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Sammanfattning 

Mängden dejtingapplikationer för mobila enheter ökar stadigt och i Sverige dominerar Tinder som den 

mest populära mobila dejtingapplikationen. Matchningsprocessen på Tinder har dock fått motstå en del 

kritik då gränssnittet gör det väldigt enkelt att göra misstag.  

Syftet med det här examensarbetet är att undersöka matchningsprocessen på den mobila 

dejtingapplikation Tinder för att skapa ett nytt koncept med hjälp av metoden Konceptdriven 

designforskning. Med hjälp av Konceptdriven designforskning blir det nya konceptet utarbetat enligt en 

metodologisk guide där författaren jobbar med att granska kritik och teoretiskt förankra det mot en 

forskningsbakgrund för att hitta lösningar som förbättrar användbarheten. Arbetet leds av 

frågeställningen ”Hur kan matchningsprocessen på Tinder teoretiskt förankras och konceptualiseras i 

syfte att främja användarupplevelsen?” Författaren skapar en design för att visa det nya konceptet i sin 

helhet och testar det nya konceptet mot etablerade Tinderanvändare för att utvärdera 

användarupplevelsen.  

Resultatet visar att deltagarna ansåg att det nya konceptet är lättförståeligt, att det minskar antalet 

misstag vid matchningsprocessen och att det nya konceptet är mer användbart än Tinder. Det nya 

konceptet behåller stommen av Tinder men justerar applikationen utifrån kritik för att erbjuda en bättre 

användbarhet genom att luta alla ändringar mot en forskningsbakgrund med designprinciper och 

designriktlinjer för god användbarhet. I slutsatsen presenteras ett nytt koncept som är teoretiskt 

förankrat i tidigare forskning och som främjar användarupplevelsen genom att erbjuda ett gränssnitt som 

är mer användbart än det gränssnitt som Tinder idag erbjuder. 
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Abstract 

The amount of mobile dating applications are steadily rising and Tinder dominates as the most popular 

mobile dating application in Sweden. However, the matching process of Tinder has been criticized as 

the interface makes it very easy for the users to make mistakes.  

The purpose of this thesis is to investigate the matching process of the mobile dating application 

Tinder and create a new concept using the method Concept-driven design research. With the help of 

Concept-driven design research the new concept is being developed according to a methodological 

guide where the author is working to review criticism and set it against a research background to find 

solutions that improve usability. The author creates a design to show the concept in its entirety and test 

the concept against established Tinder users to evaluate the user experience of the new concept.  

As a result, the participants felt that the new concept was easy to understand, that it reduced the 

number of mistakes during the matching process and that the new concept was more useful than Tinder. 

The new concept keeps the backbone of Tinder but adjusts the application based on criticism to provide 

a better usability by basing all the changes on a scientific background with design principles and design 

guidelines for good usability. The conclusion presents a new concept based on a research background 

that promotes the user experience by offering an interface that is more useable than the interface offered 

by Tinder today. 
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1 Introduktion 

Antalet dejtingapplikationer ökar stadigt (Sumter, Vandenbosch, & Ligtenberg, 2017) och i 

USA har 66% av alla som onlinedejtat gått på en dejt i verkligheten. (Smith & Duggan, 2013). 

Det som motiverar unga vuxna att använda den mobila dejtingapplikationen Tinder inkluderar 

bland annat kärlek, sex, kommunikation och nöje (Sumter et al., 2017). Människor tenderar dock 

att använda dejtingapplikationer mer till nöje än till kärlek och sex. Eftersom de flesta 

dejtingapplikationer idag är skapade med syftet att föra samman två personer i verkligheten 

finns risken att många användare blir besvikna och känner sig utnyttjade när de inser att de har 

matchat med en användare som bara onlinedejtar för nöje (Couch & Liamputtong, 2008) 

Men delvis tack vare alla dessa olika motivationer för användning är användare mer 

uppmärksammade kring riskerna med att träffa andra användare i verkligheten (Couch & 

Liamputtong, 2008). Många användare är noga med att grundligt granska den andra användaren 

innan de eventuellt träffar hen (Couch & Liamputtong, 2008) men människor beter sig också 

annorlunda på internet vilket kan leda till att användarna träffas tidigare än väntat och att de 

blir missledda kring vad som kommer ske när de träffas (National Crime Agency UK, 2016). 

Män använder dejtingapplikationer mer till att hitta sexpartners än kvinnor vilket kan leda till 

negativa upplevelser när män och kvinnor matchas. För att undvika detta kan användarna 

försöka vara tydliga med sina intentioner på sin profil (Couch & Liamputtong, 2008).  

 

Tinder är en dejtingapplikation för smartphone där användaren presenteras med en annan 

användare och där valen består av att svepa höger (gilla) eller svepa vänster (neka). Om två 

användare sveper höger på varandra finns möjligheten att ta kontakt (Ward, 2017). Jordan 

Crook skriver om ”The Game of Tinder” och förklarar att applikationen liknar en kortlek där 

insatsen är hög men vinsten är ännu högre (Crook, 2015). Relationsexperten Caroline Kent 

beskriver Tinder som en verklig ”Hot-or-not”-lek där användarna väljer vilka de hade kunnat 

tänka sig att ha sex med (Kent, 2015). Holly Baxter beskriver Tinder som billigt, bekvämt och 

förutsägbart men även roligt när användaren kan koppla bort att det är verkliga människor som 

presenteras i applikationen (Baxter, 2013). 

