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Ágrip	  	  

Þetta	  lokaverkefni	  til	  BA	  prófs	  í	  Tómstunda-‐	  og	  félagsmálafræði	  er	  eigindleg	  rannsókn	  á	  

viðmóti	  kvenna	  á	  stefnumótaforritinu	  Tinder.	  Tekið	  var	  viðtal	  við	  fjórar	  konur	  á	  aldrinum	  

25-‐30	  ára.	  Markmið	  rannsóknarinnar	  er	  að	  kanna	  hvort	  Tinder	  sé	  vettvangur	  í	  

nútímasamfélagi	  til	  tengsla	  og	  þá	  skoða	  hverskonar	  tengsl	  það	  eru.	  Gerð	  verður	  tilraun	  til	  

þess	  að	  skilgreina	  forritið	  sem	  tómstund.	  Þar	  að	  auki	  skoðar	  höfundur	  hvaða	  áhrif	  forritið	  

hefur	  á	  sjálfsmynd	  notenda.	  Titill	  verkefnisins	  „Þetta	  er	  bara	  nútímaástarsaga“	  er	  bein	  

orðatilvitnun	  í	  einn	  viðmælanda	  rannsóknarinnar.	  Fyrirsögnin	  gefur	  til	  kynna	  að	  Tinder	  

geti	  verið	  milligönguliður	  til	  markbæra	  tengsla.	  

Niðurstöður	  benda	  til	  þess	  að	  það	  sé	  hægt	  að	  skilgreina	  forritið	  sem	  tómstund	  og	  

konur	  sem	  skrá	  sig	  á	  Tinder	  virðast	  leita	  að	  markbærum	  tengslum.	  Einnig	  gáfu	  niðurstöður	  

til	  kynna	  að	  forritið	  geti	  haft	  tvennskonar	  áhrif	  á	  sjálfsmyndina,	  annars	  vegar	  

uppbyggjandi	  áhrif	  sem	  leiðir	  til	  góðrar	  reynslu	  og	  hins	  vegar	  niðurrífandi	  áhrif.	  	  
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Formáli	  

Ég	  vil	  byrja	  á	  því	  að	  þakka	  viðmælendum	  mínum	  fyrir	  að	  hafa	  tekið	  þátt	  í	  rannsókn	  minni.	  

Svo	  ber	  að	  nefna	  þakklæti	  mitt	  til	  kennara	  sem	  og	  samnemenda	  fyrir	  lærdómsrík	  ár,	  ég	  tel	  

að	  námið	  sé	  búið	  að	  hafa	  mannbætandi	  áhrif	  á	  mig.	  Við	  gerð	  þessarar	  ritgerðar	  hefur	  

miklum	  samverutíma	  með	  fjölskyldu	  og	  vinum	  verið	  fórnað	  og	  þakka	  ég	  þeim	  fyrir	  

þolinmæði	  og	  skilning.	  Sérstakar	  þakkir	  fær	  maki	  minn	  Ari	  Magnús	  Þorgeirsson	  fyrir	  

einstaka	  þolinmæði	  og	  hvatningu	  og	  ekki	  síður	  vil	  ég	  þakka	  syni	  mínum	  sem	  hefur	  lítið	  séð	  

af	  móður	  sinni	  undafarið	  misseri.	  Leiðbeinandi	  minn,	  Unnur	  Gísladóttir,	  hefur	  átt	  mikinn	  

þátt	  í	  að	  þróa	  verkefnið	  með	  mér	  ásamt	  því	  að	  veita	  mér	  gagnlegar	  ábendingar	  ég	  þakka	  

henni	  fyrir	  það.	  Síðast	  en	  ekki	  síst	  vil	  ég	  þakka	  fósturmömmu	  minni,	  Sigríði	  Láru	  

Haraldsdóttir,	  fyrir	  hvatningu,	  yfirlestur	  og	  öllu	  heldur	  að	  taka	  á	  móti	  syni	  mínum	  með	  

opnum	  örmum	  á	  álagstíma	  síðastliðin	  þrjú	  ár.	  

	  

Reykjavík,	  ____.__________________	  20__	  

	  

__________________________________________________________________	  
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1 Inngangur	  	  

Hugsjón	  án	  athafna	  er	  draumur	  

Athafnir	  án	  hugsjónar	  er	  tímaeyðsla	  

Hugsjón	  samfara	  athöfnum	  getur	  breytt	  heiminum.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Nelson	  Mandela	  (Sigrún	  Aðalbjarnardóttir,	  2007,	  bls.	  465).	  

	  

Þetta	  á	  ágætlega	  við	  varðandi	  framtíðina	  og	  þau	  hugarform	  sem	  við	  höfum,	  en	  án	  þess	  að	  

hafa	  hugsjónir	  getum	  við	  ekki	  vitað	  hvað	  við	  viljum.	  Það	  þýðir	  ekki	  að	  sitja	  auðum	  höndum	  

og	  bíða	  þess	  að	  ástin	  finni	  mann,	  þess	  heldur	  er	  gagnlegt	  að	  taka	  málin	  í	  sínar	  eigin	  

hendur,	  nýta	  sér	  nútíma	  miðla	  og	  leita	  á	  vit	  ævintýranna.	  Tinder	  býður	  nútíma	  fólki	  upp	  á	  

þann	  möguleika	  í	  raun	  að	  sjá	  hvað	  er	  í	  boði	  og	  koma	  sjálfum	  sér	  á	  framfæri.	  Með	  tilkomu	  

tækninnar	  hafa	  samskipti	  fólks	  breyst	  að	  einhverju	  leyti	  frá	  því	  að	  vera	  í	  persónu	  eða	  

símtæki	  og	  yfir	  í	  samskipti	  á	  netinu.	  Það	  er	  algengt	  í	  nútímasamfélagi	  að	  fólk	  kynnist	  í	  

gegnum	  stefnumótaforrit	  (Chappetta	  og	  Barth,	  2016).	  Árið	  2007	  voru	  nokkur	  

stefnumótaforrit	  að	  líta	  dagsins	  ljós	  en	  nú	  eru	  til	  fjölmörg	  forrit	  til	  sem	  velta	  milljörðum	  á	  

ári,	  svo	  stór	  er	  markaðurinn	  (Quiroz	  og	  Pamela,	  2013).	  	  

Tinder	  hefur	  verið	  vinsælt	  forrit	  á	  Íslandi	  undafarin	  ár	  og	  er	  margt	  áhugavert	  hægt	  

að	  skoða	  í	  því	  samhengi.	  Þar	  gefst	  einstaklingum	  færi	  á	  að	  komast	  í	  tengsl	  við	  aðra	  með	  

það	  að	  markmiði	  að	  kynnast,	  finna	  ástina	  eða	  jafnvel	  bara	  til	  einna	  nætur	  gamans.	  Það	  er	  

áhugavert	  að	  skoða	  tilgang	  og	  ástæðu	  þess	  að	  einstaklingar	  leita	  á	  Tinder,	  ásamt	  því	  hvort	  

Tinder	  sé	  vettvangur	  til	  markbæra	  tengsla	  og	  er	  það	  megin	  tilgangur	  þessa	  verkefnis.	  Þær	  

spurningar	  sem	  leitast	  verður	  við	  að	  svara	  eru	  eftirfarandi:	  

„Er	  Tinder	  vettvangur	  fyrir	  fólk	  til	  að	  mynda	  ný	  tengsl?	  Hverskonar	  tengsl	  myndast	  þar?	  Er	  

hægt	  að	  telja	  Tinder	  sem	  tómstund?	  Hefur	  Tinder	  áhrif	  á	  sjálfsmynd	  notanda?“	  

Það	  var	  ákveðið	  að	  notast	  við	  eigindlega	  rannsóknaraðferð	  til	  að	  fá	  svör	  við	  

spurningum	  og	  afmarka	  sig	  við	  konur.	  Ritgerðin	  skiptist	  í	  fjóra	  meginkafla,	  í	  fyrsta	  

kaflanum	  verða	  nokkur	  hugtök	  skilgreind.	  Þar	  verður	  farið	  í	  samskipti	  á	  ólíkum	  miðlum	  og	  

ásamt	  því	  verður	  leitast	  við	  að	  skilgreina	  Tinder	  sem	  tómstund.	  Einnig	  verður	  fjallað	  um	  
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skilgreiningu	  á	  ást	  og	  sjálfsmynd.	  Í	  þriðja	  kaflanum	  verður	  farið	  yfir	  markmið	  rannsóknar	  

ásamt	  því	  að	  lýsa	  þátttakendum.	  Fjórði	  kafli	  inniheldur	  niðurstöður	  og	  að	  lokum	  er	  

ritgerðin	  dregin	  saman	  af	  höfundi.	  
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2 Samskipti	  í	  gegnum	  ólíka	  miðla	  

Það	  sem	  einkennir	  hamingjusamt	  fólk	  er	  tengsl	  þeirra	  við	  aðra.	  Tengsl	  við	  annað	  fólk	  var	  

það	  sem	  sett	  var	  efst	  á	  lista	  yfir	  „fimm	  leiðir	  til	  velferðar“	  í	  skýrslu	  um	  andlega	  heilsu	  og	  

velferð	  sem	  var	  var	  unnin	  af	  breska	  vísindaráðuneytinu	  árið	  2008	  (The	  Government	  Office	  

for	  Science,	  2008).	  Að	  því	  sögðu	  mætti	  nefna	  að	  mannveran	  býr	  yfir	  ákveðnum	  

eiginleikum	  sem	  sýna	  hvernig	  við	  erum	  lífeðlislega	  búin	  undir	  félagsleg	  samskipti,	  einnig	  

erum	  við	  líffræðilega	  hönnuð	  til	  að	  vera	  félagsverur	  (Morris,	  2009).	  	  

Tony	  Jeffs	  og	  Mark	  K.	  Smith	  lýsa	  samskiptum	  og	  ávinningi	  þeirra	  svo	  að	  þegar	  átt	  

er	  í	  samskiptum	  við	  persónu	  er	  í	  raun	  krafist	  svara	  strax	  og	  verður	  þá	  til	  flæði	  (e.	  flow).	  

Með	  flæði	  er	  átt	  við	  þegar	  farið	  er	  úr	  einu	  viðfangsefni	  í	  annað	  (Jeffs	  &	  Smith,	  2005,	  bls.	  

34)	  og	  eru	  víddirnar	  níu	  talsins.	  Ein	  af	  þeim	  er	  jafnvægi	  (e.	  balance),	  þegar	  einstaklingur	  

fær	  áskorun	  og	  færni	  af	  því	  sem	  hann	  er	  að	  gera.	  Samruni	  aðgerða	  og	  meðvitundar	  (e.	  

merging),	  það	  er	  að	  segja	  að	  einstaklingur	  sé	  meðvitaður	  um	  það	  sem	  hann	  er	  að	  gera.	  Að	  

markmiðin	  (e.	  goals)	  séu	  skýr	  og	  afmörkuð	  og	  að	  endurgjöf	  (e.	  feedback)	  sé	  til	  staðar.	  Að	  

einstaklingur	  sé	  með	  einbeitingu	  (e.	  concentration)	  og	  stjórn	  (e.	  control)	  á	  viðfangsefninu.	  

Sjálfsmeðvitund	  (e.	  not	  self-‐conscious)	  og	  tímaskyn	  (e.	  absorbed)	  séu	  víðsfjarri	  og	  að	  

lokum	  að	  einstaklingur	  hljóti	  innri	  fullnægju	  (e.	  instrinsic	  satisfaction)	  af	  viðfangsefninu	  

(Leitner,	  M.J.	  og	  Leitner,	  S.F.,	  2012,	  bls.	  82).	  	  

Það	  er	  ljóst	  að	  flæði	  getur	  orðið	  til	  þegar	  verið	  er	  á	  Tinder,	  þar	  sem	  það	  er	  

möguleiki	  á	  að	  finna	  fyrir	  öllum	  þessum	  níu	  víddum	  og	  helst	  þá	  fyrir	  endurgjöfinni.	  Á	  

Tinder	  eru	  ágætar	  líkur	  á	  því	  að	  notendur	  geti	  upplifað	  endurgjöf	  og	  hægt	  er	  að	  segja	  að	  

það	  að	  fá	  samsvörun	  (e.	  match)	  á	  Tinder	  sé	  endurgjöfin.	  Þegar	  átt	  er	  í	  samskiptum	  reynir	  á	  

félagsfærni	  þess	  sem	  spjallað	  er	  við,	  þar	  sem	  það	  ríkja	  ákveðnar	  reglur	  og	  siðir	  sem	  fylgja	  

því	  að	  eiga	  samtal	  (Jeffs	  &	  Smith,	  2005	  bls.	  29).	  Sálfræðingurinn	  Par	  Nygren	  (2008a,	  

2008b)	  styður	  það,	  en	  hann	  skrifaði	  um	  þá	  hæfni	  og	  getu	  til	  aðgerða	  (e.	  

handlingskompeteanse)	  sem	  fólk	  þarf	  að	  búa	  yfir	  í	  nútímasamfélagi.	  Hann	  skiptir	  þeim	  

niður	  í	  fimm	  þætti	  og	  eitt	  af	  þeim	  er	  hugtakið	  þekking.	  Þekking	  fjallar	  um	  þá	  almennu	  og	  

staðbundnu	  þekkingu	  sem	  er	  nauðsynlegt	  að	  búa	  yfir	  í	  aðstæðum	  sem	  við	  erum	  í	  hverju	  

sinni,	  til	  dæmis	  að	  kunna	  leikreglur	  (Inga	  Lovísa	  &	  Auður,	  2014	  bls.	  Þegar	  
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fjölgreindarkenning	  Howard	  Gardner	  (1983,	  1993)	  er	  skoðuð	  kemur	  þetta	  einnig	  fram	  í	  

samskiptagreindinni	  	  sem	  hann	  lýsir	  sem	  „hæfileika	  til	  að	  skilja	  og	  greina	  skap,	  skilja	  

tilfinningar,	  væntingar	  og	  gjörðir	  annarra	  og	  geta	  átt	  góð	  samskipti	  við	  aðra“	  (Inga	  Lovísa	  

&	  Auður,	  2014,	  bls	  85).	  

Samskipti	  fólks	  í	  daglega	  lífi	  þess	  hefur	  breyst	  til	  muna	  undafarin	  ár	  meðal	  annars	  

með	  tilkomu	  aukinnar	  hnattvæðingar.	  Í	  stað	  þess	  að	  taka	  upp	  símann	  og	  hringja	  er	  

nettæknin	  gjarnan	  notuð.	  Margir	  fræðimenn	  hafa	  skilgreint	  hnattvæðingu	  sem	  ákveðið	  

ferli	  sem	  myndast	  í	  gegnum	  árin	  og	  leiðir	  til	  framfara	  í	  samskiptum	  (Warwick-‐Booth,	  2013,	  

bls.	  120).	  Að	  nota	  internetið	  til	  samskipta	  er	  orðið	  aðgengilegra	  eftir	  að	  símfyrirtæki	  fóru	  

að	  bjóða	  upp	  á	  3G	  samband	  næstum	  um	  land,	  einnig	  með	  tilkomu	  snjallsíma	  (Rúv,	  2017).	  

Þar	  sem	  fjallað	  er	  um	  konur	  í	  rannsókninni	  verður	  athyglinni	  beint	  að	  þeim	  og	  sýnir	  

rannsókn	  Hagstofunnar	  (e.d)	  að	  99%	  kvenna	  á	  aldrinum	  24-‐54	  ára	  notuðu	  netið	  á	  árunum	  

2013-‐2014.	  Hátt	  hlutfall	  kvenna,	  eða	  95	  %,	  fer	  á	  netið	  daglega	  eða	  oft	  á	  dag.	  Rannsóknin	  

sýnir	  einnig	  hlutfall	  þeirra	  kvenna	  sem	  notuðu	  spjallforrit	  á	  aldrinum	  25-‐34	  ára	  og	  er	  það	  

89,3%	  á	  árunum	  2013-‐2014	  (Hagstofa	  Íslands,	  2017).	  Að	  því	  sögðu	  er	  önnur	  vinsælasta	  

leiðin	  til	  að	  kynnast	  nýju	  fólki	  fer	  fram	  á	  netinu.	  (Webb,	  apríl	  2013).	  Kynni	  þeirra	  byggja	  þá	  

annars	  vegar	  á	  samtalinu	  sem	  á	  sér	  stað	  á	  miðlinum,	  og	  hinsvegar	  á	  þeim	  ljósmyndum	  

sem	  viðmælandinn	  velur	  að	  setja	  fram	  af	  sjálfum	  sér.	  Rannsóknir	  sýna	  að	  einstaklingar	  eru	  

líklegir	  til	  þess	  að	  taka	  mið	  af	  þeim	  ljósmyndum	  sem	  birtast	  af	  einstaklingum	  og	  ákveða	  út	  

frá	  því	  hvert	  næsta	  skref	  verður	  (Satir,	  1988).	  	  

