synes
uhensigtsmæssigt begrænset. Derfor er ønsket med dette speciale blandt andet at bidrage til
forskningen i heteroseksuelle, ciskønnede kvinders datingpraksisser på datingapplikationerne.
I den forbindelse anerkendes datingapplikationernes liberaliserende potentialer for kvinders
seksuelle autonomi og herved udfoldelse. Ikke desto mindre anvendes denne optimisme mere
overordnet med henblik på anerkendelsen af, at datingapplikationernes tekniske funktioner
inkluderer en udvidet mulighed for at møde potentielle partnere, hvad end det omfatter
kærlighed eller sex, dog med særligt fokus på førstnævnte i kraft af, at såvel ovenstående
akademiske forskningsresultater som offentlige diskurser antyder, at potentialerne herfor ikke
synes overbevisende (Baastrup, 2019; Blackwell, Birnholtz & Abbott, 2015; Chan 2017;
Jensen, 2019; Richter, 2019).

Parallelt med studier om de potentielle fordele ved brugen af datingapplikationer hersker der
ligeledes en vis mængde forskning, der, med såvel sundhedsfaglige som sociologiske og
psykologiske perspektiver, undersøger eventuelle risici forbundet med brugen af
datingapplikationer (Choi, Wong, Lo, Wong, Chio & Fong, 2016; Kuss & Griffiths, 2017;
Ortiz-Martínez, Buelvas-Pérez, Martínez-Torres, Vásquez-Rada & Carrascal-Angelo, 2018;
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O’Sullivan, 2014; Sawyer, Smith & Benotsch, 2017; Green, Turner & Logan, 2018). Disse
studier viser blandt andet, at brugernes praksisser på datingapplikationerne primært resulterer
i en markant forøgelse af uforpligtigende seksuelle møder, hvilket tilsvarende øger smittefaren
for seksuelt overførte sygdomme (se for eksempel Sawyer, Smith & Benotsch, 2017). Hvis
tilfældet er, at datingapplikationernes popularitetskurve er sammenfaldende med et stigende
antal smittede med seksuelt overførte sygdomme, er disse resultater naturligvis afgørende for
folkesundheden. I så fald må sundheds- og uddannelsesinstitutionerne nødvendigvis i
fællesskab udvikle tiltag, der inkluderer oplysning om konsekvenserne ved ubeskyttet sex,
særligt rettet mod det unge segment, i kraft af at disse udgør størstedelen af
datingapplikationernes brugere (Clement, 2019; Danmarks Statistik, 2017; Smith, 2016).
Med henblik på dette speciales problemfelt er de socialpsykologiske konsekvenser af brugen
af datingapplikationerne af primær interesse. I den forbindelse særligt forskningsstudier, der
undersøger eventuelle risici forbundet med datingapplikationernes primært visuelt dominerede
interfaces (Chan, 2018; Penney, 2014; Smith, 2016; Thompson, 2018). Mitchell Hobbs,
Stephen Owen og Livia Gerbers (2017) studie i heteroseksuelles datingpraksisser på
datingapplikationer viser for eksempel, at brugerne primært er positivt stemte over for de
muligheder, som datingapplikationerne skaber med henblik på etableringen af kærlighed, sex
og intimitet. Ikke desto mindre antyder visse informanter, at ”(…) they felt that the interactions
afforded by the technology were somewhat superficial in that they were based mostly on profile
photos” (ibid.: 281), mens andre var bekymret for, at datingapplikationerne ”(…) reduced
people to commodities in a marketplace of romantic options (…)” (ibid.: 282).. Specialet
undersøger således blandt andet, hvilken indflydelse fremhævelsen af individers fysiske
fremtoning har på etableringen af forpligtende parforhold.

Afslutningsvist bør det fremhæves, at brugen af datingapplikationer i skandinavisk kontekst
synes at være snævert repræsenteret inden for forskningsfeltet (Botnen, Bendixen, Grøntvedt
& Kennair, 2018; Møller & Petersen, 2018; Veel & Thylstrup, 2018). Årsagerne hertil kan
være mange. I dansk kontekst synes den offentlige diskurs særligt at anskue seksualitet og
kærlighed som et individuelt foretagende, og herved underlagt ganske begrænset statsmæssig
kontrol. Årsagen hertil skal anskues parallelt med samfundsstrukturelle ændringer, der i løbet
af

1960’erne

medførte

en

markant

udbredelse

af

diverse

præventive

midler,

forplantningsteknologiske fremgange og billedpornografiens frigørelse. Med blandt andet ppillens indtog blev sex for alvor adskilt fra reproduktion, hvilket havde særlig stor betydning
for kvindernes seksuelle frigørelse. I kombination med billedpornografiens legalisering skete
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der således en gradvis social transformation, hvor det tabubelagte og udskammede sex for
fornøjelsens skyld blev almen seksuel adfærd, som kun bør reguleres i det omfang, det er
skadende for øvrige individer (Bondebjerg, 2012).
I flere årtier har det danske samfund således være præget af et mere eller mindre liberalt
perspektiv

på

heteroseksuelles

seksuelle

praksisser.

I

kombination

med,

at

datingapplikationerne i den offentlige diskurs primært anskues som såkaldte hook up-apps
(Baastrup, 2019; Jensen, 2019; Richter, 2019), er det sandsynligt, at de danske medie- og
kommunikationsforskere har rettet deres opmærksomhed mod de sociale netværksmediers
øvrige potentialer, heriblandt datingapplikationernes potentialer for seksuelle minoriteter.
Derfor har dette speciale desuden til formål at bidrage med indsigt i danske heteroseksuelle
kvinders datingpraksisser på datingapplikationer samt etableringen af heteroseksuelle
romantiske relationer via disse online kommunikationsteknologier.

Det konkrete formål med specialets kvalitative studie er således at udfylde de huller, som
tilsyneladende eksisterer hos de fremhævede studier inden for forskningsfeltet. Som det
fremgår af ovenstående, synes den eksisterende forskning særligt at negligere kvinders
datingpraksisser på datingapplikationerne. Når studierne endvidere er stærkt optaget af at
identificere, hvilke motivationer, der ligger bag brugen af datingapplikationer, synes de
ligeledes at overse den vekslende online- og offline-tilstedeværelses betydning for etableringen
af romantiske relationer. Det centrale for dette kvalitative studie er således at afdække kvinders
perspektiver på den fremhærskende datingkulturs karakteristikker, selvrapporterede
datingpraksisser på datingapplikationerne samt de erfaringer og resultater, som brugen af disse
har medført. I kombination anvendes informanternes refleksioner til at diskutere, hvilken
indflydelse de dominerende datingpraksisser på datingapplikationerne har på etableringen af
emotionelt og seksuelt forpligtende relationer i offline sociale kontekster.

2.2. Datingapplikationernes handlingspotentialer
Den eksisterende forskning vidner om, at online kommunikationsteknologier længe er blevet
anvendt af individer, som søger forpligtende relationer. I den forbindelse kan
datingapplikationer og datingsites til en vis grad sammenlignes, men som fremhævet
indeholder førstnævnte ikke desto mindre en række tekniske funktioner og herved
handlingspotentialer, der adskiller sig betydeligt fra deres forgængere. For overblikkets skyld
foretages der således en skelnen mellem henholdsvis datingsites og -applikationer, hvilket først
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og fremmest nødvendiggør en skitsering af datingapplikationernes grundlæggende tekniske
funktioner.

2.2.1. Oprettelse af datingprofilen & matchmaking
Selvom der hersker flere forskellige datingapplikationer, er de grundlæggende tekniske
funktioner mere eller mindre ens på tværs af udbuddet. Før specialets informanter og
datingapplikationernes øvrige brugere er i stand til at anvende de forskellige
datingapplikationer med henblik på at indlede emotionelle og seksuelle forpligtende parforhold
eller uforpligtende relationer, kræves det grundlæggende, at vedkommende er i besiddelse af
en smartphone. Hvis dette krav imødekommes, kan individet både downloade og anvende
datingapplikationen uden økonomiske investeringer. Herefter bliver individet i stand til at
oprette datingprofilen, hvilket inkluderer, at brugeren uploader op til ni fotografier; formulerer
en personbeskrivelse, der ikke overskrider et maksimum på op til 499 tegn; tilkendegiver sin
seksuelle orientering i relation til, hvilke køn, brugeren finder primært romantisk eller seksuelt
attraktive og fastsætter en radius, inden for hvilken brugeren bliver eksponeret for potentielle
partnere. Derudover kan brugeren frit vælge at tilknytte sin Facebook- eller Instagramprofil
samt angive sine musikalske præferencer via tilkoblingen af musiktjenesten Spotify. I
forlængelse heraf består datingapplikationernes matchmaking-algoritme af en såkaldt swipefunktion. I kraft af denne bliver brugerne, på linje med øvrige sociale netværksmedier, i stand
til at like eller dislike hinandens profiler, hvor et gensidigt like fører til et såkaldt match. Først
her, bliver brugerne, via den indbyggede chatfunktion, i stand til at interagere med hinanden
(Bumble, 2019; Tinder, n.d.a, n.d.b, n.d.c.; Happn, n.d.a, n.d.b, n.d.c).
Mens den enkelte bruger uden forbehold kan dislike de profiler, som vedkommende eksponeres
for, er antallet af likes begrænset. For eksempel inkluderer et gratis medlemskab på Tinder 100
likes inden for tidsrammen af 12 timer samt ét ekstraordinært Super like om dagen. Mens likes
er skjulte, indtil der opstår et match, resulterer et Superlike i en notifikation hos brugeren, der
gør vedkommende opmærksom på, at hun har modtaget et ekstraordinært like fra en specifik
bruger. Flertallet af datingapplikationerne tilbyder i forlængelse heraf såkaldte in app
betaleringer, hvor brugeren for engangsbeløb eller månedlige abonnementsgebyrer kan tilkøbe
sig visse fordele. Herved bliver brugeren i stand til at gøre sin profil særligt fremtræden blandt
datingapplikationens øvrige brugere; se, hvilke brugere, der har liket sin profil og fjerne egne
likes, hvis brugeren af den ene eller anden årsag fortryder en eller flere af disse (ibid.).
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2.2.2. Datingapplikationer vs. datingsites
Oprettelsen af datingprofilen og matchmaking-processen antyder de tekniske funktioner som
adskiller datingapplikationerne fra datingsites, hvoraf følgende seks er særligt unikke for
datingapplikationernes handlingspotentialer.
Som allerede fremhævet, er datingapplikationerne mobile i den forstand, at de tilgås via
smartphones, hvilket udvider mulighederne for, hvor og hvornår datingpraksisserne finder sted.
Datingsites tilgås via den mere eller mindre stationære computer, og er således i høj grad bundet
til hjemmet og fritiden, mens datingapplikationen med lethed kan anvendes uden for hjemmet,
i arbejdstiden og på farten (Chan, 2017; Ranzini & Lutz, 2017). Derudover er
datingapplikationerne lokationsbaserede, og brugeren eksponeres således for øvrige brugere i
deres umiddelbare nærhed. Modsat opererer flere datingsites med algoritmer, der sorterer
brugerne inden for bredere regioner. Den lokationsbaserede algoritme kombineret med
muligheden for at tilgå datingapplikationen, hvor som helst og når som helst, medvirker til en
effektivisering af datingpraksissen (ibid.).

Når individet har oprettet sin profil, afhænger den efterfølgende interaktion med
datingapplikationens øvrige brugere af det såkaldte match. Matchet opstår ved hjælp af swipefunktionen, hvorved brugerne tilkendegiver deres gensidige interesse. I den forbindelse har de
lokationsbestemte algoritmer blot indflydelse på brugspraksisserne i det omfang, at individerne
eksponeres for potentielle partnere inden for en begrænset radius, mens den konkrete
matchmaking opstår på baggrund af brugernes individuelle vurderinger. I kraft af
datingapplikationernes interfaces, dominerer fotografiet smartphoneskærmen, og brugernes
vurderinger bliver således primært et spørgsmål om individuelle præferencer vedrørende
brugernes fysiske fremtoning. Modsat flere datingsites’ matchmaking-processer, der baseres
på udførlige personlighedstest, og hvor størstedelen opererer med et interface, der fremhæver
en uddybende personbeskrivelse, er datingapplikationernes matchmaking altså kendetegnet
ved en individuel swiping-proces på et visuelt domineret kommunikationsmedium (Chan, 2017;
David & Cambre, 2016). Eftersom de visuelle elementer primært inkluderer mere eller mindre

naturalistiske fotografier af brugerne, og når brugeren ligeledes opfordres til at koble sin
datingprofil til sin Facebook- og Instagramprofil samt angive fødenavn, alder og beskæftigelse,
indeholder datingapplikationerne ligeledes et autenticitetsniveau, der adskiller sig fra
datingsites (Chan, 2017). På datingsites prydes brugernes billedgalleri af såvel fotografier som
illustrationer eller grafiske avatarer og somme tider anvender profilindehaverne desuden
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pseudonymer frem for deres virkelige navne. Endvidere er brugerens visuelle fremtoning
mindre dominerende på websitets interface til fordel for de tekstunge personbeskrivelser.

Endelig er det nødvendigt at knytte en sjette faktor til distinktionen mellem datingapplikationer
og datingsites, der omhandler de online kommunikationsmediers tilgængelighed.
Flere datingsites kræver økonomiske investeringer i form af engangsbeløb eller månedlige
abonnementsgebyrer (Chin, Edelstein & Vernon, 2018). Om end datingapplikationerne
indeholder in app betalinger, hvorved brugeren kan købe sig til blandt andet at kunne uddele
flere likes og få fremhævet sin profil, er datingapplikationerne ikke desto mindre som
udgangspunkt gratis at anvende. Dermed indeholder datingapplikationerne ligeledes en
økonomisk faktor, der øger tilgængeligheden i kraft af, at samtlige smartphoneejere har
mulighed for at tilgå kommunikationsmediet og herigennem skabe kontakt til deres potentielle
fremtidige partnere uanfægtet privatøkonomiske forhold (Chan, 2017; Ranzini & Lutz, 2017).

Datingsites og datingapplikationer er således tilsvarende i det omfang, at de begge eksisterer
som online sociale kommunikationsteknologier, udviklet med henblik på at facilitere
etableringen af såvel emotionelt og seksuelt forpligtende parforhold som uforpligtende
relationer mellem deres brugere (Chin, Edelstein & Vernon, 2018). Men i kraft af ovenstående
tekniske funktioner adskiller datingapplikationernes handlingspotentialer sig markant fra deres
forgængere.
Onlinetilstedeværelsen medfører, at brugeren eksponeres for et omfattende udbud af potentielle
partnere. I kraft af, at disse potentielle partnere befinder sig i brugerens lokalområde, og
eftersom datingapplikationerne tilgås på mobile smartphones, åbner dette muligheden for
spontane møder, når afstanden til den næste potentielle partner ikke kræver omfattende
rejseplaner. I forlængelse heraf bliver de økonomiske udgifter underordnet, dels eftersom
transportudgifterne minimeres betydeligt, dels eftersom datingapplikationerne er gratis at
anvende.

2.2.3. Datingpraksisser på tværs af datingapplikationer
Som ovenstående antyder, differentieres der i specialet ikke mellem de forskellige tilgængelige
datingapplikationer. Årsagen hertil er baseret på følgende overvejelser.
I vestlige samfundsmæssige kontekster fremhæves særligt Tinder som værende en såkaldt hook
up-applikation, hvis anvendelse altså i højere grad faciliterer uforpligtende seksuelle møder

Dea Lauenborg Hansen

Syddansk Universitet (SDU)

Side 12 af 233

Datingkultur på tværs af online & offline rum:
Etableringen af sociale relationer via datingapplikationer

15. september 2019

end forpligtende parforhold (Baastrup, 2019; Chan, 2017; Jensen, 2019; Race, 2015; Richter,
2019;

Timmermans

&

Caluwé,

2017).

Den

offentlige

diskurs

vedrørende

datingapplikationerne kan naturligvis have indflydelse på brugernes datingpraksisser, og
brugernes forudfattede holdninger til datingapplikationerne inkluderes derfor i specialets
analyseafsnit. Men eftersom blandt andre Timmermans & Caluwés (2017) studie viser, at der
hersker flere forskellige motivationer for brugen af datingapplikationer, foretages denne
skelnen ikke i specialet. I forlængelse heraf fremhæver ovenstående afsnit, at de tekniske
handlingspotentialer er mere eller mindre konsekvente på tværs af datingapplikationerne. De
få funktioner, der måtte afvige på tværs af udbuddet af datingapplikationer, er derfor ikke
relevante for dette speciale, eftersom der ikke foretages en konkret og udtømmende analyse af
datingapplikationernes særskilte handlingspotentialer. Specialets primære formål er derimod
at afdække, hvordan brugerne anvender kommunikationsteknologierne med henblik på at
indlede såvel forpligtende som uforpligtende relationer. Udbuddet af datingapplikationer skal
således anskues en række sociale kommunikationsmedier, hvis enkeltstående eller samlede
anvendelse udgør et eller flere værktøjer for individet, der ønsker at indlede menneskelige
relationer. Om end dette speciale har centralt fokus på emotionelt og seksuelt forpligtende
parforhold, anerkendes datingapplikationernes potentialer for individets evne til at facilitere
øvrige menneskelige relationer ikke desto mindre i kraft af ovenstående betragtning. I
forlængelse heraf anvendes begrebet handlingspotentiale for at undgå at foretage teknologisk
deterministiske konklusioner. Ovenstående afsnit vedrørende datingapplikationernes tekniske
funktioner har i den forbindelse til formål at gøre læseren opmærksom på de
handlingspotentialer, som det samlede udbud af datingapplikationer grundlæggende stiller til
rådighed, mens de konkrete analyseresultaterne inkluderer brugernes selvrapporterede
anvendelse heraf.
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Kapitel 3. Teoretisk fundament
Brugernes selvrapporterede datingadfærd på tværs af udbuddet af datingapplikationer
behandles

med

henblik

på

at

afdække

de

dominerende

datingpraksisser

på

datingapplikationerne og i forlængelse heraf diskutere, hvilken indflydelse disse har på
etableringen af emotionelt og seksuelt forpligtende parforhold. Når der rettes særligt fokus mod
etableringen af denne specifikke relation, beror det sig dels på den offentlige diskurs, der
primært anskuer datingapplikationernes tekniske handlingspotentialer som mere eller mindre
ude af stand til at facilitere forpligtende parforhold (Baastrup, 2019; Jensen, 2019; Richter,
2019), dels samfundsmæssige tendenser, der vidner om et betydeligt antal af skilsmisser og en
vedvarende stigning i antallet af smittede med seksuelt overførte sygdomme (Danmarks
Statistik, 2018; Statens Serum Institut, 2018; Statens Serum Institut, 2019). I kombination
antyder ovenstående, at de langsigtede emotionelt og seksuelt forpligtende relationer
tilsyneladende er strukturelt udfordrede. Disse kvantitative iagttagelser har fået flere forskere
med faglig baggrund i de humanvidenskabelige traditioner til at bestræbe sig på at afdække de
menneskelige bånds natur kvalitativt. I den forbindelse repræsenterer henholdsvis Anthony
Giddens (1992) og Zygmunt Bauman (2003) nogle af de særligt indflydelsesrige kommentarer
til, hvad der karakteriserer sociale relationer i en kontekst af senmoderne samfund. Forfatternes
bidrag inkluderer iagttagelser af såvel venskabelige bånd som parforhold samt menneskelige
interaktioner generelt, men det centrale fokus i specialet begrænser sig til etableringen og
opretholdelsen af de forpligtende parforhold.
Når der i specialet refereres til henholdsvis (emotionelt og seksuelt) forpligtende parforhold og
(emotionelt og seksuelt) uforpligtende relationer, skal definitionerne af disse begreber, som
beskrevet i speciales introduktion, anskues i lyset af henholdsvis Giddens’ og Baumans
refleksioner over de intime relationers karakteristikker, hvilket dette kapitel har til formål at
præcisere. I bestræbelsen herpå afdækkes en række udviklingstendenser forbundet med
etableringen af forpligtende parforhold. Hensigten er ikke at præsentere et udtømmende
historisk overblik over parforholdets transformation. Snarere inkluderes en række relevante
nedslag i parforholdets udviklingsdynamik, hvilke er nødvendige for rammesætningen af, hvad
de nævnte teoretikere finder kendetegnende for parforholdet i senmoderne samfund. Foruden
den begrebs- og kontekstmæssige præcisering, har kapitlet ligeledes til formål at skitsere
Baumans iagttagelse af online datingfænomener som symptomatisk for det senmoderne
forpligtende parforholds strukturelle udfordringer, der senere diskuteres med inddragelse af
specialets analyseresultater.
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3.1. Fra reproduktion til romantik
I præmoderne samfund var ægteskabet primært en praktisk foranstaltning, der havde til formål
at organisere familiens arbejdsstyrke og herved sikre slægtens overlevelse via familieforøgelse.
Ægteskabet blev således indledt af økonomiske årsager og ikke på baggrund af, at parterne
følte sig emotionelt eller seksuelt tiltrukket af hinanden. Fysisk kærtegn og andre former for
aktiviteter, der i dag forbindes med intimitet og kærlighed, blev derfor sjældent praktiseret i de
præmoderne ægteskaber. Hvis kærlighed overhovedet blev forbundet med ægteskabet, blev
den italesat som en kammeratlig kærlighed, knyttet til ægteparrets fælles ansvar for at bestyre
huset eller gården. Fra slutningen af det attende århundrede begyndte den romantiske kærlighed
ikke desto mindre at tage form, hvilket mere eller mindre faldt sammen med romanens
opdukken (Giddens, 1992: 38-40).
Forbindelsen mellem den romantiske kærlighed og romanen bestod af en ny fortællende form,
hvor den passionerede kærlighed, der tidligere blev forbundet med individets hengivenhed til
religion, blev inkorporeret som et personligt og liberaliserende narrativ i ægteskabet.
Romanerne inkluderede i den forbindelse et socialt udforskende og udfordrende perspektiv på
det tidligere mere eller mindre naturbestemte og socialt betingede ægteskab, eftersom
narrativerne repræsenterede helte og heltinder, som indgik i romantiske relationer med flere
forskellige individer. Romanen inkluderede således et implicit emancipatorisk element,
eftersom de antyder, at etableringen af ægteskabet bør afhænge af emotionelle værdier snarere
end sociale forventninger og praktiske forhold (ibid.: 40). Romanernes romantiske
kærlighedsideals reelle implementering i ægteskabet, og herved transformationen af
ægteskabet fra et praktisk og reproduktivt til et gensidigt emotionelt foretagende, skal
naturligvis anskues i lyset af øvrige samfundsstrukturelle ændringer, der forekom i kølvandet
på den industrielle revolution.