Men Tinders spelifierade gränssnitt skulle kunna argumenteras för att vara anledningen till 

varför människor väljer att använda Tinder då spelifierade gränssnitt engagerar användaren 

(Looyestyn et al., 2017). Thomas W. Malone skrev redan år 1982 en lista med punkter för hur 

ett gränssnitt kan designas för att göra användningen rolig för användaren. En av punkterna är 
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utmaning som också går att koppla till Zichermann och Cunninghams bok om spelifering 

(Zichermann & Cunningham, 2011). Utmaning handlar om att gränssnittet ska erbjuda ett mål 

med användningen och att vägen till målet ska resultera i ett osäkert resultat (Malone, 1982). 

Detta går att koppla till Tinder då målet är att matcha med andra användare och osäkerheten 

ligger i att användaren inte alltid matchar med någon hen önskar prata med. 

 

Användarupplevelse (UX) är ett hett ämne inom människa-datorinteraktion (MDI) som innebär 

design av teknik som fokuserar på användarens upplevelse av interaktionen (Hassenzahl & 

Tractinsky, 2006). Artefaktens användbarhet är en del av användarupplevelsen (The 

International Organization for Standardization, 2010) och en god användbarhet är 

grundläggande för att användare ska vilja använda artefakten (Norman, 2013). Men att hitta fel 

med användbarheten är inte tillräckligt, vi måste också kunna förklara dem (Wixon, 2003). Det 

måste gå att förklara vad de inkluderar, vad de beror på och hur det går att rätta till dem 

(Vilbergsdottir, Hvannberg, & Law, 2014). 

Det finns mycket begränsad forskning som har tittat närmare på Tinders gränssnitt och därför 

har författaren tagit hjälp subjektiv kritik ifrån privatpersoner för att hitta problem med 

gränssnittet på Tinder tillsammans med vetenskaplig forskning som förklarar ytterligare. För 

att sedan förklara varför de hittade felen kring användbarheten är ett problem och hur de kan 

lösas backas all kritik som har använts i processen att skapa det nya konceptet av en 

forskningsbakgrund inom användbarhet. I det här examensarbetet lutar det framtagna konceptet 

på Normans designprinciper (Norman, 2013), Lee et al. användbarhetsprinciper för generell 

design av system (Lee, Eastman, Taunk, & Ho, 2010), designriktlinjer för användbarhet för 

applikationer på mobila enheter av Ahmad et al. (Ahmad, Rextin, & Kulsoom, 2018) och en av 

Nielsens användbarhetsprinciper (Nielsen, 1994) för att konceptualisera Tinders gränssnitt med 

syfte att skapa ett nytt koncept som erbjuder en bättre användbarhet.  

Chase Adams har granskat bland annat Tinder för att se om bra UX-design kan hjälpa 

användaren att hitta kärleken. I Adams granskning fick Tinder totalt 3.3 poäng utav 10 med 

kritik som bestod bland annat utav att avståndsbedömningen var missvisande och en knapp var 

otydlig (Adams, 2018). Adams kritik backas av att Tinder använder sig utav användarens 

position i realtid (Ranzini & Lutz, 2017) och att den missvisande knappen inte är en universal 

symbol för sitt syfte (Tauscher & Greenberg, 1997). En annan undersökning har gjort en 

liknande granskning där de har listat tre problem med användbarheten på Tinder som alla 

handlade om matchningsprocessen. De tre problemen inkluderar att svep-rörelsen används för 
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två olika funktioner (Samantha, 2015) vilket kan påverka användbarheten (Brinkman, Haakma, 

& Bouwhuis, 2004). Symbolen för att neka någon kan misstas för en symbol för att backa 

(Samantha, 2015) vilket bekräftas av att symbolen oftast betyder att användaren backar eller 

klickar ner något (Frutiger, 1989). Gränssnittet är dessutom så enkelt att ”vane-svepandet” gör 

att det blir lätt att göra misstag (Samantha, 2015), något som Orosz et al. berättar att det kan 

bero på att användaren söker snabb feedback i form utav matchningar för att öka sitt 

självförtroende (Orosz et al., 2018). Ett problem som William Sattleberg upptäckte är att det är 

väldigt lätt att råka ”supergilla” användare (Sattelberg, 2018) då rörelsen att svepa uppåt på en 

bild är nästan densamma som för att öppna ”Kontrollcenter” på iOS där menyn öppnas genom 

att svepa uppåt från botten (Apple Inc., 2014). Som en vanlig gratisanvändare går det inte att ta 

bort supergillningar och det finns bara en supergillning att dela ut om dagen (David & Cambre, 

2016). 

Mot bakgrunden av föregående resonemang är syftet med detta examensarbete att 

konceptualisera matchningsprocessen på Tinder för att hitta en lösning som ger användaren en 

bättre användarupplevelse. Metoden som kommer att användas för att konceptualisera Tinder 

är konceptdriven designforskning, en metod skapad av Stolterman och Wiberg (Stoltermann & 

Wiberg, 2010). 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet är att undersöka matchningsprocessen på den mobila dejtingapplikation Tinder för att 

sedan skapa ett nytt koncept med hjälp av konceptdriven designforskning som ska landa i ett 

resultat där en lösning som ger en bättre användarupplevelse presenteras. 