Munurinn	  á	  samskiptum	  í	  gegnum	  tölvu	  og	  síma	  (e.	  electronic	  interaction)	  og	  

samskipta	  augliti-‐til-‐auglitis	  (e.	  face-‐to-‐face,	  FTF)	  byggir	  aðallega	  á	  vöntun	  á	  líkamlegri	  

nærveru,	  mannlegri	  snertingu	  og	  óyrtum	  skilaboðum	  (e.	  nonverbal	  cues)	  (Parks	  og	  Floyd,	  

1996).	  Samskipti	  sem	  fara	  fram	  augnlitis-‐til-‐augnlitis	  krefjast	  svara	  samstundis	  ólíkt	  

samskiptum	  sem	  fara	  fram	  í	  gegnum	  síma	  eða	  tölvu	  (Jeffs	  og	  Smith,	  2005).	  Samkvæmt	  

kenningunni	  um	  auðlegð	  miðla	  (e.	  media	  richness	  theory,	  eða	  MRT)	  er	  miðlun	  í	  

samskiptum	  hvergi	  jafn	  áhrifarík	  og	  í	  samskiptum	  sem	  eiga	  sér	  stað	  augnlitis-‐til-‐augnlitis.	  

Kenningin	  fjallar	  um	  að	  því	  fleiri	  miðlunarmöguleika	  sem	  miðillinn	  hefur	  því	  áhrifaríkari	  

verða	  skilaboðin	  og	  eru	  það	  fjórir	  þættir	  sem	  stjórna	  því	  hve	  áhrifarík	  skilaboðin	  verða.	  Til	  

dæmis	  hvort	  miðillinn	  nemur	  augnsamband	  eða	  raddblæ,	  biðtíma	  svars,	  og	  möguleikinn	  á	  

að	  getað	  nota	  eðlilegt	  tungutak	  og	  einnig	  að	  sá	  möguleiki	  á	  að	  skilaboðin	  berist	  einungis	  
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þeim	  einstakling	  sem	  verið	  er	  að	  spjalla	  við	  (Daft,	  R.	  og	  Lengel,	  1986).	  Sú	  kenning	  hefur	  

sætt	  gagnrýni	  og	  hefur	  kenningin	  um	  félagsleg	  áhrif	  (e.	  social	  influence	  theory)	  talað	  gegn	  

henni.	  En	  samkvæmt	  þeirri	  kenningu	  fara	  möguleikar	  miðilsins	  eftir	  þeirri	  hugmynd	  sem	  

notandi	  hefur	  um	  hann.	  Þá	  er	  átt	  við	  að	  einstaklingar	  eru	  með	  ákveðna	  skoðun	  á	  

miðlinum	  sem	  verður	  til	  þess	  að	  það	  verði	  niðurstaðan	  (Fulk,	  1990).	  Einnig	  benda	  

rannsóknir	  sem	  gerðar	  hafa	  verið	  um	  félagslegan	  stuðning	  á	  að	  gagnsemi	  tengsla	  annars	  

vegar	  og	  samskipti	  hins	  vegar	  sé	  góð	  ef	  samskiptin	  eru	  náin	  og	  innileg	  (R.	  Vilhjálmsson,	  

1994).	  	  

Samtöl	  í	  gegnum	  netið	  eða	  miðil	  geta	  orðið	  vandræðaleg	  til	  að	  byrja	  með,	  vegna	  

þess	  að	  í	  byrjun	  samtals	  er	  verið	  að	  kanna	  hvort	  hinn	  aðilinn	  hafi	  áhuga	  á	  spjalli.	  Einnig	  er	  

oft	  á	  tíðum	  ákveðinni	  rútínu	  fylgt,	  spurt	  um	  sjónvarpsefni,	  áhugamál,	  fjölskylduhagi	  eða	  

vini	  til	  að	  byrja	  samtal	  (Jeffs	  og	  Smith,	  2005).	  Eins	  og	  áður	  var	  nefnt	  er	  algengt	  í	  

nútímasamfélagi	  að	  fólk	  kynnist	  í	  gegnum	  stefnumótaforrit	  (Chappetta	  og	  Barth,	  2016).	  

Þarna	  er	  kominn	  miðill	  sem	  eykur	  framboðið	  á	  leiðum	  til	  nýrra	  samskipta	  og	  hægt	  að	  

segja	  að	  hann	  vinni	  ens	  og	  tómstundir	  gerðu	  fyrir	  tíma	  netsins,	  gerir	  einstaklingum	  kleift	  

að	  tengjast	  hver	  öðrum.	  Því	  er	  hægt	  að	  gefa	  sér	  það	  að	  samskipti	  í	  eigin	  persónu	  hafi	  

breyst	  og	  jafnvel	  að	  margir	  reiði	  sig	  á	  tæknina	  til	  að	  mynda	  ný	  tengsl.	  	  	  

Á	  Tinder	  er	  erfitt	  að	  fá	  heildarmynd	  af	  þeim	  einstaklingi	  sem	  þú	  ert	  í	  samskiptum	  

við.	  Það	  stafar	  að	  einhverju	  leyti	  af	  upplýsingaskorti	  og	  heiðarlegri	  mynd	  af	  þeim	  

einstakling	  sem	  þú	  átt	  í	  samskiptum	  við,	  þá	  er	  átt	  við	  hversu	  áreiðanleg	  sú	  mynd	  er	  sem	  

einstaklingur	  gefur	  af	  sér.	  Einstaklingar	  velja	  hvaða	  birtingarmynd	  þeir	  hafa	  á	  miðlinum	  og	  

því	  er	  hún	  blanda	  raunsæis	  og	  óskhyggju.	  Stefnufræðingurinn	  Amy	  Webb	  (2013)	  líkti	  

stefnumótaforriti	  við	  reiknirit	  og	  eins	  og	  hún	  orðaði	  það	  þá	  „reikniritaði“	  hún	  sig	  til	  

ástarinnar	  á	  stefnumótasíðu,	  það	  er	  að	  segja	  hún	  fann	  eiginmann	  sinn	  þar.	  Hún	  vissi	  

nákvæmlega	  eftir	  hverju	  hún	  var	  að	  leita	  og	  lenti	  ítrekað	  í	  því	  að	  sagt	  var	  við	  hana	  að	  hún	  

væri	  of	  vandlát.	  Hún	  fann	  líka	  út	  hvað	  það	  var	  sem	  heillaði	  þá	  menn	  sem	  hún	  hefur	  áhuga	  

á,	  til	  þess	  að	  geta	  þá	  betrumbætt	  sína	  forsíðu	  á	  stefnumótasíðunni.	  Hún	  sagði	  að	  það	  sem	  

einkennir	  þær	  konur	  sem	  voru	  vinsælar	  á	  síðunni	  væri	  að	  þær	  væru	  með	  jákvæð	  

lýsingaorð	  af	  sér	  á	  prófílnum,	  fínar	  myndir	  af	  þeim	  sem	  sýndu	  örlítið	  hold,	  að	  tímasetning	  

skilaboðanna	  skipti	  máli	  og	  síðast	  en	  ekki	  síst	  ekki	  skrifað	  of	  mikið	  í	  „um	  mig“	  dálkinn.	  Að	  
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lokum	  sagði	  hún	  að	  stefnumótasíður	  væru	  eins	  og	  reiknirit	  sem	  þú	  skrifar	  sjálfur	  og	  spilar	  

af	  eigin	  reglum	  (Webb,	  apríl	  2013).	  	  	  

Að	  mörgu	  er	  að	  hyggja	  þegar	  kemur	  að	  ákvarðanatöku	  um	  hvort	  næsta	  skref	  verði	  

tekið	  á	  miðlum	  en	  eitt	  af	  því	  sem	  getur	  valdið	  vanda	  við	  ákvarðanatöku	  er	  skortur	  af	  

upplýsingum.	  Einstaklingar	  leitast	  eftir	  að	  sjá	  heildarmyndina	  og	  sleppa	  þeim	  þáttum	  sem	  

gætu	  ekki	  hentað.	  Því	  skiptir	  túlkun	  einstaklinga	  á	  upplýsingunum	  jafn	  miklu	  máli	  og	  

upplýsingarnar	  sjálfar.	  Upplýsingahegðun	  sem	  þessi	  snýst	  ekki	  skynsemi	  (e.	  sence-‐

making),	  heldur	  aðallega	  not	  og	  nytsemi	  (e.	  usage).	  Þá	  er	  átt	  við	  að	  ekki	  sé	  verið	  að	  leita	  

að	  skynsemi	  í	  hlutunum	  heldur	  einfaldlega	  að	  fólk	  sé	  að	  leitast	  eftir	  því	  sem	  getur	  nýst	  

þeim	  (Case,	  2002).	  Því	  er	  hægt	  að	  segja	  að	  fólk	  er	  virkt	  í	  því	  að	  leitast	  eftir	  þeim	  

upplýsingum	  sem	  það	  vill	  (Ciccarelli	  &	  White,	  2013,	  bls.	  344).	  Með	  þessu	  er	  hægt	  að	  segja	  

að	  einstaklingar	  sem	  eiga	  samskipti	  á	  miðil	  líkt	  og	  Tinder	  séu	  með	  fyrirfram	  mótaðar	  

hugmyndir	  um	  hvað	  þau	  vilja,	  þeir	  sjá	  það	  sem	  gæti	  nýst	  þeim	  og	  eru	  jafnvel	  ekki	  að	  leita	  

eftir	  skynsemi.	  Það	  gefur	  augaleið	  að	  tengsl	  skipta	  velferð	  fólks	  miklu	  máli	  og	  með	  tilkomu	  

hnattvæðingu	  gerir	  forrit	  líkt	  og	  Tinder	  auðveldara	  fyrir	  að	  mynda	  tengsl	  og	  kynnast	  nýju	  

fólki.	  

	  

2.1 Tinder	  

Forritið	  Tinder	  leit	  fyrst	  dagsins	  í	  ljós	  árið	  2012.	  Það	  hafði	  náð	  miklum	  vinsældum	  árið	  

2014	  og	  hefur	  verið	  vinsælt	  forrit	  fyrir	  einstaklinga	  til	  að	  kynnast.	  Tinder	  fylgir	  ákveðið	  

tungutak,	  þeir	  sem	  þekkja	  til	  forritsins	  notast	  við	  orðfæri	  sem	  krefst	  ákveðinna	  útskýringar	  

fyrir	  leikmann.	  Hér	  verður	  gerð	  tilraun	  til	  þess	  að	  greina	  frá	  forritinu	  til	  að	  lesandi	  átti	  sig	  á	  

því	  umhverfi	  sem	  Tinder	  er	  í.	  Tinder	  er	  forrit	  sem	  hægt	  er	  að	  hlaða	  niður	  í	  síma	  og	  gerir	  

fólki	  auðveldara	  fyrir	  að	  kynnast	  fólki	  og	  hittast.	  Í	  lýsingunni	  á	  forritinu	  á	  iTunes	  stendur	  

að	  forritið	  sé	  meira	  en	  aðeins	  fyrir	  stefnumót,	  að	  þetta	  sé	  góð	  leið	  til	  að	  kynnast	  fólki,	  efla	  

tengslanetið	  og	  hitta	  heimamenn	  þegar	  verið	  er	  á	  ferðalagi	  (Apple,	  2017).	  Þegar	  nýr	  

notandi	  fer	  á	  Tinder	  er	  hann	  beðinn	  um	  að	  gefa	  upp	  aldur,	  staðsetningu	  og	  hvaða	  kyni	  

hann	  hefur	  áhuga	  á.	  Hann	  velur	  síðan	  allt	  að	  sex	  myndir	  sem	  hann	  setur	  á	  forsíðuna	  sem	  

aðrir	  notendur	  sjá.	  Notandi	  getur	  valið	  þá	  fjarlægð	  sem	  hann	  kýs	  að	  kynnast	  fólki	  í,	  til	  
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dæmis	  innan	  við	  20	  km	  við	  hans	  staðsetningu.	  Þá	  birtast	  honum	  einungis	  þeir	  notendur	  

sem	  eru	  innan	  20	  km.	  	  

Tinder	  er	  fremur	  einfalt	  í	  notkun	  en	  með	  því	  að	  taka	  þátt	  og	  sjá	  nýtt	  fólk	  rennir	  

notandinn	  fingrinum	  til	  hægri	  (e.	  swipe)	  ef	  honum	  líkar	  þann	  sem	  birtist	  honum.	  Ef	  honum	  

líkar	  ekki	  við	  viðkomandi	  þá	  rennir	  hann	  fingrinum	  til	  vinstri.	  Ef	  báðum	  notendum	  líkar	  við	  

hvort	  annað	  verður	  til	  samsvörun	  (e.	  match)	  þá	  fá	  báðir	  aðilar	  tilkynningu	  um	  samsvörun	  

og	  gefst	  þeim	  tækifæri	  á	  að	  spjalla	  við	  „match-‐ið”.	  	  Ef	  notendum	  líkar	  ekki	  við	  einhvern	  

aðila	  þá	  fær	  sá	  notandi	  enga	  tilkynningu.	  Þegar	  notanda	  líkar	  mjög	  vel	  við	  einhvern	  og	  

langar	  að	  láta	  viðkomandi	  vita	  af	  því	  samstundis	  þá	  ýtir	  hann	  á	  bláa	  stjörnu	  (e.	  superlike)	  á	  

skjánum	  eða	  rennir	  fingrinum	  upp.	  Þá	  fær	  aðilinn	  upp	  tilkynningu	  á	  símann	  sem	  segir	  að	  

einhverju	  líki	  mjög	  vel	  við	  hann	  og	  ef	  honum	  líkar	  hann	  til	  baka	  þá	  geta	  þeir	  aðilar	  hafið	  

spjall.	  	  

Tinder	  býður	  upp	  á	  ólíka	  möguleika,	  þar	  má	  meðal	  annars	  búa	  til	  hópa	  með	  það	  að	  

markmiði	  að	  setja	  sig	  í	  samband	  við	  aðra	  hópa,	  það	  kallast	  Tinder	  Social.	  Hægt	  er	  að	  

uppfæra	  forritið	  í	  Tinder	  Plus	  fyrir	  meiri	  þjónustu,	  en	  með	  því	  er	  hægt	  að	  tengjast	  fólki	  út	  

um	  allan	  heim.	  Þá	  er	  líka	  hægt	  að	  ýta	  á	  til	  baka	  (e.	  rewind)	  þá	  er	  hægt	  að	  sjá	  viðkomandi	  

sem	  hann	  hafði	  hafnað	  áður,	  til	  að	  gefa	  annað	  tækifæri.	  Einnig	  hægt	  að	  uppörva	  (e.	  boost)	  

prófílinn	  vikulega	  til	  að	  vera	  fyrsti	  prófíllinn	  sem	  kemur	  hjá	  notendum	  á	  svæðinu	  sem	  

viðkomandi	  er	  á	  (Apple,	  2017).	  

2.1.1 Tinder	  sem	  tómstund	  

Flestum	  sem	  heyra	  talað	  um	  tómstundir	  dettur	  í	  hug	  allskyns	  skipulagðar	  tómstundir,	  líkt	  

og	  fótboltaiðkun,	  fimleika	  og	  myndlistarnámskeið.	  Það	  sem	  margir	  gera	  sér	  ekki	  grein	  fyrir	  

er	  að	  tómstundir	  geta	  verið	  allskonar,	  óskipulagðar,	  óformlegar	  og	  síðast	  en	  ekki	  síst	  

óhefðbundnar.	  

Í	  þessum	  kafla	  verður	  leitast	  eftir	  því	  að	  skilgreina	  Tinder	  sem	  tómstund	  út	  frá	  

fræðilegu	  sjónarhorni.	  En	  það	  hefur	  þótt	  erfitt	  að	  útskýra	  hvað	  felst	  í	  hugtakinu	  tómstund	  

og	  er	  algengasta	  skilgreiningin	  á	  tómstundum	  sá	  tími	  sem	  er	  ekki	  talinn	  til	  vinnu	  eða	  

persónuhaga	  (McLean,	  D	  &	  Hurd,	  A.	  2015).	  Samkvæmt	  grein	  Vöndu	  Sigurgeirsdóttur	  

(2010)	  skilgreindi	  hún	  tómstundir	  út	  frá	  fimm	  mismunandi	  nálgunum.	  Ein	  af	  þeim	  var	  

tómstundir	  sem	  tími	  (e.	  time)	  og	  fjallar	  hann	  um	  það	  sama	  og	  algengasta	  skilgreiningin,	  að	  
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tómstundir	  séu	  allur	  sá	  tími	  sem	  er	  utan	  vinnu	  og	  skóla.	  Vandamálið	  við	  þá	  nálgun	  er	  að	  

hún	  skilgreinir	  ekki	  hvort	  um	  gæðastund	  sé	  að	  ræða,	  hvort	  sá	  sem	  er	  notandi	  hljóti	  góðs	  

af.	  Erfitt	  er	  að	  segja	  hvort	  tíminn	  sem	  notaður	  er	  á	  Tinder	  sé	  flokkuð	  sem	  gæðastund,	  sem	  

er	  talin	  vera	  mikilvæg	  forsenda	  þess	  að	  um	  tómstund	  sé	  að	  ræða	  (Vanda	  Sigurgeirsdóttir,	  

2010,	  bls.	  4).	  Ef	  við	  skilgreinum	  tómstundir	  sem	  þann	  tíma	  utan	  vinnu	  þar	  sem	  

einstaklingur	  gerir	  það	  sem	  hann	  lystir	  þá	  eru	  allar	  afþreyingar	  taldar	  til	  tómstunda,	  líkt	  og	  

að	  baða	  sig	  og	  fara	  í	  búðina.	  Hinar	  fjórar	  nálganir	  eru	  tómstundir	  sem	  athöfn,	  gæði,	  

viðhorf	  og	  hlutverk.	  Tómstundir	  sem	  viðhorf	  (e.	  attitude)	  snýr	  að	  því	  að	  einstaklingurinn	  

sjálfur	  ákveður	  hvort	  um	  sé	  að	  ræða	  tómstund	  eða	  ekki.	  Tómstundir	  geta	  átt	  sér	  stað	  hvar	  

sem	  er,	  hvenær	  sem	  er	  og	  verið	  í	  hvaða	  formi	  sem	  er	  (Vanda	  Sigurgeirsdóttir,	  2010,	  bls.	  