For det første medførte den gradvise overgang fra landbrugssamfundet til industrisamfundet en
adskillelse af hjemmet fra arbejdspladsen. I modsætning til det rutineprægede arbejdsmiljø,
blev hjemmet herved forvandlet til et socialt rum, hvori det enkelte individ kunne forvente
emotionel støtte. I forlængelse heraf blev ægtefællerne i stigende grad opfattet som to individer,
der i fællesskab arbejde mod et emotionelt foretagende. Ægteskabet som et gensidigt
emotionelle foretagende forblev ikke desto mindre på idealplan, eftersom familiestrukturerne
fortsat reflekterede et ulige magtforhold i henhold til kønnenes sociale position. Manden var
familiens økonomiske forsørger, og fik herved mulighed for at realisere sig selv uden for
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hjemmet. Dette medførte, at kvinden nødvendigvis påtog sig opgaven at bestyre hjemmet,
hvilket ligeledes gjorde kvinden til den primære omsorgsperson (ibid.: 42).
Det romantiske kærlighedsideal eroderede således ikke de socialt forankrede magtmæssige
skævheder i kønnenes ægteskabelige positioner. Kønnenes særskilte karakteristikker, som
mere eller mindre implicit vurderes på baggrund af en distinktion mellem henholdsvis
omsorgsfuld femininitet og handlekraftig maskulinitet, bliver derfor afgørende for parternes
emotionelle engagement i det romantiske parforhold. Nærmere betegnet er den romantiske
kærlighed karakteriseret af forestillingen om ”kærlighed ved første blik”, og det romantiske
ægteskab indgås i den forbindelse af en underliggende spontan tiltrækningskraft, baseret på
”(…) an intuitive grasp of qualities of the other. It is a process of attraction to someone who
can make one's life, as it is said, 'complete'” (ibid.: 40). I forlængelse heraf blev reproduktion
fortsat anskuet som seksualitetens primære formål, når såvel sociale som juridiske
retningslinjer fordrede, at den dydige kvinde nødvendigvis praktiserede afholdenhed indtil
ægteskabet indtraf. Modsat blev mandens udløsning anskuet som afgørende for hans fysiske
sundhed, hvorfor udenomsægteskabelige affærer hos manden var såvel socialt som juridisk
legitimt. I forlængelse heraf antyder individernes gensidige komplettering af hinanden, at
ægteskabet blev anskuet som et fællesskab indgået på baggrund af ovenstående socialt
betingede og kønnede konventioner snarere end individuelle emotionelle og seksuelle behov.

Om end ægteskabet i realiteten inkluderede en række sociale magtbetonede uligheder, markerer
den romantiske kærlighed ikke desto mindre en transformation af ægteskabet på idealplan.
Fra romanens opdukken og fremefter forvandlede parforholdet sig gradvist fra at være et
naturbestemt, ubetinget og praktisk foretagende til et økonomisk, men ligeledes emotionelt
tryghedsgivende livsforløb, rettet mod en forventet, men ikke desto mindre bearbejdelig,
fremtid (ibid.: 44-45). For Giddens er det romantiske kærlighedsideal derfor forløberen til det
rene forhold om end, der hersker væsentlige forskelle mellem de to typer relationer. I den
forbindelse udgør den skæve magtfordeling, der viser sig i såvel ægtefællernes sociale og
emotionelle som seksuelle position i parforholdet, de væsentligste forskelle mellem den
romantiske kærlighed i det præmoderne ægteskab og den konfluerende kærlighed i det
senmoderne, rene forhold.
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3.2. Det rene forhold, konfluerende kærlighed & plastisk seksualitet
Ifølge Giddens referer det rene forhold til en situation, hvor

”(…) a social relation is entered into for its own sake, for what can be derived by
each person from a sustained association with another; and which is continued only
in so far as it is thought by both parties to deliver enough satisfactions for each
individual to stay within it” (Giddens, 1992: 58).

Parforholdet indgås således fortsat med henblik på at skabe en tryg fremtid, men drivkræften
er hverken praktiske og økonomiske foranstaltninger eller intuitive og socialt forankrede
forestillinger om kønnenes særskilte roller. Parforholdet indgås derimod på baggrund af
individuel emotionel og seksuel refleksivitet. Etableringen og opretholdelsen af parforholdet
afhænger i den forbindelse af, hvorvidt den enkelte føler sig tilstrækkeligt tilfredsstillet, hvorfor
det rene forhold ligeledes er kendetegnet ved, at den ene part til enhver tid kan opløse relationen
i tilfælde af, at vedkommende ikke længere finder det tilstrækkeligt givende (ibid.).
Forudsætningen for udviklingen af det rene forhold er således en lige magtfordeling mellem
parforholdets parter, hvilken kun kan udvikle sig parallelt med intimiteten, nemlig i det
omfang, at ”(…) each partner is prepared to reveal concerns and needs to the other and to be
vulnerable to that other” (ibid.: 62). Denne emotionelle interaktion inkluderer ligeledes en
udveksling af det enkelte individs seksuelle behov, hvilket antyder, at det rene forhold ikke
blot inkluderer emotionel men ligeledes seksuel ligestilling og autonomi. I den forbindelse er
forudsætningen for den seksuelle frigørelse, ifølge Giddens, udviklingen af den plastiske
seksualitet, hvilken defineres som en ”(…) decentred sexuality, freed from the needs of
reproduction” (ibid.: 2). Fremkomsten af den plastiske seksualitet er forbundet med udviklinger
inden for forplantningsteknologien, hvor særligt udbredelsen af diverse præventive midler samt
indførslen af kunstig befrugtning er afgørende. Som følge af dette blev sex fuldstændigt adskilt
fra kravet om forplantning og seksualiteten blev således for individet bearbejdelig og dermed
en del af individets særegne karakteregenskaber (ibid.: 26-27). Den seksuelle autonomi og den
gensidige emotionelle tilfredsstillelse markerer i kombination den gradvise erstatning af det
romantiske kærlighedsideal med den konfluerende kærlighed (ibid. 62).

Iboende det romantiske kærlighedsideal hersker idealet om, at en forpligtende relation opstår
på baggrund af parternes emotionelle involvering snarere end på baggrund af ydre sociale
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omstændigheder. Men som ovenstående skitsering af de samfundsmæssige forudsætninger for
udviklingen af det romantiske kærlighedsideals viser, er der i realiteten snarere tale om, at den
romantiske kærlighed fører til en magtmæssig skævhed (ibid.). Den konfluerende kærlighed
gør modsat ”(…) the achievement of reciprocal sexual pleasure a key element in whether the
relationship is sustained or dissolved” (ibid.: 62). Det rene forhold og den konfluerende
kærlighed repræsenterer således en aktiv og betinget kærlighed, og modstrider derfor ”(…) the
'for-ever', 'one-and-only' qualities of the romantic love complex” (ibid.: 61). Altså, hænger
intimitetens forandring, ifølge Giddens, sammen med udviklingen af det rene forhold, hvilket
inkluderer såvel emotionel som seksuel ligestilling mellem parforholdets parter (ibid.: 58).

3.3. Forpligtelser er meningsløse investeringer
I kraft af svækkelsen af ægteskabet som social institution er ydre omstændigheder ikke længere
rammesættende for etableringen af parforholdet. I modsætning til de præmoderne ægteskaber
indgås de senmoderne parforhold altså på baggrund af et frit og individuelt valg. Derfor må
parforholdets parter udvikle et fælles narrativ, der skal udgøre den tryghed, som ægteskabet
engang bidrog med, hvilket udvikles i samme omfang som intimiteten, nemlig i det omfang, at
parterne udviser en stærk gensidig emotionel fortrolighed. Opretholdelsen af det senmoderne
parforhold er således en vedvarende proces, og dets langsigtet beståen afhænger af, at begge
parter finder parforholdet såvel emotionelt som seksuelt stimulerende. I tilfælde af, at den ene
part ikke længere finder relationen stimulerende, kan hun til enhver tid påkalde sig retten til at
opløse parforholdet. Det rene forhold er således i sin natur paradoksalt: det efterstræber og
forudsætter på én og samme tid frihed og samhørighed (Giddens, 1992: 137-138).
Giddens italesætter det rene forholds selvmodsigelse, men kritiserer det ikke nærmere. Snarere
anskuer han det rene forhold som et samhørighedens ideal i det senmoderne samfund (ibid.).
Bauman

drager

lignende

konklusioner

vedrørende

det

senmoderne

parforholds

karakteristikker, men forholder sig ikke desto mindre kritisk hertil.

I overensstemmelse med Giddens iagttager Bauman, at den romantiske definition af
kærligheden som en tilstand der først ophører ”når døden os skiller”, er håbløst forældet på
grund af de forandringer, som slægtskabs- og familiestrukturerne har gennemgået (Bauman,
2003: 4-5). Som konsekvens heraf, er tidens menneskelige relationer forbundet med en markant
skrøbelighed og usikkerhed, som for individet medfører, at hun på en og samme tid ønsker at
knytte båndene til andre mennesker strammere og løsere – sidstnævnte i kraft af, at ingen af de
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menneskelige relationer nødvendigvis er varige på lang sigt (ibid.: vii). På baggrund af disse
iagttagelser hævder Bauman, at ”’promises of commitment are meaningless in the long term...
Like other investments, they wax and wane’” (ibid.: x).
Baumans kategorisering af de senmoderne menneskelige relationer som flydende og skrøbelige
harmonerer således grundlæggende med, at den fremherskende form for samhørighed synes at
være det rene forhold (ibid.: 89-90). Men i modsætning til Giddens fremhæver Bauman, at det
rene forhold ikke bør anskues som et parforholdsideal, men snarere som ensbetydende med, at
forpligtelser er meningsløse på lang sigt. Om end individet er bevidst om parforholdets
skrøbelige natur, vidner industrien imidlertid om, at det senmoderne menneske i høj grad søger
samhørigheden.

Parterapien og hjælp til selvhjælp-litteraturen er ekspanderet markant inden for de seneste årtier
(Giddens, 1992: 30), og stadig flere online datingværktøjer oprettes med løfter om at matche
individet med ”den eneste ene”. Dette antyder, at kærlighed i stigende grad anskues som en
færdighed, individet kan tilegne sig. Den grundlæggende antagelse er i den forbindelse, at den
kompetencegivende proces stiger i takt med individets erfaringsdannelser på kærlighedens
område (Bauman, 2003: 4-5). Det seksuelle og emotionelle autonomiprincip iboende det rene
forhold medvirker således ikke blot en principiel lige magtfordeling mellem parforholdets
parter, men ligeledes til en begrebsmæssig lempelse af kærligheden. Resultatet af det udvidede
kærlighedsbegreb er, at der i dag eksisterer en tilsyneladende uendelig række af lettilgængelige
kærlighedsoplevelser, som angiveligt skulle styrke individets evne til at indgå i et parforhold
(ibid.). Men ifølge Bauman er dette romantiske løfte blot en illusion: ”The kind of knowledge
that rises in volume as the string of love episodes grows longer is that of ‘love’ as sharp, short
and shocking episodes, shot through by the a priori awareness of brittleness and brevity” (ibid.:
5).

I kraft af den usikkerhed der i dag forbindes med etableringen af parforholdet, er det at elske
ensbetydende med at åbne sig for skæbnen. Det er således kun muligt at opnå tilfredsstillelse i
kærlighedsrelationen i det omfang, at individet udviser et markant niveau af ydmyghed, mod
og tro. Men i et senmoderne samfund, hvor disse færdigheder erstattes af et øget fokus på
individualisme, vil individet sjældent være i besiddelse af disse evner. Med henblik på det
senmoderne samfunds karakteristikker, bliver løftet om, at kærlighed er en kompetence, der
kan opnås, ligeledes et løfte om, at kærlighedsoplevelsen leveres på samme måde som
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indkøbssfærens forbrugsvarer, der forfører med brugsklare produkter, øjeblikkelig
tilfredsstillelse og ”pengene tilbage”-garantier (ibid.: 6-7).

3.4. Etableringen af relationer som ønskestyret forbrugerpraksis
Forudsætningen for parforholdets opretholdelse er det enkelte individs niveau af tilfredsstille,
hvilken afhænger af, hvorvidt individet kan identificere et tilstrækkeligt alternativ til
parforholdet, og hvorvidt en eventuel opløsning af parforholdet vil medføre tab i forbindelse
med individets investering af tid, penge og fælles ejendom. Disse tilfredshedsfaktorer tiltager
og aftager over tid, hvilket er tilsvarende gældende for forpligtelsen til den anden. Etableringen
af parforholdet skal dermed anskues som en økonomisk investering, der uundgåeligt inkluderer
en uforudsigelig fremtid (Bauman, 2003: 13-14).
Aktionærens investering i en given aktie ophører i det øjeblik, den daler i værdi, eller hvis
øvrige aktier tilbyder højere udbytter. Investerer individet i et parforhold, er den primære
forventning et overskud udtrykt som individuel emotionel og seksuel tilfredsstillelse. I lighed
med aktionæren, som aldrig aflægger troskabsed overfor sine aktier, synes det for individet
omsonst at underskrive en kontrakt, der inkluderer et løfte om, at forpligte sig til sin partner i
medgang og modgang indtil døden dem skiller. Ligesom aktionæren konstant gransker
børsmarkedet for investeringer med større udbytter, er individet i parforholdet konstant bevidst
om, at singlemarkedet tilbyder alternativer, der potentielt inkluderer større tilfredsstillelse
(ibid.).

Ifølge Bauman skal det forpligtende parforhold dermed anskues som en usikker og meningsløs
økonomisk transaktion, eftersom individer indleder disse relationer for at undslippe
usikkerheden, men forgæves. Parforholdets parter er bevidste om forpligtelsens meningsløshed
i kraft af, at de begge er velvidende om, at de til enhver tid kan påkalde sig rettigheden til at
opløse relationen, hvis udbyttet ikke synes at være tilstrækkeligt tilfredsstillende. I forlængelser
heraf opstår der, ifølge Bauman, en kvalitativ mangel, som individerne forsøger at kompenserer
for kvantitativt (ibid.: 14-15; 58).
Den kvantitative kompensation for de kvalitative mangler udmønter sig i, at individets
investeringer i relationer bliver kortsigtede og løse nok til, at individet ikke oplever alvorlige
tab, når relationen ikke længere er tilstrækkeligt stimulerende. Med andre ord indgår individet
i en række uforpligtende relationer, som ifølge Bauman reflekterer forbrugerismens
ønskestyrede indkøbspraksisser (ibid.: 21).
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Bauman referer blandt andet til såkaldte top-pocket relationer, der kan opbevares ”(…) in your
pocket so that you can bring it out when you need it” (ibid.). En succesfuld top pocket-relation
er således kortsigtet, fordi dette indebærer en vished om, at individet ikke behøver at udvise
nævneværdigt engagement for at fastholde tilfredsstillelsen. Individer som indgå i disse
relationer, dyrker parforholdets samhørighed på deltid, og gør således op med det traditionelle
til døden jer skiller-ægteskab. I stedet bliver parforholdet udlevet gennem fleksibelt samvær og
etableres på baggrund af en overfladisk tilfredshedsfølelse, der, ifølge Bauman, reflekterer
forbrugerismens ønskestyrede indkøbsmønster (ibid.: 35-36).
Forbrugerens indkøbspraksis er centreret om at erhverve sig brugsklare produkter, som
bidrager med en øjeblikkelig tilfredsstillelse. I tilfælde af, at en vare af den ene eller anden
årsag ikke længere bidrager med den forventede tilfredshedsfølelse, kan det uden videre
kasseres til fordel for nye varer, der frembringer løfter om endnu større tilfredshed. Diverse
elektronikforretningers byt til nyt-kampagner tilskynder ligefrem individet til at skille sig af
med deres ældre modeller, og hvorfor skulle parforholdet være undtagelsen fra reglen? (ibid.:
13). Om end spørgsmålet skal anskues mere eller mindre retorisk, kan der imidlertid foretages
visse indvendinger mod Baumans brug og smid væk-metafor.

Bauman udgav sin bog i begyndelsen af det nye årtusinde, og sidenhen har særligt de
europæiske samfund været stærkt optaget af at komme forbrugerismens brug og smid vækkultur til livs. Virksomheder, politiske partier, NGO’er og almene borgere er i stigende
fortalere for genanvendelse med henblik på at forbedre klodens klima (Elgiganten, n.d.;
Holstein, 2019; Petersen, 2019; Punkt1, n.d.). I bestræbelsen på at mindske det miljøaftryk, der
er forbundet med fremstilling og distribuering af forbrugsvarer, kan man ligeledes identificere
en implicit stræben efter at opnå en miljømæssig situation, der tilnærmelsesvist nærmer sig
præindustrielle tilstande. Genanvendelsestendensen kan ligeledes iagttages i diverse
programudbyderes flow tv-udsendelser og på deres respektive streamingtjenester, som
opfordrer seerne til at indrette deres boliger med antikke møbler erhvervet via diverse
genbrugsforretninger

(Hee

&

Klesner,

2016;

Kvist,

2019).

Selvom

diverse

forbrugsvirksomheder imiterer genbrugsvarernes autenticitet, når nyproduceret brugskunst
leveres med indbygget patina, vidner ovenstående tendenser ikke desto mindre om en
transformering af forbrugermentaliteten fra brug og smid væk- til genanvendelseskultur.
Hvorfor skulle parforholdet være en undtagelse fra reglen? Er det muligt, at de flygtige
partnerskaber gradvist erstattes af en modsatrettede tendens, hvor individer, på trods af de
potentielle risici forbundet med parforholdet, aflægger løfter om langsigtet forpligtelse til
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hinanden? I tilfælde af en dalende individuel tilfredshed, er det da muligt, at parforholdets
parter i fællesskab bestræber sig på at få den ældre model til igen at skinne ved hjælp af
knofedt? Er det i forlængelse heraf muligt, at den kvantitative erstatning for kvalitative mangler
erstattes af en generhvervelse af den ydmyghed, mod og tro, der er afgørende for kærligheden?

3.5. Reelle & virtuelle forbindelser
Hvad end specialets analyseresultater måtte antyde af såvel nuværende datingkulturelle
tendenser som datingkulturelle fremtidsudsigter, synes Baumans iagttagelser at være
toneangivende for de fremhærskende perspektiver på nutidens parforholdsstrukturer. Ikke
mindst eftersom en stor mængde forskningsprojekter fremhæver, at online datingpraksisser i
særlig høj grad faciliterer uforpligtende relationer (se for eksempel Choi et al., 2016; OrtizMartínez et. al., 2018; Sawyer et al., 2017). I den forbindelse kan der blandt andet refereres til
statistiske beregninger, der viser et betydelig antal af skilsmisser samt fortsatte stigninger i
smittetilfælde af seksuelt overførte sygdomme (Danmarks Statistik, 2018; Statens Serum
Institut, 2018; Statens Serum Institut, 2019), hvilket antyder, at de uforpligtende relationer
udgør de fremtrædende former for samhørighed. Særligt anskuer Bauman onlinedatingen som
symptomatisk herfor, eftersom han iagttager, at virtuelle relationer i stigende grad erstatter
reelle relationer.

Ifølge Bauman skal de virtuelle relationer anskues som et netværksarbejde, som i kraft af
begrebsanvendelsen medfører berøringsmomenter efterfuldt af perioder med fri bevægelse
(Bauman, 2003: xii-xiii; 34-35). I modsætning til reelle forhold, der anskues som synonymt
med parforholdet, er de virtuelle relationer således lette at bevæge sig ind og ud af, fordi
individet herved bliver i stand til at knytte forbindelser på kommando og med samme lethed
afbryde forbindelserne igen. Med andre ord er individet i stand til, på én og samme tid, at følge
sit behov for frihed og samhørighed (ibid.). De virtuelle forholds kortsigtede natur er derfor
ukompliceret sammenlignet med det reelle forhold, der i kraft af den nødvendige forpligtelse,
kræver omstændelige og potentielt risikofyldte emotionelle investeringer. Ifølge Bauman synes
de virtuelle forhold således at være skræddersyet til det senmoderne samfund, eftersom
netværksforbindelserne, ligeledes bidrager med en tilsyneladende uendelig række af
romantiske potentialer og i forlængelse heraf utallige løfter om stadig større tilfredsstillelse
(ibid.: xii). I sin distinktion mellem de to typer af relationer, anskuer Bauman særligt online
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dating som symptomatisk for den gradvise erstatning af det reelle forpligtende parforhold med
de virtuelle netværksforbundne uforpligtende relationer (ibid.: 34-35).

Relationer etableret via mobiltelefonens og internettets chatbaserede kommunikationskanaler
er karakteriseret af at være såvel midlertidige som evigt gentagende. I tilfælde af, at en besked
ikke returneres, er der ingen grund til bekymring, fordi et tilsyneladende uendeligt kartotek af
mulige forbindelser lagres på såvel den stationære som mobile enhed. Det vil sige, at individet
ikke behøver at frygte for relationernes opløsning, eftersom perioderne med fri bevægelse, som
nævnt, altid vil efterfølges af en række berøringsmomenter (ibid.: 59). Mobiltelefonen ligger
altså tilsvarende top pocket-relationerne altid klar i lommen til fri afbenyttelse, hvornår
brugeren end måtte ønske det. I forlængelse heraf iagttager Bauman, at formålet med den
lingvistiske udveksling ikke længere er at blotlægge sig emotionelt for partneren, for herved at
skabe det fælles narrativ, der skal opretholde relationen over tid (ibid.: 34-36).
Kommunikationen på såvel computeren som mobiltelefonen medfører snarere, at den
gensidige udveksling af emotionelle behov erstattes af en overfladisk interaktion, hvor vi ”(…)
exposes our deepest secrets alongside our shopping list” (ibid.: 35).
”At være koblet på” synes således mindre bekosteligt end ”at være engageret”, men ifølge
Bauman er det ligeledes ”(…) considerably less productive in terms of bond building and bond
maintenance”

(ibid.:

63).

Imidlertid

anvendes

online

sociale

rum,

og

særligt

datingapplikationer, i stadig større udstrækning som værktøj til at indlede langsigtede
partnerskaber.

3.6. Datingapplikationer & (u)forpligtende relationer
Med henblik på datingapplikationernes og øvrige sociale kommunikationsmediers udbredelse
synes det nuværende sociale landskab således at reflektere Baumans iagttagelse af, at den
virtuelle nærheds fleksibilitet erstatter den reelle nærheds forpligtelse. Dette bekræftes
endvidere af forskere, som iagttager, at datingapplikationerne i stigende grad erstatter
diskotekerne og barerne som det primære datingrum (Couch & Liamputtong, 2008; Hobbs et
al., 2017; Rosenfeld & Thomas, 2012).
Foruden ovenstående bekymringer vedrørende online-tilstedeværelsens indflydelse på
relationernes strukturelle forhold påstår Bauman ligeledes, at den virtuelle form for nærhed
medfører, at der rettes mindre opmærksomhed på tilegnelsen og udøvelsen af de sociale
færdigheder, som den reelle form for nærhed kræver. I forlængelse heraf hævder Bauman, at
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nutidens kærlighedssøgende individer ikke har erhvervet de sociale kompetencer, det kræves
med henblik på at etablere relationer i offline fysiske rum (Bauman 2003: 65). Tages alle
Baumans bekymringer i betragtning, synes Bauman at overse en række væsentlige pointer
vedrørende onlinedatingens potentialer.