För att undersöka detta vägleds examensarbetet av följande frågeställning: Hur kan 

matchningsprocessen på Tinder teoretiskt förankras och konceptualiseras i syfte att främja 

användarupplevelsen? 

1.2 Avgränsningar 

Undersökningen är avgränsad till dejtingapplikationen Tinder då detta är den dominerade 

mobila dejtingapplikationen i västvärlden för den heterosexuella onlinedejtingmarknaden 

(Duguay, 2017). 

Konceptualiseringen är avgränsad till själva matchningsprocessen, vilket innebär de sidor 

användaren kan nå under processen att ”gilla” eller ”neka” en annan användare. Detta på grund 

av att just den processen har fått mycket kritik gällande sin användbarhet. Till exempel finns 
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det klagomål kring hur en ”supergilla” går till (Sattelberg, 2018), hur funktionen att bläddra 

igenom bilder på en profil fungerar (Samantha, 2015) och hur ”backa-knappen” på profilen ser 

ut (Adams, 2018). 

Undersökningen är också avgränsad till att undersöka upplevelsen av existerande användare 

eftersom det är viktigt att deltagarna är bekanta med gränssnittet för att kunna ge en grundad 

bedömning av det föreslagna konceptet. 

1.3 Begreppsdefinitioner 

I detta examensarbete används begrepp som är återkommande och följande kommer respektive 

att definieras.  

• Användbarhet – Hur enkla och behagliga funktionerna som en artefakt erbjuder är att 

använda (Nielsen, 2012) 

• Användargränssnitt –  Förmedlar kommunikationen mellan människa och dator 

(Nunes, Silva, Cevada, Barros, & Teixeira, 2015). 

• Onlinedejting – Dejting som sker via internet (Couch & Liamputtong, 2008) 

• Tinder – En av världens mest populära dejtingapplikationer för mobila enheter (Ward, 

2017) 

• UX-design – Processen att skapa produkter som ger användaren en meningsfull och 

relevant upplevelse (Hassenzahl & Tractinsky, 2006). 

1.4 Struktur för examensarbetet 

I nästa kapitel, kapitel två, börjar litteraturgenomgången där kapitel 2.1 Onlinedejting är först.  

Här presenteras en forskningsbakgrund som behandlar användning av dejtingapplikationer och 

konsekvenser av onlinedejting. Kapitel 2.2 Användarupplevelse behandlar 

användarupplevelser där strålkastarna hamnar på användbarhetsprinciper, riktlinjer för 

användarbarhet för applikationer för mobila enheter och mätmetoder för användarupplevelser. 

I den sista delen av litteraturgenomgången, kapitel 2.3 Användarupplevelsen och Gränssnittet 

på Tinder, sammanställs användarupplevelsen och gränssnittet på Tinder. 

I kapitel tre presenteras metoderna för examensarbetet där fokuset ligger på att introducera den 

valda metoden för att undersöka studiens frågeställning, nämligen konceptdriven 

designforskning. Tillämpningen av metoden samt etiska överväganden diskuteras också. 

Hädanefter presenteras resultatet och analysen av undersökningen i kapitel fyra. Vidare 

fortsätter arbetet till en diskussion i kapitel fem där den teoretiska förankringen, resultatet av 
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konceptualiseringen, metodologiska överväganden och även förslag om framtida forskning 

diskuteras. Detta leder till slut till slutsatserna av examensarbetet som sammanställs i kapitel 

sex. Efter följer referenser och i slutet presenteras två bilagor. 
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2 Litteraturgenomgång 

2.1 Onlinedejting 

2.1.1 Användning av dejtingapplikationer 

Mängden dejtingapplikationer ökar stadigt och i en tvärvetenskaplig rapport skriven av Sindy 

R. Sumter, Laura Vandenbosch och Loes Ligtenberg har författarna undersökt unga vuxnas 

motivation till att använda dejtingapplikationen Tinder. Några av motiveringarna är kärlek, sex, 

kommunikation och nöje (Sumter et al., 2017). Men dels tack vare våra olika motivationer till 

att använda dejtingapplikationer är människor mer uppmärksammade kring riskerna att träffa 

en annan användare (Couch & Liamputtong, 2008). En studie gjord av Daniella Couch och 

Pranee Liamputtong visar att användare i dejtingapplikationer filtrerar människor (andra 

användare) innan de beslutar sig för att träffa någon i verkligheten. Detta gör de genom att 

granska beskrivningar, fotografier, kommunikationssätt och möjlighet att använda 

webbkamera. Många användare, och särskilt kvinnor, är även noga med att inte träffa andra 

användare i deras hem för första gången. De flesta vill träffas på en allmän plats vilket betyder 

att många är medvetna om riskerna med att träffa främlingar (Couch & Liamputtong, 2008). 