7).	  	  

Það	  er	  hægt	  að	  segja	  að	  mikilvægasti	  hluturinn	  í	  að	  ákveða	  hvort	  einhver	  afþreying	  

kallist	  tómstund	  er	  viðhorf	  einstaklingsins	  gagnvart	  afþreyingunnni,	  ekki	  afþreyingin	  sjálf	  

(Leitner,	  M.J.	  og	  Leitner,	  S.F.,	  2012	  bls.	  4).	  Tímanum	  sem	  eytt	  er	  í	  símann	  við	  forritið	  

Tinder	  má	  því	  kalla	  tómstund	  (Leitner,	  M.J.	  og	  Leitner,	  S.F.,	  2012,	  bls.	  134).	  Ef	  litið	  er	  á	  

nálgunina	  hlutverk	  (e.	  function)	  tómstunda	  er	  hún	  skyld	  gæða-‐	  og	  athafnanálgun	  (e.	  

activity)	  og	  því	  er	  litið	  á	  sem	  svo	  að	  tómstundir	  gera	  eitthvað	  jákvætt	  fyrir	  einstaklinginn	  

(Vanda	  Sigurgeirsdóttir,	  2010,	  bls.	  7).	  Fræðimaðurinn	  Ken	  Roberts	  styður	  þessa	  nálgun	  og	  

bætir	  við	  að	  tómstundir	  sé	  sá	  tími	  sem	  að	  við	  gerum	  það	  sem	  gerir	  okkur	  ánægð,	  þá	  sé	  

hægt	  að	  kalla	  það	  tómstund	  (Blackshaw,	  2010,	  bls.	  11).	  	  Aristótles	  var	  á	  sama	  máli,	  að	  

tómstundir	  væru	  undirstaða	  menningar	  ef	  þær	  veittu	  ánægju,	  hamingju	  og	  færni	  til	  að	  

njóta	  lífsins	  (Blackshaw,	  2010,	  bls.	  47).	  Þessar	  fimm	  nálganir	  Vöndu	  mynda	  síðan	  

skilgreininguna	  sem	  er	  að	  tómstundir	  séu	  athöfn,	  hegðun	  eða	  starfsemi	  sem	  á	  sér	  stað	  í	  

frítímanum	  en	  flokkast	  ekki	  sem	  tómstundir	  nema	  að	  ákveðnum	  skilyrðum	  uppfylltum.	  En	  

þær	  eru	  að	  einstaklingurinn	  þarf	  sjálfur	  að	  álita	  að	  hann	  sé	  að	  iðka	  tómstundir,	  og	  að	  

hegðunin	  sé	  frjálst	  val	  og	  beri	  með	  sér	  jákvæð	  áhrif	  (Vanda	  Sigurgeirsdóttir,	  2010,	  bls.	  9).	  

Út	  frá	  þessari	  skilgreiningu	  er	  það	  einstaklingsbundið	  hvort	  hægt	  sé	  að	  telja	  Tinder	  til	  

tómstunda	  en	  það	  fer	  eftir	  viðhorfi	  einstaklingsins	  til	  afþreyingarinnar.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ef	  litið	  er	  á	  Tinder	  út	  frá	  skilgreiningu	  Aristótelesar,	  Ken	  Roberts	  og	  út	  frá	  nálgun	  

tímans	  úr	  skilgreiningu	  Vöndu	  er	  hægt	  að	  segja	  að	  hún	  eigi	  við	  ef	  notandi	  hefur	  góðan	  

ásetning.	  Það	  er	  að	  segja	  að	  notandinn	  sé	  á	  Tinder	  til	  að	  mynda	  tengsl	  og	  kynnast	  nýjum	  
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einstaklingum.	  En	  þetta	  er	  samt	  sem	  áður	  vafasöm	  skilgreining	  því	  þrátt	  fyrir	  að	  forritið	  

veiti	  notanda	  ánægju	  og	  hamingju	  þarf	  notkun	  hans	  einnig	  að	  hafa	  jákvæð	  áhrif	  ef	  við	  

styðjumst	  við	  skilgreiningu	  Vöndu	  Sigurgeirsdóttir	  sem	  kom	  fram	  fyrr	  í	  þessum	  kafla.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Til	  eru	  ólíkar	  nálganir	  á	  því	  hverjar	  forsendurnar	  eru	  fyrir	  þátttöku	  í	  tómstundum.	  Ein	  

af	  þeim	  nálgunum	  er	  hugtakið	  uppbót	  (e.	  compensation	  theory)	  en	  það	  er	  hvati	  til	  að	  

bæta	  upp	  langanir	  og	  þrár	  sem	  ekki	  er	  mætt	  annars	  staðar	  (Leitner,	  M.J.	  og	  Leitner,	  S.F.,	  

2012	  bls.	  74).	  Þegar	  fólk	  skráir	  sig	  á	  Tinder	  gæti	  það	  verið	  vegna	  þess	  að	  þau	  hafa	  beðið	  

lengi	  eftir	  að	  finna	  þann	  rétta	  og	  eru	  komin	  á	  þennan	  vettvang	  til	  að	  bæta	  upp	  fyrir	  það.	  

Miðað	  við	  70	  ára	  meðalævi	  þá	  ver	  maðurinn	  í	  kringum	  27	  ár	  í	  frítíma	  en	  7,	  33	  árum	  í	  vinnu	  

(Weiskopf,	  1982).	  Hægt	  er	  að	  nýta	  þann	  tíma	  í	  tómstundir	  en	  þær	  bjóða	  uppá	  tækifæri	  til	  

félagslegra	  samskipta.	  Þar	  sem	  það	  er	  margt	  í	  samfélagi	  okkar	  sem	  hefur	  stuðlað	  að	  færri	  

tækifærum	  til	  félagslegra	  samskipta	  er	  mikilvægt	  að	  fólk	  upplifi	  jákvæð	  félagsleg	  samskipti	  

í	  tómstundum	  sínum	  (Vanda	  Sigurgeirsdóttir,	  9.	  september	  2014).	  Tinder	  felur	  í	  sér	  ótal	  

möguleika,	  þar	  er	  hægt	  að	  kynnast	  nýju	  fólki	  og	  jafnvel	  mynda	  dýpri	  tengsl	  við	  þá	  sem	  þú	  

hefur	  þekkt	  áður	  ef	  áhugi	  er	  fyrir	  hendi	  og	  byggir	  allt	  á	  félagslegum	  tengslum.	  Tinder	  fellur	  

því	  í	  flokk	  tómstunda	  og	  má	  með	  sanni	  segja	  að	  hægt	  sé	  að	  skilgreina	  það	  sem	  tómstund.	  

2.2 Félagslegt	  eðli	  eða	  óskrifaðar	  reglur	  

Í	  samskiptum	  á	  miðli	  líkt	  og	  Tinder	  eiga	  til	  að	  myndast	  ákveðin	  hegðunarmynstur	  um	  

hvernig	  samskiptum	  sé	  háttað.	  Það	  er	  hægt	  að	  gera	  ráð	  fyrir	  að	  að	  það	  stafi	  af	  

félagslegum	  mótunarkenningum	  (e.	  social	  constuction	  theories).	  Með	  þeirri	  kenningu	  er	  

átt	  við	  að	  raunveruleikinn	  sé	  háður	  upplifunum	  fólks,	  að	  kyngervi	  og	  kynhlutverk	  mótist	  

meðal	  annars	  í	  gegnum	  samfélagsleg	  gildi	  og	  í	  gegnum	  lífsstíl	  sem	  hópar	  í	  samfélagi	  

tileinka	  sér	  (Arna	  H.,	  Steinunn	  H.	  og	  Þórdís,	  2005).	  

Þegar	  talað	  er	  um	  kyngervi	  er	  átt	  við	  hvernig	  kynin	  læra	  ákveðna	  hegðun	  í	  gegnum	  

félagsmótun	  og	  menningu.	  Það	  líkist	  hugtakinu	  Habitus	  sem	  Bourdieu	  (1984)	  kom	  með,	  

en	  fræðileg	  túlkun	  á	  því	  hugtaki	  er	  notuð	  til	  að	  lýsa	  lærðum	  félagslegum	  siðum	  eða	  

reglum,	  þar	  að	  auki	  félagsfærni	  okkar.	  Habitus	  er	  lærð	  hegðun	  sem	  verður	  til	  í	  gegnum	  

hverskonar	  félagslegt	  athæfi	  (Warwick-‐Booth,	  2013,	  bls	  67).	  Habitus	  hvers	  manns	  getur	  

verið	  breytilegt	  eftir	  menningu	  og	  og	  þau	  lífsskilyrði	  sem	  einkenna	  umhverfi	  hans	  (Davíð	  

Kristinsson,	  2007).	  Hugtakið	  raunhyggja	  (e.	  realism)	  er	  til	  útskýringar	  á	  að	  siðferðileg	  gildi	  
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eru	  mismunandi	  eftir	  menningu	  og	  tungu,	  það	  eru	  ákveðnar	  grunnhugmyndir	  um	  hvað	  sé	  

rétt	  og	  hvað	  sé	  rangt	  að	  gera	  (Sigrún	  Aðalbjarnadóttir,	  2007,	  bls.	  36).	  Gildi	  einstaklinga	  og	  

samfélags	  snýr	  að	  því	  hvernig	  hægt	  er	  að	  rækta	  samstöðu	  í	  aðstæðum	  til	  að	  meta	  hugsun	  

okkar	  og	  hegðun,	  ákveðinn	  leiðarvísir	  einstaklinga,	  hópa	  og	  samfélaga.	  Eitt	  af	  þeim	  

mikilvægu	  gildum	  sem	  snúa	  að	  félagslegum	  samskiptum	  er	  færnin	  að	  geta	  sett	  sig	  í	  spor	  

annarra,	  en	  með	  því	  er	  hægt	  að	  sýna	  skilning	  þrátt	  fyrir	  ólík	  sjónarmið	  (Sigrún	  

Aðalbjarnardóttir,	  2007,	  bls.	  38).	  Hægt	  er	  að	  segja	  að	  það	  séu	  félagslegar	  

mótunarkenningar	  á	  Tinder,	  því	  þar	  ríkja	  ákveðnar	  hugmyndir	  sem	  hafa	  mótast	  í	  gegnum	  

samfélagið.	  Ástæðan	  fyrir	  þeim	  gæti	  meðal	  annars	  verið	  vegna	  þeim	  gamaldags	  

hugmyndum	  sem	  virðast	  enn	  vera	  til	  staðar	  að	  til	  dæmis	  að	  karlmaðurinn	  skuli	  eiga	  fyrsta	  

skrefið.	  

2.3 Markbær	  tengsl	  

Þegar	  leitað	  er	  að	  lífsförunaut	  getur	  það	  tekið	  langan	  tíma	  og	  þolinmæði.	  Eftir	  að	  fólk	  

kynnist	  þá	  getur	  það	  séð	  betur	  hvort	  þetta	  sé	  sá	  sem	  þau	  vilja	  eyða	  lífinu	  með.	  Að	  hefja	  

spjall	  og	  kynnast	  einhverjum	  á	  miðli	  líkt	  og	  Tinder	  getur	  valdið	  erfiðleikum	  við	  að	  segja	  til	  

um	  það	  hvort	  þau	  samskipti	  gætu	  leitt	  til	  markbæra	  tengsla,	  líkt	  og	  ástarsamband.	  

Kosturinn	  við	  miðil	  líkt	  og	  Tinder	  er	  að	  þá	  eru	  notendur	  í	  kringumstæðum	  þar	  sem	  verður	  

til	  endurgjöf	  eða	  samsvörun	  (e.	  match)	  og	  auðvelt	  að	  taka	  næsta	  skref	  í	  átt	  að	  stefnumóti,	  

sem	  gæti	  síðan	  leitt	  að	  ástarsambandi.	  	  

Félagsfræðileg	  skilgreining	  á	  ást	  er	  viðvarandi	  tengsl	  þar	  sem	  fáir	  einstaklingar	  eru	  

ástúðlegir	  og	  tilfinningalega	  skuldbundnir	  hver	  öðrum	  með	  það	  að	  markmiði	  að	  stuðla	  að	  

vellíðan	  og	  sýna	  umhyggju.	  Þegar	  fólk	  elskar	  hvort	  annað	  er	  líkamlegt	  samband	  algengt,	  

það	  er	  að	  segja	  þau	  tala	  oft	  við	  hvort	  annað	  og	  taka	  sameiginlega	  þátt	  í	  daglegum	  verkum	  

(Cancian	  &	  Cordon,	  1993).	  Dæmi	  um	  sanna	  ást	  hefur	  verið	  líkt	  við	  foreldraást,	  þar	  sem	  

ríkir	  tryggð,	  heilindi	  og	  umhyggja	  (Vísindavefur,	  2000).	  Það	  má	  því	  segja	  að	  þeir	  foreldrar	  

sem	  eru	  einstæðir	  og	  á	  Tinder	  vita	  hvað	  sönn	  ást	  er.	  	  	  	  	  

Alfred	  Kinsey	  (1948)	  gerði	  rannsókn	  á	  menningu	  og	  kynhneigð	  og	  leiddi	  hún	  í	  ljós	  

að	  það	  fer	  eftir	  hefðum	  og	  gildum	  í	  menningunni	  hvaða	  hegðun	  sé	  „eðlileg“	  varðandi	  náin	  

tengsl	  (Ciccarelli	  &	  White,	  2013,	  bls.	  288).	  Til	  eru	  tvö	  hugtök	  sem	  útskýra	  félagslegar	  

reglur	  varðandi	  makaval,	  en	  þau	  eru	  útvensl	  (e.	  exogamy)	  og	  innvensl	  (e.	  endogamy).	  
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Útvensl	  eru	  reglur	  um	  að	  einstaklingur	  velji	  sér	  maka	  fyrir	  utan	  tiltekins	  hóps	  sem	  hann	  

tilheyrir,	  til	  að	  mynda	  foreldrar,	  systkini,	  börn,	  stjúpforeldrar	  og	  svo	  framvegis.	  Hugtakið	  

innvensl	  lýsir	  þeim	  óformlegu	  reglum	  um	  að	  einstaklingur	  velji	  sér	  maka	  innan	  tiltekins	  

hóps	  sem	  hann	  tilheyrir,	  til	  dæmis	  hópur	  sem	  er	  af	  svipuðum	  aldri,	  af	  sama	  kynþætti	  og	  

hafa	  álíka	  menntun	  og	  tekjur	  (Tittmar,	  1990).	  Eins	  og	  fram	  hefur	  komið	  er	  hægt	  að	  velja	  

grunnatriði	  um	  notendur	  á	  Tinder	  líkt	  og	  aldur	  og	  á	  það	  við	  hugtakið	  innvensl.	  Það	  eru	  

nokkrir	  þættir	  sem	  hafa	  áhrif	  þegar	  kemur	  að	  því	  að	  einstaklingur	  laðist	  að	  öðrum.	  Meðal	  

annars	  það	  sem	  oft	  er	  talið	  yfirborðskennt,	  en	  það	  er	  útlit	  hins	  aðilans.	  Rannsóknir	  sýna	  

fram	  á	  að	  þegar	  einstaklingi	  líkar	  við	  útlit	  viðkomandi	  er	  líklegt	  að	  hann	  vilji	  kynnast	  

honum	  betur	  (Ciccarelli	  &	  White,	  2013,	  bls.	  368).	  Á	  Tinder	  er	  aðeins	  stuðst	  við	  myndir,	  

heimabæ	  og	  aldur	  og	  hægt	  að	  áætla	  að	  notandi	  meti	  því	  aðeins	  eftir	  útliti	  með	  hvað	  

næsta	  skref	  mun	  verða.	  Einnig	  hefur	  komið	  fram	  að	  þegar	  einstaklingur	  veit	  af	  því	  að	  

einhverjum	  líki	  við	  hann	  er	  mun	  líklegra	  að	  honum	  muni	  líka	  vel	  við	  hann	  til	  baka,	  og	  

verður	  þá	  til	  gagnkvæm	  tenging	  (e.	  reciprocity	  of	  liking)	  (Ciccarelli	  &	  White,	  2013,	  bls.	  

368).	  Á	  Tinder	  geturðu	  fengið	  tilkynningu	  um	  að	  einhverjum	  líki	  mjög	  vel	  við	  þig	  og	  þá	  er	  

líklegt	  að	  það	  verði	  gagnkvæm	  tenging	  samkvæmt	  þeirri	  kenningu.	  

