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Å
lborgenseren 18-årige Dlara Qadri
er vel et godt bud på, hvordan en
kvindelig version af den ret så
dameforstyrrede Don Juan kunne se
ud. Hun har magnetiserende brune
øjne. Langt, mørkt, krøllet hår. Men
i modsætning til Don Juan lever

Dlara i en tid med smartphones og dating-appen
Tinder, som hun bruger flittigt. På under seks
måneder har Dlara fået match med tusind mænd,
der potentielt er villige til at mødes med hende.
Et antal, der sandsynligvis kunne få selv Don
Juan til at gispe efter vejret. 

I dag er vores dating-teknologier i form af apps
som Tinder, Happn og Grindr blevet så effektive
til at etablere kontakt mellem mennesker, at
nogle af verdens førende forskere frygter, hvilke
konsekvenser de har for den vedvarende kærlig-
hed. Ifølge Scott W. Campbell, professor i mobil-
teknologi ved Michigan University i USA, ligger
disse dating-apps i forlængelse af en kultur, hvor
vi i stigende grad forventer ”smutveje”. 

»Vi ønsker, at ting er direkte, simple og ligetil,
og hvis man skal lave en masse mellemregninger,
så er det ikke vores arbejde. Måske har vi altid
forventet smutveje, men den teknologiske evolu-
tion går nu så hurtigt, at vores ønsker bliver
opfyldt på måder, der slet ikke var mulige tidli-
gere,« siger han.

Dlara hørte om Tinder for første gang ved jule-
tid 2014, da nogle veninder fortalte hende om
appen på gymnasiets fredagsbar. Hun tog hjem
og fortalte sin mor om Tinder, hvorefter de sam-
men installerede den og begyndte at swipe.
”Swipe” betegner den process, man gennemgår,
når man leder efter partnere på Tinder. Mænd
(eller kvinder, afhængigt af præference) ligger
som kort i en bunke, hvorefter man med pegefin-
geren trækker dem til højre på skærmen, hvis
man er interesseret og til venstre, hvis man ikke
er interesseret. Hvis begge parter har trukket
hinanden til højre (og dermed vist, at de er inter-
esseret i hinanden), er der jackpot: En notifika-
tion popper op, hvori der står: ”You got a new
match”, og en chat-samtale kan begynde. 

Konventionelle onlinedating-sider har eksiste-
ret i langt flere år end Tinder, men er aldrig kom-
met i nærheden af Tinders popularitet. Den min-
dre end tre år gamle app har taget verden med
storm, og algoritmerne, der styrer, hvilke potenti-

elle partnere, man præsenteres for, er nu blevet
en integreret del af mange menneskers kærlig-
hedsliv. Nye tal fra Tinder viser, at 26 millioner
match bliver lavet dagligt, hvoraf mere end 6 mil-
lioner udmunder i reelle møder. Og i Danmark
lader vi til at være særligt glade for Tinder, da vi
har den andenhøjeste ”match-rate” i EU. 

Tinder er blevet kaldt overfladisk og en ”sex-
app”, fordi man sjældent skimmer mere end et
par profilbilleder, før man viser sin interesse.
Men ifølge Tinders grundlægger og chef, Sean
Rad, er det ikke mere overfladisk end at se en
person i en bar og få lyst til at snakke med denne.
Han argumenterer for, at man faktisk kan få flere
informationer fra Tinder, end man kan i baren,
fordi måden, man præsenterer sig på via billeder,
kan sige meget om, hvem man er. Desuden har
Tinder for nylig tilladt folk at koble deres Insta-
gram-profil på deres Tinder-profil, så der er
endnu mere materiale at gå på opdagelse i. Ifølge
Sean Rad er Tinders succes i høj grad en konse-
kvens af, at tjenesten har udryddet frygten for
afvisning. Man kan først starte en samtale, når to
personer har vist interesse i hinanden, hvilket
umuliggør situationen, hvor man kontakter en
fremmed, der synes, man er dybt utiltrækkende. 