 

När användare letar efter en partner online finns det vissa aspekter som de söker efter. Ett 

attraktivt utseende är ett exempel som är viktigt för de allra flesta. I en undersökning om vad 

folk söker i en partner online svarade 96.7% av männen och 83.3% av kvinnorna att ett attraktivt 

utseende var viktigt. Liknande intressen, personlighet, ärlighet och hur utbildade samt 

ekonomiskt oberoende de är räknades också till de viktigaste aspekterna när användare letar 

partner online (Whitty, 2008). Män använder dejtingapplikationer för att hitta sexpartners mer 

än kvinnor vilket kan leda till negativa upplevelser när män och kvinnor med olika intentioner 

matchas. Män som vill hitta sexpartners kan bli frustrerade och kvinnor utan dessa intentioner 

kan bli irriterade av att få förslag kring sex när de matchar med någon som de gillar. 

För att försöka undvika ”felmatchningar” kan användare försöka vara konstruera sina profiler 

så att deras intentioner med användningen av applikationen syns. Till exempel kan användare 

skriva att de inte är intresserade av att hitta sexpartners eller engångsligg för att sålla bort 

matchningar med människor med dessa intentioner. Ibland fungerar inte detta så för att undvika 

risker i verkligheten bland ”felmatchningar” hos människor med olika intentioner kan det vara 

bra att träffas på en allmän plats första gången (Couch & Liamputtong, 2008). 
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“Online anonymity allows a person to behave in a way that they may not 

behave face-to-face, and this can lead to increased flirting and sexual 

communications prior to meeting. Consequently, these factors bring about 

heightened feelings of trust, intimacy and affection that not only lead people 

to decide to meet sooner, but may also result in misdirected expectations 

around, for example, what will happen between them at that first 

meeting.”(National Crime Agency UK, 2016). 

 

Citatet från National Crime Agency beskriver hur människor beter sig annorlunda på nätet 

jämfört med i verkligheten. Detta kan leda till att personer träffas tidigare och att de blir 

missledda gällande vad som kommer att hända när de träffas. I det här examensarbete är det 

viktigt för att förstå bakgrunden till varför Tinder uppskattas. då gränssnittet som Tinder idag 

erbjuder ger användarna en större kontroll gällande vem de vill ha möjligheten att prata med. 

 

Våra attraktivitetsbeslut är inte oberoende. Jessica Taubert, Erik Van der Burg och David Alis 

har bevisat att när människor, genom en skärm, fattar snabba, binära, beslut om en person är 

attraktiv eller oattraktiv baserat på ett fotografi på deras ansikte så är de mer benägna att 

uppfatta hen som attraktiv om den föregående personen beslutades att vara attraktiv (Taubert, 

Van Der Burg, & Alais, 2016). Människor tenderar också att använda dejtingapplikationer mer 

till nöje än till kärlek och sex. De flesta dejtingapplikationer är idag skapade med syfte att två 

personer till slut ska träffas, men då studier visar att många använder applikationerna utan 

intentioner att träffa någon finns det då en stor risk att många användare känner sig besvikna. 

Det kan även vara svårt för användare att urskilja vilka människor som endast är där för att 

underhålla sig själva och vilka som är där för att hitta kärleken eller hitta sexpartners. Risken 

finns att användare känner sig utnyttjade när de letar efter kärleken och matchar och pratar med 

någon som inte alls vill träffas (Couch & Liamputtong, 2008). 

 

Trots felmatchningar och andra problem med onlinedejting så träffar väldigt många människor 

sin nästa dejt via onlinedejting. I nästa kapitel presenteras några exempel på vad 

konsekvenserna av onlinedejting kan vara. 

2.1.2 Konsekvenser av onlinedejting 

66% av alla som har onlinedejtat i USA har gått på en dejt med någon de har träffat via 

onlinedejting (Smith & Duggan, 2013). 23% av användarna på dejtingsidor i USA har hittat en 
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make/maka eller en långvarig partner online och 5% av alla nuvarande seriösa förhållanden i 

USA (gifta eller långvariga partners) började online (Smith & Duggan, 2013).  

Människor söker sig till internet för att dejta för flera olika anledningar. Ensamma människor 

söker sig till onlinedejting för att de vill och har möjligheten att kommunicera med andra, få ett 

känslomässigt stöd och en känsla av kamratskap. Många människor onlinedejtar också efter 

livskriser för att få social support. Människor som är blyga, lider av ångest eller har låg social 

kompetens kan öka sig till onlinedejting då det kräver andra slags färdigheter än möten i 

verkligheten vilket gör att de har större möjlighet att få kontakt med andra människor. Att 

internetdejting erbjuder en annan frihet i stereotypiska roller och relationsmässigt engagemang 

tycks också vara en faktor som gör att många dras till internetdejting. Onlinedejting som ett 

äventyr i sig eller för att få leva ut sina sexuella fantasier gör också att människor väljer att 

onlinedejta (Lawson & Leck, 2006). Onlinedejting erbjuder möjligheten att träffa människor 

för människor som i verkligheten kanske inte har den möjligheten eller som anser det vara för 

svårt eller pinsamt. Detta kan till exempel vara människor som är handikappade, som är osäkra 

på sin sexuella läggning eller människor som lider av mentala problem. Algoritmerna som oftast 

finns på onlinedejtingsidorna innebär också att användarna presenteras inför andra användare 

som enligt deras profiler ska matcha vilket innebär att chansen är större att de passar ihop 

(Finkel, Eastwick, Karney, Reis, & Sprecher, 2012). 