Robert	  Sternberg	  (1985)	  talar	  um	  þríhyrning	  sem	  hann	  nefndi	  þríhyrning	  

ástarinnar	  (e.	  triangular	  theory	  of	  love)	  sem	  lýsir	  því	  að	  ástin	  innihaldi	  þrjú	  atriði;	  nánd,	  

ástríðu	  og	  skuldbindingu.	  Með	  tilfinningalegri	  nánd	  (e.	  intimacy)	  á	  hann	  við	  einlægni,	  

vinskap,	  hlýju	  og	  kærleik.	  Ástríðan	  (e.	  passion)	  eru	  þær	  hvatir	  sem	  leiða	  til	  þess	  að	  

einstaklingur	  upplifir	  rómantík,	  líkamlega	  aðlögun	  og	  kynferðislega	  löngun.	  Síðast	  en	  ekki	  

síst	  er	  það	  skuldbinding	  (e.	  the	  commitment)	  en	  hún	  felur	  í	  sér	  tvenns	  konar	  

skuldbindingu,	  annarsvegar	  ákvörðun	  um	  að	  elska	  viðkomandi	  líkt	  og	  

skammtímaskuldbinding	  og	  hinsvegar	  skuldbinding	  um	  að	  viðhalda	  ástinni,	  

langtímaskuldbinding,	  en	  þetta	  tvennt	  fer	  ekki	  alltaf	  saman.	  Vægi	  hinna	  þriggja	  megin	  

þátta	  þríhyrningsins	  er	  misjafnt.	  Þegar	  samband	  hefur	  nánd	  og	  ástríðu	  verður	  til	  

rómantísk	  ást	  en	  þegar	  samband	  inniheldur	  nánd	  og	  skuldbindingu	  verður	  til	  vináttuást	  og	  

langtímasambönd.	  Þegar	  samband	  hefur	  bæði	  ástríðu	  og	  skuldbindingu	  verður	  til	  ást	  við	  

fyrstu	  sýn	  og	  gifting.	  Samband	  sem	  hefur	  alla	  þessa	  þrjá	  þætti,	  nánd,	  ástríðu	  og	  

skuldbindingu	  er	  merki	  um	  hið	  fullkomna	  samband,	  þá	  verður	  til	  mikil	  nánd,	  gott	  kynlíf,	  

eiginleikinn	  til	  að	  geta	  vel	  unnið	  úr	  erfiðleikum,	  ánægja	  með	  makann	  og	  síðast	  en	  ekki	  síst	  
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löngun	  til	  að	  vera	  saman	  til	  lengri	  tíma	  (Ciccarelli	  &	  White,	  2013,	  bls.	  370).	  Sternberg	  talar	  

út	  frá	  hvata	  einstaklinga	  en	  Abraham	  Maslow	  (1943,	  1987)	  út	  frá	  þörfum.	  En	  hann	  var	  

einn	  af	  fyrstu	  sálfræðingum	  rannsakaði	  hið	  mannlega	  eðli	  og	  er	  því	  forvitnilegt	  að	  skoða	  

Tinder	  í	  því	  samhengi.	  Síðan	  Tinder	  varð	  vinsælt	  forrit	  hjá	  einhleypum	  á	  Íslandi	  hafa	  

margir	  sagt	  að	  Tinder	  sé	  fljótlegasta	  leiðin	  til	  þess	  að	  sænga	  hjá	  einhverjum	  en	  Maslow	  

segir	  það	  einmitt	  vera	  ein	  af	  grunnþörfum	  mannsins.	  Þarfapýramídinn	  skiptist	  í	  fimm	  

þrep,	  hann	  fjallar	  um	  að	  fólk	  hefur	  ákveðnar	  hvatir	  eða	  þarfir	  sem	  leiðir	  þau	  að	  næsta	  

þrepi.	  Einstaklingur	  þarf	  að	  uppfylla	  þarfir	  sínar	  og	  	  hvatir	  hvers	  þreps	  til	  þess	  að	  komast	  á	  

það	  næsta	  (Vísindavefur,	  2006),	  og	  þegar	  komið	  er	  á	  hæsta	  þrepið	  er	  viðkomandi	  besta	  

útgáfan	  af	  sjálfum	  sér	  (Ciccarelli	  &	  White,	  2013,	  bls.	  279).	  Í	  neðsta	  þrepinu	  eru	  þær	  

grunnþarfir	  sem	  maðurinn	  hefur,	  það	  er	  að	  segja	  matur,	  vatn,	  og	  hvíld.	  Einhverjir	  

skilgreina	  kynlíf	  sem	  eina	  af	  þeim	  grunnþörfum	  (Psyschologist,	  e.d.).	  Annað	  þrepið	  er	  

þörfin	  fyrir	  að	  finna	  fyrir	  öryggi	  og	  það	  þriðja	  snýr	  að	  því	  að	  tilheyra	  og	  vera	  elskaður	  og	  

samþykktur	  af	  öðrum.	  Á	  samskiptaforritinu	  Tinder	  er	  hægt	  að	  finna	  fyrir	  því	  að	  vera	  

samþykktur	  en	  þó	  einungis	  af	  útlitsmiðuðum	  gildum.	  Fjórða	  þrepið	  er	  þörfin	  fyrir	  að	  vera	  

að	  ná	  árangri	  og	  viðurkenningu	  fyrir	  sjálfsmati	  einstaklingsins	  og	  þar	  á	  Tinder	  við	  líkt	  og	  á	  

þriðja	  þrepi	  pýramídans.	  Ryan	  og	  Deci	  (2000)	  komu	  fram	  með	  kenningu	  sem	  er	  er	  svipuð	  

og	  þarfapýramídinn	  og	  heitir	  hún	  sjálfsstjórnunar	  kenning	  (e.	  self-‐determination	  theory,	  

SDT).	  Þeir	  lýsa	  kenningunni	  þannig	  að	  það	  séu	  þrjár	  þarfir	  sem	  stjórna	  því	  að	  við	  finnum	  

okkur	  sjálf	  og	  getum	  átt	  heilbrigt	  samband	  við	  aðra.	  Þarfirnar	  eru	  sjálfstæði	  (e.	  

autonomy),	  hæfni	  (e.	  competence)	  og	  tengslanet	  (e.	  relatedness).	  Þeir	  segja	  svo	  að	  besta	  

leiðin	  til	  þess	  að	  uppfylla	  þessar	  þarfir	  er	  að	  vera	  í	  góðum	  félagsskap,	  en	  með	  því	  að	  

uppfylla	  þarfirnar	  er	  einstaklingur	  að	  gera	  það	  af	  eigin	  hvata,	  ekki	  af	  einhverri	  ástæðu	  

(Ciccarelli	  &	  White,	  2013,	  bls.	  281).	  	  

Það	  er	  ljóst	  að	  mannveran	  hafi	  þörf	  fyrir	  að	  finna	  fyrir	  öryggi	  og	  ást.	  Þegar	  fólk	  er	  

að	  kynnast	  eru	  margir	  þættir	  sem	  hafa	  áhrif	  á	  hvort	  úr	  verði	  ástarsamband	  eða	  ekki.	  Þær	  

fræðilegu	  kenningar	  sem	  birtust	  hér	  að	  ofan	  leiða	  í	  ljós	  að	  útlitið	  skipti	  sköpum	  í	  hvort	  

næsta	  skref	  sé	  tekið.	  Í	  gegnum	  tíðina	  hefur	  verið	  talað	  um	  að	  Tinder	  sé	  yfirborðskennt	  

forrit	  þar	  sem	  aðeins	  er	  horft	  á	  útlit,	  þá	  virðist	  það	  ekki	  skipta	  máli	  hvort	  það	  sé	  í	  gegnum	  

netið	  því	  að	  þetta	  er	  líka	  gert	  í	  gegnum	  persónu.	  Eins	  og	  fram	  hefur	  komið	  áður	  þá	  hefur	  

notandi	  á	  Tinder	  möguleika	  á	  að	  draga	  fram	  mynd	  af	  sér	  í	  nokkrum	  aðstæðum	  til	  að	  geta	  
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lýst	  persónu	  sinni	  betur	  og	  því	  hafa	  notendur	  ákveðið	  efni	  í	  höndunum	  sem	  þeir	  taka	  

síðan	  afstöðu	  um	  hvert	  leiðinni	  sé	  haldið,	  einu	  skrefi	  nær	  ást	  eða	  sjónum	  sé	  beint	  að	  

næsta	  notanda.	   	  

2.4 Sjálfsmynd	  kvenna	  

Forritið	  Tinder	  getur	  haft	  töluverð	  áhrif	  á	  sjálfsmyndina	  því	  að	  notendur	  eru	  heldur	  

berskjaldaðir	  með	  mynd	  af	  sér	  og	  að	  leita	  að	  nýjum	  tengslum.	  Rannsóknir	  sýna	  að	  

notendur	  á	  Tinder	  taka	  sér	  einungis	  2-‐5	  sekúndur	  til	  að	  horfa	  á	  hverja	  mynd	  og	  taka	  

ákvörðun	  á	  þeim	  tíma	  hvort	  þeir	  vilji	  taka	  næsta	  skref.	  Því	  má	  segja	  að	  þetta	  sé	  

útlitsmiðað	  forrit	  (Willersdorf,	  Sarah.,	  4.	  Sept	  2015).	  	  

Sjálfsmynd	  er	  sú	  mynd	  og	  þekking	  sem	  einstaklingur	  hefur	  af	  sjálfum	  sér	  (Inga	  

Lovísa	  &	  Auður,	  2014,	  bls.	  60).	  Þegar	  talað	  er	  um	  sjálfsmynd	  er	  átt	  við	  að	  hún	  sé	  

hugarsmíð,	  eða	  í	  raun	  tilbúningur	  og	  að	  sjálfið	  sé	  komið	  af	  tilfinningunum	  (Kristján	  

Kristjánsson,	  2010).	  Til	  eru	  tvö	  hugtök	  sem	  búin	  eru	  til	  um	  sjálfsmyndir,	  en	  þær	  eru	  annars	  

vegar	  sveigjanlegar	  sjálfsmyndir	  og	  hins	  vegar	  kjarni	  sjálfsmyndarinnar.	  Sveigjanlegar	  

sjálfsmyndir	  eru	  breytilegar	  og	  tengjast	  ákveðnum	  aðstæðum	  og	  þroskaskeiði.	  

Sjálfsmyndin	  getur	  verið	  tvíhliða	  og	  snúist	  bæði	  um	  hvernig	  við	  upplifum	  okkur	  sjálf	  í	  

samskiptum	  við	  aðra	  og	  hvernig	  við	  lítum	  á	  okkur.	  Kjarni	  sjálfsmyndarinnar	  breytist	  lítið	  og	  

hafa	  þessar	  tvær	  hliðar	  hafa	  áhrif	  á	  hvernig	  við	  högum	  okkur	  í	  aðstæðum	  og	  hvernig	  við	  

nýtum	  getu	  okkar	  (Inga	  Lovísa	  &	  Auður,	  2014,	  bls.	  89-‐90).	  Dæmi	  um	  það	  er	  að	  kona	  sem	  

hefur	  jákvæða	  mynd	  af	  líkamlegu	  atgervi	  sínu	  fer	  á	  Tinder	  og	  fær	  staðfestingu	  á	  því	  hjá	  

þeim	  sem	  hún	  fær	  samsvörun	  hjá	  er	  þá	  líklegri	  til	  þess	  að	  halda	  þeirri	  hugmynd	  um	  sig.	  	  

Þetta	  dæmi	  er	  ekki	  raunin	  hjá	  mörgum	  konum	  og	  er	  neikvæð	  sjálfsmynd	  kvenna	  þekkt	  

fyrirbæri.	  

Í	  nútímasamfélagi	  er	  að	  finna	  margar	  greinar	  í	  fjölmiðlum	  um	  hvernig	  konur	  eiga	  

að	  líta	  út	  og	  haga	  sér.	  Dæmi	  um	  heiti	  slíkra	  greina	  eru:	  	  „Svona	  lítur	  fullkomin	  kona	  út“,	  

„Fullkomin	  kona“,	  „Þetta	  er	  ljómandi	  falleg	  kona“,	  „Hlutir	  sem	  konur	  gera	  sem	  karlmenn	  

fýla	  alls	  ekki“,	  „kynþokkafyllstu	  konurnar“,	  „Konur	  og	  líkamshár,	  hvað	  má?“.	  Þetta	  er	  bara	  

smjörþefurinn	  af	  því	  sem	  finna	  má	  á	  netinu	  um	  þær	  hugmyndir	  sem	  eru	  í	  gangi	  um	  

hvernig	  konur	  eiga	  að	  vera.	  Það	  er	  meðal	  annars	  ástæðan	  fyrir	  því	  að	  það	  verður	  sífellt	  

algengara	  að	  stúlkur	  finni	  fyrir	  pressu	  að	  verða	  vera	  með	  fullkominn	  líkama	  (Bordo,	  1989).	  
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Mannfræðingurinn	  Marilyn	  Strathern	  (1987)	  bendir	  á	  með	  bók	  sinni	  að	  á	  síðustu	  árum	  

hefur	  verið	  lögð	  áhersla	  á	  að	  sýna	  hvernig	  kyn	  eru	  menningarlega	  og	  félagslega	  sköpuð	  á	  

ólíkum	  stöðum	  út	  frá	  sjónarhorni	  mann-‐	  og	  kvennfræða	  (Strathern,	  1987).	  Það	  virðist	  vera	  

svo	  að	  konur	  séu	  þá	  menningar-‐	  og	  félagslega	  sköpuð	  út	  frá	  því	  að	  vera	  t.d.	  sætar	  og	  getur	  

það	  haft	  áhrif	  á	  sjálfsmynd	  þeirra	  ef	  þeim	  finnst	  ekki	  þær	  uppfylla	  kröfur	  samfélagsins.	  

George	  Herbert	  Mead	  (1982)	  upphafsmaður	  táknbundinna	  samskipta	  og	  um	  hið	  

félagslega	  eðli	  sjálfsins	  og	  tilurð	  þess,	  útskýrir	  Sjálfið	  sem	  eitthvað	  allt	  annað	  en	  

líffræðilegt	  fyrirbrigði.	  Hann	  á	  við	  að	  Sjálfið	  mótist	  í	  gegnum	  viðhorf	  annarra	  einstaklinga	  

gagnvart	  honum	  sjálfum	  og	  þeim	  félagslegu	  athöfnum	  sem	  hann	  tekur	  þátt	  í	  (Árni	  

Guðmundsson,	  2006,	  bls.	  29).	  Það	  sem	  hefur	  áhrif	  á	  félagslega	  sjálfsmynd	  einstaklings	  eru	  

meðal	  annars	  vinatengsl,	  vinsældir	  og	  umgengi	  við	  aðra.	  Tilfinningalegt	  ástand	  líkt	  og	  

reiði,	  gleði,	  ótti	  og	  ánægja	  hefur	  áhrif	  á	  tilfinningalega	  sjálfsmynd	  og	  útlit	  og	  líkamlegt	  

atgervi	  hefur	  áhrif	  á	  líkamlega	  sjálfsmynd	  (Inga	  Lovísa	  &	  Auður,	  2014,	  bls.	  60).	  Það	  að	  hafa	  

góða	  sjálfsmynd	  og	  þekkja	  sínar	  tilfinningar	  getur	  þótt	  góðs	  viti,	  en	  það	  að	  hafa	  

tilfinningar	  er	  partur	  af	  því	  að	  vera	  mannlegur	  (Jeffs	  og	  Smith,	  2005,	  bls.	  61).	  	  

Til	  eru	  tvær	  gerðir	  af	  sjálfsmyndinni,	  annarsvegar	  alvöru	  sjálfið	  (e.	  real	  self)	  og	  

hinsvegar	  hugsjónar	  sjálfið	  (e.	  ideal	  self).	  Alvöru	  sjálfið	  snýr	  að	  einkennum,	  getu	  og	  

möguleikum	  sem	  einstaklingurinn	  býr	  yfir.	  Hugsjónar	  sjálfið	  er	  sjálfið	  sem	  einstaklingurinn	  

langar	  að	  vera.	  Það	  þarf	  að	  vera	  samhljómur	  á	  milli	  beggja	  svo	  að	  einstaklingur	  sé	  

meðvitaður	  um	  sitt	  eigið	  sjálf	  og	  tilfinningar	  sínar	  (Ciccarelli	  &	  White,	  2013,	  bls.	  

399).	  	  Þegar	  það	  verður	  ekki	  samhljómur	  af	  þessum	  tveimur	  þáttum	  finnur	  einstaklingur	  

fyrir	  kvíða.	  	  

	  Sjálfsmynd	  kvenna	  hefur	  verið	  í	  umræðunni	  undafarin	  ár,	  og	  hafa	  verið	  gerðar	  

ráðstafanir	  til	  að	  styrkja	  þeirra	  sjálfsmynd	  með	  sjálfsstyrkinganámskeiðum.	  Með	  

kenningarnar	  sem	  komu	  fram	  hér	  að	  ofan	  mótast	  sjálfsmyndin	  meðal	  annars	  í	  gegnum	  

þau	  félagslegu	  athæfi	  sem	  við	  tökum	  þátt	  í.	  Á	  Tinder	  setja	  notendur	  upp	  ákveðna	  ímynd	  af	  

sér,	  ímynd	  sem	  þeir	  sækjast	  eftir	  því	  að	  vera	  (Willersdorf,	  Sarah.,	  4.	  september	  2015)	  og	  

er	  hægt	  að	  tengja	  það	  við	  hugsjónar	  sjálfið	  úr	  kenningu	  Rogers.	  Eins	  og	  komið	  hefur	  fram	  

þarf	  að	  vera	  samhljómur	  á	  milli	  hugsjónar	  sjálfið	  og	  raunverulega	  sjálfið	  svo	  einstaklingi	  

líði	  vel.	  	  
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3 Markmið	  rannsóknar	  

Markmið	  rannsóknarinnar	  var	  að	  kanna	  hvort	  Tinder	  sé	  vettvangur	  í	  nútímasamfélagi	  til	  

tengslamyndunnar	  og	  þá	  skoða	  hverskonar	  tengsl	  það	  eru.	  Einnig	  var	  markmiðið	  að	  gera	  

tilraun	  til	  að	  skilgreina	  forritið	  sem	  tómstund	  og	  einnig	  var	  skoðað	  hvaða	  áhrif	  forritið	  

hefur	  á	  sjálfsmynd	  notenda.	  Ákveðið	  var	  að	  afmarka	  sig	  við	  konur	  og	  er	  forritið	  því	  skoðað	  

út	  frá	  þeirra	  sjónarhorni	  og	  reynslu.	  