I sin skelnen mellem virtuelle og reelle relationer negligerer Bauman blandt andet betydningen
af den vekslende online- og offline-tilstedeværelse, eftersom hans primære antagelse synes at
være, at interaktioner indledt online naturligvis forbliver online (ibid.: 64-66). Imidlertid
beretter en række forskningsprojekter med centralt fokus på datingapplikationer, at online
indledte relationer nødvendigvis må etableres offline, hvis online-tilstedeværelsen skal
medføre det ønskede resultat (se for eksempel Blackwell & Birnholtz, 2015; Anzani, Sarno &
Prunas, 2018). Denne vekslende online- og offline-tilstedeværelse betyder, at individet
nødvendigvis må være i besiddelse af de sociale færdigheder, som kræves i ansigt til ansigtinteraktionen. Det er naturligvis en sandsynlighed for, at brugernes praksisser afviger fra
skabernes intentioner. I tilfælde af, at relationen af den ene eller anden årsag skulle forblive
online, kræver den medierede kommunikation imidlertid, at individet er i besiddelse af de
sociale færdigheder, den chatbaserede interaktion kræver. Når de nonverbale signaler ikke
fremgår af den chatbaserede interaktion, må individet altså beherske anvendelsen af en række
forskellige sproglige tegn som erstatning herfor. Hvad end der motiverer brugeren til at
anvende datingapplikationen, kræves det således, at brugeren behersker de nødvendige online
og offline sociale færdigheder, hvis hun skal opnå succes. Endvidere er det nødvendigt at
fremhæve, at den computermedierede kommunikation muliggør, at individet udfordrer og
herved styrker sine sociale kompetencer, eftersom selve oprettelsen af profilen implicerer, at
brugeren ønsker at indgå i menneskelige sociale interaktioner.

Endvidere fremhæver Bauman, at internettet tilbyder klare fordele i modsætning til den fysiske
interaktion, når det gælder afvisning (Bauman, 2003: 65-66). Herved fremhæver Bauman, at i
modsætning til de forpligtende relationers forhandlingssituationer, muliggør de online
kommunikationsmedier en hurtig afvisning ved blot at fjerne det pågældende individ fra sit
kartotek af potentielle romantiske forbindelser. Brugeren kan i forlængelse heraf trygt fortsætte
sin kærlighedssøgning, eftersom hun altid kan vende tilbage til markedet og foretage en ny
indkøbsrunde (ibid.). Ved anvendelsen af datingapplikationerne er individet i besiddelse af et
datingkartotek, bestående af en tilsyneladende uendelig række af potentielle partner, og det er
således nærliggende at hævde, at datingapplikationernes brugere udgør en markedsplads for

Dea Lauenborg Hansen

Syddansk Universitet (SDU)

Side 24 af 233

Datingkultur på tværs af online & offline rum:
Etableringen af sociale relationer via datingapplikationer

15. september 2019

singler, som reflekterer forbrugerismen på alle tænkelige måder. Ikke desto mindre inkluderer
datingapplikationernes tilsyneladende uendelige række af potentielle partnere ikke blot
potentialer for afvisningen men ligeledes valget af partner. Derudover repræsenterer
datingapplikationernes chatfunktioner en mulighed for, at partnerne indleder velovervejede og
interessante samtaler, og altså ikke blot den kontante og risikofrie afvisning. Hvad Bauman
altså ikke tager i betragtning er, at de online kommunikationsmedier inkluderer en mulighed
for, at individet styrker sine sociale kompetencer snarere end de forsvinder. Derudover øger
den tilsyneladende uendelige række af potentielle partnere ikke blot muligheden for at etablere
uforpligtende relationer, der kan hives op af lommen, når individet føler behov herfor.
Anvendelsen af datingapplikationerne øger ligeledes muligheden for at finde ”den eneste ene”.
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Kapitel 4: Metodologi
De fremhævede teoretiske perspektiver på etableringen og karakteriseringen af det senmoderne
parforhold anvendes i specialets senere kapitel, hvor ovenstående diskuteres med henblik på
specialets analyseresultater. Opgavens analyseresultater hviler således primært på et datasæt
bestående

af

kvalitative

dybdeinterviews,

som

behandles

ud

fra

en

kvalitativ

forskningstradition, der har empirien snarere end teorien i hovedsædet. Den kvalitative
forskningstradition indebærer en række epistemologiske og ontologiske antagelser, som
nødvendigvis må fremhæves, eftersom de er afgørende for analyseresultaternes relevans og
gyldighed inden for forskningsfeltet.

4.1. Den kvalitative dataindsamling & dataanalyse
Inden for de kvalitative forskningsrammer er den grundlæggende antagelse, at der ikke
eksisterer a priori givne eller deterministiske og objektive korrekte sandheder. Denne antagelse
tager afsæt i en konstruktivistisk erkendelsesteori, der i modsætning til ovenstående anskuer
meningsdannelser som konstruerede i interaktionen mellem individer, hvis fortolkning af
virkeligheden er betinget af deres respektive sociale og kulturelle kontekster (Slevitch, 2011:
77). Dette betyder ligeledes, at specialets konklusioner er influeret af såvel informanternes som
undertegnedes sociale og kulturelle referencerammer. Det er derfor nødvendigt at fremhæve,
at analyseresultaterne af det indsamlede data er kulturelt og socialt betinget, og således ikke
kan overføres til øvrige samfundsmæssige kontekster uden forbehold. I den forbindelse er det
kvalitative studies metodologiske fundament baseret på præmissen om, at ”an inquirer can only
offer his or her interpretation (based on values, interests, and purposes) of the interpretations
of others (based on their values, interests, and purpose)” (ibid.). Dette antyder, at
generaliserbarhed anskues som epistemologisk og ontologisk uopnåeligt, hvorfor specialets
datasæt i stedet vurderes ud fra dets evne til at bidrage med rig information om en snævert
afgrænset social gruppe eller et konkret socialt fænomen (ibid.: 77-78). Altså bidrager
specialets kvalitative analyse med viden om unge, heteroseksuelle kvinders datingpraksisser
og disse kvinders perspektiver på datingapplikationerne som enkeltstående medier såvel som
samlede datingkulturelt fænomen i en dansk samfundsmæssig kontekst.

Dataindsamlingen foregik således med en anerkendelse af, at meningsdannelse etableres i en
socialt og kulturelt betinget interpersonel situation, hvor to eller flere interagerende parter
konstruerer viden inden for et fælles interessefelt (Kvale & Brinkmann, 2009: 143). Denne
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interaktion kan være mere eller mindre stringent struktureret af en interviewguide afhængigt
af, hvorvidt der senere arbejdes normativt eller deskriptivt med det indsamlede data.
Udgangspunktet for dette speciale er at drage deskriptive konklusioner på baggrund af
datamaterialet, og hertil er det semistrukturerede dybdeinterview særligt anvendeligt.
De udførte interviews blev således udført relativt åbent, hvad angår forandringer i rækkefølgen
og formuleringen af spørgsmål, eftersom formålet var at indhente ”(…) beskrivelser af den
interviewedes livsverden med henblik på at fortolke betydningen af de beskrevne fænomener
(…)” (ibid.: 144). Måden hvorpå produktionen af viden foregår gennem disse interviews følger
således en spørgeform, der er centreret om informantens udtalelser, dog med henblik på et
tematisk ønske om at behandle en specifik problemformulering i den efterfølgende
dataanalyse.

I dette speciale foretages dataanalysen via en tematisk kodning af datasættet, der har til formål
at etablere et klart helhedsbillede af det empiriske materiale med henblik på
meningskondensering. Denne proces inkluderer, at forskeren analyserer sig systematisk
igennem de udførte interviews, hvorved en række kategorier eller temaer identificeres på tværs
af datamaterialet. ”In other words, coding is analysis” (Miles, Huberman & Saldaña., 2014:
72). Som tidligere fremhævet følger denne arbejdsprocedure en deskriptiv fremgangsmetode,
hvor datasættet, og dermed informanternes udtalelser, er styrende for kodningen og altså
fremkomsten af de temaer og kategorier, som senere præsenteres og analyseres i specialet
(ibid.: 74, 81). Hertil må det tilføjes, at specialets problemfelt naturligvis er fastlagt med
henblik på den grundlæggende forskningsramme, der er influeret af en række udvalgte teorier
vedrørende etableringen af intime relationer. Men specialets analyseafsnit og diskussion er
primært centreret om de temaer, som kan identificeres på tværs af datasættet. Styrende for
specialets samlede resultater er såedes informanternes erfaringer og perspektiver, hvilke
bidrager med rig indsigt i kvinders datingpraksisser på datingapplikationer samt
datingpraksissernes indflydelse på etableringen af offline forpligtende parforhold.

4.2. Rekruttering
Rekrutteringen af specialets informanter inkluderer en række nødvendige processuelle trin, der
skal sikre, at informanterne er i stand til at bidrage med relevant viden og indsigt, der relaterer
sig til specialets problemformulering. Til dette formål opstilles blandt andet en række
inklusionskriterier.
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4.2.1. Inklusionskriterier
For det første rummer inklusionskriterierne et kønsspecifikt krav om, at gruppen af deltagere
udgøres af biologisk ciskønnede kvinder, og i forlængelse heraf er det nødvendigt, at
informanterne er heteroseksuelle. Den primære årsag til det kønnede og heteronormative
sample bunder i, at den eksisterende litteratur inden for forskningsfeltet indeholder et fåtal af
studier i heteroseksuelle kvinders datingpraksisser på datingapplikationer. Det er dog
underordnet, hvorvidt informanten i sin datingprofil har angivet, at hun søger efter både kvinder
og mænd. Er dette tilfældet, kan det være et udtryk for, at informanten søger relationer, der
ikke inkluderer romantik, ligesom det kan være et udtryk for, at datingapplikationerne
anvendes til at udforske sin seksualitet. Modsat kan det indikere bi- eller homoseksualitet, men
såfremt informanten ud fra eget udsagn er heteroseksuel, er det hverken specialets formål eller
ønske at betvivle dette.
Et tredje demografisk krav omfatter, at de medvirkende er mellem 18 og 26 år. Den nedre
grænse sættes med henblik på datingapplikationernes minimumsgrænse på 18 år (Tinder,
n.d.d). Den øvre grænse sættes med henblik tal fra Danmarks Statistik (2017) der viser, at hver
tredje bruger af online datingservices i 2017 var mellem 16 og 24 år. Omend Danmarks Statistik
ikke skelner mellem datingsites og datingapplikationer, harmonerer undersøgelsens resultater
ikke desto mindre med internationale tal vedrørende kernebrugerne af datingapplikationer
(Clement, 2019; Smith, 2016). Grundet datingapplikationernes adgangskrav blev den nedre
grænse hævet med to år, og den øvre grænse ligeså, for ikke at begrænse alderssegmentet
unødvendigt.
For det fjerde må de medvirkende nødvendigvis have anvendt datingapplikationer inden for de
seneste 12 måneder. Dette krav sikrer, at informanterne kan erindre deres motivationer for
anvendelsen af og deres adfærd på datingapplikationerne mere eller mindre detaljeret. I
forlængelse heraf er det ikke et krav, at informanterne under interviewsituationen har installeret
og anvender datingapplikationerne, eftersom et ophørt brug omfatter overvejelser og årsager,
der potentielt er interessante for den efterfølgende analyse. Derudover er det for informanterne
tilladt at referere til oplevelser forbundet med brugen af datingapplikationerne for mere end et
år siden. Dog skal informanterne tage udgangspunkt i deres brugsadfærd efter de fyldte 18 år i
tilfælde af, at de har anvendt datingapplikationerne før, de blev myndige.
Det femte og sidste inklusionskriterium indebærer, at informanterne har fast bopæl i Danmark.
Der skelnes ikke mellem etnisk ophav, eftersom det danske samfund består af et multikulturelt
socialt landskab. Ikke desto mindre er formålet med dette speciale blandt andet at bidrage med
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forskning i anvendelsen af datingapplikationer i dansk kontekst. Danmarks sociale og
kulturelle rammer adskiller sig markant fra mange øvrige samfunds, og det er derfor
nødvendigt, at analyseresultaterne udledes på baggrund af et datasæt bestående af udtalelser
fra personer med fast bopæl i Danmark. I forlængelse heraf er det fordelagtigt hvis, men ikke
et krav at, de medvirkende taler flydende dansk. Oversættelser af interviewspørgsmål og -svar
er dels tidskrævende, dels problematisk, eftersom formuleringer potentielt ændrer
værdimæssige betydninger i processen.

4.2.2. Rekruttering
Rekrutteringen af informanterne foregik via en Facebookgruppe primært bestående af
studerende inden for forskellige faglige og videnskabelige felter. Via et opslag med
grundlæggende informationer om formålet med deres eventuelle deltagelse, blev de kvindelige
medlemmerne af Facebookgruppen opfordret til at skrive en privat besked til afsenderen, hvis
de havde spørgsmål til interviewets rammer eller var interesseret i at medvirke. Tre kvinder,
som imødekom ovenstående deltagelseskriterier, besvarede henvendelsen med et ønske om at
medvirke. Foruden Facebookopslaget blev tre kvinder rekrutteret via undertegnedes sociale
omgangskreds samt tidligere arbejdsplads. Dette resulterede i yderligere tre informanter, som
ligeledes opfyldte deltagelseskriterierne.

4.2.3. Informanterne
Det endelige empiriske datasæt består således af udtalelser fra seks self-selected,
heteroseksuelle, danske kvinder i alderen 21 til 26 år. Specifikt inkluderer datasættet to
informanter på henholdsvis 21 og 22 år, to på 24 år, én på 25 år og én på 26 år (bilag 13), hvoraf
flertallet studerer på universiteternes humanistiske fakulteter. Fem informanter er således
universitetsstuderende i henholdsvis Kultur og Formidling, Medievidenskab, Logopædi og
Mellemøstlig Sprog og Samfund, mens en enkelt informant studerer til Laborant på
professionshøjskole (ibid.). Derudover er én informant bosiddende og studerer i København,
mens de øvrige fem har bopæl og studiested i Odense (ibid.). Fem informanter er etniske
danskere, født og opvokset på Sjælland, mens én er født og opvokset i Frankfurt i Tyskland
(ibid.). Alle seks interviews blev ikke desto mindre udført på dansk. I øvrigt fortæller alle
informanter, at de har anvendt datingapplikationer inden for de seneste tolv måneder, men ikke
længere betegner sig som aktive brugere (ibid.). I den forbindelse er Tinder den mest udbredte
datingapplikation på tværs af datasættet. Fem informanter har således primært anvendt Tinder,
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mens én informant foretrak Happn (ibid.). Endelig bør det fremhæves, at informanterne ikke
modtog honorar for deres deltagelse.

4.3. Interviewguide
De seks semistrukturerede dybdeinterviews foregik i perioden 9. marts 2019 til 6. april 2019.
Forud for udførelsen af interviewene, blev en interviewguide (bilag 1) udviklet som
rammesætning for interviewsituationen. Interviewguiden er opdelt i tre sektioner, der hvert er
udarbejdet med henblik på Steinar Kvale og Svend Brinkmanns (2009) anbefalinger i relation
til udførelsen af semistrukturerede dybdeinterviews.
Interviewet

indledes

med

en

briefing

(bilag

1),

hvor

intervieweren

definerer

interviewsituationen for informanten, hvilket inkluderer at oplyse informanten om formålet
med interviewet; beskrive, hvad lydoptagelsen anvendes til; fremhæve informantens
rettigheder og slutteligt give informanten mulighed for at stille spørgsmål, inden interviewet
begynder (Kvale & Brinkmann, 2009: 145). Briefingen indebærer desuden informantens
underskrivelse af en samtykkeerklæring (bilag 2), der inkluderer informationer, hvilke er mere
eller mindre tilsvarende briefingen, dog med fremhævelse af informantens anonymitet og ret
til at frabede sig at svare. Efter briefingen begynder selve interviewet (bilag 1).

Interviewet er som nævnt rammesat på baggrund af en interviewguide, der inkluderer såvel
interviewspørgsmål som forskningsspørgsmål. De konkrete interviewspørgsmål er modsat
forskningsspørgsmålene formuleret åbent, værdineutralt og uden brug af akademiske termer,
eftersom spørgsmålene skal etablere et positivt samspil mellem interaktionsparterne og
stimulere informanterne til at tale åbent om deres erfaringer og følelser. Ikke desto mindre er
det nødvendigt, at de både relaterer sig ”(…) tematisk til produktionen af viden og dynamisk
til fremme af et godt interviewsamspil” (Kvale & Brinkmann, 2009: 151), eftersom den senere
tematiske kodning og analyse af datasættet nødvendigvis må tages i betragtning (ibid.: 152).
Derfor inkluderes forskningsspørgsmålene for at sikre, at samtalen dækker de temaer, som
specialets problemformulering og teoretiske rammesætning lægger op til.
Endvidere må det fremhæves, at såvel specialets problemformulering som interviewerens
henvendelse til de potentielle informanter antyder, at der stilles relativt personlige og intime
spørgsmål. For at opnå tilstrækkeligt detaljerede svar, hvilket er afgørende for det kvalitativt
studies validitet, er det derfor nødvendigt, at informanten føle sig komfortabel i såvel de fysiske
rammer for interviewsituationen som i relationen til intervieweren. Dette sikres delvist ved, at
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intervieweren som udgangspunkt lader informanten beslutte, hvor interviewet finder sted.
Således besluttede fire informanter, at interviewet foregik i informantens hjem; ét interview
blev udført i interviewerens hjem, og ét interview foregik ved videoopkald via Skype, eftersom
informanten befandt sig uden for landets grænser i interviewperioden.
Når det sidste spørgsmål er stillet og øvrige temaer behandlet i interviewet, følger en debriefing
(bilag 1), der giver informanten mulighed for at tilføje yderligere bemærkninger, stille
spørgsmål til intervieweren og kommentere på sin oplevelse af interviewet. Dette skaber dels
tryghed for informanten, dels interessante udsagn, som bidrager positivt til et rigt datamateriale
(ibid.: 149). Eventuelle bemærkninger efter endt lydoptagelse angives naturligvis i datasættet
med informantens samtykke.

4.4. Transskribering
På baggrund af de indsamlede lydoptagelser blev transskriptionen af de seks interviews (bilag
4-9) udført af undertegnet. Som det fremgår af bilagene, indebærer specialet ikke udtømmende
lingvistiske transskriptioner, eftersom den efterfølgende tematiske analyse, anskuer
interaktionens indhold frem for struktur, som særligt interessant. Ikke desto mindre inkluderes
en række metaangivelser, hvoraf de vigtigste skitseres nedenfor.

Når mimik, gestik eller sarkastiske udtalelser fremgår i transskriptionerne, er disse angivet ud
fra interviewerens erindringer og informanternes stemmeføringer. Disse iagttagelser
inkluderes, fordi de potentielt nuancerer informantens udtalelser ekspressivt, og dermed
potentielt udgør en betydningsbærende faktor for den efterfølgende analyse og fortolkning
(ibid.: 150). Af samme årsag fremgår interjektioner, når informanten eller intervieweren fniser
lavmeldt eller griner højlydt samt gloser, som i talen får særlig betoning. Derudover angives
pauser på over fem sekunder, eftersom det indikerer velovervejede svar.
Hvordan disse verbale og nonverbale udtryk specifikt er angivet i transskriptionerne, fremgår
af listen over transskriptionskonventioner (bilag 3). Slutteligt er det i forbindelse med
transskriberingen vigtigt at fremhæve, at informanterne tildeles et unikt pseudonym, hvilket, i
overensstemmelse med samtykkeerklæringen, sikrer informanternes anonymisering.

4.5. Kodningsprocedurer
Efter udførelsen af de seks interviews, følger en tematisk kodning af datasættet. Ved kvalitativ
kodning af et givent datamateriale arbejdes der typisk i flere cykler (Kvale & Brinkmann, 2009:
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72). Nedenfor præsenteres de tre kodningscyklusser, som i forlængelse af hinanden skaber de
kodningskategorier, som det efterfølgende analyseafsnit baseres på.

4.5.1. Første & anden kodningscyklus
I kraft af den deskriptive kodning tillader særligt første kodningscyklus, at temaer og mønstre
identificeres løbende under gennemlæsningen af datamaterialet (Miles, Huberman & Saldaña,
2014). Derfor bør det fremhæves, at den indledningsvise kodningscyklus forholder sig
eksplorativt til specialets forskningsfelt, hvilket inkluderer at forholde sig til alle udsagn, der
kan relateres til informanternes oplevelser med og perspektiver på datingapplikationer.
Årsagen hertil er, at der i denne proces potentielt opstår temaer, som undertegnet ikke
nødvendigvis var opmærksom på i interviewsituationen, eftersom det i interaktionen med
informanterne var nødvendigt at sikre, at samtlige af interviewguidens temaer blev
tilstrækkeligt dækket (ibid.). Den indledningsvise kodning resulterede således i 56 temaer, der
strækker sig fra demografiske informationer til perspektiver på den dominerende datingkultur
og selvrapporteret adfærd på datingapplikationerne (bilag 10).
I forlængelse af den indledningsvise eksplorative tilgang til datamaterialet, udføres anden
kodningscyklus relativt afgrænset med henblik på den specifikke problemstilling. Koderne i
anden kodningscyklus formuleres på baggrund af den indledningsvise kodning, som indebærer
en yderligere systematisering af datamaterialet, hvilket styrker analysens klarhed yderligere
(Miles, Huberman & Saldaña, 2014). Anden kodningsprocedure er således primært udført med
henblik specialets overordnede problemformulering, hvilket resulterede i syv temaer (bilag 11).

4.5.2. Endelige kodningskategorier
Efter foretagelsen af anden kodningscyklus stod det klart, at visse af de syv temaer med fordel
kunne kombineres, og datamaterialet blev derfor afgrænset yderligere gennem en tredje
kodningscyklus (bilag 12.1). Tredje kodningscyklus relaterer sig ligeledes til specialets
specifikke problemformulering, med modsat anden kodningscyklus er tredje udført med
henblik på meningskondensering. Formålet med den endelige kodningsprocedure er således at
identificere essensen af informanternes udtalelser inden for en række kategorier, der specifikt
relaterer

til

datingpraksisser

på

datingapplikationerne,

perspektiver

på

generelle

datingkulturelle fænomener samt nødvendige demografiske variabler (Miles et. al., 2014).
Tredje kodningscyklus omfatter således følgende fire kategorier: Fordomme & motivationer,
Den visuelle dominans & markedsmetaforen, Online & offline relationer og Opnåede
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resultater, hvilke behandles i specialets analyse og diskussion (bilag 12.2). Hertil knyttes en
femte kategori, Demografi & øvrige informationer, hvilken blev behandlet i præsentationen af
datamaterialet (ibid.).
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Kapitel 5: Analyseresultater
Kodningsprocedurerne af det empiriske materiale har resulteret i identificeringen af fem
overordnede kategorier, hvoraf følgende fire Fordomme & motivationer, Den visuelle
dominans & markedsmetaforen, Online & offline relationer og Opnåede resultater behandles
i det aktuelle kapitel (bilag 12.2). Kategorierne repræsenterer hver især en række temaer, som
er

karakteristiske

for

informanternes

selvrapporterede

adfærdsmønstre

på

datingapplikationerne samt informanternes refleksioner over datingkultur, kærlighed,
seksualitet og parforholdet i det danske samfund generelt (bilag 10-12). Analyseresultaterne
systematiseres i adskilte afsnit for overblikkets skyld, men udgør ikke desto mindre en samlet
skitse over aktuelle datingkulturelle tendenser. I det følgende kapitel sættes analyseresultaterne
i relation til Baumans iagttagelser, hvor det diskuteres, hvilken betydning brugernes
datingadfærd har for etableringen af forpligtende parforhold indledt ved hjælp af
datingapplikationer.