 

Det finns även negativa konsekvenser med dejtingsidor, vilket exemplifieras av att kvinnor är 

offer i 85% av alla sexuella brott kopplade till onlinedejting (National Crime Agency, 2016). 

28% av användarna på dejtingsidor i USA har blivit kontaktade av en annan användare på ett 

sätt som fick dem att känna sig trakasserade eller obekväma. 42% av alla kvinnor och 17% av 

alla män (Smith & Duggan, 2013). Att det finns risker med att träffa främlingar i verkligheten 

efter kontakt på dejtingapplikationer är något som Edmond Pui Hang Choi, Janet Yuen Ha 

Wong och Daniel Yee Tak Fong har studerat. ”An Emerging Risk Factor of Sexual Abuse. The 

Use of Smartphone Dating Applications” heter deras rapport där de har studerat 666 

högskolestudenter varav 52.9% använde dejtingapplikationer via smartphones. Resultatet 

visade att de studenter som använde dejtingapplikationer hade större benägenhet att ha blivit 

sexuellt övergripna det senaste året. Att använda dejtingapplikationer i mer än ett år var 

associerat med sexuella övergrepp. Att tvingas ha sex utan kondom av sin partner var också 

associerat till användandet av dejtingapplikationer. De nämner dock att de här associationerna 

dels kan bero på att deras partner har upptäckt att de använder dejtingapplikationer och att det 
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därifrån har utvecklats till sexuella övergrepp; dejtingapplikationen sågs som otrohet i en redan 

etablerad relation. I diskussionen tar de även upp hur enkelt det är för förövare idag att komma 

åt sina offer via dejtingapplikationer och att relationer skapade via dejtingapplikationer 

utvecklas snabbare än via det ”traditionella” sättet. I många fall ses ”främlingen” inte som en 

främling, trots att personerna aldrig har träffats i verkligheten. De skriver också att de inte kan 

bekräfta sambandet mellan att använda dejtingapplikationer och att utsättas för sexuella 

övergrepp, då de sexuella övergreppen dels kan vara det som triggar användandet av 

dejtingapplikationer från första början. Det kan till exempel vara ett sätt att för ett offer att 

försöka lämna ett dåligt förhållande (Choi, Wong, & Fong, 2016). 

 

Alla konsekvenser som en användare kan få uppleva vid onlinedejting bidrar till användarens 

upplevelse av applikationen som de har använt sig utav. I nästa kapitel diskuteras 

användarupplevelsen och användbarhetens roll i upplevelsen med en närmare titt på 

användbarhetsprinciper och designriktlinjer samt mätmetoder för att mäta en 

användarupplevelse. 

2.2 Användarupplevelse 

Marc Hassenzahl och Noam Tractinsky skriver om ”användarupplevelse” (UX) som ett relativt 

nytt hett ämne inom människa-datorinteraktion (MDI) och interaktionsdesign. UX handlar om 

att designa teknik som inte bara är användbar utan fokuserar på användarens upplevelse av 

interaktionen (Hassenzahl & Tractinsky, 2006). 

“Person's perceptions and responses resulting from the use and/or 

anticipated use of a product, system or service. … User experience includes 

all the users' emotions, beliefs, preferences, perceptions, physical and 

psychological responses, behaviours and accomplishments that occur before, 

during and after use. … User experience is a consequence of brand image, 

presentation, functionality, system performance, interactive behaviour and 

assistive capabilities of the interactive system, the user's internal and physical 

state resulting from prior experiences, attitudes, skills and personality, and 

the context of use. … Usability, when interpreted from the perspective of the 

users' personal goals, can include the kind of perceptual and emotional 

aspects typically associated with user experience. Usability criteria can be 
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used to assess aspects of user experience.” (The International Organization 

for Standardization, 2010). 

 

The International Organization for Standardization har förklarat vad användarupplevelse är. 

Detta är viktigt i det här examensarbetet för att ge både författaren och läsaren en tydligare 

förståelse kring vad strävan för en god användarupplevelse innebär och vad det betyder att 

främja användarupplevelsen. 

Användbarhet är en del av användarupplevelsen och i nästa avsnitt presenteras användbarhet 

genom designprinciper skrivna av Lee et al., Donald Norman och Jakob Nielsen. 

2.2.1 Användbarhetsprinciper 

Användbarhet handlar om att göra saker enkla att förstå och använda, vilket är nödvändigt när 

för utveckling av både fysiska och digitala artefakter. Jakob Nielsen definierar användbarhet 

enligt fem komponenter. Lärbarhet som innebär hur enkel en artefakt är att förstå från början. 