3.1 Rannsóknagerð	  

Í	  rannsókninni	  var	  stuðst	  við	  aðferðir	  eigindlegrar	  rannsóknar	  en	  með	  þeirri	  

rannsóknaraðferð	  er	  tilgangurinn	  að	  lýsa	  upplifun	  og	  reynslu	  hópa	  af	  einhverju	  fyrirbæri.	  

Viðhorfið	  er	  skoðað	  út	  frá	  ýmsum	  sjónarhornum,	  til	  að	  mynda	  með	  mismunandi	  

þátttakendum,	  aðferðum	  og	  hefðum	  (Schutt,	  2012).	  Ákveðið	  var	  að	  velja	  viðmælendur	  af	  

handahófi	  vegna	  þess	  að	  rannsókn	  þessi	  byggist	  á	  náinni	  samvinnu	  á	  milli	  þátttakenda	  og	  

rannsakanda	  (Ástríður	  Stefánsdóttir,	  2013).	  

3.2 Lýsing	  á	  þátttakendum	  

Viðmælendur	  voru	  fjórar	  konur	  á	  aldrinum	  25-‐30	  ára,	  og	  fóru	  viðtölin	  fram	  á	  mismunandi	  

stöðum,	  eftir	  því	  sem	  hentaði	  viðmælendunum.	  Allt	  voru	  þetta	  einstaklingar	  sem	  tóku	  

fúslega	  þátt	  í	  rannsókninni,	  höfðu	  allir	  verið	  virk	  á	  Tinder	  í	  einhvern	  tíma	  og	  voru	  tilbúnir	  

að	  tala	  opinskátt	  um	  sína	  reynslu.	  Til	  þess	  að	  fylgja	  trúnaði	  við	  viðmælendur	  er	  nöfnunum	  

breytt	  og	  eru	  viðmælendur	  eftirfarandi:	  

Alexandra	  er	  29	  ára	  gömul	  einstæð	  móðir	  sem	  býr	  utan	  Reykjavíkur.	  Hún	  hefur	  

verið	  virk	  á	  Tinder	  í	  um	  það	  bil	  fjögur	  ár	  og	  er	  enn	  að	  leita	  að	  maka.	  

Katla	  er	  29	  ára	  gömul	  og	  er	  búsett	  á	  höfuðborgarsvæðinu.	  Hún	  hafði	  verið	  á	  Tinder	  

í	  2	  ár	  þegar	  hún	  kynntist	  maka	  sínum,	  á	  Tinder,	  og	  eru	  þau	  í	  sambúð.	  

Tinna	  er	  25	  ára	  og	  býr	  í	  Reykjavík.	  Hún	  hafði	  verið	  á	  Tinder	  í	  um	  það	  bil	  3	  ár	  áður	  

en	  hún	  kynntist	  kærasta	  sínum,	  á	  Tinder.	  Þau	  hafa	  verið	  saman	  í	  nokkra	  mánuði.	  

María	  er	  29	  ára	  einstæð	  móðir	  og	  er	  búsett	  á	  höfuðborgarsvæðinu.	  Hún	  hefur	  

verið	  á	  forritinu	  í	  um	  það	  bil	  3	  ár	  og	  er	  enn	  að	  leita	  að	  maka.	  
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Viðmælendur	  voru	  allir	  meðvitaðir	  um	  forsendur	  rannsóknarinnar	  og	  hvernig	  væri	  

farið	  með	  gögnin.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

3.3 Gagnaöflun	  og	  framkvæmd	  

Gagnasöfnun	  fór	  fram	  í	  gegnum	  viðtöl	  en	  viðtölin	  voru	  hálfstöðluð	  með	  opnum	  

spurningum.	  Með	  opnum	  spurningum	  er	  átt	  þegar	  viðmælandi	  hefur	  tækifæri	  á	  að	  tjá	  sig	  

um	  málefnið	  og	  svarið	  getur	  þess	  vegna	  verið	  langt	  (Sigríður	  Halldórsdóttir,	  2013).	  

Viðmælendur	  fengu	  að	  ráða	  staðsetningu	  viðtalanna,	  en	  það	  var	  gert	  með	  það	  að	  

markmiði	  að	  skapa	  þægilegt	  andrúmsloft	  og	  fóru	  viðtölin	  því	  fram	  á	  mismunandi	  stöðum.	  

Viðtölin	  fóru	  fram	  í	  byrjun	  mars	  2017.	  Áður	  en	  viðtölin	  hófust	  voru	  viðmælendur	  

upplýstir	  um	  markmið	  og	  efni	  viðtalsins	  og	  fengu	  formlegt	  bréf	  sem	  innihélt	  

rannsóknaspurningu,	  í	  hvaða	  námi	  höfundur	  væri	  í	  og	  hvert	  markmið	  þessa	  verkefnis	  væri	  

(Viðauki	  I).	  Viðtölin	  stóðu	  yfir	  í	  allt	  frá	  20	  mínútum	  upp	  í	  34	  mínútur.	  Taka	  skal	  fram	  að	  

viðmælendum	  var	  tjáð	  að	  fyllsta	  trúnaðar	  yrði	  gætt.	  

Meginmarkmið	  viðtalanna	  var	  að	  heyra	  upplifun	  og	  reynslu	  viðmælenda	  ásamt	  

áhrifum	  þess	  að	  vera	  á	  Tinder.	  Unnið	  var	  með	  spurningalista	  (Viðauki	  II)	  sem	  var	  áætlað	  

að	  nota	  í	  öllum	  viðtölunum,	  en	  eftir	  hvert	  viðtal	  bættust	  þó	  við	  nokkrar	  spurningar	  um	  

efni	  sem	  kom	  upp	  í	  viðtalinu	  sjálfu,	  sem	  var	  vert	  að	  kanna	  betur.	  Meðan	  á	  viðtölunum	  

stóð	  voru	  viðmælendur	  stundum	  beðnir	  um	  að	  útskýra	  betur	  eða	  koma	  með	  dæmi	  svo	  að	  

ekki	  yrðu	  dregnar	  ályktanir.	  Höfundur	  fékk	  oft	  viðbót	  af	  upplýsingum	  í	  spjalli	  fyrir	  viðtalið,	  

meðal	  annars	  hvenær	  viðmælandi	  hlóð	  niður	  Tinder	  og	  hve	  lengi	  hann	  hafði	  verið	  á	  því	  

áður	  en	  hann	  fór	  í	  samband	  þegar	  það	  átti	  við.	  Viðmælendum	  var	  gefinn	  kostur	  á	  að	  tala	  

meira	  um	  Tinder	  eftir	  staðlaða	  spurningalistann,	  sumir	  höfðu	  hugleiðingar	  sem	  þeir	  vildu	  

koma	  á	  framfæri.	  

	  

3.4 Gagnaúrvinnsla	  

Viðtölin	  voru	  öll	  tekin	  upp	  á	  síma	  höfundar	  og	  voru	  afrituð	  skriflega	  svo	  höfundur	  mætti	  

betur	  glöggva	  sig	  á	  reynslu	  viðmælenda.	  Þegar	  búið	  var	  að	  rita	  niður	  viðtölin	  las	  höfundur	  

marg	  oft	  yfir	  þau	  og	  hóf	  að	  því	  loknu	  greiningu.	  Í	  ferli	  greiningar	  voru	  svör	  hvers	  
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viðmælenda	  sett	  saman	  við	  sömu	  spurningu	  til	  að	  sjá	  hvort	  það	  væri	  augljós	  tenging	  á	  

milli	  svara.	  Að	  því	  loknu	  undirstrikaði	  höfundur	  mikilvæg	  orð	  og	  setningar	  sem	  áttu	  við	  og	  

fann	  þannig	  út	  þemu	  verkefnisins.	  Þau	  þemu	  sem	  komu	  í	  ljós	  við	  greiningu	  gagnanna	  	  eru	  

hvernig	  samskiptum	  í	  gegnum	  Tinder	  er	  háttað	  óskrifaðar	  reglur,	  upplýsingalæsi	  á	  netinu	  

og	  áhrif	  þess	  að	  vera	  á	  Tinder.	  	  

Höfundur	  fylgdi	  aðferð	  aðleiðsluröksemdafærslu	  (e.	  deductive	  reasoning)	  í	  

verkefninu	  og	  er	  það	  aðferð	  til	  að	  afla	  þekkingar	  og	  þegar	  það	  er	  samþykkt	  eitthvað	  það	  

sem	  kemur	  úr	  athugunum	  og	  við	  drögum	  sértækar	  ályktanir	  úr	  frá	  þeim	  (Sigríður	  

Halldórsdóttir,	  2013,	  bls.	  21).	  Út	  frá	  því	  er	  unnið	  úr	  gögnum	  og	  að	  því	  loknu	  eru	  þemu	  

verkefnisins	  fundin.	  Rannsóknaspurningin	  sem	  lagt	  var	  upp	  með	  ígrundaðist	  örlítið	  eftir	  

úrvinnslu	  gagna.	  
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4 Niðurstöður	  

Eftirfarandi	  kafli	  er	  túlkun	  höfundar	  og	  greining	  á	  gögnunum	  þar	  sem	  hann	  dregur	  fram	  

þau	  þemu	  sem	  birtust	  í	  viðtölunum	  af	  reynslu	  viðmælenda	  af	  Tinder.	  Þemu	  

rannsóknarinnar	  voru	  samskipti	  á	  Tinder,	  upplýsingaöflun,	  Tinder	  reglur,	  áhrif	  

samsvörunar	  á	  sjálfsmynd,	  skemmtanalíf	  og	  stormasamt	  samband	  við	  Tinder.	  	  

	  

4.1 Samskipti	  á	  Tinder	  

Samskipti	  eru	  að	  mörgu	  leiti	  flókið	  fyrirbæri	  eins	  og	  fram	  hefur	  komið.	  Í	  nútíma	  samfélagi	  

hafa	  framfarir	  í	  fjölbreyttum	  samskiptum	  gegnum	  ólíka	  miðla	  orðið	  talsverðar.	  Þær	  hafa	  

jákvæð	  og	  neikvæð	  áhrif	  en	  þó	  má	  með	  sanni	  segja	  að	  þær	  auðveldi	  leiðir	  til	  þess	  að	  

komast	  í	  tengsl	  við	  aðra	  (Warwick-‐Booth,	  2013,	  bls	  120).	  Neikvæða	  hliðin	  á	  þessum	  

samskiptum	  er	  þá	  kannski	  skortur	  á	  samskiptum	  sem	  eiga	  sér	  stað	  í	  persónu,	  þar	  sem	  

svörun	  er	  samstundis	  og	  samtalið	  á	  sér	  flæði	  (Jeffs	  og	  Smith,	  bls.	  28).	  Í	  samskiptum	  

gegnum	  netið	  fara	  fram	  ýmis	  boð	  án	  orða	  og	  því	  kann	  að	  vera	  auðveldara	  að	  misskilja	  

þann	  sem	  verið	  er	  að	  spjalla	  við	  í	  samskiptum	  á	  netinu	  og	  túlka	  samræðurnar	  á	  rangan	  

hátt	  (Parks	  og	  Floyd,	  1996).	  	  

Viðtölin	  endurspegluðu	  að	  tilfinning	  viðmælanda	  var	  sú	  að	  samskipti	  á	  netinu	  

væru	  ekki	  þau	  sömu	  og	  samskipti	  í	  persónu.	  Eftir	  að	  hafa	  skoðað	  kenninguna	  um	  auðlegð	  

miðla	  er	  hægt	  að	  segja	  að	  ástæðan	  fyrir	  þeirri	  tilfinningu	  stafi	  af	  þeim	  hugmyndum	  sem	  

viðmælendurnir	  höfðu	  á	  forritinu	  (Fulk,	  1990).	  Það	  virðist	  vera	  að	  ef	  þú	  til	  dæmis	  trúir	  því	  

að	  menn	  séu	  einungis	  inn	  á	  forritinu	  til	  að	  leita	  að	  einna	  nætur	  gamni	  þá	  er	  líklegt	  að	  þú	  

túlkir	  samtölin	  þannig.	  Að	  því	  sögðu	  eru	  afleiðingarnar	  þær	  að	  forritið	  gæti	  ekki	  leitt	  til	  

markbæra	  tengsla	  vegna	  þeirrar	  skoðunar.	  Það	  voru	  tveir	  viðmælendur,	  þær	  Alexandra	  og	  

María,	  sem	  töldu	  menn	  á	  Tinder	  ekki	  vera	  að	  leita	  að	  djúpum	  tengslum.	  Þá	  eiga	  þær	  við	  

markbær	  tengsl,	  tengsl	  sem	  gætu	  leitt	  að	  ástarsambandi.	  Alexandra	  sagði	  eftirfarandi:	  

	  

[...]Ég	  held	  samt	  að	  fólk	  sé	  ekki	  að	  leita	  að	  djúpum	  kynnum	  þarna,	  heldur	  meira	  

svona	  fljótlegri	  leið	  til	  að	  hittast	  og	  sofa	  saman.	  
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Alexandra	  og	  María	  hafa	  verið	  á	  forritinu	  í	  meira	  en	  tvo	  ár	  og	  voru	  hálfpartinn	  

búnar	  að	  gefast	  upp	  á	  forritinu.	  	  María	  hafði	  þó	  ýmislegt	  jákvætt	  að	  segja	  og	  eitt	  af	  því	  var	  

að	  Tinder	  væri	  ágætis	  vettvangur	  til	  að	  sjá	  hverjir	  væru	  á	  lausu	  og	  væru	  að	  leita	  og	  voru	  

Tinna	  og	  Katla	  sammála	  henni.	  Það	  kom	  einmitt	  fram	  hjá	  öllum	  viðmælendum	  að	  á	  Tinder	  

væru	  allir	  undir	  þeim	  formerkjum	  að	  vera	  að	  leita	  og	  þú	  veist	  hvort	  að	  viðkomandi	  hefur	  

áhuga.	  Því	  má	  segja	  að	  auðveldara	  sé	  að	  taka	  næsta	  skref	  og	  spyrja	  um	  stefnumót,	  annað	  

en	  í	  samskiptum	  í	  eigin	  persónu.	  Tinna	  sagði	  frá	  því	  þegar	  hún	  vann	  með	  einum	  manni	  eitt	  

sumarið	  og	  hafði	  áhuga	  á	  að	  kynnast	  honum	  betur	  en	  hann	  ekki	  á	  Tinder.	  Hún	  sagði	  að	  

hún	  þurfti	  að	  mana	  sig	  upp	  í	  að	  tala	  við	  hann.	  

	  

[...]Það	  var	  alveg	  erfitt	  að	  spyrja,	  þú	  veist	  hefur	  hann	  engan	  áhuga,	  er	  hann	  að	  tala	  

við	  einhverja	  aðra	  stelpu.	  

	  

Alexandra	  var	  á	  þeirri	  skoðun	  að	  það	  væri	  betra	  að	  kynnast	  í	  raunveruleikanum.	  

Hún	  greindi	  frá	  því	  að	  henni	  þætti	  spjall	  við	  „tindermötch“	  vera	  heldur	  innihaldslaus.	  	  

	  

[...]Það	  kemur	  alltaf,	  hvað	  ertu	  að	  gera	  í	  lífinu?	  Ertu	  í	  skóla?	  Ertu	  menntuð?	  Okei	  

áttu	  börn.	  Það	  er	  skoðað	  alla	  þá	  þætti	  sem	  ég	  gæti	  ekki	  látið	  hlutina	  hljóma	  fullkomlega.	  

Þetta	  er	  allt	  svona	  svart	  á	  hvítu,	  sem	  er	  ógeðslega	  boring.	  Því	  ég	  hef	  lent	  í	  því	  að	  þú	  ert	  

búinn	  að	  taka	  allar	  þessar	  upplýsingar	  og	  svo	  ferðu	  á	  deitið	  og	  þú	  veist	  einhvernveginn	  

allt.	  Þetta	  er	  svoldið	  eins	  og	  að	  lesa	  læknaskýrsluna	  hjá	  einhverjum.	  