5.1. Fordomme & motivationer
Specialet beskæftiger sig grundlæggende med de datingpraksisser, der specifikt har til formål
at indlede forpligtende parforhold og uforpligtende relationer fremfor venskaber og øvrige
interessefællesskaber. Årsagen hertil er, at alle informanter har tilkendegivet, at deres primære
motivationsgrundlag for brugen af datingapplikationerne harmonerer hermed (Bilag 4: Anja
43; Bilag 5: Emma 27; Bilag 6: Iben 46; Bilag 7: Line 30; Bilag 8: Maja 26; Bilag 9: Tine 11).
Det aktuelle afsnit har således ikke til formål at afdække informanternes motivationsgrundlag
udførligt. Formålet er derimod at undersøge, hvilken indflydelse informanternes
forudindtagede perspektiver på datingapplikationerne har for deres motivationsgrundlag og i
forlængelse heraf brugspraksisser. Derudover er informanternes forudfattede perspektiver på
datingapplikationer som adskilte enkeltmedier og samlet fænomen rammesættende for den
sociale kontekst, hvori brugspraksisserne finder sted. Viden herom bidrager således ikke blot
med relevant indsigt i, hvilke overvejelser informanterne har gjort sig i relation til egne
datingpraksisser, men fremhæver ligeledes, den generelle datingkulturs karakteristikker.
Endvidere inkluderes eventuelle ændringer i brugsmønstrene, eftersom viden herom kan
bidrage med relevant indsigt i brugernes anskuelse af datingapplikationernes anvendelighed
med henblik på at facilitere forpligtende parforhold og uforpligtende relationer.
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5.1.1. Italesættelsen af motivationsgrundlag
Indledningsvist er det bemærkelsesværdigt, at ved afdækningen af de primære
motivationsgrundlag for anvendelsen af datingapplikationer, hersker der på tværs af
informanterne en vis forsigtighed og forlegenhed forbundet med at artikulere disse. For
eksempel forklarer Line, at hun blandt andet fravalgte Tinder, fordi

”(…) der var Tinder ikke nyt mere, så jeg syntes, det var kikset at få, fordi så ville
man jo få det for rent faktisk at bruge det, og ikke fordi det var sjovt. Og det syntes
jeg, var pinligt [fnis], så jeg tog en anden (…)” (Bilag 7: Line 7) ”(…) for at, at
ligesom kunne bruge noget, sådan i den formegentligt tiltænkte form uden, at det
sådan var alt for påklistret (…)” (Bilag 7: Line 9).

Foruden anvendelsen af begreberne ’pinligt’, ’kikset’ og ’påklistret’, som eksplicit giver udtryk
for en vis grad af utilpashed, antyder formuleringen ’den formegentligt tiltænkte form’, at Line
under alle omstændigheder finder det vanskeligt at italesætte sit primære motivationsgrundlag.
Senere i interviewsituationen fremgår en tilsvarende tøvende adfærd, når Line forklarer, at hun
anvendte datingapplikationen Happn for at søge efter

” (…) en partner. Tror jeg, eller hvert fald komme ud på nogle dates altså, ikke- en
enkelt gang så blev det også til sådan en ’din eller min’-aftale, men, men det var
ikke sådan det, der var formålet” (ibid.: 30).

Foruden den eksplicitte vaklende udmelding er begrebet ’partner’ i sig selv vagt i sit udtryk. I
overensstemmelse hermed, fortæller Tine, at hun downloadede Tinder med henblik på at
etablere ”(… ) en eller anden form for relation. Det behøvede ikke være en kæreste, men hvert
fald ikke kun med venskabelige intentioner” (Bilag 9: Tine 11). Derudover beskriver Maja, at
hun anvendte datingapplikationerne til at udfolde sig seksuelt, men beretter ligeledes om
situationer, hvor hun følte interesse for at etablere et forpligtende parforhold med en bruger
(Bilag 6: Iben 46). Endvidere begrunder Maja ophøret i sin brug med, at hun efterhånden blev
mere opsat på ”(…) noget andet (…)” (Bilag 6: Iben 51) end de uforpligtende relationer. Dette
antyder, at informanterne som tilkendegiver, at deres umiddelbare motivationsgrundlag for
anvendelsen af datingapplikationerne beror sig på et ønske om at etablere uforpligtende
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relationer, imidlertid har et sekundært, implicit eller ubevidst ønske om at indgå i forpligtende
parforhold.

Årsagen til denne udbredte forsigtighed eller forlegenhed kan naturligvis være, at der hersker
en vis grad af blufærdighed forbundet med at afsløre private anlæggende i interviewsituationen.
Endvidere kan der være tale om en forlegenhed forbundet med anvendelsen af applikationer
som datingværktøj i modsætning til traditionelle offline sociale rum. Men eftersom såvel
venner som familiemedlemmer er bevidste om informanternes tilstedeværelse på
datingapplikationerne (Bilag 4: Anja 18; Bilag 5: Emma 18; Bilag 7: Line 19; Bilag 8: Maja
14; Bilag 9: Tine 69), synes dette ikke at være den primære årsag. Snarere antydes det, at der
hersker en generel datingkulturel afstandtagen til forpligtende parforhold.
Eksempelvis fremhæver Emma, at hun med anvendelsen af datingapplikationen ønskede ”(…)
at bryde den der tavshed med, at [ ] ikke behøver have sex hver gang. At det også bare kan
være normal kaffedate og måske udvikle sig til noget mere” (Bilag 5: Emma 27). I forlængelse
heraf bemærker blandt andre Iben, at datingsituationen i dag er karakteriseret ved, at den
potentielle partner helst skal få indtrykket af, at hun ”(…) er lidt ligeglad med at være der fordi,
at ’åh nej, tænk nu, hvis han tror, at jeg kan lide ham for meget, før vi overhovedet har mødt
hinanden’” (Bilag 6: Iben 61).

Ovenstående iagttagelser afspejler herved, at der umiddelbart hersker en generel forsigtighed
forbundet med at vise stærke emotionelle følelser over for et andet menneske. Denne
forsigtighed reflekteres ligeledes hos brugerne af datingapplikationerne, når informanterne
generelt anskuer disse kommunikationsmedier som usikre kilder til forpligtende parforhold.

5.1.2. Fordomme forbundet med brugen af datingapplikationer
Uanfægtet brugernes individuelle motivationsgrundlag hersker der på tværs af det empiriske
materiale konsensus om, at datingapplikationerne primært anvendes til at indlede uforpligtende
relationer (Bilag 4: Anja 46; Bilag 5: Emma 41; Bilag 7: Line 28; Bilag 9: Tine 20). Ikke desto
mindre beretter flere informanter om, at deres nærmeste omgangskreds består af individer, hvis
anvendelse af datingapplikationer har resulteret i etableringen af forpligtende parforhold (Bilag
6: Iben 47; Bilag 7: Line; Bilag 9: Tine 62). Den generelle overbevisning er imidlertid, at dette
er resultatet for fåtallet af datingapplikationernes matches: ”(…) hoveddelen af de mennesker,
der er på Tinder, er der for det løse forhold (…)” (Bilag 6: Iben 47). I forlængelse heraf
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datingapplikationer

forskellige

handlingspotentialer, hvor særligt Tinder, i overensstemmelse med ovenstående, fremhæves
som en applikation, der anvendes ”(…) til engangsknald (…) Happn var lidt mere til lidt af det
hele” (Bilag 5: Emma 41). Denne distinktion mellem de enkelte datingapplikationer afspejler
øvrige forskningsprojekter, der fremhæver, at Tinder grundlæggende betragtes som en hook
up-applikation (se for eksempel Race, 2015; Timmermans & Caluwé, 2017), som ligeledes
harmonerer med den fremherskende offentlige diskurs (Baastrup, 2019; Jensen, 2019; Richter,
2019). Lines brug af datingapplikationer synes at være påvirket af denne distinktion, når en
samtale med en veninde antydede, at interaktionerne via Tinder

”(…) var mere præget af, sådan, ’nå, er det din eller min seng?’ (…) det har jeg
ikke haft den samme oplevelse af på Happn (…) og fordi, det jo ikke var det, jeg
ville bruge det til, så var det sådan lidt, ja, sådan underligt at downloade Tinder”
(Bilag 7: Line 28).

Anja, Emma og Line er de eneste blandt informanterne, som eksplicit fremhæver, at deres
primære motivationsgrundlag for anvendelsen af datingapplikationer hvilede på et ønske om
at etablere forpligtende parforhold (Bilag 4: Anja 43; Bilag 5: Emma 27; Bilag 7: Line 30). De
øvrige informanter tilkendegiver modsat, at datingapplikationerne blev anvendt med henblik
på at etablere seksuelt uforpligtende relationer (Bilag 6: Iben 46; Bilag 8: Maja 26; Bilag 9:
Tine 11). Som det tidligere afsnit berettede om, er årsagen hertil ikke nødvendigvis, at
kvinderne grundlæggende ikke ønsker at indgå i eller søger et forpligtende parforhold. Snarere
antyder informanternes udsagn, at de i kraft af deres forudindtagede perspektiver ikke vover at
anvende datingapplikationerne med henblik på at indlede disse relationer. Risikoen for
afvisning er i den forbindelse for stor.

Line har aktivt fravalgt brugen af Tinder grundet det almene perspektiv på datingapplikationens
manglende evne til at etablere forpligtende parforhold. Modsat har Anja og Emma primært
anvendt Tinder med henblik på at etablere forpligtende parforhold på trods af, at begge
informanter er enige i ovenstående betragtning (Bilag 4: Anja 43; Bilag 5: Emma 41). I
forlængelse

heraf

er

det

interessant,

at

informanterne

grundlæggende

anskuer

datingapplikationerne som uegnede til at etablere øvrige intime relationer:
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”(…) der er nogen, der siger, [ironisk stemme, start] jamen, det er noget til at møde
nye mennesker, og det behøver ikke være kærester [ironisk stemme, slut]. Jeg tror,
det er de færreste, der har sådan en app, for at få venner (…)” (Bilag 7: Line 91).

Tine har i den forbindelse praktiske erfaringer med datingapplikationernes manglende evne til
at facilitere platoniske relationer. I forbindelse med et studieophold i Egypten anvendte Tine
Tinder med henblik på at skabe kontakt til lokale jævnaldrende, hvormed Tine ville undersøge,
om datingapplikationen havde potentiale til at facilitere venskabelige relationer ”(…) eller om
det kun var romantiske eller seksuelle relationer (…) jeg har så afinstalleret det igen, fordi jeg
følte ikke, at det lige var venskaber, der kom ud af det [fnis]” (Bilag 9: Tine 9).
Tine fremhæver i forlængelse af ovenstående, at der uden tvivl hersker datingkulturelle
forskelle mellem vestlige og mellemøstlige samfund, hvilket naturligvis har en indflydelse på
brugspraksisserne (Bilag 9: Tine 10). Om end TMS og tilsvarende studier viser, at brugernes
motivationsgrundlag er mangfoldige, så antyder Tines og specialets øvrige informanters
erfaringer med datingapplikationerne imidlertid, at størstedelen af de danske datingpraksisser
på datingapplikationerne er særligt centreret om etableringen af uforpligtende seksuelle
relationer.

5.1.3. Ændringer i datingpraksisserne
Mens de primære motivationsgrundlag blandt specialets informanter deler sig i ønskerne om at
etablere henholdsvis forpligtende parforhold og uforpligtende seksuelle relationer, så afhænger
selve incitamentet til at downloade datingapplikationerne imidlertid af den enkeltes sociale
omgangskreds’ erfaringer med selvsamme (Bilag 4: Anja 16; Bilag 5: Emma 16; Bilag 6: Iben
34; Bilag 8 Maja 11; Bilag 9: Tine 12). I kraft af, at informanterne generelt giver udtryk for, at
de i større eller mindre omfang har forrådet sig med sin nære omgangskreds, inden de
besluttede sig for at downloadede datingapplikationerne, synes TMS-kategorien Peer Pressure
(Timmermans & Caluwé, 2017: 349) at være en faktor, der billiger individets tilkobling til
datingapplikationerne, snarere end en grundlæggende motivation for brugen. Om end dette ikke
harmonerer med den tidligere beskrevet forsigtighed og forlegenhed forbundet med selve
anvendelsen af datingapplikationerne, er betydningen af vennernes erfaringer og accept ikke
desto mindre et udtryk for, at datingapplikationerne synes at være det primære sociale rum,
hvori singler mødes for at interagere med henblik på at etablere såvel uforpligtende relationer
som forpligtende parforhold. I forlængelse heraf fortæller informanterne, at deres vedvarende
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brugspraksisser ikke nødvendigvis afhænger af, hvorvidt de opnår de forventede resultater.
Snarere afhænger informanternes aktivitetsniveau af det underholdende aspekt, der ligger i
swipe-funktionen.
Tine fortæller for eksempel, at hun ikke blot anvendte datingapplikationen med henblik på, at
møde en potentiel sexpartner, men ligeledes

”(…) fordi, det var sjovt. Eller fordi, man bare lige skulle se, hvem der havde
superliket en (…) man kunne sidde og smile lidt af folks profiltekster. Eller man
kunne sidde og more sig over, at man havde fået et match med en, man kender eller
et eller andet. Altså, det er også fordi, det på en eller anden måde er, ja, det er
underholdning (…)” (Bilag 9: Tine 18).

Endvidere beskriver Maja, at hun fandt en kvantitativ tilfredsstillelse i takt med ophobningen
af matches: ”(…) Det var sådan lidt ligesom, da man samlede klistermærker: ’se hvor mange
jeg har’-agtigt” (Bilag 8: Maja 41). Swipe-funktionen bliver således en måde, hvorpå individet
kan opnå en form for bekræftelse på, at hun findes tiltrækkende af det modsatte køn, og herved
styrke sin selvfølelse. Datingapplikationernes underholdende aspekt og potentiale til at øge
individets selvfølelse daler ikke desto i værdi med tiden.
Flere af informanterne fortæller, at deres aktivitetsniveau ophørte, fordi de med tiden syntes,
at ”(…) det blev kedeligt at åbne appen hele tiden (…) når man har swipet ret mange, så
kommer den der med, at der ikke er flere i nærheden, og så gad man jo ikke rigtigt længere til
sidst” (Bilag 5: Emma 56). Tine bemærker ligeledes, hvordan den dalende nyheds- og
underholdningsværdi påvirker brugspraksisserne:

”(…) i starten, så inspicerer man jo hvert eneste billede, fordi det er noget nyt. Men
efter noget tid (…) så skal det bare gå hurtigere og hurtigere. Altså, så gider man jo
ikke at kigge så længe på folk. Så gider man heller ikke læse hver eneste tekst. Så
bliver det kun, hvem man synes, der er pæne (…) man bliver doven (…) og så bliver
ens baggrund for at vælge folk mere og mere simpel (…) Og grovmasket, ikke så
nuanceret (Bilag 9: Tine 66).

Dette antyder endvidere, at swipe-funktionen gradvist forvandler sig fra at være et værktøj til
at tilkendegive sin interesse for folk, til at være en måde, hvorpå ”(…) man ligesom bare
kasserede folk ud fra ingenting” (Bilag 4: Anja 41).
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Omgangskredsens positive erfaringer opererer altså som en indledningsvis accept for brugen
af

datingapplikationerne.

Efter

oprettelsen

af

profilen

forbliver

det

primære

motivationsgrundlag for informanternes anvendelse af datingapplikationerne den seksuelle
udfoldelse eller ønsket om at etablere et forpligtende parforhold, men engagementet ændrer sig
imidlertid undervejs. Swipe-funktionens underholdende og selvtillidsøgende aspekt bliver i
den forbindelse afgørende for informanternes vedvarende anvendelse af datingapplikationerne.
Imidlertid giver informanterne udtryk for, at datingapplikationernes underholdningsværdi
hurtigt daler, hvilket altså påvirker aktivitetsniveauet på tilsvarende vis. Swipe-funktionens
underholdende dimension forstærker endvidere det omfattende fokus på brugernes visuelle
fremtoning, hvilket informanterne finder problematisk.

5.2. Den visuelle dominans & markedsmetaforen
Informanterne giver eksplicit udtryk for bekymring i relation til datingapplikationernes visuelt
dominerede interfaces. Ifølge informanterne fjerner de tekniske funktioner opmærksomheden
fra de indre værdimæssige personkarakteristikker, som for informanterne er afgørende for
etableringen af såvel forpligtende parforhold som uforpligtende seksuelle relationer. Om end
såvel profilteksten som chatmulighederne efterlader rum til at udvikle mere end blot en fysisk
tiltrækning, vidner informanternes selvrapporterede praksisser imidlertid om, at informanterne
i høj grad opretholder den fysiske fremtonings dominans.

5.2.1. Oprettelsen af datingprofilen
Samtlige informanter antyder mere eller mindre eksplicit, at de er særdeles bevidste om deres
fysiske fremtoning (Bilag 5: Emma 32; Bilag 7: Line 76; Bilag 9: Tine 22). Blandt andre
fremhæver Iben, at hun udvalgte ”(…) de pæneste billeder (…)” (Bilag 6: Iben 23). Tilsvarende
beskriver Anja, hvordan hun i oprettelsen af sin datingprofil bestræbte sig på, at give ”(…) et
godt indtryk, men alligevel heller ikke sådan et for overfladisk indtryk” (Bilag 4: Anja 30),
hvilket primært refererer primært til profilens æstetiske udtryk.
Endvidere fremhæver blandt andre Maja fremhæver, at hun var særligt opmærksom på, at
fotografierne ikke inkluderede ”(…) et eller andet mega udfordrende, fordi jeg tror
umiddelbart, det tiltrækker nogen, jeg ikke engang vil hygge mig med (…) og så også nogle
lidt sjove, anderledes billeder, så man lige udsorterer de mest overfladiske” (Bilag 8: Maja 19).
Dette udtalelse antyder, at informanterne forsøger at begrænse datingapplikationernes
overfladiske interface via selvsamme overfladiske tekniske funktioner. Udtrykt på anden vis,
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lægger informanterne en art ”autentisk filter” på deres datingprofil. Et selvmodsigende udtryk,
som synes at afspejle informanternes praksisser.

I forlængelse af kritikken rettet mod datingapplikationernes visuelt dominerede interfaces,
fremhæver informanterne, at indre personkarakteristiske værdier har afgørende betydning for
etableringen af en hvilken som helst menneskelig relation (Bilag 4: Anja 91; Bilag 5: Emma
75; Bilag 6: Iben 18; Bilag 7: Line 100; Bilag 8: Maja 75; Bilag 9: Tine 42). Derfor synes det
nærliggende, at informanterne naturligvis lader profiltekstens indhold bidrage med en større
indsigt i deres respektive personkarakteristiske værdier. Imidlertid er tilfældet det modsatte,
eftersom informanterne enten ikke har formuleret en profiltekst eller blot inkluderer
information af upersonlig karakter. I den forbindelse fortæller Anja for eksempel, at hun i første
omgang undlod at formulere en profiltekst, fordi hun umiddelbart ikke havde noget
indholdsmæssigt bidrag (Bilag 4: Anja 35). Tine beskriver, at hun af samme årsag bevidst
fravalgte en profiltekst, men fremhæver ligeledes, at

”(…) det, der var værd at snakke om, altså detaljer omkring mig, følte jeg var
private (…) Og det, som kunne være okay at skrive, så alle kunne se det, det ville
være så ligegyldigt, at det gad jeg ikke skrive (…)” (Bilag 9: Tine 22).

Informanterne udviser således generelt en relativt selvmodsigende adfærd, når de fortæller, at
indre værdier vægtes højere end ydre karakteristikker, men imidlertid lader profilen være
domineret af et nøje bearbejdet visuelt udtryk samt en indholdsfattig profiltekst. I forlængelse
heraf er det ligeledes bemærkelsesværdigt, at uanfægtet informantens primære motivation,
giver flertallet af informanterne i deres profiler ikke eksplicit udtryk for deres intentioner med
brugen af datingapplikationer. Under alle omstændigheder afhænger det fremtidige fysiske
møde, ifølge informanterne, af, at der opstår en mere eller mindre udefinerbar kemi i den
chatbaserede interaktion. Forudsætningen for denne interaktion er ikke desto mindre et match,
som ifølge informanterne primært opstår i tilfælde af, at de finder brugeren fysisk attraktiv.

5.2.2. Matchmaking
I kraft af datingapplikationernes interfaces hæfter informanterne sig naturligvis først og
fremmest ved de øvrige brugeres fysiske fremtoning. I tilfælde af, at det første fotografi vækker
informantens interesse, gransker hun den enkelte brugers profil yderligere, før hun beslutter sig
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for at tilkendegive sin interesse med et like. I den forbindelse er det profilindehavernes øvrige
fotografier, der er af særlig interesse, fordi ”(…) nogle gange, så ser de helt anderledes ud, eller
det var en hel anden på billedet eller sådan noget. Og så egentlig også, om der er en eller anden
hyggelig tekst (…)” (Bilag 8: Maja 37). I overensstemmelse med informanternes overvejelser
ved oprettelsen af profilen, antyder den sidstnævnte henkastede bemærkning, at det
umiddelbart er fotografiernes snarere end profilteksternes indhold, der har størst indflydelse på
matchet, dog med få undtagelser.
I tilfælde af, at brugernes intentioner med online-tilstedeværelsen fremgår af profilteksten,
synes der at være en udbredt tendens til, at brugerne disliker vedkommende, hvis dette ikke
harmonerer med informanternes motivationsgrundlag. I den forbindelse erfarede Maja, at

”(…) der er nogen, der skriver, at de vil noget seriøst. Og når der stod det, så
swipede jeg faktisk til venstre, fordi jeg ville heller ikke, ehm, ja det er jo fair nok,
at de vil det, men det vil jeg ikke, og så skal vi ikke ses, jo” (Bilag 8: Maja 37).

Modsat beskriver Line, at hun ”(…) primært gik uden om dem [brugerne], hvis de havde
skrevet ’søger kun fjol’ (…)” (Bilag 7: Line 42), angiveligt eftersom Line søgte forpligtende
forhold. Foruden Line og Maja er de øvrige informanter umiddelbart temmelig uinteresserede
i brugernes intentioner, ligesom flertallet af informanterne ikke selv giver eksplicit udtryk for
deres egne motivationsgrundlag.
Profilteksten har altså blot indflydelse på matchmakingen i det omfang, at den inkluderer
informationer, der strider imod informantens motivationsgrundlag. Endvidere inkluderes
profilteksten i overvejelserne, hvis de umiddelbart giver udtryk for interesser eller værdier, der
ikke harmonerer med informantens. Imidlertid vurderes dette på baggrund af kulturspecifikke
sociale konnotationer, forbundet med brugerens alder, beskæftigelse og fysiske fremtoning,
snarere end konkret angivne ytringer (Bilag 4: Anja 58; Bilag 5: Emma 50; Bilag 6: Iben 49;
Bilag 7: Line 48; Bilag 8: Maja 39; Bilag 9: Tine 42).