Effektivitet som avgörs av hur fort en van användare kan utföra en uppgift. Minnesbarhet som 

beror på hur väl en användare kan använda artefakten skickligt efter en tids paus. Misstag som 

innebär hur lätt en användare gör misstag, hur stora misstagen är och hur väl användarna 

återhämtar sig. Sista kvalitén är tillfredställelse vilket betyder hur trevligt det är för användaren 

att använda designen (Nielsen, 2012). Lee et al. forskning kring användbarhetsprinciper har gett 

oss fyra olika principer för generell design av system varav tre av dem används i det här 

examensarbetet: consistency, visibility, och recoverability. (Lee et al., 2010) Consistency 

innebär att användargränssnittet bör vara konsekvent för att tillåta användaren att hitta mönster 

som underlättar användningen. Till exempel bör designen erbjuda liknande interaktionsmönster 

för liknande handlingar. Visibility innebär att användargränssnittet bör vara begripligt för 

användaren genom att relevant information ska vara enkel att hitta. Recoverability innebär att 

gränssnittet ska tillåta användaren att förstå och återhämta sig ifrån eventuella misstag genom 

att till exempel erbjuda användaren möjligheten att ångra sig (Lee et al., 2010). 

Ytterligare två designprinciper för god användbarhet skapade av Donald Norman används i 

examensarbetet. Principerna används för att ge bakgrund åt de ändringar som har gjorts. Dessa 

två designprinciper är mapping och conceptual model. Mapping innebär att 

användargränssnittet bör innehålla tydliga samband mellan funktion och kontroll, till exempel 

att pilar åt vänster (bakåt) bör innebära att användaren backar och pilar åt höger (framåt) bör 

innebära att användaren går vidare. Conceptual Model är en berättelse skapad av designern som 
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ger användningen dess kontext. En bra conceptual model ger användaren möjlighet att använda 

artefakten utan att memorera varje enskild handling (Norman, 2013). 

Ännu en viktig användbarhetsprincip som har använts i det här examensarbetet är error 

prevention, en användbarhetsprincip som har presenterats av Jakob Nielsen. Error prevention 

innebär att artefaktens design hindrar problem eller misstag ifrån att uppstå (Nielsen, 1994). 

För att ta stöd i granskningen av den mobila dejtingapplikationen Tinder samt det nya 

konceptet kommer även riktlinjer för användbarhet för applikationer på mobila enheter skrivna 

av Naveed Ahmad, Aimal Rextin och Um E Kulssom användas. Dessa presenteras närmare i 

nästa kapitel.  

2.2.2 Riktlinjer för användbarhet för applikationer på mobila enheter 

En studie gjord av Naveed Ahmad, Aimal Rextin och Um E Kulsoom med syfte att skapa en 

omfattande lista med riktlinjer för användbarhet för applikationer för smartphones resulterade 

i en lista på 359 punkter. Dessa 359 punkterna har sedan reducerats till 25 riktlinjer i sju olika 

kategorier som omfattar: navigation, innehåll, felhantering, inmatningsmetod, rättvis 

användning, kognitiv belastning och design. Följande kommer respektive kategori och riktlinje 

att beskrivas närmare. 

Den första kategorin är navigation som inkluderar att den mobila applikationen ska vara enkel, 

tydlig och konsekvent med tydliga och väldefinierade knappar där antalet knappar är 

reducerade för att passa en mobilskärm. Det är också viktigt att alltid erbjuda användaren att 

backa eller avsluta för att få användaren att känna att hen har kontroll. Det bör också finnas en 

sökfunktion för att minska scrollande. 

Kategori nummer två är Innehåll som inkluderar att applikationen bör använda sig utav 

konsekventa ord och termer samt att använda relevanta ord och termer. Det är också viktigt att 

utforma innehållet kortfattat utan att hoppa över viktig information. Bildminiatyrer och 

sammanfattningar på varje sida kan tydligt visa innehåll och syfte och snabba animeringar bör 

undvikas. Användaren bör också se vilka länkar hen har besökt. 

Nästa kategori är felhantering som inkluderar att användarens val alltid bör bekräftas innan 

handling och att eventuella felmeddelanden bör vara enkla att förstå och lätta att följa. 

Kategori nummer fyra är inmatningsmetod som inkluderar att undvika mängden information 

som användaren behöver skriva in manuellt genom att erbjuda drop-down-menyer och listor 

samt att tydligt visa vilken information som är begärd respektive frivillig. 
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Nästa är rättvis användning som inkluderar att applikationen ska vara responsiv för att passa 

olika skärmar och för att fungera både vertikalt och horisontellt. För att applikationen ska kunna 

användas av människor med olika funktionsnedsättningar bör applikationen också erbjuda 

assistans med hjälp av relevant grafik och ljud. 

Kategori nummer sex är kognitiv belastning som inkluderar att hålla mängden information 

minimal i de olika komponenterna för att undvika kognitiv belastning samt att användaren alltid 

bör informeras om systemstatusen genom ordentlig feedback. För att slutföra en handling bör 

också liknande och minimalt antal steg behövas. 

Den sista kategorin, kategori nummer sju, är design som inkluderar att applikationen bör vara 

attraktiv men utan för mycket färger och animationer, applikationen ska använda enkla 

standardfonter och det bör vara en kontrast mellan bakgrund och själva innehållet. 

Applikationen bör också ha konsekvent design och följa allmänt accepterade seder. 

Applikationen bör också ha ett begränsat antal sidor med en titel på varje sida och utnyttja 

touchytan för att tillåta användaren att nudda vid olika objekt. 