	  

Tinna	  líkti	  sínum	  samskiptum	  við	  starfsviðtal,	  hvort	  að	  þau	  samþykkja	  til	  dæmis	  að	  

hún	  sé	  í	  þessu	  námi,	  sé	  svona	  gömul	  og	  lítur	  svona	  út.	  Katla	  var	  sú	  eina	  sem	  sagði	  að	  

kynnin	  inn	  á	  Tinder	  væru	  skemmtileg,	  þar	  sem	  það	  lægi	  í	  loftinu	  að	  samtalið	  gætu	  leitt	  að	  

einhverju	  meira.	  Hún	  sagði	  að	  það	  væri	  því	  búið	  að	  slá	  fastri	  forsendu	  að	  það	  sé	  verið	  að	  

tala	  innan	  rýmis	  sem	  er	  skilgreint	  fyrir	  stefnumót.	  Katla	  og	  Tinna	  töluðu	  einnig	  um	  að	  á	  

Tinder	  gætu	  þær	  lent	  í	  að	  rekast	  á	  einhvern	  sem	  þær	  könnuðust	  við	  þá	  var	  það	  þægileg	  og	  
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einföld	  leið	  til	  þess	  að	  vita	  hvort	  viðkomandi	  hafi	  áhuga	  einhverju	  meira	  heldur	  en	  

vinsambandi	  og	  var	  það	  þannig	  sem	  Katla	  kynntist	  sínum	  maka.	  

	  

[...]Ég	  var	  búin	  að	  vita	  af	  honum	  lengi,	  við	  eigum	  400	  sameiginlega	  vini	  á	  facebook	  

og	  búin	  að	  vera	  saman	  í	  mörgum	  partýum	  og	  í	  skólanum	  en	  það	  þurfti	  einhverja	  brú	  á	  

milli	  okkar,	  það	  hafði	  aldrei	  skapast	  þannig	  aðstæður	  að	  við	  hefðum	  getað	  hist	  og	  það	  

gerðist	  á	  Tinder,	  loksins.	  

	  

Þátttakendur	  voru	  ekki	  allir	  á	  sama	  máli	  um	  hvort	  betra	  væri	  að	  kynnast	  

einhverjum	  í	  persónu	  eða	  ekki	  en	  þó	  virtust	  allir	  vera	  ánægðir	  með	  að	  það	  væri	  til	  miðill	  

eins	  og	  Tinder	  sem	  eykur	  allavega	  möguleika	  á	  að	  mynda	  ný	  tengsl.	  Eins	  og	  fram	  hefur	  

komið	  áður	  þá	  er	  mannveran	  líffræðilega	  hönnuð	  til	  þess	  að	  vera	  félagsvera	  (Morris,	  

2009)	  og	  virtist	  það	  undirstrika	  í	  viðtölum	  að	  það	  væru	  allir	  að	  leita	  að	  nýjum	  tengslum.	  

Það	  sem	  þótti	  áhugaverðast	  var	  að	  þeir	  viðmælendur	  sem	  eru	  enn	  að	  leita	  og	  eru	  

einhleypir,	  Alexandra	  og	  María,	  hafa	  sömu	  skoðun	  á	  forritinu,	  að	  þar	  sé	  ekki	  verið	  að	  

leitast	  eftir	  djúpum	  tengslum	  og	  fjallar	  kenningin	  um	  auðlegð	  miðla	  (e.	  media	  richness	  

theory,	  eða	  MRT)	  um	  það.	  

4.2 Að	  afla	  upplýsinga	  

Viðmælendur	  töluðu	  um	  mikilvægi	  myndanna	  sem	  eru	  settar	  á	  Tinder,	  að	  þær	  þyrftu	  að	  

endurspegla	  þá	  ímynd	  sem	  þú	  hefur	  af	  sjálfum	  þér	  svo	  hægt	  sé	  að	  dæma	  út	  frá	  þeim.	  Eins	  

og	  fram	  hefur	  komið	  hafa	  rannsóknir	  sýnt	  fram	  á	  það	  að	  einstaklingur	  ákveður	  að	  öllu	  leiti	  

út	  frá	  myndum	  hvert	  næsta	  skref	  verður,	  hvort	  hann	  vilji	  hefja	  samtal	  eða	  ekki	  (Satir,	  

1988).	  Viðmælendur	  voru	  á	  þeirri	  skoðun	  að	  myndir	  geta	  gefið	  góða	  vísbendingu	  um	  gildi	  

og	  persónu	  einstaklinga.	  Katla	  sagði	  frá	  því	  að	  hún	  hugsaði	  mikið	  um	  þær	  myndir	  sem	  hún	  

birti	  af	  sér	  á	  Tinder,	  hún	  vildi	  að	  myndirnar	  lýstu	  henni	  sem	  best	  og	  þannig	  túlkaði	  hún	  

einnig	  myndirnar	  hjá	  þeim	  sem	  birtust	  henni	  á	  Tinder.	  Hún	  sagði:	  

	  

[...]Ég	  setti	  mér	  alls	  kyns	  skilyrði	  og	  sumt	  var	  svo	  mikið	  hallæri	  að	  það	  hlyti	  að	  

benda	  til	  þess	  að	  karakterinn	  væri	  lítið	  spennandi	  en	  auðvitað	  eru	  þetta	  kannski	  

sleggjudómar,	  en	  maður	  sér	  bara	  yfirborðið	  á	  manneskjunni.	  
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Tinna	  sagði	  að	  með	  myndum	  væri	  hægt	  að	  gefa	  nokkuð	  góða	  sýn	  af	  því	  sem	  maður	  

er	  að	  leitast	  eftir,	  en	  hún	  væri	  til	  dæmis	  ekki	  að	  „matcha”	  við	  gaura	  sem	  eru	  naktir	  enda	  

setti	  hún	  ekki	  svoleiðis	  myndir	  af	  sér	  inn	  á	  forritið.	  María	  benti	  á	  að	  það	  versta	  við	  Tinder	  

væri	  að	  þar	  er	  dæmt	  eftir	  útliti	  og	  hún	  hafi	  ábyggilega	  neitað	  flottum	  strákum	  vegna	  útlits,	  

en	  bætti	  svo	  við	  að	  útlitið	  segir	  ekki	  allt.	  En	  það	  einskorðast	  ekki	  við	  samskipti	  á	  netinu	  að	  

dæmt	  sé	  eftir	  útliti.	  Samskipti	  sem	  eiga	  sér	  stað	  í	  persónu	  geta	  einnig	  stjórnast	  af	  útliti.	  

(Ciccarelli	  &	  White,	  2013,	  bls.	  368).	  Viðmælendur	  töluðu	  allir	  um	  að	  þegar	  það	  er	  einungis	  

hægt	  að	  styðjast	  við	  myndir	  þá	  var	  gjarnan	  leitað	  á	  öðrum	  miðlum	  að	  fleiri	  upplýsingum.	  

Algengt	  var	  að	  skoða	  Facebooksíður,	  leita	  að	  hópum	  sem	  viðkomandi	  tilheyrir	  og	  til	  

dæmis	  hvort	  það	  væru	  sameiginlegir	  vinir.	  Tinna	  sagði	  eftirfarandi:	  

	  

[...]Þegar	  ég	  matcha	  og	  ætla	  að	  byrja	  tala	  þá	  tékka	  ég	  fyrst	  á	  facebookinu	  hjá	  

manneskjunni...	  En	  hjá	  þeim	  sem	  ég	  hef	  verið	  að	  fara	  hitta	  þá	  hef	  ég	  google-‐að	  þá,	  þú	  

veist	  þetta	  er	  svo	  einfalt	  –	  afhverju	  ætti	  maður	  ekki	  að	  gera	  þetta.	  

	  

Fjölmargar	  leiðir	  eru	  til	  staðar	  til	  þess	  að	  afla	  frekari	  upplýsinga	  en	  það	  getur	  skipt	  

miklu	  máli	  að	  skorta	  ekki	  upplýsingar,	  því	  það	  getur	  haft	  áhrif	  á	  hvaða	  ákvörðun	  verður	  

tekin	  varðandi	  frekari	  samskipti	  (Case,	  2002).	  Sumum	  viðmælendum	  fannst	  vandræðalegt	  

að	  viðurkenna	  að	  þeir	  gerðu	  þetta	  á	  meðan	  öðrum	  fannst	  þetta	  vera	  ekkert	  nema	  eðlilegt.	  

4.3 Tinder	  reglur	  

Þrátt	  fyrir	  að	  spurningarlisti	  innihéldi	  ekki	  spurningu	  sem	  sneri	  að	  óskrifuðum	  reglum	  þá	  

kom	  það	  fram	  í	  öllum	  viðtölunum	  að	  um	  ákveðið	  hegðunarmynstur	  er	  að	  ræða	  við	  notkun	  

forritsins.	  Hægt	  er	  að	  líkja	  því	  við	  hugtakið	  Habitus	  sem	  Bourdieu	  (1984)	  notaðist	  við	  til	  að	  

útskýra	  félagslegt	  athæfi,	  en	  hann	  lýsir	  því	  sem	  lærðri	  hegðun	  sem	  verður	  til	  í	  gegnum	  

félagsleg	  athæfni	  (Warwick-‐Booth,	  2013,	  bls	  67.	  Viðmælendur	  voru	  allir	  sammála	  um	  að	  

það	  ríkja	  ákveðnar	  reglur	  um	  hvað	  sé	  rétt	  og	  rangt	  að	  gera	  á	  forritinu.	  Til	  að	  nefna	  dæmi	  

sögðu	  þrír	  af	  fjórum	  viðmælendum	  að	  strákarnir	  ættu	  að	  taka	  fyrsta	  skrefið	  og	  byrja	  spjall	  

og	  virðist	  það	  stafa	  af	  þeim	  gamaldags	  hugmyndum	  sem	  ríktu	  í	  samskiptum	  milli	  kvenna	  

og	  karla	  fyrir	  mörgum	  árum.	  Katla	  segir:	  
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[...]Ég	  hef	  þá	  reglu	  að	  ég	  hóf	  aldrei	  spjall,	  ég	  átti	  aldrei	  frumkvæðið	  að	  spjalli	  og	  ég	  

er	  af	  gamla	  skólanum	  að	  strákar	  þurfa	  hafa	  svoldið	  fyrir	  hlutunum,	  og	  vinkonum	  mínum	  

finnst	  það	  vera	  glatað	  og	  finnst	  ég	  vera	  með	  forneskjulegt	  viðhorf.	  

	  

Tinna	  var	  eini	  viðmælandinn	  sem	  átti	  oftast	  frumkvæðið,	  en	  hún	  var	  búin	  að	  vera	  á	  

Tinder	  í	  um	  það	  bil	  þrjú	  ár	  þegar	  hún	  hitti	  núverandi	  kærasta	  sinn	  á	  forritinu.	  Áður	  en	  hún	  

kynntist	  honum	  hafði	  hún	  breytt	  um	  aðferð	  sem	  hún	  notaði	  á	  Tinder,	  henni	  fannst	  hún	  

þurfa	  að	  prófa	  eitthvað	  nýtt	  til	  að	  sjá	  hvort	  að	  það	  myndi	  ganga	  betur.	  Svo	  hún	  setti	  sér	  

reglu	  um	  að	  hún	  myndi	  aldrei	  byrja	  samtal,	  heldur	  myndi	  hún	  bíða	  eftir	  að	  það	  væri	  haft	  

samband	  við	  sig,	  einnig	  með	  að	  eiga	  frumkvæðið	  að	  stefnumóti.	  Núverandi	  kærasti	  

hennar	  bauð	  henni	  út	  og	  eru	  þau	  saman	  í	  dag.	  Hún	  var	  ekki	  ánægð	  með	  að	  þetta	  tókst	  

með	  þessari	  aðferð	  og	  sagði:	  

	  

[...]Þetta	  er	  smá	  pirrandi,	  svona	  antifeminist,	  mjög	  pirrandi..	  kannski	  þarf	  gaurinn	  

að	  finnast	  eins	  og	  hann	  sé	  að	  vinna	  mig	  yfir	  sem	  er	  ömurlegt.	  Og	  ég	  vil	  eiginlega	  ekki	  trúa	  

því	  að	  ég	  sé	  að	  fara	  eftir	  þessu	  concepti...	  Ég	  vildi	  samt	  prófa	  eitthvað	  nýtt	  því	  ég	  var	  búin	  

að	  spila	  hinn	  leikinn	  svo	  lengi	  og	  það	  virkaði	  ekki.	  

	  

Tinna	  sagði	  frá	  því	  að	  hún	  væri	  mjög	  framhleypin	  manneskja	  í	  samskiptum	  og	  

fannst	  augljóslega	  leiðinlegt	  að	  þetta	  virtist	  hafa	  gengið	  um	  leið	  og	  hún	  breytti	  sínum	  

gildum.	  En	  það	  virðist	  vera	  ákveðin	  hefð	  og	  gildi	  í	  menningunni	  hvaða	  hegðun	  sé	  „eðlileg“	  

á	  Tinder	  (Ciccarelli	  &	  White,	  2013,	  bls.	  288).	  Það	  má	  velta	  því	  fyrir	  sér	  hvort	  þetta	  sé	  

vaxandi	  vandamál	  í	  samfélaginu	  að	  konur	  séu	  að	  slaka	  á	  viðhorfum	  sínum	  til	  

kynjajafnréttis	  þegar	  kemur	  að	  stefnumóti.	  

	  

Ýmsar	  aðrar	  hugmyndir	  um	  hvað	  sé	  rétt	  og	  rangt	  að	  gera	  á	  Tinder	  komu	  upp	  í	  

viðtölunum.	  Tveir	  af	  viðmælendum,	  Katla	  og	  María,	  töluðu	  um	  þann	  tíma	  dags	  sem	  þær	  

notuðu	  forritið	  til,	  að	  passa	  sig	  að	  vera	  ekki	  að	  gefa	  skyn	  að	  þær	  væru	  að	  leita	  af	  einhverju	  



29	  

skammtíma	  sambandi.	  Lýstu	  þær	  því	  þannig	  að	  þær	  reyndu	  að	  nota	  forritið	  ekki	  seint	  á	  

kvöldin.	  Katla	  sagði:	  

	  

[...]Ég	  vildi	  ekki	  vera	  á	  Tinder	  um	  nætur	  eða	  mjög	  seint	  á	  kvöldin.	  Því	  mér	  fannst	  ég	  

vera	  gefa	  til	  kynna	  að	  maður	  væri	  mögulega	  staddur	  á	  fyllerí	  og	  væri	  að	  þessu	  í	  

hálfkæringi...	  Þannig	  já	  ég	  tindraði	  bara	  að	  degi	  til.	  

	  

Og	  einnig	  skipti	  það	  máli	  hvenær	  samsvaranir	  (e.	  match)	  kæmu	  upp	  á	  símann,	  en	  

ef	  þær	  komu	  um	  helgar	  að	  nóttu	  til	  þá	  var	  það	  merki	  um	  ekki	  „efnilegt	  match”	  eins	  og	  það	  

er	  oft	  kallað.	  María	  lýsti	  því	  sem	  svo	  að	  það	  væri	  ekki	  skemmtilegt	  að	  fá	  samsvörun	  á	  

föstudags-‐	  eða	  laugardagskvöldi.	  Viðhorf	  um	  myndaval	  var	  samróma	  hjá	  öllum	  

viðmælendum.	  Það	  kom	  vel	  fram	  að	  það	  þótti	  ekki	  aðdáunarvert	  að	  birta	  speglamyndir	  og	  

hvað	  þá	  bert	  hold	  á	  síðunni.	  Katla	  segir:	  

	  

[...]Ég	  var	  búin	  að	  búa	  mér	  til	  formúlu,	  en	  allir	  þeir	  sem	  voru	  berir	  að	  ofan,	  þeir	  

voru	  off.	  Einnig	  speglamyndir,	  algjörlega	  off.	  	  Margir	  voru	  að	  vinna	  með	  myndir	  af	  sér	  með	  

skotvopn	  og	  fannst	  það	  vera	  eitthvað	  æðislega	  huggulegt	  að	  vera	  með	  riffil,	  ég	  er	  ekki	  

mikið	  fyrir	  það.	  

	  

Tinna	  segir	  að	  það	  hafa	  allir	  val	  um	  hvernig	  myndir	  séu	  birtar	  

	  

[...]Þetta	  eru	  6	  myndir,	  þú	  getur	  valið	  að	  setja	  speglapós	  eða	  líkamsmyndir	  og	  

representað	  þig	  þannig,	  en	  þú	  getur	  líka	  gefið	  til	  kynna	  í	  hvaða	  tómstundum	  þú	  ert	  í,	  hvað	  

þú	  hefur	  áhuga	  á	  og	  hvað	  þér	  finnst	  gaman.	  

	  

Að	  því	  sögðu	  skiptir	  myndaval	  sköpum	  og	  ætti	  að	  lýsa	  þeirri	  persónu	  sem	  stendur	  

á	  bakvið	  myndina.	  Aðrar	  reglur	  sem	  komu	  fram	  voru	  að	  þeir	  karlmenn	  sem	  eru	  feður	  og	  

fela	  það	  á	  Tinder	  væri	  ekki	  flott,	  frekar	  þótti	  aðdáunarverðara	  þegar	  þeir	  væru	  stoltir	  af	  

því	  og	  voru	  með	  mynd	  af	  sér	  og	  barninu,	  því	  það	  segir	  líka	  til	  um	  þeirra	  aðstæður.	  Einnig	  
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var	  rætt	  um	  hvað	  væri	  siðferðislega	  rétt	  að	  láta	  langan	  tíma	  líða	  frá	  sambandsslitum	  og	  

þar	  til	  farið	  væri	  á	  Tinder.	  Það	  þótti	  þá	  eðlilegt	  að	  sá	  aðili	  sem	  hætt	  var	  í	  sambandi	  með	  

myndi	  skrá	  sig	  á	  Tinder,	  jafnvel	  daginn	  eftir	  en	  sá	  sem	  slítur	  sambandi	  þarf	  að	  bíða.	  