Blandt andre fremhæver Iben, at hun konsekvent disliker ”(…) den der håndværkertype (…)
eller ’jeg sidder lige på min motorcykel i garagen’-typen (…) sådan nogle- jeg kalder dem selv
mande-mænd” (Bilag 6: Iben 49). I forlængelse heraf fremhæver Iben, at ovenstående
naturligvis beror sig på en række ”(…) fordomme om, hvad den mand er for en type, altså, og
hvad, det er for nogle værdier, han har” (Bilag 6: Iben 50). Maja finder tilsvarende ”(…) Briantypen (…)” (Bilag 8: Maja 39) frastødende, og flertallet af informanterne fremhæver, at
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afklædte fotografier er årsagen til samtlige af deres dislikes (Bilag 5: Emma 51; Bilag 6: Iben
49; Bilag 8: Maja 39; Bilag 9: Tine 42). Sandsynligvis er årsagen hertil, at den fysiske
blotlæggelse i højere eller mindre grad konnoterer, at brugeren vægter ydre værdier højere end
de indre. Line fremhæver denne sandsynlighed, når hun bevidst fravalgte brugere, hvis profil
konnoterede ”(…) materialisme (…) eller, hvor de prøvede at virke som om, at penge var
RIGTIGT vigtigt for dem (…)” (Bilag 7: Line 48). Imidlertid kan der argumenteres for, at et
match vil medføre en interaktion, hvorved informanten bliver klar over, at brugernes interesser
og indre personkarakteristiske værdier ikke nødvendigvis harmonerer med de forudindtagede
stereotypiske antagelser. Imidlertid synes datingapplikationernes chatfunktion primært at blive
anvendt til hastigt at aftale offline møder snarere end at foretage længere betydningsbærende
samtaler.

I tilfælde af, at der opstår et match, bliver brugerne i stand til at interagere via
datingapplikationernes

chatfunktioner.

Med

henblik

på

ovenstående

repræsenterer

chatfunktionen en mulighed for at afdække og vurdere de indre personkarakteristikker, som
informanterne finder afgørende for etableringen af såvel forpligtende parforhold som
uforpligtende relationer. Imidlertid udfolder samtalerne sig gennemsnitligt over et par uger
(Bilag 4: Anja 82; Bilag 5: Emma 73; Bilag 6: Iben 17; Bilag 7: Line 59; Bilag 8: Maja 62;
Bilag 9: Tine 38). Inden for dette tidsrum beslutter parterne sig for, hvorvidt der skal arrangeres
et offline møde. Denne beslutning foretages på baggrund af den kemi, der opstår mellem
interaktionspartnerne, som for informanterne synes at være relativ vanskelig at beskrive (Bilag
4: Anja 85; Bilag 5: Emma 76; Bilag 6: Iben 66; Bilag 7: Line 61; Bilag 9: Tine 39). Flere
informanter antyder dog, at en flydende samtale og en fælles humor skal anskues som
synonymt hermed (Bilag 6: Iben 43; Bilag 8: Maja 29; Bilag 9: Tine 44).
Chatredskabet anvendes således ikke umiddelbart med henblik på at be- eller afkræfte nogle af
de indledende stereotypiske antagelser, som informanterne foretager på baggrund af brugernes
ydre fremtoninger. Snarere afspejler interaktionen samme overfladiskhed som brugernes
profiler. Den chatbaserede kommunikation er derfor ikke blot skabt med henblik på kortfattede
beskedudvekslinger, men anvendes i overensstemmelse hermed af størstedelen af
informanterne. Om end humor naturligvis kræver en fælles situationsfornemmelse, er
fremhævelsen heraf ikke desto mindre et udtryk for, at parterne lader samtalen forblive let. I
overensstemmelse med den fremherskende forsigtighed og forlegenhed, undgår parterne
herved at indlede den intime interaktion, som er nødvendig for etableringen af forpligtende
parforhold.
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Hvad end der motiverer informanterne til at anvende datingapplikationerne, er fotografierne
under alle omstændigheder den afgørende faktor for matchmakingen. I forlængelse heraf
vurderes fotografierne og profilteksterne på baggrund af kulturspecifikke socialt forankrede
konnotationer forbundet med dens indhold. Endvidere anvender informanterne chatfunktionen
med henblik på at vurdere, om brugeren er i besiddelse af de mest grundlæggende sociale
færdigheder, om end interaktionsmuligheden inkluderer visse potentialer for intime samtaler.
Grundlæggende er der således tale om en række datingpraksisser, der afspejler forbrugerismens
ønskestyrede

indkøbsmønster,

hvilket

informanterne

desuden

fremhæver

med

markedsmetaforiske begrebsanvendelser.

5.2.3. Markedsmetaforen
Ovenstående iagttagelser antyder, at datingapplikationernes visuelt dominerede interfaces
medvirker, at fotografiet er det primære redskab, hvorved brugerne fremhæver sig selv i
mængden af potentielle partnere. I den forbindelse anvender informanterne mere eller mindre
intuitivt begreber, der referer til forbrugerismens ønskestyrede indkøbspraksisser, når de
beretter om deres erfaringer med datingapplikationerne. Særligt anvendes markedsmetaforerne
af informanterne til at beskrive, hvordan de oplever, at datingapplikationernes visuelt
dominerede interfaces og swipe-funktioner påvirker deres brugspraksisser.

Anja fortæller eksempelvis, at swipe-funktionen er medvirkende til, at ”(…) man lige pludselig
bliver gjort til et kødmarked (…)” (Bilag 4: Anja 42). Et marked karakteriseret af en laissez
faire adfærd, når Anja endvidere fremhæver, at eksponeringen for et utal af potentielle partnere
medfører, at den fremherskende mentalitet bliver ””vi kan da altid lige prøve’” (Bilag 4: Anja
54). Udtrykt på anden vis er datingadfærden primært kendetegnet af ”(…) en brug og smid
væk-kultur om andre mennesker (…) der jo en til, når jeg åbner Tinder igen.” (Bilag 6: Iben
70).
Med henblik på informanternes centrale fokus på såvel egen som øvrige brugeres fysiske
fremtoning, synes den gængse overbevisning at være, at individet naturligvis må bestræbe sig
på at fremstå mere æstetisk attraktiv end de øvrige potentielle partnere. Datingpraksisserne
reflekterer således indbyrdes konkurrence, hvilket er et resultat af ”(…) vores kulturændring
fra socialstaten til konkurrencestaten, og at vi alle sammen er i fri konkurrence med hinanden
hele tiden” (Bilag 6: Iben 63). I den forbindelse er det bemærkelsesværdigt, at ingen af
informanterne giver udtryk for at have betalt sig til visse fordele på datingapplikationer (Bilag
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4: Anja 39; Bilag 6: Iben 33; Bilag 8: Maja 22). Hvad end årsagen hertil måtte være, har
datingapplikationernes visuelt dominerede interfaces uundgåeligt negativ indflydelse på
autenticitetsniveauet, eftersom det tilsyneladende medvirker til en indbyrdes konkurrence om
fysisk attraktivitet.
Derudover medvirker de dominerende datingpraksissers centrering om brugernes æstetiske
fremtoning til, at Emma afinstallerede datingapplikationerne, fordi ”(…) det hele blev lidt for
meget singlemarked-agtigt” (Bilag 5: Emma 116). Modsat beskriver Iben, at hun tilkoblede sig
datingapplikationerne, fordi det var en måde, hvorpå hun kunne ”(…) lure markedet” (Bilag 6:
Iben 5), men af samme årsag slettede Iben sin datingprofil, fordi dets tekniske funktioner
medvirker til, at ”(…) man godt kan lide lidt nederlag i det her med, at hvis man tror, man skal
finde sig en kæreste på Tinder” (Bilag 6: Iben 75). Iben har således i større eller mindre grad
fået tilfredsstillet sit behov for at ”lure datingmarkedet” og udfolde sig seksuelt, og søger nu
eksplicit forpligtende parforhold (Bilag 6: Iben 5, 46). Men i kraft af såvel forudindtagede
perspektiver som oplevede erfaringer, er Ibens antagelse, at sandsynlighederne for at etablere
forpligtende parforhold er marginale ved hjælp af datingapplikationerne.

Under

alle

omstændigheder

antyder

informanternes

markedsmetaforer,

at

datingapplikationerne repræsenterer et singlemarked karakteriseret af en indbyrdes
konkurrence om hvem, der fremstår mest æstetisk attraktive. Om end online-tilstedeværelsen
eksponerer brugeren for et utal af potentielle partnere, er den generelle antagelse blandt
informanterne ikke, at dette ligeledes øger potentialet for at etablere forpligtende parforhold. I
forlængelse heraf fremhæver informanterne, at der hersker visse ligheder mellem de
dominerende online og offline datingpraksisser, fordi ”(…) det er stadig lidt Tinderagtigt, når
man er i byen og lige finder en fyr og tænker, han er da meget flot (…)” (Bilag 5: Emma 119).
Imidlertid anskuer informanterne generelt, at offline-interaktionens nonverbale signaler har
betydeligt større indflydelse på, hvor attraktiv informanterne finder interaktionspartneren. I
forlængelse heraf er det informanternes overbevisning, at etableringen af forpligtende
parforhold nødvendigvis foregår i offline-kontekster.

5.3. Online & offline relationer
Informanterne iagttager, at individets fysiske karakteristikker naturligvis har en fremtrædende
rolle i etableringen af såvel forpligtende parforhold som uforpligtende relationer på tværs af
online og offline rum. Imidlertid er de nonverbale signaler og brugerens sociale adfærd i offline
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kontekster generelt af væsentlig højere betydning for informantens vurdering af brugerens
potentiale som partner. Om end informanterne referer til henholdsvis datingpraksisser, der
foregår på datingapplikationerne og datingpraksisser, der foregår i den ”virkelige verden”,
synes deres udtalelser ikke desto mindre at antyde, at ovenstående skitserede datingpraksisser
udfolder sig på tværs af online og offline sociale rum.

5.3.1. Ønskestyret datingkultur på tværs af online & offline rum
I kraft af den grundigt bearbejdet og primært visuelle selvfremstilling mener blandt andre Iben,
at ”(…) man får et sådan lidt forkert billede af mennesker, hvis man møder dem på sociale
medier før, man møder dem i virkeligheden” (Bilag 6: Iben 21). Ibens opfattelse er i
forlængelse heraf, at ”(…) det kræver meget mere at skulle møde mennesker ude i den virkelige
verden (…)” (Bilag 6: Iben 64). Det ”mere”, som Iben og de øvrige informanter fremhæver, at
ansigt til ansigt-interaktionen kræver, referer til individernes nonverbale signaler:

”(…) i en datingapp så har du lidt tekst, og du har en alder og et navn og udseende,
men når du møder nogen i virkeligheden, så er der så meget andet ubevidst, som
personen gør, som fortæller noget om personen (…) kropssprog, og ja, gestik,
mimik (…)” (Bilag 7: Line 100). ”(…) Der, hvor man rigtigt kommer til at lære
mennesket at kende, det er, når man så er sammen i virkeligheden,” (Bilag 7: Line
115).

I forlængelse af ovenstående bemærkninger vedrørende den manglende fornemmelse af
menneskers faktiske sociale adfærd, iagttager Tine ligeledes, at den medierede kommunikation
medfører, at flere individer finder uprovokerede seksuelle tilnærmelser acceptable, fordi der
”(…) er en skærm, man kan gemme sig bag (…) hvor i virkeligheden skal man kigge folk i
øjnene og tage mere ansvar (…)” (Bilag 9: Tine 55). Med henblik på den medierede
kommunikations fordele i forbindelse med den kontante afvisning, kræver det således ”(…) en
lille smule mere is i maven at være kold i røven, når man sådan ses ansigt til ansigt, end når
man har en skærm imellem sig” (Bilag 7: Line 84). Foruden det pessimistiske perspektiv på
den medierede kommunikation, fremhæver informanterne ligeledes datingapplikationernes
potentielle fordele.
Anja anser en relation indledt via en given datingapplikation som værende ”(…) meget mere
overfladisk, end hvis man møder hinanden i virkeligheden. Men så på den anden side. Så er vi
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rigtigt dårlige til at møde hinanden i virkeligheden [haha]” (Bilag 4: Anja 118).
Datingapplikationerne medfører ifølge Tine og Line en form for ansvarsfralæggelse, mens
Anja modsat bemærker, at kommunikationsmedierne kan være gavnlige for individer, hvis
sociale færdigheder er begrænset af den ene eller anden årsag. Datingapplikationen har i den
forbindelse været et særligt nyttigt redskab for Iben, som i kraft af at være nytilflyttet i Odense,
ikke har den nære sociale omgangskreds, som traditionelt set er den primære matchmaking
mekanisme, hvorved singler møder hinanden med henblik på at indlede intime relationer (Bilag
6: Iben 5). Endvidere fremhæver Iben, hvordan anvendelsen af datingapplikationer desuden
kan være seksuelt frigørende, når hun pointerer, at datingapplikationerne har været
medvirkende til, at ”(…) gøre det acceptabelt, at kvinder også er aktive seksuelt, og at man
ikke bare er aktiv seksuelt, hvis man har en kæreste” (Bilag 6: Iben 80).
Grundlæggende er den generelle opfattelse blandt informanterne ikke desto mindre, at
datingapplikationerne afspejler en datingkultur, hvor individerne er mere fokuseret på kvantitet
frem for kvalitet. I forlængelse heraf er det særligt interessant, at flere informanter iagttager en
række centrale paralleller mellem skiftende samfundsstrukturelle omstændigheder og
datingkulturens udviklingstendenser.
De dominerende datingpraksisser på datingapplikationerne reflekterer ifølge informanterne, at
individets søgen efter kærlighed

”(…) bliver lidt for nemt nogle gange (…) man kan se den der med, at flere og flere
bliver skilt. Altså. Der er sådan et eller andet med, at vi investerer mindre i
hinanden, og det tror jeg også man gør, selvom man bliver gift og får børn, så tror
jeg, at man investerer mindre i hinanden, end mine forældres generation måske har
gjort” (Bilag 6: Iben 80).

I overensstemmelse hermed fortæller Line, at hun iagttager væsentlige forskelle på sine
forældres og bedsteforældres generationers datingkultur og sin egen, når hun referer til
avisernes ægteskabsannoncer, der blev og bliver anskuet som ”(…) noget lid halvsørgeligt
noget (…) (Bilag 7: Line 110). Om end datingapplikationerne inkluderer tilsvarende
handlingspotentialer og på trods af det relative ubehag, der for informanterne forbindes med
italesættelsen af motivationsgrundlag for anvendelsen af datingapplikationerne, anskues disse
nyere kommunikationsmedier altså grundlæggende som socialt acceptable i modsætning til
tidligere generationers datingværktøjer. Denne iagttagelse harmonerer med Emmas oplevelse
af, at ”(…) der er jo rigtig mange unge mennesker, der bruger Tinder nu og ikke så meget den
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virkelige verden (…) så jeg tror virkelig Tinder, og bare generelt datingapps, har overtaget det
gammeldags kærlighedsliv” (Bilag 5: Emma 89). I forlængelse heraf bemærker blandt andre
Iben, at datingsituationen i dag er karakteriseret ved, at den potentielle partner helst skal få
indtrykket af, at hun ”(…) er lidt ligeglad med at være der fordi, at ’åh nej, tænk nu, hvis han
tror, at jeg kan lide ham for meget, før vi overhovedet har mødt hinanden’” (Bilag 6: Iben 61).
Der synes således at være en generel forsigtighed forbundet med at vise stærke emotionelle
følelser over for et andet menneske, som angiveligt opstår, fordi det sociale landskab generelt
er præget af skrøbelige relationer. Anja iagttager i den forbindelse, at mennesker i etablerede
parforhold i stadig stort omfang opløses

”(…) fordi man helst ikke gider at snakke om problemer (…) fordi man på en måde
ikke er lige så bange for at blive alene, fordi man let nemt kan finde en ny (…)
Altså, jeg tror hvert fald, at man i gamle dage følte sig mere tvunget til at fikse det,
man havde, ehm, i stedet for bare at lede efter noget nyt” (Bilag 4: Anja 124). ”(…)
det er jo sjældent nu til dags, at man ser parforhold, der fortsætter, eh, til døden dem
skiller (…) førhen har man måske også været lidt mere tvunget til det, hvor man nu
til dags nok lidt mere tænker over sin egen glæde i det (…) nogle gange, så tænker
man måske lidt for meget over sin egen glæde ved det (…)” (Bilag 4: Anja 126).

Jagten på den evige kærlighed fortsætter ikke desto mindre, fordi ”(…) vi bliver jo hvert fald
stadigvæk solgt historien om den lykkelige ending (…) Altså den eksisterer stadigvæk i alle
amerikanske film og i damebladene (…)” (Bilag 6: Iben 62). Men i forlængelse heraf synes
datingkulturen ikke at inkludere en adfærd, der fremmer etableringen af disse forpligtende
forhold. Om end online datingmuligheder har medført at, individet principielt kan ”(…) møde
mennesker i hele verden nu (…)” (ibid.), som potentielt øger chancerne for at møde sin
livsledsager, resulterer onlinetilstedeværelsen i realiteten i, at

”(…) hvis man bliver en smule utilfreds med ham eller hende derhjemme, så er det
nemt at søge nye veje. Og vi bliver endda præsenteret for muligheder, hvor at
utroskab er helt legalt. Altså, der sker en eller anden ændring i vores måde at anskue
det der med kærlighed på” (Ibid.).

Informanterne betragter altså henholdsvis datingapplikationen og det fysiske rum som to
adskilte sociale lokaliteter, hvor førstnævnte ikke bidrager med de relevante indre
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personkarakteristiske værdier, som ifølge informanterne er afgørende for etableringen af såvel
forpligtende parforhold som uforpligtende seksuelle relationer. Derfor forventer brugerne
ligeledes, at relationen ikke forbliver online. Herved forenes de online og offline sociale rum
således, hvorfor informanterne ligeledes iagttager, at de fremhævede datingpraksisser synes at
være symptomatiske for den nuværende datingkultur på tværs af online og offline rum.
Datingapplikationerne anskues herved som nutidens sociale rum, hvori singler indledningsvist
møder og interagerer med hinanden, hvilket familien, omgangskredsen, barerne, diskotekerne
og øvrige sociale relationer og offline lokaliteter tidligere muliggjorde. I forlængelse heraf
reflekterer informanterne ikke blot over de problematiske datingkulturelle fænomener, men
synes selv at medvirke til at opretholde den ønskestyrede forbrugeradfærd

5.3.2. Opretholdelsen af de ønskestyrede datingpraksisser
Om end informanterne refleksivt fremhæver, at der hersker en række problematikker forbundet
med

at

etablere

langsigtede

forpligtende

parforhold,

opretholder

informanternes

datingpraksisser ikke desto mindre de datingkulturelle karakteristikker. Særligt fremgår dette
af, at informanterne fortsat anvender datingapplikationerne efter de har etableret såvel
uforpligtende relationer som mere eller mindre forpligtende parforhold.

Det synes nærliggende at antage, at informanternes aktivitet på datingapplikationen naturligvis
ophører i tilfælde af, at det offline møde resulterer en gensidig interesse for at etablere et
forpligtende parforhold. Ikke desto mindre fortæller flertallet af informanter, at det modsatte
er tilfældet.
Med henblik på de forpligtende parforhold fortæller Anja, at en række offline møder med en
given bruger resulterede i en fælles interesse for at udvikle relationen til et eksklusivt
forpligtende parforhold. Dette medførte, at Anja stoppede brugen af datingapplikationens
swipe-funktion, men svarede ikke desto mindre fortsat på de samtaler, hun tidligere havde
indledt med datingapplikationens øvrige brugere (Bilag 4: Anja 82). Modsat fortæller Maja, at
hun hverken swipede, indledte eller fortsatte samtaler med øvrige matches i de tilfælde, hvor
hun har været særligt interesseret i én specifik bruger. Ikke desto mindre var
datingapplikationen fortsat installeret på hendes smartphone (Bilag 8: Maja 8).
For så vidt angår etableringen af uforpligtende relationer er den grundlæggende attitude blandt
informanterne, at ingen af relationens parter er forpligtede til at ophøre sine brugspraksisser. I
forklaring herpå henviser informanterne til begrebsanvendelsen, der konnoterer, at den fælles
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præmis nødvendigvis må inkludere, at det er etisk forsvarligt for begge parter at søge øvrige
såvel emotionelle som seksuelle partnere (Bilag 4: Anja 79; Bilag 5: Emma 66; Bilag 6: Iben
73; Bilag 7: Line 52; Bilag 8: Maja 10; Bilag 9: Tine 50). I forlængelse heraf fortæller flertallet
af informanterne ligeledes, at de har aftalt fysiske møder med forskellige brugere inden for en
relativt snæver tidsperiode (Bilag 4: Anja 84; Bilag 6: Iben 72; Bilag 8: Maja 10; Bilag 9: Tine
50). I overensstemmelse med tidligere bemærkninger vedrørende gradvise forandringer i
informanternes datingpraksisser, ophører brugen af datingapplikationerne altså ikke
nødvendigvis, når informanter opnår de forventede resultater.
Ovenstående datingpraksisser antyder implicit, at informanterne er medvirkende til at
opretholde den ønskestyrede datingkulturelle adfærd, hvilket fremhæves eksplicit af Emma,
som anerkender, at hun har overvejet, at i tilfælde af, at ”(…) det her ikke bliver til noget, så
installerer vi den da bare igen, og så kører vi igen’ (…) ikke, at jeg ikke ville give det et skud,
men at- sådan lidt et sikkerhedsnet, I guess” (Bilag 8: Maja 80).

De dominerende datingpraksisser på datingapplikationerne afspejler altså forbrugerismens
ønskestyrede datingpraksisser, når informanterne beretter om, at de konstant er bevidste om, at
datingapplikationernes overflod af brugere repræsenterer et overdådigt tag selv-bord af
potentielle partnere. Om end dette potentielt øger individernes chancer for at etablere
forpligtende parforhold, reflekterer datingapplikationernes enorme datingkartotek ligeledes, at

”(…) vi har vænnet os til, at det skal være meget nemt at få fat i ting, eh, hvad enten
det handler om noget, du gerne vil se i tv, eller- det behøver du ikke sidde og vente
på, at det kommer, det kan du selv finde inde på nettet. Du er vant til at få hurtig
stimulering via billeder på sociale medier (…) Det skal være nemt og hurtigt (…)
derfor føler jeg måske, at det går meget godt hånd i hånd, at det måske også bliver
ført over til datingverdenen (…)” (Bilag 9: Tine 62).