Hurtig tilfredsstillelse
Ifølge forfatteren til bogen ”Hooked”, Nir Eyal,
der underviser i vanedannende teknologier ved
Stanford University, har vores teknologi forkortet
afstanden fra at føle et behov til at få det tilfreds-
stillet. Det har teknologi gjort siden begyndelsen
af menneskeheden, hvad enten der er tale om
bomuld eller iPhones, men aldrig før med denne
hastighed. 

»Afstanden er blevet så kort, at vi finder til-
fredsstillelsen langt oftere. En potentiel date er
ikke længere væk end et greb i lommen og et par
strejf med pegefingeren. Desuden er Tinder eks-
tremt vanedannende, fordi belønningen i form af
match ofte indtræffer. Jo flere gange vi gentager
swipe-mønstret, jo større er sandsynligheden for,
at en vane bliver skabt, og man bliver afhængig,«
siger han.

Desuden er ”skønheden” ved Tinder, ifølge Nir
Eyal, at dens popularitet har vist, hvor overfladi-
ske vi mennesker i virkeligheden er. Bl.a. at vi
ikke går så meget op i at læse lange tekster om,
hvem den fremmede er. 

18-årige Dlara Qadri har på under et halvt år fået
match med 1000 mænd på dating-appen Tinder.

Find den nye
kærlighed med
blot et ”swipe” 

RASMUS PALLUDAN | rasmus.palludan@jp.dk

Dating-appen Tinder har taget Danmark og verden med storm og
revolutioneret onlinedating. Ifølge nogle af verdens førende
eksperter er den effektive dating-teknologi, som lader os høste
dates, som foregik det med en mejetærsker, en trussel mod den
tidskrævende, romantiske kærlighed. 

TINDER
I DANMARK 
OG VERDEN

Tinder er tilgængeligt i
196 lande.

26 millioner match bli-
ver lavet dagligt, med
mere end 6 millioner
match, som udmunder i
dates.

Danmark er nummer ni i
Tinders topti over euro-
pæiske markeder. 

11 pct. flere match fin-
der sted i Danmark sam-
menlignet med det glo-
bale gennemsnit. 

Danmark har den anden-
højeste ”match-rate” i
Europa. 

København er den by i
Danmark med mest
Tinder-brug. 
Kilde: Tinder, 2015
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»Det er slet ikke så vigtigt som, hvordan den
fremmede ser ud,« griner han.

Tinder ligger således langt fra traditionelle
online-dating sider som eHarmony, OKCupid og
Match.com. Man skal ikke udfylde spørgeske-
maer, hvori man fortæller om sine interesser.
Man skal ikke lave lange brevudvekslinger med
hinanden. Man skal bare uploade et par billeder,
indstille den radius på x antal kilometer, man
søger partnere i, og så ruller dating-lavinen. En
date i en fremmed by kan arrangeres i løbet af få
minutter.

»Bådejeg og min mor var vildt nysgerrige i

starten, og det begyndte lidt som en joke,« for-
tæller Dlara Qadri: 

»Min mor fik match med de lækreste mænd.
De var bedre end mine mænd. Men min mor slet-
tede det efter to dage, fordi mændende begyndte
at skrive til hende, og far blev lidt fornærmet.
Men jeg blev ved med at have det, fordi det var
nogle sjove beskeder, der kom.«

At Tinder er underholdende, er ligeledes et
vigtigt element i forklaringen af appens succes
ifølge forfatteren Tomas Chamorro-Premuzic,
der er professor i forretningspsykologi ved Uni-
versity of London. Tinder tilfredsstiller nogle
grundlæggende evolutionære og sociale behov.
Appen lader os teste, pleje og maksimere vores
eget dating-potentiale og vores konkurrence-
instinkter. En holdning, der understøttes af en ny,
opsigtsvækkende undersøgelse fra GlobalWebIn-
dex, der viser, at 42 procent af de aktive Tinder-

brugere allerede har en partner. De bruger mulig-
vis Tinder til at teste, om deres nuværende kære-
ster nu også matcher deres egen vægt på
dating-markedet. Ifølge Chamorro-Premuzic til-
fredsstiller Tinder desuden en intellektuel nys-
gerrighed efter at høre, hvad fremmede menne-
sker synes om en. 