Alexandra	  benti	  á	  áhugavert	  sjónarmið,	  en	  hún	  sagði	  Tinder	  vera	  skrítið	  forrit	  og	  að	  

leikreglurnar	  séu	  þannig	  að	  jafnvel	  það	  óvenjulegasta	  í	  samtali	  fólks	  sé	  það	  eðlilegasta	  

þegar	  það	  fer	  fram	  í	  gegnum	  miðil	  líkt	  og	  Tinder.	  Hún	  kom	  með	  dæmi	  til	  útskýringar:	  

	  

[...]Það	  er	  ekkert	  einlægt	  eða	  heilagt	  inn	  á	  þessu.	  Þú	  getur	  bara	  hent	  einhverjum	  út	  

ef	  þú	  vilt	  ekki	  tala	  við	  hann.	  Þarft	  ekki	  einu	  sinni	  að	  segja	  neitt.	  Þetta	  er	  svo	  steikt,	  þetta	  er	  

eins	  og	  fólk	  sem	  hittist	  á	  ljósum	  í	  umferðinni	  og	  hann	  blikkar	  og	  hún	  brosir,	  svo	  skrúfar	  

hann	  niður	  og	  hún	  gefur	  honum	  bara	  fokk	  merkið	  og	  keyrir	  burt	  og	  þetta	  þykir	  bara	  eðlileg	  

hegðun.	  

	  

Líkt	  og	  fram	  kom	  í	  byrjun	  þessa	  kafla	  sneri	  engin	  spurning	  að	  óskrifuðum	  reglum	  

svo	  að	  það	  er	  hægt	  að	  segja	  að	  það	  ríki	  ákveðinn	  habitus	  innan	  forritsins	  eða	  hefðir	  sem	  

virðast	  vera	  eðlilegar	  (Warwick-‐Booth,	  2013,	  bls	  67).	  Það	  sem	  þótti	  merkingabært	  við	  

greiningu	  þessa	  kafla	  snýr	  að	  þeim	  viðmælanda	  sem	  breytti	  sínum	  gildum	  og	  fann	  maka	  

þegar	  hún	  ákvað	  að	  hætta	  að	  sýna	  frumkvæði	  og	  bíða	  eftir	  að	  því	  að	  henni	  yrði	  boðið	  út.	  

Spurningar	  vakna	  við	  þessa	  staðreynd,	  sérstaklega	  vegna	  þess	  að	  þetta	  viðhorf	  virðist	  

endurspegla	  það	  sama	  hjá	  hinum	  viðmælendum.	  Eru	  konur	  tilbúnar	  að	  leggja	  frá	  sér	  

kynjagleraugun	  til	  að	  mynda	  ný	  tengsl?	  	  

4.4 Hefur	  Tinder	  áhrif	  á	  sjálfsmyndina?	  

Áhugavert	  var	  að	  kanna	  áhrif	  á	  líðan	  viðmælenda	  við	  að	  fá	  samsvörun	  (e.	  match)	  vegna	  

þess	  að	  svörin	  voru	  misjöfn	  eftir	  sambandsstöðu	  þeirra.	  Það	  er	  að	  segja,	  að	  þeir	  

viðmælendur	  sem	  voru	  í	  sambandi,	  sem	  var	  tilkomið	  vegna	  Tinder,	  álitu	  forritið	  hafa	  góð	  

áhrif	  á	  sjálfsmynd	  sína.	  Aftur	  á	  móti	  töldu	  þeir	  viðmælendur,	  sem	  voru	  enn	  að	  leita	  að	  

maka,	  forritið	  ekki	  endilega	  hafa	  góð	  áhrif	  á	  sjálfsmynd	  þeirra.	  María	  og	  Alexendra	  eru	  

þær	  sem	  eru	  ekki	  í	  sambandi	  en	  eru	  enn	  að	  leita	  að	  maka.	  Þær	  telja	  báðar	  að	  strákar	  séu	  

ekki	  að	  leita	  sér	  að	  maka	  í	  gegnum	  Tinder	  líkt	  og	  komið	  hefur	  fram.	  María	  segist	  hafa	  
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upplifað	  höfnun	  á	  Tinder,	  en	  hún	  hafði	  farið	  á	  stefnumót,	  haft	  áhuga	  á	  að	  hitta	  hann	  aftur	  

en	  sá	  sem	  hún	  var	  að	  hitta	  var	  ekki	  á	  sama	  máli.	  Hún	  sagði:	  

	  

[...]Þetta	  hefur	  alveg	  áhrif	  á	  sjálfsmyndina,	  því	  að	  ég	  hef	  alveg	  fengið	  höfnun	  

þarna.	  Þetta	  hefur	  líka	  alveg	  góð	  áhrif,	  en	  hefur	  á	  sama	  tíma	  afleiðingar.	  Þú	  kannski	  hittir	  

einhvern	  og	  svona..	  svo	  gengur	  það	  ekki	  upp.	  

	  

Alexandra	  hafði	  svipaðar	  sögur,	  stefnumót	  sem	  leiddu	  ekki	  til	  neins.	  Viðhorf	  þeirra	  

beggja	  var	  að	  forritið	  hafi	  ekki	  haft	  uppbyggjandi	  áhrif	  á	  sjálfsmynd	  þeirra,	  en	  sjálfsmynd	  

getur	  einmitt	  endurspeglast	  í	  gegnum	  félagsleg	  athæfi	  (Árni	  Guðmundsson,	  2006,	  bls.	  29).	  

Katla	  og	  Tinna,	  sem	  báðar	  voru	  í	  sambandi	  vegna	  Tinder,	  töldu	  forritið	  hafa	  góð	  áhrif	  á	  

sjálfsmynd	  þeirra.	  Það	  má	  tengja	  þessa	  góðu	  tilfinningu	  við	  tímann	  sem	  notendur	  leituðu	  

á	  forritið.	  Það	  virtist	  vera	  svo	  að	  tíminn	  sem	  viðmælendur	  fóru	  á	  Tinder	  var	  þegar	  þeim	  

leiddist,	  voru	  einmana	  eða	  vantaði	  einhvers	  konar	  viðurkenningu.	  Tinna	  lýsir	  því	  ágætlega:	  

	  

[...]Ég	  fer	  inn	  á	  Tinder	  á	  low	  tímunum	  mínum.	  Þegar	  það	  er	  mikið	  að	  gera	  hjá	  mér	  

og	  mér	  finnst	  ég	  vera	  virk	  manneskja	  þá	  hef	  ég	  ekki	  þörfina	  að	  fara	  út	  í	  þetta	  að	  leita	  að	  

einhverju	  og	  þá	  er	  nóg	  að	  ég	  sé	  bara	  ég,	  þannig	  er	  þetta	  þá	  að	  segja	  að	  þegar	  mér	  finnst	  

ekki	  nóg	  að	  vera	  bara	  ég,	  fer	  ég	  þá	  inn	  á	  Tinder...	  Það	  er	  alveg	  hægt	  að	  segja	  það.	  

	  

Alexandra	  segir	  einnig:	  

	  

[...]Ég	  held	  að	  ég	  myndi	  ekki	  fara	  á	  forritið	  ef	  ég	  væri	  á	  góðum	  stað	  andlega,	  þetta	  

er	  svona	  eins	  og	  pity,	  pínu	  svona	  eins	  og	  fá	  sér	  súkkulaði	  þegar	  manni	  líður	  illa	  og	  að	  fara	  

inn	  á	  Tinder	  þegar	  manni	  líður	  illa.	  

	  

Bæði	  María	  og	  Katla	  sögðu	  að	  þær	  færu	  á	  forritið	  þegar	  þeim	  leiddist	  á	  kvöldin	  og	  

voru	  einmana	  en	  þörfin	  fyrir	  að	  finna	  fyrir	  ást	  og	  viðurkenningu	  er	  fullkomlega	  eðlileg	  

samkvæmt	  þarfapýramída	  Maslow	  (Ciccarelli	  &	  White,	  2013,	  bls.	  279).	  Það	  virðist	  fara	  
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eftir	  sambandsstöðu	  hvort	  notendur	  telja	  Tinder	  hafa	  góð	  áhrif	  á	  sjálfmynd	  sína.	  Báðir	  

notendur	  sem	  ekki	  eru	  í	  sambandi	  tilkomið	  vegna	  Tinder,	  þær	  Alexandra	  og	  María,	  hafa	  

báðar	  verið	  nokkuð	  lengi	  á	  forritinu,	  svo	  það	  getur	  spilað	  þeirra	  líðan	  með	  forritið.	  	  

	  

4.5 Tómstundin	  Tinder	  

[...]Það	  var	  bara	  svo	  miklu	  fljótlegri	  og	  skilvirkaði	  leið	  að	  fara	  á	  Tinder	  en	  að	  fara	  á	  

leirkeranámskeið	  

	  

sagði	  Katla	  þegar	  ég	  spurði	  hana	  um	  tilgang	  hennar	  á	  Tinder	  og	  nefndi	  hún	  einnig	  

að	  hún	  færi	  líka	  svo	  lítið	  út	  á	  lífið.	  Það	  hefur	  þótt	  vinsælt	  í	  gegnum	  tíðina	  að	  stunda	  

skemmtanalífið	  til	  þess	  að	  mynda	  ný	  tengsl.	  Með	  tilkomu	  hnattvæðingar,	  þegar	  samskipti	  

eiga	  mörg	  sér	  stað	  á	  netinu,	  er	  hægt	  að	  velta	  því	  fyrir	  sér	  hvort	  Tinder	  sé	  jafnvel	  vinsælli	  

vettvangur	  til	  félagslegra	  tengsla.	  Það	  þótti	  áhugavert	  að	  heyra	  að	  allir	  viðmælendur	  

töluðu	  um	  hvað	  þeir	  færu	  sjaldan	  út	  á	  lífið,	  í	  því	  samhengi	  þegar	  spurt	  var	  um	  tilgang	  

þeirra	  á	  Tinder.	  Að	  því	  sögðu	  má	  velta	  því	  fyrir	  sér	  hvort	  skemmtanalífið	  kunni	  að	  vera	  

ágætis	  afþreying	  og	  mætti	  jafnvel	  tilgreina	  það	  sem	  tómstund	  ef	  tekið	  er	  mið	  af	  

tómstundafræðilegum	  kenningum.	  Katla	  segir	  svo:	  

	  

[...]Ég	  notaði	  þetta	  sem	  leið,	  þegar	  ég	  var	  einhleyp	  til	  að	  kynnast	  einhverjum	  

áhugaverðum	  og	  skemmtilegum	  og	  láta	  reyna	  á	  þetta	  eins	  og	  kannski	  aðrir	  gera	  á	  

djamminu.	  

	  

María	  tekur	  undir	  með	  djammið	  og	  segir:	  

	  

[...]Þetta	  er	  mjög	  sniðugt	  forrit	  fyrir	  einstæðar	  mæður	  sem	  komast	  lítið	  út,	  en	  svo	  

er	  það	  það..	  Er	  fólk	  eitthvað	  að	  kynnast	  á	  djamminu,	  þannig	  já	  þetta	  er	  sniðugt.	  

	  

Alexandra	  er	  einnig	  einstæð	  móðir	  og	  talaði	  um	  að	  komast	  lítið	  út	  til	  að	  kynnast	  

nýjum.	  Einstæðir	  foreldrar	  hafa	  einmitt	  minnsta	  frítimann	  (Leitner,	  M.J.	  og	  Leitner,	  S.F.,	  
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2012,	  bls.	  52).	  Það	  virðist	  vera	  svo	  að	  besti	  vettvangurinn	  til	  að	  mynda	  ný	  tengsl	  séu	  

Tinder	  og	  skemmtanalífið.	  Það	  virðist	  vera	  sjaldgæft	  að	  fólk	  kynnist	  líkt	  og	  í	  gamla	  daga,	  í	  

gegnum	  sameiginlega	  vini	  eða	  í	  gegnum	  fjölskyldu.	  Það	  má	  velta	  því	  fyrir	  sér	  hver	  ástæðan	  

yfir	  því	  að	  það	  tíðkist	  ekki	  lengur.	  Hægt	  er	  að	  tengja	  það	  við	  frítíma	  fólks,	  að	  fólk	  hafi	  

minni	  frítíma	  en	  áður.	  Samfélagslegar	  kröfur	  til	  fullorðinna	  einstaklinga	  eru	  miklar	  að	  því	  

leyti	  að	  allir	  eiga	  að	  vera	  vel	  menntaðir,	  búa	  vel,	  hreyfa	  sig	  og	  síðast	  en	  ekki	  síst	  vera	  

félagslegur	  því	  það	  er	  hollt	  fyrir	  sálina.	  Þegar	  til	  er	  forrit	  eins	  og	  Tinder	  er	  ekki	  skrítið	  að	  

fólk	  leitist	  í	  það	  í	  nútímasamfélagi.	  

4.6 Stormasamt	  samband	  við	  Tinder	  

Þegar	  illa	  gengur	  að	  finna	  ástina	  á	  Tinder,	  reynist	  notendum	  oft	  auðvelt	  að	  eyða	  forritinu.	  

Tekið	  er	  hlé	  og	  þegar	  líðan	  breytist	  og	  löngun	  til	  að	  notast	  við	  þessa	  gagnlegu	  og	  auðveldu	  

leið	  til	  makaleita	  er	  forritinu	  bara	  hlaðið	  niður	  að	  nýju.	  Þá	  hefst	  nýr	  kafli.	  Ástæður	  þess	  að	  

einstaklingar	  hætta	  geta	  verið	  margskonar,	  það	  getur	  stafað	  af	  leiða	  eða	  vantrú	  á	  að	  

forritið	  virki	  til	  að	  finna	  sér	  maka.	  Ástæða	  þess	  að	  einstaklingar	  hefja	  aftur	  leit	  á	  Tinder	  

geta	  líka	  verið	  fjölbreyttar,	  en	  ein	  þeirra	  getur	  hreinlega	  verið	  einmanaleiki.	  Viðmælendur	  

áttu	  flestir	  í,	  eins	  og	  þeir	  lýstu	  því	  ,	  „stormasömu	  sambandi“	  við	  Tinder.	  

	  

[...]Ég	  átti	  í	  stormasömu	  sambandi	  við	  Tinder	  eins	  og	  ábyggilega	  margir	  aðrir	  og	  

tók	  kafla	  sem	  ég	  var	  á	  því	  og	  þú	  veist	  fannst	  það	  fínt	  og	  fannst	  það	  nóg	  og	  eyddi	  því	  út	  úr	  

símanum	  í	  einhvern	  tíma.	  Þegar	  manni	  fór	  að	  leiðast	  á	  kvöldin	  þá	  freistaðist	  maður	  til	  þess	  

að	  hlaða	  því	  aftur	  niður.	  Þetta	  var	  svona	  kaflaskipt	  hjá	  mér.	  

	  

Tinna	  sagði	  að	  þegar	  hún	  fór	  á	  Tinder	  þá	  var	  það	  á	  þeim	  tímabilum	  sem	  hún	  vildi	  

vinna	  í	  ástarlífinu	  sínu.	  Þar	  sem	  hún	  fór	  inn	  á	  forritið	  á	  svokölluðum	  tímabilum	  þá	  man	  

hún	  stundum	  ekki	  hver	  „mötchin“	  hennar	  eru	  þegar	  þau	  birtast	  ekki	  strax.	  Það	  er	  að	  segja	  

ef	  einhver	  sem	  hún	  „swipeaði“	  til	  hægri	  á	  hann	  er	  þá	  ekki	  búinn	  að	  sjá	  hana,	  fyrr	  en	  

kannski	  nokkrum	  dögum	  seinna	  þegar	  hann	  fer	  inn	  á	  forritið.	  Hún	  sagðist	  eiga	  erfitt	  með	  

að	  muna	  eftir	  þeim	  „mötchum“.	  
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[...]Stundum	  swipeaði	  ég	  mjög	  lítið	  og	  þá	  var	  búið	  að	  fyllast	  fullt	  af	  mötchum	  af	  

þeim	  sem	  voru	  búnir	  að	  swipea	  mig.	  En	  svo	  þegar	  ég	  var	  kannski	  búin	  að	  vera	  swipea	  í	  

þrjá	  daga	  í	  röð	  þá	  fékk	  ég	  ekki	  matchið	  strax	  en	  þá	  mundi	  ég	  ekkert	  eftir	  viðkomandi	  

þegar	  hann	  matchaði	  mig....	  svo	  að	  mér	  fannst	  betra	  að	  fá	  matchið	  strax,	  því	  ég	  man	  

ekkert	  hver	  þetta	  var	  (hlær).	  

	  

Tinna	  og	  Alexandra	  voru	  báðar	  á	  því	  að	  þegar	  þær	  voru	  mikið	  á	  Tinder	  þá	  fóru	  þær	  

að	  hætta	  að	  vanda	  valið	  á	  þeim	  sem	  þær	  „swipe-‐uðu“	  til	  hægri.	  	  Svo	  þegar	  það	  kom	  

„match“	  í	  þeim	  tilfellum	  þá	  sagði	  Tinna	  meðal	  annars:	  

	  

[...]heyrðu	  ég	  á	  sjens	  í	  eitthvað	  miklu	  betra..	  