I kraft af, at anvendelsen af datingapplikationer kræver en vekslende online- og offlinetilstedeværelse, hvis individerne skal gøre sig forhåbninger om at etablere forpligtende
parforhold, synes henholdsvis Giddens’ og Baumans iagttagelser altså ikke blot at være
begrænset til parforhold etableret via datingapplikationer, men en generel tendens på tværs af
online og offline rum. Flertallet af informanterne fremhæver i den forbindelse, at
datingkulturen på tværs af online og offline sociale rum ikke faciliterer den intime interaktion,
der er nødvendige i forbindelse med etableringen af forpligtende parforhold.
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5.4. Oplevede resultater
Om end analyseresultaterne foreløbigt ikke reflekterer megen håb for de forpligtende
parforholds langsigtede skæbner, har anvendelsen af datingapplikationerne ikke desto mindre
medført en række positive resultater hos informanterne, der er værd at fremhæve.
Maja fortæller eksempelvis, at hun efter et nyligt opløst parforhold anvendte
datingapplikationen med henblik på såvel seksuel som social udfoldelse, sidstnævnte i kraft af,
at hun aldrig før har deltaget aktivt i datingkulturelle fænomener såsom at gå på dates (Bilag
8: Maja 26-27). I forlængelse heraf oplever Maja, at hun ved hjælp af datingapplikationen

”(…) har fundet ud af, at effektivisere min singleperiode [fnis] (…) Det plejer at
tage længere tid at komme igennem de fyrer, man føler, man måske har brug for at
komme igennem, til man er klar til et forhold igen (…)” (Bilag 8: Maja 63).

Efter et brudt parforhold er det sandsynligt, at individet i kraft af de emotionelle tab ikke er i
besiddelse af den mod og tro, der skal til for på ny at indgå i en sådan relation. Om end
informanternes brugspraksisser uden tvivl reflekterer en vis overfladisk datingadfærd, antyder
ovenstående ikke desto mindre, at såvel den momentane øget selvværdsfølelse som rækken af
offline møder potentielt styrker brugeren emotionelt på lang sigt. I den forbindelse fremhæver
Maja endvidere, at hun i kraft af ovenstående oplevede resultater, anskuer anvendelsen af
datingapplikationen som

”(…) et crash kursus til at finde ud af, hvad jeg egentlig vil have. Sådan få MIG til
at vælge fyren og ikke BLIVE valgt og tænke, ’jamen, kan jeg lide den her person?’
Fordi jeg ved, at der er også ham her den anden” (ibid.).

Kartoteket af potentielle partnere på datingapplikationen reflekterer altså ikke blot en
underholdende brug og smid væk-kultur, men synes ligeledes at inkludere et emancipatorisk
handlingspotentiale. Ovenstående antyder, at datingapplikationens swipe-funktion ligeledes
forsyner individet med en såvel seksuel som emotionel autonom valgfrihed, upåvirket af
modparten, som ikke nødvendigvis er tilstede i samme omfang offline. Tilsvarende fremhæver
Iben, at datingapplikationerne er medvirkende til en lempelse af kontrollen med kvindens
seksualitet, når udbredelsen af det online kommunikationsmedium medvirker til en social
accept af, at ”(…) have sex med dem, man har lyst til at have sex med uden, at der sådan er
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forpligtigelser eller fordømmelse over at være det (…) det har nok været nemmere med Tinder
end uden” (Bilag 6: Iben 63).

De uforpligtende møder eller relationer mellem datingapplikationernes brugere skal altså ikke
nødvendigvis anskues som skadelige for individets sociale kompetencer til at indgå i
forpligtende parforhold. I forlængelse af effektiviseringen af sin singleperiode, har Maja ved
hjælp af datingapplikationen mødt en mand, som hun efter en relativ kort periode omtaler som
”(…) en slags kæreste-fyr (…)” (Bilag 8: Maja 64), og tilsvarende har Anja og Line ligeledes
etableret forpligtende parforhold ved hjælp af datingapplikationerne.
Om end Maja i interviewperioden indgik i en emotionelt og seksuelt eksklusive relation, var
denne endnu ikke etableret som et forpligtende parforhold. Derudover blev Lines parforhold
opløst efter en relativt kort periode (Bilag 7: Line 77), og Maja er således den eneste blandt
specialets informanter, som i interviewperioden gav udtryk for at være emotionelt og seksuelt
forpligtet til den mand, hun blev forbundet med via datingapplikationen. De øvrige informanter
har, uanset motivationsgrundlag, i overensstemmelse med egne forudindtagede perspektiver
og offentlige diskurser primært etableret uforpligtende relationer ved hjælp af
datingapplikationerne. I overensstemmelse med informanternes vage beskrivelser af deres
eksplicitte ønske om at etablere forpligtende parforhold antydes det således, at parforhold
generelt er løst strukturerede og dermed usikre sociale relationer, hvilket reflekteres af de
dominerende datingpraksisser på datingapplikationerne.

5.5. De dominerende datingpraksisser
Iagttagelserne fremlagt i dette kapitel er baseret på henholdsvis informanternes refleksioner
over datingkultur, kærlighed, seksualitet og parforholdet i nutidens senmoderne samfund og
informanternes selvrapporterede datingpraksisser. Analyseresultaterne antyder i den
forbindelse, at hvad end informanternes motivationsgrundlag beror sig på et ønske om at
etablere

forpligtende

parforhold

eller

uforpligtende

relationer,

er

informanternes

datingpraksisser generelt forbundet med et centralt fokus på fysisk fremtoning.
Datingapplikationernes visuelle handlingspotentialer bliver i den forbindelse synonymt med
informanternes praksisser, hvilket fremgår af informanternes selvrapporterede adfærd ved
oprettelsen af datingprofilen og i matchmaking-processen. I den forbindelse anvender
informanterne mere eller mindre intuitivt markedsmetaforer i beskrivelsen af, hvordan
anvendelsen af datingapplikationernes tekniske funktioner reflekterer et konkurrencepræget
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singlemarked, hvor de æstetisk attraktive individer opnår størst succes. I overensstemmelse
med informanternes forudindtagede perspektiver synes anvendelsen af datingapplikationerne
at inkludere marginale muligheder for at etablere forpligtende marforhold. Profilteksterne og
chatfunktionerne anvendes i den forbindelse ikke med henblik på at give udtryk for indre
personkarakteristiske værdier, som for informanterne er afgørende i forbindelse med
etableringen parforholdet. I øvrigt synes der generelt at være en udpræget forsigtighed, hvad
angår informanternes italesættelse af et behov for samhørighed i kraft af, at det sociale landskab
angiveligt dels består af opløste parforhold, dels uforpligtende relationer. Om end der på tværs
af informanternes udtalelser hersker en refleksiv kritik af de fremhærskende datingkulturelle
fænomener, reproducerer informanterne imidlertid selvsamme tendenser, som findes
problematiske.
Med henblik på Giddens’ (1992) refleksioner over forpligtende relationer kræver etableringen
og opretholdelsen af parforholdet, at parterne udvikler et fælles narrativ baseret på et stærkt
intimt bånd, der knyttes ved individernes gentagende kommunikative udveksling af
emotionelle og seksuelle behov og forventninger til parforholdet. Informanternes
selvrapporterede anvendelse af datingapplikationernes tekniske funktioner antyder i den
forbindelse ringe potentialer for etableringen af forpligtende relationer. Om end Bauman
foretog sine iagttagelser for mere end et årti siden, synes hans påstand om parforholdets usikre
natur og forpligtelsens meningsløshed altså fortsat at afspejle sig i den nuværende datingkultur,
hvilken datingapplikationerne synes at være særligt symptomatiske for. Ikke desto mindre
fremhæver informanterne ligeledes, at brugen af datingapplikationerne blandt andet medfører
en forøget selvfølelse, styrker deres emotionelle og seksuelle autonomi og forbedrer deres
sociale kompetencer. Sammenholdes disse iagttagelser med iagttagelsen af en række spæde
samfundsmæssige

udviklingstendenser,

kan

der

imidlertid

identificeres

en

række

fremtidsudsigter, der synes optimistiske for det forpligtende parforholds langsigtede skæbne.
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Kapitel 6: Idealer, potentialer & bekymringer
I sin skildring af nutidens sociale landskab er Bauman særligt skeptisk, hvad angår det
forpligtende parforholds langsigtede skæbne. I den forbindelse hævder Bauman blandt andet,
at den romantiske definition af kærligheden som en tilstand, der først ophører, når døden os
skiller, er håbløst forældet (Bauman, 2003: 4-5). Imidlertid antyder specialets analyseresultater,
at traditionelle idealer forbundet med kærlighedsrelationen, fortsat er fremhærskende idealer
for specialets informanter.
Om end blot halvdelen af specialets informanter anvendte datingapplikationerne med henblik
på at etablere forpligtende parforhold, er det imidlertid værd at bemærke, at alle informanter
referer til parforholdet som en relation, der tilsvarende det romantiske kærlighedsideal
inkluderer værdier såsom monogami, langsigtethed og gensidig emotionel forpligtelse. Særligt
fremgår ovenstående af informanternes fremhævelse af antallet af skilsmisser som
problematisk, og at årsagerne til de opløste parforhold tilsyneladende skyldes, at parterne i
mindre grad opretholder intimiteten, eftersom de begge er bevidste om, at datingmarkedet
indeholder et utal af øvrige potentielle partnere. Disse bemærkninger reflekterer naturligvis
Baumans iagttagelser vedrørende parforholdets skrøbelighed, men antyder ikke desto mindre,
at det romantiske kærlighedsideal er lige så udbredt som de uforpligtende relationer. I
forlængelse heraf synes Bauman endvidere at underkender de samfundsstrukturelle
transformationers positive indflydelse på menneskets muligheder for selvrealisering.

Særligt har eroderingen af de sociale rammer haft betydning for kvinden, som i dag principielt
har fuld autonomi over såvel sin erhvervsmæssige som emotionelle og seksuelle sociale
position. Naturligvis er dobbeltmoralen fortsat fremherskende, når for eksempel samfundets
topposter reflekterer en økonomisk skævhed blandt kønnene, der i høj grad er opstået på grund
af opfindelsen af moderskabet (Giddens, 1992; Danmatks Statistik, n.d.a, n.d.b). Derudover
ligger kvinden fortsat under for sexisme i populærkulturen, hvilket er særligt gældende i online
diskurser på tværs af sociale netværksmedier (Barratt, 2018; Döring & Mohseni, 2018; Drakett,
Rickett, Day & Milnes, 2018). Disse kønnede magtforskelle figurerer ikke blot i samfundets
makroniveauer, men forekommer ligeledes på mikroniveau, når flere kvinder beretter om en
fremherskende accept af såkaldt hverdagssexisme, der ikke mindst kan eksemplificeres ved de
seneste års #metoo-sager (Levine, 2018; Murphy, 2019). Imidlertid kan det iagttages, at der
hersker en øget samfundsmæssig opmærksomhed på at komme dobbeltmoralens bestandighed
til livs. Særligt eftersom såvel den nationale som internationale politiske sfærer er særligt
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opmærksomme på kønnede uligheder (European Union, 2019; Sørensen & Danbjørg, 2018).
Derudover inkorporerer populærkulturen i stigende grad kropspositivistiske perspektiver på
kvindernes fysiske fremtoning, der er medvirkende til at reducere seksualiseringen af
kvindekroppen (Kemp, 2018). Endelig resulterede de omfattende antal #metoo-sager, at
hashtagget blev et verdensomspændende fænomen, der ikke blot florerede online, men
ligeledes skabte offline furore i diverse nyhedsmedier (Bro, 2018; Gøttsche, 2018; Politiken,
2018).
Alt i alt antyder ovenstående, at om end dobbeltmoralen fortsat er fremherskende i det danske
samfund, oplever kvinder ikke desto mindre en gradvist øget samfundsmæssig og social
indflydelse. Hvis blikket rettes mod Giddens’ og Baumans iagttagelser af, at sociostrukturelle
forandringsprocesser naturligvis får indflydelse på privatsfæren, må ovenstående altså resultere
i, at kvinden i stigende grad oplever at den emotionelle og seksuelle autonomi ikke blot
forbliver et ideal, men snarere en realitet. I den forbindelse indbyder netop
datingapplikationernes og øvrige sociale kommunikationsmediers tekniske funktioner til
autonome

beslutningsprocesser

med

henblik

på

såvel

venskaber

som

øvrige

interessefællesskaber og uforpligtende relationer samt forpligtende parforhold (se for eksempel
Timmermans & Caluwé, 2017)

Om end informanternes anvendelse af datingapplikationerne primært har resulteret i
uforpligtende

relationer,

fremhæver

informanterne

ikke

desto

mindre,

at

kommunikationsmedierne ligeledes efterlader de senmoderne individer med flere romantiske
potentialer end tidligere generationer, hvilket for informanterne reflekterer en positiv
samfundsmæssigudvikling.
Såvel online- som offline-mødet med utallige af potentielle partnere via datingapplikationerne
er således ikke ensbetydende med, at kærligheden bliver oplevet som en række intense og korte
episoder, der forstærker bevidstheden om parforholdets flygtighed, som det påstås af Bauman.
Snarere anskues anvendelsen af datingapplikationerne som en udvidet mulighed for at møde
mennesker med henblik på at undersøge og blive klogere på såvel egne som den potentielle
partners sociale værdier. I rækken af matches bliver individet klar over, at hun ikke bør slå sig
til tåls med den ene mand, som eventuelle sociale rammer dikterer, skal være hendes
livspartner. Endvidere oplever kvinden en høj grad af social validering, der stiger i takt med
ophobningen af matches, hvilket ikke blot bidrager til et momentant øget selvværd. Snarere
bliver kvinden opmærksom på, at ikke blot én men flere mænd finder hende værdig som
partner, og får herved en bredere mulighed for at vælge partner ud fra egne præmisser.
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I forlængelse heraf antyder informanterne endvidere, at de gentagende interaktioner udfordrer
og derved styrker deres sociale færdigheder, hvilket står i stærk kontrast til Baumans påstand
vedrørende de online kommunikationsmediers negative indflydelse på brugernes sociale
kompetencer. I den forbindelse hersker der altså ikke en fejlagtig anskuelse af jagten på
kærligheden som en kompetencegivende proces, der opretholdes i kraft af den udbredte
anvendelse

af

datingapplikationernes

tekniske

funktioner.

Snarere

anskues

datingapplikationerne som nyttige redskaber for individet, som ønsker at styrke sine sociale
kompetencer på tværs af online og offline sociale rum. Eftersom såvel indledningen og
etableringen af relationen, uanset graden af forpligtelse, nødvendigvis foregår på tværs af
online og offline sociale rum, antyder ovenstående endvidere, at datingapplikationerne snarere
opererer som et screeningværktøj end et grundlæggende datingrum, hvilket harmonerer med
Timmermans og Caluwés konklusioner (Timmermans & Caluwé, 2017: 348).

Om end såvel specialets analyseresultater som øvrige forskningsprojekters konklusioner
identificerer,

at

datingapplikationernes

tekniske

funktioners

inkluderer

en

række

handlingspotentialer for individets selvrealisering, er det naturligvis nødvendigt at behandle de
grundlæggende datingpraksissers karakteristik: det centrale fokus på brugernes æstetiske
fremtoning. Særligt relevant herfor er de paralleller, der tilsyneladende hersker mellem de
dominerende datingpraksisser og forbrugerismens ønskestyrede indkøbsmønstre, hvilket synes
at have negativ indflydelse på etableringen af forpligtende parforhold.
Specialets analyseresultater antyder, at Giddens’ fremhævelse af de samfundsstrukturelle
udviklingers emancipatoriske effekt for parforholdets individer, i realiteten har resulteret i
oprettelsen af et liberalt singlemarked præget af individuel konkurrence og ønskestyrede
forbrugspraksisser. Som fremhævet flere gange antyder informanternes selvrapporterede
erfaringer med datingkulturen på tværs af online og offline sociale rum, at de dominerende
datingpraksisser er centreret om en nøje bearbejdet selvfremstilling. I den forbindelse antyder
informanterne, i overensstemmelse med diverse websites udførlige vejledninger, at brugerne
nødvendigvis må opstille sin datingprofil visuelt strategisk, hvis hun ønsker at frem i mængden
af potentielle partnere, og herved opnå succes med anvendelsen af datingapplikationerne (se
for eksempel Graff, 2018; Nield, 2018). Relativt selvmodsigende fremhæver specialets
informanter imidlertid, at datingprofilerne nødvendigvis må afspejle et højt niveau af
autenticitet, eftersom indre personkarakteristiske værdier angiveligt er af væsentlig større
betydning for etableringen af såvel forpligtende parforhold som uforpligtende relationer. Ikke
desto mindre antyder informanternes selvrapporterede praksisser, at deres profiler snarere
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repræsenterer en art manipuleret autenticitet. Særligt fremhæves dette af, at profilteksterne og
chatfunktionen ikke anvendes som redskaber med henblik på at udveksle den tilstrækkelige
intime information, der er nødvendig for at vurdere individets potentiale som
parforholdspartner. Naturligvis er informanterne opmærksomme på, at datingprofilerne ikke
giver et komplet billede af profilindehaveren, hvorfor anvendelsen af datingapplikationen i høj
grad inkluderer et primære mål om at lade online-interaktionen forblive kortfattet til fordel for
en offline ansigt til ansigt-interaktion. Imidlertid synes informanterne at kunne iagttage et
lignende centralt fokus på den potentielle partners ydre fremtoning i offline-kontekster, hvorfor
mimik, gestik og øvrig social adfærd først får betydning i det omfang, at brugeren findes fysisk
attraktiv.
I forlængelse heraf resulterer ophobningen af matches i, at individet oplever en social
validering med henblik på at føle sig ønsket. Om end dette blandt andet kan have en effektiv
lindrende effekt på de smerter, som et nyligt opløst parforhold har medført, er matchene ikke
desto mindre kendetegnet af at have en momentan lindrende indvirkning på eventuelle skader
snarere end en langvarig helende effekt.

Informanternes selvrapporterede datingpraksisser og erfaringer med datingapplikationernes
tekniske funktioner efterlader således ikke megen optimisme med henblik på de forpligtelsens
langsigtede skæbne. De fremhævede potentialer synes snarere at forblive principielle og
ideelle, mens anvendelsen af datingapplikationerne i realiteten afspejler Baumans
bekymringer. Tilsvarende Baumans iagttagelse reflekterer de dominerende datingpraksisser
altså, at individerne fortsat indgår i den paradoksale jagt på kærligheden, der i kraft af at være
styret af et behov for øjeblikkelig tilfredsstillelse, resulterer i en række kortvarige, og hvad der
altså viser sig at være, uforpligtende relationer. Ikke desto mindre kan der iagttages visse
igangværende samfundsstrukturelle forandringsprocesser, der inkluderer en række optimistiske
fremtidsudsigter for det forpligtende parforholds langvarige skæbne.

Tidligere i specialet blev det fremhævet, at skilsmisseprocenten fortsat er høj. Imidlertid viser
selvsamme statistiske beregninger, at antallet af skilsmisser har været dalende siden 2016,
mens antallet af indgåede partnerskaber har været stigende (Danmarks Statistik, 2018).
Sidstnævnte tendens kan være et resultat af lovgivningen fra 2012, der sikrede homoseksuelles
rettigheder til at blive såvel borgerligt som kirkeligt viet (Social- og integrationsministeriet,
2012), hvilket i sig selv er et udtryk for, at det romantiske kærlighedsideal fortsat florerer i det
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sociale landskab. I forlængelse heraf antyder et nyligt udvidet familiebegreb, at om end
parforholdets strukturer udfordres, bevares den langsigtede samhørighed som et primært ideal.
Særligt interessant er fænomenet ’regnbuefamilie’, der ifølge Den Danske Ordbog (2013)
defineres som en ”familie der består af et homoseksuelt par og deres børn samt evt. børnenes
biologiske far eller mor og dennes partner” (ibid.). Om end specialet beskæftiger sig med
heteroseksuelle parforhold, antyder den begrebsmæssige lempelse ikke desto mindre en
mentalitetsændring, hvad angår familiestrukturer. Samtidens kærlighedssøgende individer
synes således at vægte den forpligtende samhørighed højt, dog på andre præmisser, end hvad
den traditionelle forestilling om parforholdet strukturelle format. I forlængelse heraf beretter
flere eksperter om en stigning i antallet af polyamourøse parforhold (Eriksen, 2018; Jessen &
Restrup, 2014, Sørensen & Thomsen, 2014), hvis løse struktur potentielt styrker parternes såvel
emotionelle som seksuelle forbindelse (Morrison, Beaulieu, Brockman & Beaglaoich, 2013;
Séguin, 2019; Sheff, 2014). Dette kan være en forklaring på, hvorfor de fremlagte statistiske
beregninger ligeledes viser et stigende antal smittetilfælde af seksuelt overførte sygdomme.
Om end dette naturligvis er problematisk for folkesundheden, er det mindst lige så sandsynligt,
at ovenstående antyder, at det gensidige emotionelt og seksuelt forpligtende parforhold er under
strukturel udvikling. Det er således muligt, at den emotionelle tryghed ikke er meningsløs på
lang sigt. Relationernes skrøbelighed, som det fremhæves af Bauman, vedrører tilsyneladende
blot de traditionelle parforholds strukturer, snarere end de iboende værdier.

Baumans

iagttagelser

af

top

pocket-relationernes

og

de

øvrige

uforpligtende

lejlighedsfællesskabers fordelagtighed for senmoderne individer synes således at blive gradvist
erstattet af et tilbagevendende ønske om etableringen af enhedsfællesskaber. I den forbindelse
er det blandt andet bemærkelsesværdigt, at landets udkantsområder oplever et stigende antal
tilflyttere, hvilket særligt inkluderer de danske øsamfund (Danmarks Statistik, 2019; Pihl &
Steinitz, 2018). Dette vidner om en ”modurbaniseringstendens”, der potentielt antyder en
tilsvarende ”modindividualiseringstendens”, som inkluderer et øget fokus på forpligtelse over
for gruppen og fællesskabet, der potentielt har en tilsvarende indflydelse på individernes
perspektiv på parforholdet. En anden samfundsmæssig modtendens kan iagttages i det stigende
fokus på forbedringen af klodens miljømæssige tilstand.
Som allerede fremhævet er producentvirksomhederne særligt fokuseret på genanvendelse for
herved at minimere deres produkters miljøaftryk, hvilket tilsvarende de nationale og
internationale

NGO’ers

og

politiske

partiers

miljøpolitik,

giver

udtryk

for

et

verdensomspændende tiltag, der har til formål at komme forbrugerismens brug og smid væk-
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kultur til livs. Derudover bugner blandt andet traditionelle flow tv-udbydere og deres respektive
streamingtjenester af programserier, der glamouriserer antikt boliginteriør (Hee & Klesner,
2016; Kvist, 2019), og en lang række blogs og vlogs indeholder såkaldte DIY tutorials, der
vejleder seeren i, hvordan hun ved hjælp af knofedt kan puste nyt liv i forfaldne møbler (se for
eksempel McFadden, 2019; Recycled crafts for adults, n.d.). Om end industrien naturligvis
skaber profit herved, forsyner genanvendelse, på alle tænkelige områder, ikke desto mindre
individet med et markant niveau af social kapital. I den forbindelse er det nærlæggende at stille
Baumans retoriske spørgsmål: Hvorfor skulle parforholdet være undtagelsen fra reglen?
Underale omstændinger antyder de fremlagte iagttagelser i dette kapitel, at den menneskelige
samhørighed gennemgår en række gradvise strukturelle forandringer, der potentielt medfører,
at de menneskelige bånds strukturer gradvist transformeres fra at være skrøbelige til stabile.
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Kapitel 7: Konklusion
I kraft af de markante transformationer som slægtskabsstrukturerne gennemgik, iagttog
Bauman i begyndelsen af årtusindeskiftet, at det sociale landskab bestod af en række individer,
som febrilsk forsøgte at etablere parforhold i forhåbningen om at skabe den langsigtede
tryghed, som ægteskabet engang bidrog med. Men eftersom parforholdet ingen rammer havde
at støtte sig til, opløste det sig hastigt, og individet måtte derfor igen på usikker jagt efter
samhørigheden, der tilsvarende indkøbssfærens forbrugsvarer forventedes at bidrage med
øjeblikkelig tilfredshedsfølelse. I forlængelse heraf blev kærligheden ligeledes anskuet som en
kompetence, der styrkes i takt med individets erfaringsdannelser på området. Paradoksalt
bidrog de gentagende kærlighedsoplevelser snarere med en fremhævelse af parforholdets
skrøbelighed. Lignende tendenser synes ifølge specialets analyseresultater fortsat at være
fremhærskende. Grundet datingapplikationens sociale udbredelse kan anvendelsen af
datingapplikationerne hermed anskues som symptomatiske for, at den senmoderne
individualisme og forbrugerisme fortsat har konsekvenser for de intime relationers langsigtede
skæbne.