»I vores teknoseksuelle tidsalder har teknolo-
gien ikke bare gjort processen at date til et spil
(gamified, red.), men dating er også blevet seksu-
aliseret. Mobildating er meget mere end et mid-
del til et mål – det er også et mål i sig selv. På
Tinder er påskuddet, at man vil møde en person,
men den sande tilfredsstillelse kommer fra Tin-
der-processen,« fortæller Tomas Chamrorro-Pre-
muzic. Han mener, at Tinder er et ud af flere
eksempeler på en seksualisering af vores urbane
gadgets. Derudover eliminerer Tinder ventepau-
ser og bygger bro mellem digital og fysisk dating
ved at lade brugeren få øjeblikkelig tilfredsstil-
lelse, hvilket gør appen næsten lige så afhængig-
hedsskabende som Facebook, forklarer han. 

1.000 mænd på seks måneder
Dlara Qadri bliver med sine 1.000 match på under
seks måneder repræsentant for en generation,
der vel aldrig før i dating-historien har været så
bevidst om sine muligheder i dating-verdenen.
Dlara bruger dog primært tjenesten for under-
holdningens skyld, for Tinder-mændene er som
regel lette at gennemskue og skriver oftest platte
beskeder a la »Did you fall down from heaven,
cause I really wanna fuck you?«-beskeder, forkla-
rer hun. Men i København antager appen en
mere seriøs karakter. 

»Når jeg er i København, så går det virkelig
ned med ”skal vi drikke kaffe”-muligheder. Så bli-
ver Tinder pludselig mindre en leg, for der er jo
nogle spændende folk, der spørger. Og så tænker
man: Skal jeg gøre det eller ikke gøre det?« for-
tæller Dlara Qadri.

Dlara Qadri har da også indstillet sin app til at
lede efter mænd i alderen 18-50, så hun ser mænd
i alle aldre og afskygninger gøre kur til hende.
Hun har dog kun mødt én fyr fysisk. 

»Da jeg fik Tinder, havde jeg ikke troet, at jeg
ville tage hjem til en fremmed og have det super-
hyggeligt. Men appen overraskede mig meget. 

Kilden er: GlobalWebIndex, 2015 JP-grafik: GERT GRAM

Brugerprofil på Tinder
Undersøgelsen er baseret på brugere i alderen 16-64.
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Ifølge sociolog Carsten
Radil er det, der foregår
på Tinder, ikke dating i
traditionel forstand. Det
er nærmere det, som
han vil kalde præ-dating,
en process, der kommer,
før den egentlige date
finder sted. Det kan
sammenlignes med at
kaste et flirtende blik på
en person, når man pas-
serer dem i byen, før en
reel kommunikation ind-
ledes. 

»I dag ser vi, at en sen-
modernitetsforestilling
om det moderne, frie in-
divid begynder at over-
tage selve det funda-
ment, som den romanti-
ske kærlighed bygger
på,« fortæller han og
definerer romantisk kær-
lighed som en ideologi,
hvortil forestillingen om
den eneste ene knytter
sig. 

Læser man de indleden-
de Tinder-beskeder fra
et udpluk af Dlara Qadris
bejlere, så skal man hel-
ler ikke være professor i
litteraturvidenskab for
at afkode, at de ikke alle
er lige seriøse. 

VIL DU HAVE EN
TREKANT?

Generelt forsøger mæn-
dende på Tinder – med
varierende grad af held –
humor, når de vil flirte,
fortæller Dlara Qadri. 

I sin korte karriere på
platformen er hun blevet
spurgt om alt fra meget
direkte »Vil du være med
i en trekant?«-beskeder
til mere nuttede »Jeg
har brug for en date til
min fætters brullup. Vil
du med?«-beskeder.
Selv er hun ret overra-
sket over, hvor aggressi-
ve mænd er på platfor-
men i deres jagt efter at
få et møde stablet på
benene. 

Ifølge Dlara gør mæng-
den af tilnærmelser, at
man langtfra tager hver
enkelt henvendelse så
seriøst, som man ville
gøre, hvis en fyr kom op
og sagde, at hun så sød
ud ansigt til ansigt. »På
en bar ville jeg blive vildt
glad, hvis en fyr kom op
til mig og sagde, at jeg
er smuk,« siger hun.
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Man kan godt blive lidt forvirret over antallet af
mænd, så ofte får man et match og glemmer det
igen med det samme. Og jeg tager heller ikke
Tinder-match så mega seriøst, fordi der er så
meget at vælge mellem. Der er så mange mulig-
heder, at man tænker: Hvis jeg ikke kan få en date
med ham der, så kan man få en date med ham
der,« mener Dlara Qadri.