Dessa riktlinjer är som sagt generella för alla applikationer och går därför att ta hjälp av 

oavsett vilken mobil applikation som står i fråga (Ahmad et al., 2018). I det här examensarbetet 

agerar de som stöd under granskningen av Tinder samt vid skapandet av det nya konceptet. 

Detta för att säkerställa att de förslag och ändringar som görs är baserade på existerande 

designriktlinjer för användbarhet på mobila applikationer. 

 

I nästa kapitel diskuteras olika mätmetoder för att utvärdera användarupplevelsen av en artefakt. 

2.2.3 Att mäta användarupplevelser 

Det här examensarbetet har som syfte att skapa ett koncept som ger en bättre 

användarupplevelse och därför är det viktigt att förstå mätmetoder för användarupplevelsen. 

Hur en användarupplevelse kan mätas är en omtvistad diskussion. Empiriska, kvalitativa studier 

är dominerande, men kvantitativa studier i form utav frågeformulär är väldigt populära i UX-

studier vilket antyder att de är användbara och kanske till och med nödvändiga för att mäta 

användarupplevelse (Lai-Chong Effie, 2011). UX-studier kan delas in i två kategorier: 

designbaserade och modellbaserade. Den förstnämnda fokuserar mer på kvalitativ data och den 

sistnämnda fokuserar på kvantitativ data och att använda sig utav modeller (Lai-Chong Effie, 

2011). 
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Många är osäkra och skeptiska till att mäta användarupplevelser. Att använda sig utav 

kvalitativa och kvantitativa metoder och nyttan av att använda båda två är allmänt känt, men 

det behövs ändå mer utbildning och träning inom UX för att verkligen kunna hantera frågan om 

hur användarupplevelsen kan och bör mätas (Lai-Chong Effie, van Schaik, & Roto, 2010). 

 

I nästa kapitel presenteras den mobila dejtingapplikationen Tinder genom att titta på 

användarupplevelsen av det aktuella gränssnittet. 

2.3 Användarupplevelsen och gränssnittet på Tinder 

Tinder är den dominerande dejtingapplikationen för den heterosexuella 

onlinedejtingmarknaden i västvärlden (Duguay, 2017). Under 2017 har 11% av 

internetanvändare i Sverige onlinedejtat och 7% av internetanvändarna har använt sig utav 

dejtingapplikationen Tinder (Davidsson & Thoresson, 2017). Detta innebär att 64% av alla som 

onlinedejtade 2017 i Sverige använde sig utav Tinder. I åldrarna 16-25 år använder mer än var 

fjärde man (27%) samt mer än var femte kvinna (21%) dejtingapplikationen (Davidsson & 

Thoresson, 2017).  

Tinder är en dejtingapplikation för smartphone där användaren presenteras med en annan 

användare och där valen består av att svepa höger (intresserad) eller svepa vänster (inte 

intresserad). Om två användare sveper höger på varandra finns möjligheten att ta kontakt 

(Ward, 2017). 

 

Holly Baxter, skribent på tidningen NewStateman, beskriver Tinder som Tesco (en 

dagligvaruhuskedja i Storbritannien) av dejtingapplikationer. Det är billigt, bekvämt och 

förutsägbart. Baxter skriver också att det är något riktigt deprimerande med applikationen 

(Baxter, 2013) enligt följande: 

“From a technological standpoint, it’s a nice app built mainly around existing 

APIs and smartly packaged up like a video game. This entertaining element 

has meant that people are more than willing to pass it around their friends on 

a Friday night; it’s undeniably fun, when you disconnect from the fact that the 

people are real. And it’s an undeniable social media accomplishment, when 

you ignore the fact that it lacks any great degree of technical innovation or 

creativity.” (Baxter, 2013). 
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Citatet från Baxter tar upp att Tinder saknar teknisk innovation och kreativitet men att 

applikationen är smart paketerad som ett spel. Detta gör att användaren finner nöje i att använda 

applikationen om hen bortser ifrån att de användare som går att se är riktiga människor. 

Relationsexperten Caroline Kent fick som uppdrag att använda Tinder i en vecka för att sen 

berätta om sin upplevelse i tidningen The Telegraph (2015) och resultatet blev inte helt olikt 

ifrån Baxters upplevelse (2013). Kent beskriver Tinder som en verklig ”Hot or Not”-lek där 

användaren mer eller mindre fattar binära beslut kring vem de kan tänka sig att ha sex med 

(Kent, 2015). Jordan Crook, skribent på webbsidan Techcrunch, påpekar att den visuella 

designen av den mobila dejtingapplikationen Tinder är spelifierad, och att användare gillar att 

svepa då det helt enkelt är ”the game of Tinder”. Crook skriver att applikationen är skapad för 

att likna en kortlek, och att insatsen är hög men vinsten är ännu högre (kärlek, sex, vänskap) 

(Crook, 2015). Looyestyn et al. forskning bekräftar att människor blir mer engagerade i 

program som erbjuder ett spelifierat gränssnitt (Looyestyn et al., 2017) 

Men är ”the game of Tinder” som Baxter, Kent och Crook skriver om ett problem? Thomas 