Om end datingapplikationerne har haft positive resultater for specialets informanter, synes de
dominerende datingpraksisser i samtidens datingkultur grundlæggende at reducere de
potentielle partnere til et objekt, der tilsvarende forbrugsprodukter nødvendigvis må bidrage til
individets øjeblikkelige tilfredsstillelse. Er brugernes æstetiske fremtoning ikke tiltalende,
swiper individet blot videre til næste potentielle partner, ligesom forbrugeren swiper i
indkøbscentrenes online tilbudsmagasiner. I tilfælde af, at individet eksponeres for en bruger,
som umiddelbart lever op til hendes forventninger og krav, afprøves relationen i offline praksis.
Ikke desto mindre er brugeren bevidst om sine forbrugerrettigheder, og påkalder sig derved
retten til at få sine investeringer returneret, hvis vedkommendes indledningsvise løfter ikke
bidrager med tilstrækkelig tilfredshed. I overensstemmelse med Bauman, som drager
paralleller mellem datingkulturen og forbrugerismens ønskestyrede indkøbsmønstrer, bidrager
datingapplikationerne altså med løfter om brugsklare produkter, øjeblikkelig tilfredsstillelse og
penge tilbage-garantier. Der hersker således en markant individualiseringstendens i vores
samfund som bevirker, at mennesker fortsat er mindre orienterede mod gruppen, fællesskabet
og samhørigheden, og i højere grad fokuseret på individuelle behov. Imidlertid kan man i
samtidens samfund iagttage en række udviklingstendenser, der reflekterer en række
optimistiske fremtidsudsigter, hvad angår de forpligtende parforholds langsigtede skæbner.
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Forbrugerpraksisserne gennemgår i øjeblikket en gradvis transformation karakteriseret af, at
brug og smid væk-kulturen i stigende grad erstattes af en genanvendelseskultur. Forbindes
denne iagttagelse med det udvidede familiebegreb og en tilsyneladende tiltagende
modurbaniseringstendens, antydes der potentialer for en ”det forpligtende parforholds
nyrenæssance”. Dette kræver ikke desto mindre en omfattende adfærdsændring i den
nuværende

datingkultur,

som

naturligvis

forudsætter,

at

de

fremlagte

antydede

forandringsprocesser resulterer i en tilsvarende markant samfundsmæssig transformation.

7.1. Metarefleksioner & forslag til fremtidig forskning
Ovenstående analyseresultater er udledt på baggrund af et snævert afgrænset empirisk datasæt,
hvilket naturligvis inkluderer en række svagheder, som må nødvendigvis fremhæves således,
at fremtidig forskning kan bidrage med rig indsigt på de områder, der ekskluderes i det aktuelle
speciale.
Først og fremmest er analyseresultaterne udledt på baggrund af en række informanters
selvrapporterede erfaringer med anvendelsen af datingapplikationer samt generelle
perspektiver på den danske datingkultur. I kraft af, at datasættet ikke inkluderer informanternes
faktiske brugsmønstre, kan det således være nødvendigt, at fremtidig forskning i online
datingpraksisser foretager medieetnografisk feltarbejde for herved at styrke det aktuelle
speciales analyseresultater. Blandt andet vil deltagerobservationer bidrage med rig indsigt i
brugernes konkrete datingpraksisser (Johansen, 2016; Rasmussen, 2013, der med fordel kan
anvendes i en komparativ analyse af såvel det aktuelle speciales som øvrige
forskningsprojekters analyseresultater for at undersøge, hvorvidt brugernes selvrapporterede
og faktiske datingadfærd harmonerer.

Derudover er specialet centreret om heteroseksuelles erfaringer med datingapplikationer, men
inkluderer imidlertid blot kvindelige brugere. Denne beslutning blev, som tidligere beskrevet,
foretaget med henblik på at afgrænse datasættet og herved styrke analysens klarhed. Ikke desto
mindre vil inddragelsen af heteroseksuelle mænds refleksive og faktiske erfaringer med
datingapplikationer bidrage til at styrke forskningsfeltet yderligere. I forlængelse heraf er det
ligeledes nødvendigt at fremhæve, at flertallet af informanterne studerer på en længerevarende
akademiske uddannelser inden for universiteternes humanistiske fakulteter. Det er således
sandsynligt, at informanterne er biased i kraft af, at de alle potentielt har en forøget indsigt i
studier af menneskelig social adfærd sammenlignet med øvrige videnskabelige eller
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beskæftigelsesmæssige faggrupper. I kraft af, at specialets informanter alle er studerende på
længerevarende uddannelser, repræsenterer datasættet desuden et relativt ungt alderssegment.
Det vil således være fordelagtigt at udføre lignende kvalitative undersøgelser på baggrund af
et udvidet demografisk datasæt, både hvad angår alder, beskæftigelse og køn. i forlængelse
heraf vil det endvidere være særligt gavnligt at øge antallet af informanter.

Slutteligt bør det gentages, at specialet ikke skelner mellem datingapplikationerne, eftersom de
grundlæggende

handlingspotentialer

harmonerer

på

tværs

af

udbuddet.

Selvom

argumentationsgrundlagene herfor er tilstrækkelige, vidner specialets analyseresultater ikke
desto mindre om, at informanterne oplever, at de enkelte datingapplikationer inkluderer
forskelligartede brugsmønstre. Derfor kan det være gavnligt for forskningsfeltet at udføre
studier, der undersøger datingapplikationerne som særskilte kommunikationsmedier i et broget
datingkulturelt landskab. I forlængelse heraf kunne fremtidig forskning ligeledes inkludere en
konkret undersøgelse af, hvilken konkret rolle datingapplikationernes algoritmer spiller for
individet.
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Bilag
Bilag 1: Interviewguide
Briefing
Præsentation af
interviewer og
formålet med
specialet

Præsentation af
interviewer

Jeg hedder Dea, og jeg læser på kandidatuddannelsen i
Medievidenskab.

Formålet med
interviewet

Jeg er interesseret i, hvorfor du og andre kvinder i din
aldersgruppe bruger datingapps, og hvilke erfaringer du
og I, har gjort jer i den forbindelse.

Informeret
samtykke

Informanten
underskriver
samtykkeerklæring

Inden vi går i gang med interviewet, har jeg en blanket,
som jeg vil bede dig om at underskrive. Du skriver under
på, at du deltager i interviewet, og at jeg må anvende dine
udtalelser i min undersøgelse. Tag dig endelig tid til at
læse dokumentet igennem, inden du underskriver.

Rammerne for
interviewet

Tidsramme

Interviewet varer mellem 30 og 45 minutter.

Optagelsen

Interviewet bliver optaget, så jeg bedre kan huske det, du
fortæller mig, men ingen andre end mig, får adgang til det.

Anonymisering

Det, du fortæller mig, bliver behandlet fortroligt. Dvs., at
det kun er mig, der arbejder med dine udtalelser. Min
vejleder og sensor får adgang til det bearbejdede materiale
i anonymiseret form. Altså: det, du fortæller mig, fremgår
anonymt i min opgave, så det ikke kan ledes tilbage til
dig.

Informantens
rolle i interviewet

Undervejs i interviewet vil jeg stille dig nogle forskellige
spørgsmål. Samtidig med, at du fortæller, tager jeg nogle
gange noter. Det er blot så jeg har nogle stikord, som gør
det lettere for mig at gennemgå optagelserne, når vi er
færdige.

Informantens
rettigheder

Hvis der er noget, du er i tvivl om eller noget, du ikke
forstår, så stil endelig spørgsmål undervejs – der findes
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ingen dumme spørgsmål. Jeg vil også gøre dig
opmærksom på, at der ikke hersker nogle rigtige eller
forkerte svar. Det er dine personlige holdninger og
oplevelser, der er i centrum.
Har du nogle spørgsmål inden vi begynder?

Forskningsinteresser &
problemstillinger

Interviewspørgsmål

Præsentation af
informanten

Demografi

Vil du starte med at præsentere dig selv?
- Navn
- Alder
- Beskæftigelse
- Bopæl
- Fritidsinteresser

Informantens
indledende
erfaringsdannelser med
datingapplikationer

Hvornår blev
datingapplikationen
downloadet,
hvilke datingapplikationer
anvender/
anvendte
informanten, og
over hvilken
tidsperiode?

Kan du fortælle mig, hvornår du første gang downloadede
en datingapp?
Hvilken/hvilke datingapps var det?
Over hvor lang tid har du brugt datingapps?
Har du holdt pauser?
Hvor lang tid siden er det, at du sidst åbnede din/dine
datingapp(s)?
Er datingapps udbredt blandt dine venner?
- Har det haft indflydelse på, hvorfor du
downloadede datingapps?
Ved dine venner og din familie, at du bruger/har brugt
datingapps?

Hyppighed ifm.
brug af datingapplikationer

Hvornår bruger du datingapps?
- Hvornår på dagen?
- Hvornår på ugen?
Hvordan bruger du datingapps?
- Imens du ser tv, streamer film/serier, etc.?
- Alene og/eller sammen med andre?
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I offentligheden og/eller privaten?

Hvilke overvejelser gjorder du, da du oprettede profilen?
- Var du opmærksom på, hvilke profilbilleder, du
udvalgte?
- Var du opmærksom på, hvad indholdet i din
biografi skulle være?
Har du betalt for at få adgang til visse funktioner/fordele?

Hvilke
potentielle
(positive og/eller
negative)
konsekvenser
har de
dominerende
motivationer for
brugen af online
datingapplikationer for
etableringen af
offline intime
relationer?

Hvilke
potentielle
(positive og/eller
negative)
konsekvenser
har medieringen
af datingpraksissen for

Informantens
motivationer for
brugen af datingapplikationer

Kan du sige noget mere om, hvordan det kan være, at du
downloadede den/de her datingapp(s)?
Hvad tror du, andre primært bruger datingapps til?
- Har du også brugt den til det?
Bruger du nogle særlige strategier/teknikker til at opnå
det, du gerne vil have ud af at bruge datingapps?
- De udvalgte fotografier?
- Indholdet i profilteksten?
- Måder, du indleder en samtale på/svarer på
mændenes henvendelser?

TMS anvendes til
probing på
informantens
motivationer for
brugen af datingapplikationer

Social accept
Romantisk relation
Seksuel erfaringsdannelse
Flirting/sociale færdigheder
Rejser
Ex
Følelsen af at høre til
Gruppepres
Socialisering
Seksuel orientering
Tidsfordriv/underholdning
Distraktion
Nysgerrighed

Matchingprocessen

Når du åbner appen, og der popper en mand frem på
skærmen, hvad er så det første, du lægger mærke til?
(Spørger informanten, om hun har mod på at åbne appen
og demonstrere).
- Udseende/valgt af profilbilleder
- Biografiens indhold
- Alder
- Beskæftigelse
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Hvad er det specifikt ved X, at du bider mærke i?
Hvad er så det næste, du lægger mærke til?
Er der noget ved profilerne, som ikke tiltaler dig?
Hvad er det, der primært afgør, om du swiper til
højre/liker en person?
Har dit fokus ændret sig, fra du startede med at bruge
appen/appsene, til nu/lige inden, du slettede
appen/appsene?
Swiper du ofte til højre på/liker du ofte de mænd, du ser
på appen?
- Er der forskel på, da du begyndte at bruge
appen/appsene til i dag/lige inden, du slettede
appen/appsne?

Interaktionsprocessen efter,
der er opstået et
match

Når du har fået et match, hvad gør du så?
- Skriver du til ham?
- Venter du på, at han skriver til dig?
- Reagerer du med det samme?
Reagerer du på alle matches?
- Skriver til dem/svarer, hvis de skriver?
Når du har fået et match, og I begynder at skrive sammen,
stopper du så med at bruge appen?
- Sletter du appen?
Skriver du med flere matches på én gang?

Når onlineinteraktionen
faciliterer offline
ansigt-til-ansigt
møder

Mødes du med dem, du matcher med, fysisk/ansigt til
ansigt?
- Hvor mange har du mødtes med?
Aftaler du fysiske møder med flere af dine matches på én
gang?
Gjorde du dig nogle overvejelser, inden du mødtes med
dem?
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Vil du have personlige oplysninger ud over det,
der står i biografien? (Bopæl, politisk orientering,
seksuel erfaring, mm.)
Vil du se flere fotografier af mændene ud over
dem, de viser på profilen?
Vil du vide, om han bruger datingappen til at lede
efter et seriøst forhold, uforpligtigende sex
og/eller en bolleven?

Går der kort eller lang tid før, du mødes med et match?
- Aftaler I, uden længere samtaler, et møde med
det samme?
- Skriver i længe sammen inden, I mødes?

Når I skriver sammen, foregår det så udelukkende via
datingappen?
- Udveksler I telefonnumre, snapchatprofiler,
skriver I over Facebook Messenger,
Instagramprofiler eller noget helt andet?
Hvilke
potentielle
(positive og/eller
negative)
resultater har
brugen af
datingapplikationer for
etableringen af
intime
relationer?

Opnåede
informanten det
ønskede resultat i
relation til de
indledende
motivationer for
brugen af datingapplikationerne?

Informantens
generelle
perspektiver på
etableringen af
intime relationer
online og offline
samt på tværs af
online og offline
platforme

Informantens
perspektiver på
datingapplikationernes
tekniske
funktioner/interface

Hvad føler du, at du har fået ud af at bruge datingappen/
datingappsene?
- Har brugen af appen haft de ønskede resultater?
Har du haft nogle positive oplevelser?
- Både på appen, når du har skrevet med dine
matches, og når du har mødt dine matches fysisk?
Har du haft nogle negative oplevelser?
- Både på appen, når du har skrevet med dine
matches, og når du har mødt dine matches fysisk?
Hvad er dine holdninger til datingapps generelt set?
- Hvad synes du er positivt og/eller negativt ved
datingapps?
Hvad mener du, at datingapps generelt kan bruges til?
Er der noget, som du mener, datingapps ikke kan bruges
til?
Føler du, at nogle brugere, har større mulighed for at
udnytte de positive sider ved datingapps?
- Er der nogle bestemte typer –
personlighedsmæssigt eller udseendemæssigt –
der har en særlig fordel?

Dea Lauenborg Hansen
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Er der nogle bestemte typer –
personlighedsmæssigt eller udseendemæssigt –
der har mindre mulighed for at opnå et resultat?

Foretrækker du at lede efter seksuelle partnere via
datingapps eller via traditionelle ansigt-til-ansigt møder?
Foretrækker at lede efter et seriøst parforhold via
datingapps eller via traditionelle ansigt-til-ansigt møder?
Synes du, at der er forskel på at møde en person for første
gang via en datingapp vs. at møde en person for første
gang fysisk?
- Er der forskel på, hvilke forventninger man har til
hinanden?
- Er der forskel på, hvor åben man er over for nye
og fremmede mennesker?
- Er der forskel på, hvor let det er at indlede et
forhold?
- Er der forskel på graden af forpligtigelse?
Er der forskel på, om man ønsker et seriøst forhold eller
uforpligtigende sex?
Tror du, at det, at datingapps eksisterer, har en
indflydelse på vores forestillinger om parforhold?
- Tror du, at traditionelle værdier som stabilitet og
monogami bevares, forstærkes, opløses?
- Tror du, at det skaber modsatrettede idealer om
løse relationer/forhold og frihed?
Tror du, at brugen af datingapps påvirker, hvordan vi
udvælger de mennesker, vi finder interessante?
- Både ift. uforpligtigende sex og seriøse
parforhold?

Hvorvidt brugen
af datingapplikationer har
haft implikationer
for informantens
datingpraksisser
såvel seksuelt som
romantisk.

Dea Lauenborg Hansen

Har brugen af datingapps påvirket din måde at date på?
- Har det ændret, hvad du først lægger mærke til
ved en person af det modsatte køn? Både når du
møder ham online og fysisk?
- Har det ændret dine seksuelle og romantiske
handlinger?
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Debriefing
Afrunding

Eventuelle øvrige
kommentarer fra
informanten

Jeg har ikke flere spørgsmål, så interviewet er ved at være
færdigt.
Har du mere, du vil sige eller er der noget, du vil spørge
om, inden vi afslutter interviewet?

Opsummering

Tak til
informanten

Så vil jeg bare sige tusinde tak for din hjælp. Det har
været interessant at høre om dine erfaringer med
datingapps. Hvordan du bruger dem og oplever dem.

Praktisk

Du er selvfølgelig velkommen til at kontakte mig, hvis du
pludselig kommer på nogle spørgsmål.
Ønsker du i øvrigt at få tilsendt mit speciale, når det er
færdigt?

Dea Lauenborg Hansen
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Bilag 2: Samtykkeerklæring
Samtykkeerklæring: Undersøgelse af unge (18-26 år) kvinders brug af og erfaringer med
datingapplikationer

Dette forskningsprojekt undersøger unge (18-26 år) kvinders erfaringer med og holdninger til
datingapps. Om man bruger datingapps meget eller lidt, er ikke vigtigt. Det er den enkeltes
oplevelser, der er i centrum. Alle medvirkende bliver fuld anonymiseret, og kan til enhver tid
trække sig, hvis de ønsker det.

Konkret undersøges emnet ved hjælp af ansigt til ansigt interviews, og det indsamlede
materiale bliver analyseret for at skabe ny viden om unge kvinders erfaringer med og
holdninger til datingapplikationer.

Forskningsprojektet udføres af Dea Lauenborg Hansen, kandidatstuderende i Medievidenskab
på Syddansk Universitet, og det indsamlede materiale bliver udelukkende benyttet i den
studerendes specialeafhandling. Den tilknyttede specialevejleder og sensor vil dog få adgang
til det bearbejdede materiale i anonymiseret form. De medvirkende informanter vil ligeledes
blive tilbudt at modtage specialeafhandlingen, der inkluderer det bearbejdede materiale i
anonymiseret form.

Dea Lauenborg Hansen
Medievidenskab, KA
Syddansk Universitet (SDU), Odense
e-mail: deahan14@student.sdu.dk

mobil: 40 86 65 41

Jeg har læst ovenstående, fået svar på eventuelle spørgsmål og er indforstået med betingelserne.

Dato og underskrift

___________________________________________________________________________

Dea Lauenborg Hansen
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Bilag 3: Transskriptionskonventioner
Transskriptionskonventioner

Tegn
-

’ord/sætning’

[fnis] eller [haha]

[]

Beskrivelse
Bindestreg efter et ord eller sætning angiver, at sætningen
afbrydes af informanten eller intervieweren selv.
Apostrofer omkring ord eller sætninger angiver, at informanten
eller interviewer omtaler hypotetiske monologer eller dialoger.
To klammer om interjektionerne ’fnis’ eller ’haha’ angiver, at
informant eller interviewer fniser lavmeldt eller griner højlydt.
Tomme klammer angiver, at udskriveren ikke kan høre, hvad
der bliver sagt.
To klammer om et ord eller en sætning angiver betydningsfulde

[ord eller sætning]

gestikulationer eller ironi/sarkasme, der ikke fremgår af
lydoptagelserne,

men

som

noteres

på

baggrund

af

interviewerens erindringer.
[0.6]

[

]

ORD
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To klammer om talenheder angiver pauser på seks sekunder
eller mere.
En enkelt venstreklamme angiver det punkt, hvor en
overlapning begynder.
En enkelt højreklamme angiver det punkt, hvor en del af en
ytring slutter i forhold til en anden.
Versaler angiver lyde, der er særligt kraftige i forhold til den
omgivende tale.
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Bilag 4: Interview med Anja
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Bilag 5: Interview med Emma
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Bilag 6: Interview med Iben
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15. september 2019

Side 166 af 233

Datingkultur på tværs af online & offline rum:
Etableringen af sociale relationer via datingapplikationer

Dea Lauenborg Hansen

Syddansk Universitet (SDU)

15. september 2019

Side 167 af 233

Datingkultur på tværs af online & offline rum:
Etableringen af sociale relationer via datingapplikationer

Dea Lauenborg Hansen

Syddansk Universitet (SDU)

15. september 2019

Side 168 af 233

Datingkultur på tværs af online & offline rum:
Etableringen af sociale relationer via datingapplikationer

Dea Lauenborg Hansen

Syddansk Universitet (SDU)

15. september 2019

Side 169 af 233

Datingkultur på tværs af online & offline rum:
Etableringen af sociale relationer via datingapplikationer

Dea Lauenborg Hansen

Syddansk Universitet (SDU)

15. september 2019

Side 170 af 233

Datingkultur på tværs af online & offline rum:
Etableringen af sociale relationer via datingapplikationer

Dea Lauenborg Hansen

Syddansk Universitet (SDU)

15. september 2019

Side 171 af 233

Datingkultur på tværs af online & offline rum:
Etableringen af sociale relationer via datingapplikationer

Dea Lauenborg Hansen

Syddansk Universitet (SDU)

15. september 2019

Side 172 af 233

Datingkultur på tværs af online & offline rum:
Etableringen af sociale relationer via datingapplikationer

Dea Lauenborg Hansen

Syddansk Universitet (SDU)

15. september 2019

Side 173 af 233

Datingkultur på tværs af online & offline rum:
Etableringen af sociale relationer via datingapplikationer

Dea Lauenborg Hansen

Syddansk Universitet (SDU)

15. september 2019

Side 174 af 233

Datingkultur på tværs af online & offline rum:
Etableringen af sociale relationer via datingapplikationer

Dea Lauenborg Hansen

Syddansk Universitet (SDU)

15. september 2019

Side 175 af 233

Datingkultur på tværs af online & offline rum:
Etableringen af sociale relationer via datingapplikationer

Dea Lauenborg Hansen

Syddansk Universitet (SDU)

15. september 2019

Side 176 af 233

Datingkultur på tværs af online & offline rum:
Etableringen af sociale relationer via datingapplikationer

Dea Lauenborg Hansen

Syddansk Universitet (SDU)

15. september 2019

Side 177 af 233

Datingkultur på tværs af online & offline rum:
Etableringen af sociale relationer via datingapplikationer

Dea Lauenborg Hansen

Syddansk Universitet (SDU)

15. september 2019

Side 178 af 233

Datingkultur på tværs af online & offline rum:
Etableringen af sociale relationer via datingapplikationer

Dea Lauenborg Hansen

Syddansk Universitet (SDU)