En trussel mod kærligheden
Vi lever i en tid, hvor ægteskabet har det hårdt. I
2014 blev 19.435 ægtepar skilt. Det er det højeste
antal skilsmisser, der nogensinde har været i
Danmark på et år, og det er 23 pct. flere end det
gennemsnitlige antal skilsmisser de seneste ti år.
Derfor er det oplagt at se nærmere på, hvad
denne effektive nye dating-teknologi kan gøre
ved vores kærlighedhedsliv. Tinders fordele
synes åbenlyse: Vi kan møde masser af nye men-
nesker med hidtil uanede hastigheder. Vi kan
finde dates på få minutter med lidt tommelfinger-
trylleri fra sofaen. Tinder forener turister med
lokale på ferie. Og så er det naturligvis også
muligt at finde en fast partner på Tinder. Dlara
Qadri fortæller for eksempel at en af hendes ven-
inder for nylig har fået en fast kæreste via en
Tinder-date. Men selv om man ikke kan afvise, at
Tinder kan understøtte folks søgen efter dybere
relationer, så mener en række af verdens førende
it-tænkere, at teknologien rummer nogle indbyg-
gede farer, der truer selve kærlighedens funda-
ment. 

Ifølge it-tænkeren Andrew Keen, forfatter til
bøgerne ”Digital Vertigo” og ”The Internet Is Not
the Answer”, er Tinder udtryk for ”den ultima-
tive bekvemmelighedskultur”. På Tinder kan du
potentielt arrangere en date og have sex med en
person i løbet af en time. 

»Tinder laver sikkert snart et samarbejde med
AirBNB og hoteller, så man kan arrangere sine
møder lige rundt om hjørnet og mødes til sex,«
spekulerer han. Internettets hurtighed og øjeblik-
kelighed – selv når det kommer til intime ting
som dates og sex – kan gøre os til fattigere men-
nesker. Vi kan ende med at »underholde os selv
til døde«, siger Andrew Keen med reference til
tv-kritikeren Neil Postmans bog med samme titel
fra 1985.

Andrew Keen finder i Aldous Huxleys klassi-
ske roman ”Brave New World” den sande advar-
sel om, hvad Tinder kan gøre ved vores kærlig-

hedsliv, hvis vi ikke passer på. I bogen gør folk
brug af erotiske teknologier, som giver en erotisk
oplevelse, men som til syvende og sidst ikke er
kærlighed. De stiller ikke vores dybere og mere
grundlæggende behov for kærlighed. Alle har sex
med alle, men ingen knytter dybere bånd og al
følelsesmæssig kompleksitet er udryddet. 

»Kærlighed er den mest komplekse af alle
følelser, og den kræver tid og ømtåelighed. Men
at leve på Tinder er lidt ligesom at leve af fast-
food. Det er fint et stykke tid, indtil det går op for
dig, hvor katastrofalt det er. Det dræber os bog-
staveligt talt. Man kan sige, at vi lever i en fast-
food-kultur, men ultimativt, så kan vi ikke leve i
en fastlove-kultur, for kærlighed er per definition
ikke hurtig,« siger han.

Ifølge den Pulitzerpris-nominerede forfatter
Nicholas Carr, der har skrevet bestsellerbøger
som ”The Shallows” og ”The Glass Cage: Auto-
mation and us”, er det svært at kritisere Tinder
uden at lyde som en romantiker. Alligevel ser han
en potentiel problemstilling i letheden, hvormed teknologien tillader os at finde dates, og mener,

at vi bør være bevidste om, hvad der kan gå tabt,
når vi vover os ud på Tinders vilde jagtmarker. 

Carr voksede som teenager op før digitalise-
ringen af musik, hvor man skulle gøre en aktiv
indsats for at høre en ny plade: Den kostede
penge, man skulle selv gå ud og finde den. I mod-
sætning til i dag, hvor man kan lytte til alt gratis
på alle tidspunkter. Ifølge Carr øgede besværet
på mange måder folks påskønnelse af musik. 