	  

Flestum	  viðmælendum	  þótti	  vandræðalegt	  að	  tala	  um	  að	  þeir	  væru	  oft	  búnir	  eyða	  

forritinu	  og	  hlaða	  því	  svo	  niður	  aftur.	  Síðar	  kom	  í	  ljós	  að	  það	  virðist	  vera	  algengt	  að	  fá	  leið	  

á	  Tinder,	  en	  athuga	  svo,	  á	  einmanna	  dögum,	  hvort	  það	  séu	  einhverjir	  nýir	  komnir	  inn	  á.	  	  

Upplifun	  viðmælanda	  heilt	  yfir	  var	  að	  þeir	  voru	  þakklátir	  fyrir	  forrit	  líkt	  og	  Tinder	  til	  

að	  mynda	  ný	  tengsl.	  Þó	  voru	  samróma	  niðurstöður	  um	  að	  það	  væri	  ekki	  alltaf	  skemmtilegt	  

að	  dæma	  út	  frá	  myndum.	  Óskrifaðar	  reglur	  á	  Tinder	  virðast	  vera	  þekkt	  fyrirbæri	  og	  eins	  og	  

áður	  hefur	  komið	  fram	  þá	  mætti	  kannski	  hafa	  áhyggjur	  á	  þessu	  kynjaviðhorfi	  með	  að	  

strákar	  eigi	  alltaf	  að	  taka	  fyrsta	  skrefið.	  Áhugavert	  var	  að	  heyra	  þau	  áhrif	  sem	  Tinder	  hafði	  

á	  sjálfsmynd	  þátttakenda,	  en	  alltaf	  þegar	  sú	  spurning	  kom	  upp	  urðu	  viðmælendur	  mjög	  

hugsi.	  
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5 Umræður	  

Í	  þessum	  kafla	  verður	  dreginn	  fram	  helsti	  lærdómur	  við	  rannsóknina	  og	  skoðaður	  í	  

fræðilegu	  samhengi.	  Ljóst	  er	  að	  þýði	  rannsakanda	  er	  lítið	  og	  því	  er	  erfitt	  er	  að	  alhæfa	  

niðurstöðurnar.	  Engu	  að	  síður	  mun	  rannsakandi	  vinna	  út	  frá	  þeim	  upplýsingum	  sem	  

fengust	  ásamt	  því	  að	  tengja	  við	  fræðilegt	  efni.	  Einnig	  verður	  fjallað	  um	  vangaveltur	  

rannsakanda.	  Þær	  spurningar	  sem	  rannsakandi	  leitaðist	  við	  að	  svara	  eru:	  	  

„Er	  Tinder	  vettvangur	  fyrir	  fólk	  til	  að	  mynda	  ný	  tengsl?	  Hverskonar	  tengsl	  myndast	  

þar?	  Er	  hægt	  að	  telja	  Tinder	  sem	  tómstund?	  Hefur	  Tinder	  áhrif	  á	  sjálfsmyndi	  notanda?“	  

Niðurstöður	  gefa	  til	  kynna	  að	  Tinder	  geti	  verið	  vettvangur	  til	  myndunar	  á	  

tengslum.	  Þau	  tengsl	  sem	  myndast	  þar	  fara	  eftir	  þeim	  hugmyndum	  sem	  notandi	  hefur	  um	  

Tinder,	  líkt	  og	  kenningin	  um	  auðlegð	  miðla	  fjallar	  um	  (Daft	  R.,	  og	  Lengel,	  1986).	  	  Tveir	  af	  

fjórum	  viðmælendum,	  sem	  voru	  búnir	  að	  finna	  maka	  inni	  á	  forritinu,	  höfðu	  tröllatrú	  á	  því.	  

Aftur	  á	  móti	  töldu	  hinir	  tveir,	  sem	  ekki	  voru	  búnar	  að	  finna	  maka,	  menn	  einungis	  vera	  á	  

Tinder	  til	  að	  leita	  að	  einna	  nætur	  gamni.	  Það	  er	  hægt	  að	  áætla	  að	  það	  sé	  auðvelt	  að	  

misskilja	  það	  sem	  fer	  fram	  á	  miðlum	  líkt	  og	  Tinder	  þar	  sem	  ekki	  er	  krafist	  svara	  

samstundis	  (Parks	  og	  Floyd,	  1996).	  	  Til	  dæmis;	  maður	  sem	  langar	  mikið	  í	  kærustu,	  sendir	  

skilaboð	  um	  hvað	  kona	  sé	  að	  gera,	  þá	  gæti	  hún	  tekið	  því	  eins	  og	  hann	  sé	  að	  biðja	  hana	  um	  

að	  hitta	  sig	  undir	  öðrum	  formerkjum	  en	  hún	  hefur	  í	  huga,	  eingöngu	  vegna	  þess	  að	  þannig	  

er	  viðhorf	  hennar	  til	  forritsins.	  

Samfélagið	  gerir	  sífellt	  meiri	  kröfur	  á	  mannfólkið	  og	  það	  gæti	  verið	  ástæðan	  fyrir	  

því	  að	  fólk	  hefur	  minni	  frítíma	  en	  áður.	  Eigi	  að	  síður	  er	  mikilvægt	  að	  eiga	  tíma	  aflögu	  til	  að	  

gera	  það	  sem	  gerir	  mann	  ánægðann.	  Viðmælendur	  leituðu	  á	  Tinder	  í	  frítíma	  sínum,	  þegar	  

þeir	  fundu	  þörfina	  að	  finna	  fyrir	  ást	  og	  að	  elska.	  Hægt	  er	  að	  telja	  Tinder	  sem	  tómstund,	  og	  

sagði	  einn	  viðmælandinn	  einmitt	  að	  hann	  fari	  frekar	  Tinder	  heldur	  en	  leirkeranámskeið	  til	  

að	  kynnast	  maka.	  Tinder	  er	  tómstund	  sem	  gerir	  fólki	  auðveldara	  fyrir	  að	  mynda	  félagsleg	  

tengsl	  og	  kynnast	  einhverjum	  nýjum,	  nú	  eða	  kunningja	  en	  á	  allt	  öðrum	  forsendum.	  

Það	  bar	  á	  því	  við	  úrvinnslu	  viðtalanna	  að	  Tinna	  og	  Katla	  hefðu	  betri	  sjálfsmynd	  en	  

Alexandra	  og	  María.	  Það	  gæti	  stafað	  af	  viðfangsefni	  rannsóknarinnar,	  vegna	  þess	  að	  þær	  

voru	  að	  ræða	  um	  eitthvað	  sem	  var	  ekki	  búið	  að	  ganga	  upp	  hjá	  þeim.	  Það	  gæti	  hafa	  vantað	  
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samhljóm	  á	  milli	  hugsjóna	  sjálfsins	  þeirra	  og	  raunverulega	  sjálfsins.	  Það	  þarf	  að	  ganga	  

saman	  svo	  að	  einstaklingi	  líði	  vel.	  (Ciccarelli	  &	  White,	  2013,	  bls.	  399).	  	  	  	  

Það	  þótti	  áhugavert	  að	  heyra	  hvernig	  andlegt	  ástand	  viðmælenda	  var	  þegar	  þeir	  

fóru	  inn	  á	  forritið.	  Það	  voru	  samhljóma	  niðurstöður	  um	  að	  konurnar	  leituðu	  á	  forritið	  

þegar	  þær	  þurftu	  aukningu	  á	  sjálfstrausti	  og	  þegar	  þeim	  leiddist.	  Það	  er	  eðlilegt,	  því	  

samkvæmt	  Abraham	  Maslow	  leitast	  einstaklingar	  við	  að	  að	  uppfylla	  þá	  þörf	  eða	  hvata	  að	  

finna	  fyrir	  því	  að	  einhver	  elski	  mann	  og	  virði	  (Ciccarelli	  &	  White,	  2013,	  bls.	  279).	  Það	  hefur	  

verið	  í	  umræðunni	  að	  Tinder	  sé	  grunnhyggið	  forrit,	  þar	  sem	  þú	  sérð	  einungis	  yfirborðið	  á	  

manneskjunni.	  Því	  má	  segja	  að	  líkamlega	  sjálfsmyndin	  hafi	  töluverð	  áhrif.	  Eins	  og	  kom	  

fram	  í	  fræðilega	  hluta	  ritgerðarinnar	  þá	  fjallar	  líkamleg	  sjálfsmynd	  um	  útlit	  og	  atgervi	  

líkamans	  (Skaalvik	  og	  Skaalvik,	  2013).	  En	  það	  hefur	  verið	  sýnt	  fram	  á	  að	  í	  samskiptum	  í	  

persónu	  sé	  líka	  dæmt	  út	  frá	  útliti	  um	  hvert	  næsta	  skref	  verður	  (Ciccarelli	  &	  White,	  2013,	  

bls.	  368).	  

Það	  er	  varla	  hægt	  að	  líta	  fram	  hjá	  þeim	  staðreyndum	  sem	  gilda	  hjá	  viðmælendum	  

og	  hver	  persónuleg	  staða	  þeirra	  er	  núna.	  María	  og	  Alexandra	  eiga	  báðar	  börn	  og	  hafa	  því	  

upplifað	  foreldraástina	  sem	  áður	  hefur	  verið	  nefnd.	  Foreldraást	  er	  ást	  þar	  sem	  ríkir	  tryggð,	  

heilindi	  og	  umhyggja	  (Vísindavefur,	  2000).	  Hún	  er	  tjáð	  sem	  sterkasta	  ástin	  og	  því	  er	  

kannski	  hægt	  að	  gera	  ráð	  fyrir	  að	  það	  sé	  erfiðara	  að	  finna	  einhvern	  til	  að	  elska	  þegar	  

maður	  hefur	  upplifað	  þessa	  foreldraást	  en	  sú	  ást	  hefur	  verið	  líkt	  við	  sanna	  ást	  

(Vísindavefur,	  2000).	  Einnig	  er	  hægt	  að	  velta	  því	  fyrir	  sér	  hvort	  að	  það	  þyki	  ekki	  

eftirsóknavert	  að	  stofna	  til	  markbæra	  tengsla	  með	  einstaklingi	  sem	  á	  barn	  fyrir.	  Hægt	  er	  

að	  gera	  ráð	  fyrir	  það	  séu	  ekki	  allir	  tilbúnir	  í	  að	  verða	  stjúpforeldrar.	  	  

Ef	  dregnar	  eru	  ályktanir	  út	  frá	  þessari	  rannsókn	  er	  hægt	  að	  segja	  að	  Tinder	  sé	  

vettvangur	  fyrir	  markbær	  tengsl,	  líkt	  og	  ástarsamband.	  Þær	  upplýsingar	  geta	  gagnast	  þeim	  

notendum	  sem	  enn	  eru	  að	  leita	  að	  maka.	  Það	  sem	  kom	  einnig	  fram	  er	  að	  það	  sé	  mikilvægt	  

að	  vita	  að	  hverju	  er	  leitað	  og	  það	  að	  vera	  vandlátur	  getur	  hjálpað	  til	  við	  að	  finna	  maka.	  

Rannsóknin	  leiddi	  einnig	  í	  ljós	  að	  Tinder	  getur	  haft	  niðurrífandi	  áhrif	  á	  sjálfsmynd,	  það	  

virðist	  vera	  svo	  þegar	  notandi	  er	  búinn	  að	  vera	  í	  langan	  tíma	  á	  forritinu	  án	  þess	  að	  stofna	  

til	  markbæra	  tengsla.	  	  
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6 Lokaorð	  

Þegar	  hugmyndin	  um	  Tinder	  sem	  lokaverkefni	  kviknaði,	  hafði	  ég	  ákveðnar	  hugmyndir	  í	  

huga	  og	  vildi	  kanna	  sjónarmið	  beggja	  kynja.	  Það	  reyndist	  vera	  mjög	  erfitt	  að	  fá	  karlmenn	  í	  

viðtal	  svo	  ég	  ákvað	  að	  fjalla	  um	  Tinder	  eingöngu	  út	  frá	  sjónarhorni	  kvenna.	  Ég	  hafði	  þær	  

hugmyndir	  um	  að	  enginn	  væri	  að	  leita	  að	  ást	  á	  forritinu,	  heldur	  að	  þetta	  væri	  fljótleg	  leið	  

fyrir	  fólk	  að	  leita	  sér	  að	  einna	  nætur	  gamni.	  Skjótt	  skipaðist	  veður	  í	  lofti	  eftir	  viðtölin	  o	  

ljóst	  vr	  að	  fólk	  virðist	  vera	  leita	  að	  ást	  og	  það	  fannst	  mér	  athyglisvert.	  

Ég	  fékk	  góð	  svör	  við	  gerð	  þessarar	  rannsóknar	  og	  það	  sem	  er	  meira	  spennandi,	  er	  að	  ég	  

komst	  að	  ýmsu	  sem	  ég	  gerði	  mér	  ekki	  grein	  fyrir	  að	  væri	  í	  gangi	  á	  Tinder,	  líkt	  og	  óskrifuðu	  

reglurnar.	  	  

Sem	  verðandi	  Tómstunda-‐	  og	  félagsmálafræðingur	  tel	  ég	  mig	  hafa	  lært	  mikið	  við	  

gerð	  þessara	  rannsóknar.	  Tómstunda-‐	  og	  félagsmálafræði	  snýst	  mikið	  um	  félagsleg	  tengsl	  

og	  samskipti	  og	  það	  var	  áhugavert	  að	  dýpka	  skilning	  minn	  á	  því	  efni.	  Sérstaklega	  þar	  sem	  

tækniþróunin	  hefur	  aukist	  verulega	  undafarin	  ár	  og	  samskipti	  fólks	  fara	  að	  miklu	  leyti	  

fram	  í	  gegnum	  netið.	  

	  

	  

6.1 Rannsóknir	  í	  framhaldinu	  

Með	  þessa	  ritgerð	  að	  leiðarljósi	  væri	  hægt	  að	  kanna	  stærri	  hóp	  og	  fá	  fram	  sjónarhorn	  

karla.	  Ásamt	  því	  væri	  hægt	  að	  kanna	  hvort	  það	  væri	  munur	  eftir	  búsetu,	  það	  hefur	  verið	  í	  

umræðunni	  að	  Íslendingar	  notast	  við	  forritið	  á	  annan	  hátt	  heldur	  en	  þeir	  sem	  eru	  erlendis.	  

Það	  er	  hægt	  að	  skoða	  Tinder	  út	  frá	  mörgum	  sjónarhornum	  og	  væri	  því	  áhugavert	  að	  sjá	  

fleiri	  rannsóknir	  gerðar.	  
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Viðauki	  1:	  Spurningar	  til	  viðmælenda	  

1.	  Hvernig	  notarðu	  Tinder?	  

2.	  Í	  hvaða	  tilgangi	  notarðu	  Tinder?	  

3.	  Hvernig	  lætur	  Tinder	  þér	  líða?	  

4.	  Hvernig	  hefur	  það	  áhrif	  á	  sjálfsmynd	  þína?	  

5.	  Greinir	  þú	  mun	  á	  samskiptinu	  þínum	  á	  Tinder	  og	  í	  raunveruleikanum,	  hvernig?	  

6.	  Felur	  Tinder	  í	  sér	  einhverja	  fórn?	  (Ertu	  að	  tapa	  eða	  græða)	  

7.	  Hvernig	  tilfinning	  er	  að	  fá	  match?	  (en	  þegar	  þú	  swipe´ar	  eða	  færð	  skilaboð)	  

8.	  Hefur	  Tinder	  uppbyggjandi	  áhrif	  á	  líf	  þitt	  eða	  niðurrífandi,	  hvernig?	  
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Viðauki	  2:	  Formlegt	  bréf	  þátttakenda	  

Kæri	  þátttakandi	  

Þessa	  önnina	  er	  ég	  að	  vinna	  rannsókn	  á	  stefnumótaforritinu	  Tinder.	  Ég	  er	  að	  skoða	  

hvernig	  og	  í	  hvaða	  formi	  félagsleg	  tengsl	  birtast	  hjá	  viðmælendum	  á	  aldursbilinu	  26-‐36	  

ára.	  Markvisst	  er	  ég	  að	  leitast	  við	  að	  svara	  spurningunni:	  Hvernig	  er	  birtingaform	  

félagslegra	  tengsla	  á	  Tinder?	  Veraldleg	  samskipti	  hafa	  aukist	  í	  gegnum	  tíðina	  og	  langar	  mig	  

til	  þess	  að	  skoða	  hvort	  Tinder	  sé	  partur	  af	  þeirri	  þróun,	  það	  er	  að	  segja	  að	  hvort	  fólk	  hafi	  

yfir	  höfuð	  meira	  samskipti	  í	  gegnum	  veraldvefinn	  heldur	  en	  „in	  real	  life“.	  Hvort	  þetta	  sé	  

eina	  leiðin	  fyrir	  fólk	  til	  þess	  að	  kynnast	  á	  tímum	  sem	  þessum?	  

Gætt	  verður	  trúnaðar	  og	  nafnleyndar	  í	  verkefninu	  þegar	  unnið	  er	  með	  gögn	  úr	  viðtölum.	  

Ef	  þið	  hafið	  einhverjar	  athugasemdir	  eða	  spurningar	  um	  rannsóknina	  bið	  ég	  ykkur	  um	  að	  

vera	  í	  sambandi	  við	  mig.	  

	  

Takk	  fyrir	  að	  taka	  þátt	  

Dóra	  Sveinsdóttir	  