15. september 2019

Side 179 af 233

Datingkultur på tværs af online & offline rum:
Etableringen af sociale relationer via datingapplikationer

Dea Lauenborg Hansen

Syddansk Universitet (SDU)

15. september 2019

Side 180 af 233

Datingkultur på tværs af online & offline rum:
Etableringen af sociale relationer via datingapplikationer

Dea Lauenborg Hansen

Syddansk Universitet (SDU)

15. september 2019

Side 181 af 233

Datingkultur på tværs af online & offline rum:
Etableringen af sociale relationer via datingapplikationer

Dea Lauenborg Hansen

Syddansk Universitet (SDU)

15. september 2019

Side 182 af 233

Datingkultur på tværs af online & offline rum:
Etableringen af sociale relationer via datingapplikationer

15. september 2019

Bilag 8: Interview med Maja

Dea Lauenborg Hansen

Syddansk Universitet (SDU)

Side 183 af 233

Datingkultur på tværs af online & offline rum:
Etableringen af sociale relationer via datingapplikationer

Dea Lauenborg Hansen

Syddansk Universitet (SDU)

15. september 2019

Side 184 af 233

Datingkultur på tværs af online & offline rum:
Etableringen af sociale relationer via datingapplikationer

Dea Lauenborg Hansen

Syddansk Universitet (SDU)

15. september 2019

Side 185 af 233

Datingkultur på tværs af online & offline rum:
Etableringen af sociale relationer via datingapplikationer

Dea Lauenborg Hansen

Syddansk Universitet (SDU)

15. september 2019

Side 186 af 233

Datingkultur på tværs af online & offline rum:
Etableringen af sociale relationer via datingapplikationer

Dea Lauenborg Hansen

Syddansk Universitet (SDU)

15. september 2019

Side 187 af 233

Datingkultur på tværs af online & offline rum:
Etableringen af sociale relationer via datingapplikationer

Dea Lauenborg Hansen

Syddansk Universitet (SDU)

15. september 2019

Side 188 af 233

Datingkultur på tværs af online & offline rum:
Etableringen af sociale relationer via datingapplikationer

Dea Lauenborg Hansen

Syddansk Universitet (SDU)

15. september 2019

Side 189 af 233

Datingkultur på tværs af online & offline rum:
Etableringen af sociale relationer via datingapplikationer

Dea Lauenborg Hansen

Syddansk Universitet (SDU)

15. september 2019

Side 190 af 233

Datingkultur på tværs af online & offline rum:
Etableringen af sociale relationer via datingapplikationer

Dea Lauenborg Hansen

Syddansk Universitet (SDU)

15. september 2019

Side 191 af 233

Datingkultur på tværs af online & offline rum:
Etableringen af sociale relationer via datingapplikationer

Dea Lauenborg Hansen

Syddansk Universitet (SDU)

15. september 2019

Side 192 af 233

Datingkultur på tværs af online & offline rum:
Etableringen af sociale relationer via datingapplikationer

Dea Lauenborg Hansen

Syddansk Universitet (SDU)

15. september 2019

Side 193 af 233

Datingkultur på tværs af online & offline rum:
Etableringen af sociale relationer via datingapplikationer

Dea Lauenborg Hansen

Syddansk Universitet (SDU)

15. september 2019

Side 194 af 233

Datingkultur på tværs af online & offline rum:
Etableringen af sociale relationer via datingapplikationer

Dea Lauenborg Hansen

Syddansk Universitet (SDU)

15. september 2019

Side 195 af 233

Datingkultur på tværs af online & offline rum:
Etableringen af sociale relationer via datingapplikationer

Dea Lauenborg Hansen

Syddansk Universitet (SDU)

15. september 2019

Side 196 af 233

Datingkultur på tværs af online & offline rum:
Etableringen af sociale relationer via datingapplikationer

Dea Lauenborg Hansen

Syddansk Universitet (SDU)

15. september 2019

Side 197 af 233

Datingkultur på tværs af online & offline rum:
Etableringen af sociale relationer via datingapplikationer

Dea Lauenborg Hansen

Syddansk Universitet (SDU)

15. september 2019

Side 198 af 233

Datingkultur på tværs af online & offline rum:
Etableringen af sociale relationer via datingapplikationer

Dea Lauenborg Hansen

Syddansk Universitet (SDU)

15. september 2019

Side 199 af 233

Datingkultur på tværs af online & offline rum:
Etableringen af sociale relationer via datingapplikationer

Dea Lauenborg Hansen

Syddansk Universitet (SDU)

15. september 2019

Side 200 af 233

Datingkultur på tværs af online & offline rum:
Etableringen af sociale relationer via datingapplikationer

Dea Lauenborg Hansen

Syddansk Universitet (SDU)

15. september 2019

Side 201 af 233

Datingkultur på tværs af online & offline rum:
Etableringen af sociale relationer via datingapplikationer

Dea Lauenborg Hansen

Syddansk Universitet (SDU)

15. september 2019

Side 202 af 233

Datingkultur på tværs af online & offline rum:
Etableringen af sociale relationer via datingapplikationer

15. september 2019

Bilag 9: Interview med Tine

Dea Lauenborg Hansen

Syddansk Universitet (SDU)

Side 203 af 233

Datingkultur på tværs af online & offline rum:
Etableringen af sociale relationer via datingapplikationer

Dea Lauenborg Hansen

Syddansk Universitet (SDU)

15. september 2019

Side 204 af 233

Datingkultur på tværs af online & offline rum:
Etableringen af sociale relationer via datingapplikationer

Dea Lauenborg Hansen

Syddansk Universitet (SDU)

15. september 2019

Side 205 af 233

Datingkultur på tværs af online & offline rum:
Etableringen af sociale relationer via datingapplikationer

Dea Lauenborg Hansen

Syddansk Universitet (SDU)

15. september 2019

Side 206 af 233

Datingkultur på tværs af online & offline rum:
Etableringen af sociale relationer via datingapplikationer

Dea Lauenborg Hansen

Syddansk Universitet (SDU)

15. september 2019

Side 207 af 233

Datingkultur på tværs af online & offline rum:
Etableringen af sociale relationer via datingapplikationer

Dea Lauenborg Hansen

Syddansk Universitet (SDU)

15. september 2019

Side 208 af 233

Datingkultur på tværs af online & offline rum:
Etableringen af sociale relationer via datingapplikationer

Dea Lauenborg Hansen

Syddansk Universitet (SDU)

15. september 2019

Side 209 af 233

Datingkultur på tværs af online & offline rum:
Etableringen af sociale relationer via datingapplikationer

Dea Lauenborg Hansen

Syddansk Universitet (SDU)

15. september 2019

Side 210 af 233

Datingkultur på tværs af online & offline rum:
Etableringen af sociale relationer via datingapplikationer

Dea Lauenborg Hansen

Syddansk Universitet (SDU)

15. september 2019

Side 211 af 233

Datingkultur på tværs af online & offline rum:
Etableringen af sociale relationer via datingapplikationer

Dea Lauenborg Hansen

Syddansk Universitet (SDU)

15. september 2019

Side 212 af 233

Datingkultur på tværs af online & offline rum:
Etableringen af sociale relationer via datingapplikationer

Dea Lauenborg Hansen

Syddansk Universitet (SDU)

15. september 2019

Side 213 af 233

Datingkultur på tværs af online & offline rum:
Etableringen af sociale relationer via datingapplikationer

Dea Lauenborg Hansen

Syddansk Universitet (SDU)

15. september 2019

Side 214 af 233

Datingkultur på tværs af online & offline rum:
Etableringen af sociale relationer via datingapplikationer

Dea Lauenborg Hansen

Syddansk Universitet (SDU)

15. september 2019

Side 215 af 233

Datingkultur på tværs af online & offline rum:
Etableringen af sociale relationer via datingapplikationer

Dea Lauenborg Hansen

Syddansk Universitet (SDU)

15. september 2019

Side 216 af 233

Datingkultur på tværs af online & offline rum:
Etableringen af sociale relationer via datingapplikationer

Dea Lauenborg Hansen

Syddansk Universitet (SDU)

15. september 2019

Side 217 af 233

Datingkultur på tværs af online & offline rum:
Etableringen af sociale relationer via datingapplikationer

Dea Lauenborg Hansen

Syddansk Universitet (SDU)

15. september 2019

Side 218 af 233

Datingkultur på tværs af online & offline rum:
Etableringen af sociale relationer via datingapplikationer

Dea Lauenborg Hansen

Syddansk Universitet (SDU)

15. september 2019

Side 219 af 233

Datingkultur på tværs af online & offline rum:
Etableringen af sociale relationer via datingapplikationer

Dea Lauenborg Hansen

Syddansk Universitet (SDU)

15. september 2019

Side 220 af 233

Datingkultur på tværs af online & offline rum:
Etableringen af sociale relationer via datingapplikationer

Dea Lauenborg Hansen

Syddansk Universitet (SDU)

15. september 2019

Side 221 af 233

Datingkultur på tværs af online & offline rum:
Etableringen af sociale relationer via datingapplikationer

Dea Lauenborg Hansen

Syddansk Universitet (SDU)

15. september 2019

Side 222 af 233

Datingkultur på tværs af online & offline rum:
Etableringen af sociale relationer via datingapplikationer

Dea Lauenborg Hansen

Syddansk Universitet (SDU)

15. september 2019

Side 223 af 233

Datingkultur på tværs af online & offline rum:
Etableringen af sociale relationer via datingapplikationer

Dea Lauenborg Hansen

Syddansk Universitet (SDU)

15. september 2019

Side 224 af 233

Datingkultur på tværs af online & offline rum:
Etableringen af sociale relationer via datingapplikationer

Dea Lauenborg Hansen

Syddansk Universitet (SDU)

15. september 2019

Side 225 af 233

Datingkultur på tværs af online & offline rum:
Etableringen af sociale relationer via datingapplikationer

15. september 2019

Bilag 10: Første kodningsprocedure
No

Name

Files

References

1

’’I virkeligheden’’

5

42

2

Umiddelbare motivationer for brugen

6

30

3

Forskel på relationer indledt online vs. offline

5

30

4

Ændringer i brugen (motivation + adfærd)

6

28

5

Generelle holdninger til datingapps

5

20

6

Overvejelser ifm. indhold i biografien

6

19

7

Hvad har informanten fået ud af brugen

6

19

8

Negative oplevelser

6

19

9

Påvirker datingapps vores forestillinger om parforholdet

6

16

10

Hvad er utiltrækkende

6

15

11

Generelle holdninger til unges datingkultur

4

14

12

Hvad lægges der allerførst mærke til på andres profiler

6

14

13

Hvor lang tid går der fra onlinemødet til det fysiske møde

6

14

+ præferencer
14

Markedsmetaforer

3

13

15

Overvejelser ifm. valg af fotografier til sin profil

6

12

16

Hvor stor en andel af matches resulterer i en samtale og-

6

11

eller et møde
17

Fordomme om datingapplikationer

4

10

18

Overvejelser inden et fysisk møde

6

10

19

Brug af andre kommunikationskanaler efter match og

5

10

5

10

indledende samtale
20

Foretrækkes det at lede efter kærester via datingapps eller
fysisk

21

Hvad skal der til for at stoppe med brugen el. slette appen

6

9

22

Påvirker brugen af datingapps, hvordan vi udvælger

4

9

mennesker, vi finder interessant
23

Typer af datingapps

6

8

24

Hvem skriver først

5

8

25

Tilkobling af Instagram og Spotify + offentliggørelse af

5

8

Snapchat

Dea Lauenborg Hansen

Syddansk Universitet (SDU)

Side 226 af 233

Datingkultur på tværs af online & offline rum:
Etableringen af sociale relationer via datingapplikationer

15. september 2019

26

Hvad får informanterne til at swipe til højre

2

8

27

Beskæftigelse

6

7

28

Hvornår på dagen, bruges datingapps

6

7

29

Alder

6

6

30

Bopæl

6

6

31

Hvornår downloadede du første gang en datingapp

6

6

32

Hvornår på ugen, bruges datingapps

6

6

33

Overvejelser ved oprettelsen af profilen

4

6

34

Mødes man med flere på én gang

5

6

35

Brug af andre SOME som informationskilde

3

6

36

Er datingapps udbredt blandt venner

5

5

37

Bruges datingapps ifm. byture

4

5

38

Positive oplevelser

4

5

39

Ved venner el. familie, at du bruger datingapps

4

4

40

Bruges datingapps i offentligheden eller i privaten

3

4

41

Anvendes der særlige strategier el. teknikker

4

4

42

Hvor hyppigt swipes der til højre

4

4

43

Stopper brugen efter indledningen af en samtale med et

3

4

match
44

Har nogle bedre chancer end andre på datingapps

2

4

45

Parforhold etableret via datingapps

3

3

46

Bruges datingapps privat eller socialt

3

3

47

In-app betalinger

3

3

48

Skrives der med flere på én gang

3

3

49

Forskel på adfærd online og offline

1

3

50

Hvor leder man efter intime relationer offline

2

3

51

Har andre påvirket brugen

2

2

52

Søges der efter romantik el. sex

1

2

53

Mødes informanten med mange matches

2

2

54

Hvornår er noget autentisk el. ikke autentisk

1

1

55

Snakkes der om motivationer for brugen

1

1

56

Spiller modpartens motivationer for brugen en rolle

1

1

Total

-

528

Dea Lauenborg Hansen

Syddansk Universitet (SDU)

Side 227 af 233

Datingkultur på tværs af online & offline rum:
Etableringen af sociale relationer via datingapplikationer

15. september 2019

Bilag 11: Anden kodningsprocedure
Name

Files

References

’’I virkeligheden’’

5

42

Umiddelbare motivationer for brugen

6

30

Forskel på relationer indledt online vs. offline

5

30

Ændringer i brugen (motivation + adfærd)

6

28

Generelle holdninger til datingapps

5

20

Overvejelser ifm. indhold i biografien

6

19

Hvad har informanten fået ud af brugen

6

19

Negative oplevelser

6

19

Påvirker datingapps vores forestillinger om parforholdet

6

16

Hvad er utiltrækkende

6

15

Generelle holdninger til unges datingkultur

4

14

Hvad lægges der allerførst mærke til på andres profiler

6

14

Hvor lang tid går der fra onlinemødet til det fysiske møde +

6

14

Markedsmetaforer

3

13

Overvejelser ifm. valg af fotografier til sin profil

6

12

Hvor stor en andel af matches resulterer i en samtale og-eller et

6

11

Fordomme om datingapplikationer

4

10

Overvejelser inden et fysisk møde

6

10

Brug af andre kommunikationskanaler efter match og indledende

5

10

Foretrækkes det at lede efter kærester via datingapps eller fysisk

5

10

Hvad skal der til for at stoppe med brugen el. slette appen

6

9

Påvirker brugen af datingapps, hvordan vi udvælger mennesker,

4

9

Typer af datingapps

6

8

Hvem skriver først

5

8

Tilkobling af Instagram og Spotify + offentliggørelse af Snapchat

5

8

Hvad får informanterne til at swipe til højre

2

8

Beskæftigelse

6

7

præferencer

møde

samtale

vi finder interessant

Dea Lauenborg Hansen

Syddansk Universitet (SDU)

Side 228 af 233

Datingkultur på tværs af online & offline rum:
Etableringen af sociale relationer via datingapplikationer

15. september 2019

Hvornår på dagen, bruges datingapps

6

7

Alder

6

6

Bopæl

6

6

Hvornår downloadede du første gang en datingapp

6

6

Hvornår på ugen, bruges datingapps

6

6

Overvejelser ved oprettelsen af profilen

4

6

Mødes man med flere på én gang

5

6

Brug af andre SOME som informationskilde

3

6

Er datingapps udbredt blandt venner

5

5

Bruges datingapps ifm. byture

4

5

Positive oplevelser

4

5

Ved venner el. familie, at du bruger datingapps

4

4

Bruges datingapps i offentligheden eller i privaten

3

4

Anvendes der særlige strategier el. teknikker

4

4

Hvor hyppigt swipes der til højre

4

4

Stopper brugen efter indledningen af en samtale med et match

3

4

Har nogle bedre chancer end andre på datingapps

2

4

Parforhold etableret via datingapps

3

3

Bruges datingapps privat eller socialt

3

3

In-app betalinger

3

3

Skrives der med flere på én gang

3

3

Forskel på adfærd online og offline

1

3

Hvor leder man efter intime relationer offline

2

3

Har andre påvirket brugen

2

2

Søges der efter romantik el. sex

1

2

Mødes informanten med mange matches

2

2

Hvornår er noget autentisk el. ikke autentisk

1

1

Snakkes der om motivationer for brugen

1

1

Spiller modpartens motivationer for brugen en rolle

1

1

Total

-

528

Dea Lauenborg Hansen

Syddansk Universitet (SDU)

Side 229 af 233

Datingkultur på tværs af online & offline rum:
Etableringen af sociale relationer via datingapplikationer

15. september 2019

Bilag 12: Tredje kodningsprocedure
Bilag 12.1. Resultater af tredje kodningsprocedure
Name

Files

References

’’I virkeligheden’’

5

42

Umiddelbare motivationer for brugen

6

30

Forskel på relationer indledt online vs. offline

5

30

Ændringer i brugen (motivation + adfærd)

6

28

Generelle holdninger til datingapps

5

20

Overvejelser ifm. indhold i biografien

6

19

Hvad har informanten fået ud af brugen

6

19

Negative oplevelser

6

19

Påvirker datingapps vores forestillinger om parforholdet

6

16

Hvad er utiltrækkende

6

15

Generelle holdninger til unges datingkultur

4

14

Hvad lægges der allerførst mærke til på andres profiler

6

14

Hvor lang tid går der fra onlinemødet til det fysiske møde +

6

14

Markedsmetaforer

3

13

Overvejelser ifm. valg af fotografier til sin profil

6

12

Hvor stor en andel af matches resulterer i en samtale og-eller et

6

11

Fordomme om datingapplikationer

4

10

Overvejelser inden et fysisk møde

6

10

Brug af andre kommunikationskanaler efter match og indledende

5

10

Foretrækkes det at lede efter kærester via datingapps eller fysisk

5

10

Hvad skal der til for at stoppe med brugen el. slette appen

6

9

Påvirker brugen af datingapps, hvordan vi udvælger mennesker,

4

9

Typer af datingapps

6

8

Hvem skriver først

5

8

Tilkobling af Instagram og Spotify + offentliggørelse af Snapchat

5

8

Hvad får informanterne til at swipe til højre

2

8

præferencer

møde

samtale

vi finder interessant

Dea Lauenborg Hansen

Syddansk Universitet (SDU)

Side 230 af 233

Datingkultur på tværs af online & offline rum:
Etableringen af sociale relationer via datingapplikationer
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Beskæftigelse

6

7

Hvornår på dagen, bruges datingapps

6

7

Alder

6

6

Bopæl

6

6

Hvornår downloadede du første gang en datingapp

6

6

Hvornår på ugen, bruges datingapps

6

6

Overvejelser ved oprettelsen af profilen

4

6

Mødes man med flere på én gang

5

6

Brug af andre SOME som informationskilde

3

6

Er datingapps udbredt blandt venner

5

5

Bruges datingapps ifm. byture

4

5

Positive oplevelser

4

5

Ved venner el. familie, at du bruger datingapps

4

4

Bruges datingapps i offentligheden eller i privaten

3

4

Anvendes der særlige strategier el. teknikker

4

4

Hvor hyppigt swipes der til højre

4

4

Stopper brugen efter indledningen af en samtale med et match

3

4

Har nogle bedre chancer end andre på datingapps

2

4

Parforhold etableret via datingapps

3

3

Bruges datingapps privat eller socialt

3

3

In-app betalinger

3

3

Skrives der med flere på én gang

3

3

Forskel på adfærd online og offline

1

3

Hvor leder man efter intime relationer offline

2

3

Har andre påvirket brugen

2

2

Søges der efter romantik el. sex

1

2

Mødes informanten med mange matches

2

2

Hvornår er noget autentisk el. ikke autentisk

1

1

Snakkes der om motivationer for brugen

1

1

Spiller modpartens motivationer for brugen en rolle

1

1

Total

-

528
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Bilag 12.2. Endelige kodningskategorier
Kodningskategori

Beskrivelse

Demografi

Denne kategori præsenterer demografiske informationer om

& øvrige informationer

informanternes aldre, bopæle og beskæftigelser. Hertil knyttes
viden om informanternes kendskab til og anvendelse af
datingapplikationer samt første gang, informanterne downloadede
en eller flere af disse datingapplikationer med henblik på brug.

Fordomme & motivationer

Denne kategori omfatter informanternes forudfattede perspektiver
på datingapplikationer som adskilte enkeltmedier og som samlet
fænomen. Derudover inkluderes informanternes motivationer for
brugen med henblik på at identificere, hvorvidt disse stemmer
overens med informanternes indledende motivationer. Endvidere
præsenterer kategorien eventuelle forandringer i informanternes
motivationer for brugen af og praksisser på datingapplikationerne.

Den visuelle dominans

Denne kategori præsenterer vigtigheden af brugerens fysiske

& markedsmetaforen

fremtoning, hvilket inkluderer en komparativ analyse af
datingapplikationernes tekniske funktioner og informanternes
selvrapporterede praksis. Kategorien omfatter således både
informanternes visuelle overvejelser i forbindelse med oprettelsen
af datingprofilen samt udvælgelseskriterier i relation til de brugere,
som

informanterne

brugernes

eksponeres

perspektiv

på

for.

Endvidere

inkluderes

datingapplikationerne

som

markedspladser, hvor senmoderne og neoliberale værdier om
konkurrence og individualisering er mere eller mindre afgørende
for informanternes adfærd på datingapplikationerne.
Online & offline

Denne kategori omfatter informanternes generelle perspektiver på

relationer

og erfaringer med etableringen af relationer online og offline. Det
vil sige, at kategorien inkluderer, hvad anvendelsen af
datingapplikationerne

har

betydet

for

informanternes

datingpraksisser samt informanternes refleksioner over, hvad der
er kendetegnene for datingkulturen og parforholdet generelt.
Oplevede resultater

Denne kategori inkluderer informanternes oplevede resultater.
Kategorien har til formål at afdække, i hvilket omfang anvendelsen
af datingapplikationer faciliterer etableringen af forpligtende
parforhold.
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Bilag 13: Demografi & øvrige informationer
Anja

Emma

Iben

Line

Maja

Tine

Alder

24

21

24

22

26

25

Bopæl

Odense

Odense

Odense

Odense

Odense

København

Beskæftigelse

Studerer til

Studerer Dansk i

Studerer

Studerer til

Studerer Kultur

Studerer

Laborant i Odense

Odense

Medievidenskab i

Logopæd i

og Formidling i

Mellemøstlig

Odense

Odense

Odense

Sprog og
Samfund i
København

Føde-/barndomsby

Frederiksborg

Roskilde

Roskilde

København

Frankfurt

København

Downloadede

2014

2013/2014

2015

2016

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2019

2019

Tinder

Tinder

Tinder

Happn

Tinder

Tinder

Candidate

Happn; ukendt

-

-

-

-

datingapplikation for
første gang
Seneste anvendelse af
datingapplikationer
Primært anvendte
datingapplikationer
Tidligere og/eller
sekundært brugte

datingapplikation

datingapplikationer
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