»Så der er noget at sige om at blive udfordret
lidt eller at skulle overkomme nogle forhindrin-
ger for at få stillet sine behov – udfordringer har
en tendens til at fokusere mennesket, hvilket ikke
sker i lige så høj grad, når alt går hurtigt, prisen
er lille, og mulighederne synes uendelige. Så bru-
gen af Tinder kommer tilbage til, hvordan tekno-
logi former vores oplevelse af livet. Der er noget
rart ved at kunne arrangere en date på to sekun-
der eller at have adgang til alle sange nogensinde
lavet, men der er også noget i at skulle arbejde
hårdt for vores glæder,« siger Nicholas Carr.

Romantikkens død
Forfatteren Tomas Chamorro-Premuzic, profes-
sor i forretningspsykologi ved University of Lon-
don, går så langt som til at sige, at ”romantikken
er død – undtagen i detailhandlen”:

»Det er ikke kynisk. Lad os erkende det: Hvis
det ikke var for valentinsdag og engagements-

TIDSLINJE

September, 2012: Tin-
ders officielle lancering

December, 2012:
20.000 downloads

Januar, 2013:
450.000 downloads

Juni, 2014: Tinder ar-
rangerer Tinder Mo-
ments – en tjeneste, der
tillader brugerne at dele
ekstra fotos fra deres liv
for at få opmærksomhed
fra potentielle partnere. 

Juli, 2014: Tinder kom-
mer til Android.

September, 2014:
Seks billioner match er
blevet lavet.

Marts, 2015: Tinder
lancerer betalingsversio-
nen Tinder Plus med fle-
re muligheder, og Tinder
gør det muligt for bru-
gerne at dele Instagram-
feeds på deres dating-
profil. 

E

Dlara Qadri bruger
primært Tinder som
en form for under-
holdning, for der er
næsten ingen græn-
ser for, hvad mæn-
dende på tjenesten
vil skrive for at skille
sig ud fra mængden. 



FREDAG DEN 29. MAJ 2015 Digitalt Viden 15

industrien, så ville vi officielt have forladt
romantikken nu.«

Realiteterne i dating-verdnen kunne ikke være
længere fra romantik, forklarer han. Folk er tids-
berøvede og prioriterer karriere over forhold -
ofte fordi karriere er en forudsætning for forhol-
det – og idéen om den eneste ene er en statistisk
umulighed. 

»Ja. Nogle folk tror stadig på en hvis grad af til-
fældighed, men overfloden af værktøjer til at
reducere kløften mellem udbud og efterspørgsel
er forudbestemt til at gøre dating-markedet mere
radtionelt og effektivt. Selv, hvis det ikke kan
oversættes til længerevarende forhold,« siger
Tomas Chamorro-Premuzic.

Også amerikaneren Michael Harris, forfatter til
bogen ”The End of Absence” (2014), bekymrer
sig over, hvordan vores kærlighedsliv er ved at
blive viklet ind i onlineprocesser – også selv om
han selv har fundet sin nuværende kæreste over
en datingside. Hans frygt går på, at vi begynder
at browse efter seksuelle parnere på samme
måde, som vi jæger efter en anstændig sushi-
restaurant – og på den måde er Tinder og lig-
nende tjenster blevet den magiske tryllestav, der
har åbenbaret vores sande seksuelle potentialer.

En gammel idé
Kærlighed stammer fra det græske ord eros, som
kan betegne ”at længes” efter noget eller ”at
begære” noget, og Harris mener, at der findes en
gammel idé om erotik, som vi er i fare for at
glemme. Afstand kan være en god ting. Det ligger
i den romatiske kærligheds natur at være uden
noget. Du kan kun længes efter noget, hvis du
ikke har det. Du kan ikke længes efter det, du har. 

»Jeg argumenterer ikke for afholdenhed eller
monogami. Men det synes klart, at vores online-
teknologier promoverer os mod en tilstand af
konstant intimitet, og det er ikke nødvendigvis
en ingrediens i det erotiske begær. Det er vigtigt,
at vi er bevidste om, at der er en fare for at miste
det erotiske element i kærlighed, længslen, hvis
sex bliver tilgængeligt konstant,« siger han.

Han refererer til et gammel Simone de Bea-
voir-citat, hvori hun beskrev ridderlig kærlighed:
»Ridderen, der rejser bort for at tage på nye
eventyr, sårer sin dame, og alligevel har hun intet
andet end afsky tilovers for ham, hvis han bliver
ved hendes fødder. Dette er torturen ved umulig
kærlighed.«

Morgendagens elskere vil ifølge Harris have
svært ved at forstå det citat.

»Alle ridderne vil sidde, for altid, ved ved de-
res fødder,« siger han. 

Altid på overfladisk jagt
Filosoffen Anders Fogh Jensen fortæller, at kær-
ligheden har flere afskygninger. På den ene side
har vi den romantiske kærlighed, hvor man søger
at falde til ro ved at smelte sammen med en
anden og ende den evige længsel. På den anden
side har vi den erotiske kærlighed, som kan sym-
boliseres ved den lettere lidende skikkelse Eros,
der vandrer hvileløst rundt, altid er på jagt og
altid er i mangel. Og Tinder understøtter i højere
grad sidstnævnte end førstnævnte ifølge filosof-
fen, selv om det kan foregå i billedet af at være
romantisk. Hvis Dlara Qadri med sine 1.000
matches på Tinder sjældent stopper op, så bliver
det et eksempel på, at man kan ende med at
dyrke det potentielle frem for det reelle.

Anders Fogh Jensen stiller spørgsmålstegn
ved, om mennesket virkelig kan administrere en
teknologi som Tinder. Om vi får et værktøj mel-
lem hænderne, som gør os fremmede overfor den
kærlighed, som vi egentlig har brug for, og lader
en anden del, passageeuforien tage over. Med
reference til Søren Kierkegaards ”Enten-Eller”
vurderer han, at Tinder skubber mennesket i en
mere æstetisk retning.

»Æstetikeren ville jo synes, at gentagelsen ville
være det værste at forestille sig. Og at det er
selve spillet hen til forførelsen, der er det spæn-
dende – lidt som på Tinder. Den dybere længsel
efter kærlighed kan trække en ind i Tinder og
den kan opstå der, men kan have vanskelige vil-
kår i larmen – eller blive overtaget af passageeu-
fori eller behovet for selvbekræftelse. Hvis Tin-
der var en bar, så ville den jo være fuldstændigt
kaotisk.«

Før i tiden måtte man vente i dagevis, til tider
månedsvis med at høre fra hinanden og mange
film er bygget op omkring, at man geografisk mi-
ster hinanden af syne. Det skaber en længsel,
som går tabt det øjeblik, man kan score en dame
eller mand via mobilen. Omvendt kan man hur-
tigt få afklaret, om de forestillinger man havde,
mens man længdes, var fejlagtige.

»Hvis man tænker på den brevskrivende i 1800-
tallet, så var der ikke så mange forsøg i livet for at
finde kærlighed, som der er her hos det moderne

Tinder-individ. Men spørgsmålet er, om den der
længselsfulde venten ikke var som en bue, der
spænder sig, og som gav det endelige møde
større kraft, mere seriøsitet.«

Anders Fogh Jensen holder en tænkepause og
tilføjer:

»Der er en risiko for, at nogen siger, at det her
lyder pladderromantisk og at det er en god ting,
at vi med Tinder kan tilfredsstille vores behov
hurtigt. Men der må man føje til, at hvis alle
behov kan tilfredsstilles hurtigt, så bliver det en
trussel mod at være sammen i længere tid – som i
kærlighedsforhold. Det som Don Juan kunne, det
har vi nu fået nogle proteser til at kunne, og på
den måde har gjort det lettere at føre hans livsfø-
relse.«

18-årige Dlara Qadri benytter dog primært Tin-
der til underholdning. Ikke til at leve en promis-
kuøs livsstil. Alligevel kan hun ikke sige sig fri
fra, at Tinder blev virkeligt, da hun den ene gang
greb muligheden for at mødes med et af sine
match fysisk:

»Det startede jo med, at jeg ingen forventnin-
ger havde.« N
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