W. Malone skrev redan 1982 ett antal punkter, baserade på datorspel, för hur ett gränssnitt kan 

designas för att göra användningen rolig (Malone, 1982) där flera av punkterna kan jämföras 

med spelifiering (till exempel utmaning) som Zichermann och Cunningham skriver om i deras 

bok ”Gamification by Design: Implementing Game Mechanics in Web and Mobile Apps” 

(Zichermann & Cunningham, 2011). Tinder går att koppla till ett antal av de punkter som 

Malone har listat men särskilt det första punkten med rubriken ”Utmaning”. Kriteriet är 

uppdelat i två delar där del 1 handlar om att det måste finnas ett mål med användningen och del 

2 handlar om att användning ska resultera i ett ”osäkert resultat”. Användaren ska alltså inte nå 

målet varje gång (Malone, 1982). Detta kan kopplas till Tinders gränssnitt där målet är att 

matcha med andra användare och osäkerheten ligger i att användarna inte alltid matchar med 

de människor som hen önskar att få kontakt med. Hassenzahl et al. beskriver fenomenet, som 

på senare tid kallas för ”Funology” (Monk, Hassenzahl, Blythe, & Reed, 2002) i relation till 

användbarhet och verktyg enligt följande: 

 

“Usability and utility are basically about how well software supports people in 

getting their jobs done. However, task-unrelated qualities can play a crucial 

role. … In the future, we might see usability engineering evolving toward more 

complete user experience design—one that encompasses the joy of use.” 

(Hassenzahl, Beu, & Burmester, 2001) 
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Med detta citat och Malones förslag om att designa en ”utmaning” skulle det kunna 

argumenteras för att Tinders spelifierade gränssnitt är anledningen till varför människor gillar 

att använda Tinder. Detta ligger i grund till varför det nya konceptet är starkt relaterat till 

Tinders existerande gränssnitt och varför författaren har valt att inte förändra ”spelplanen” mer 

än att förbättra användbarheten. 

 

Att hitta fel med användbarheten är inte tillräckligt, vi måste också kunna förklara dem (Wixon, 

2003). Det måste gå att förklara vad de inkluderar, vad de beror på och hur det går att rätta till 

dem (Vilbergsdottir et al., 2014). Det finns mycket begränsad forskning som har tittat närmare 

på Tinders gränssnitt för att utvärdera användbarheten men det finns en del privatpersoner som 

har utvärderat applikationen och gett subjektiv kritik. Det nya konceptet som kommer att tas 

fram bygger delvis på den kritiken som har framkommit av dessa privatpersoner genom att de 

har hjälpt författaren att hitta problem med användbarheten. I det här kapitlet presenteras de 

problem kring användbarheten som författaren kunde hitta tillsammans med vetenskaplig 

forskning som förklarar problemen ytterligare. För att sedan förklara varför de hittade felen är 

ett problem för användbarheten backas all kritik som har använts i processen att skapa det nya 

konceptet av Lee et al. designprinciper för generell design av system (2010), Normans 

designprinciper (2013), designriktlinjer skrivna av Ahmad et. al. (2018) och en designprincip 

av Nielsen (1994) (se kapitel 4.1 Konceptgenerering, utforskning av koncept och intern kritik 

av koncept). 

 

Chase Adams, affärsanalytiker på företaget Sidebench HQ, har granskat mobila 

dejtingapplikationer för att se om bra UX-design kan hjälpa användare att hitta kärleken. Han 

granskade tre aspekter där den första aspekten var hur lättnavigerad applikationen är, den andra 

aspekten var hur enkelt det var att hitta information kring sin matchning och den tredje aspekten 

var gränssnittet för chatten. Adams poängsatte de tre aspekterna mellan 1-10 där 10 var bäst på 

skalan. Tinder fick totalt 3.3 av 10 poäng. Navigationen fick 2 av 10 poäng, 

informationstillgängligheten fick 2 av 10 poäng och gränssnittsdesignen för chatten fick 6 av 

10 poäng. Motiveringen inkluderade bland annat att avståndsbedömningen som Tinder 

använder sig utav säger ingenting om användarens situation vilket innebär att personen kan bo 

där likaväl som hen kan befinna sig vid den positionen för ett kort besök (Adams, 2018). Detta 

beror på att Tinder baseras på avstånd i realtid, vilket innebär att avståndet ifrån andra 
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användare beror på användarens aktuella plats (Ranzini & Lutz, 2017). Adams nämner också 

att när användaren väl hittat sig in till profilsidan på en annan användare så är det ingen klassisk 

bakåt-knapp i form utav en pil till vänster (Tauscher & Greenberg, 1997) för att backa utan en 

pil neråt. Pilens syfte kan vara svår att komma ihåg när användaren använder flera olika mobila 

applikationer (Adams, 2018). 

Samantha, en tidigare anställd UX konsult på U1 Group, har granskat Tinders gränssnitt och 

listat tre problem med användbarheten. Det första problemet är att Tinder användare svep-

rörelsen för två olika funktioner vilket skapar förvirring. Ifall användaren sveper runt bland sina 

förslag så innebär svepandet att hen säger ”ja” eller ”nej” till användare, men är hen inne på 

någons profil så innebär samma rörelse att användaren bläddrar bland någons bilder. Om 

användaren glömmer av sig är det lätt hänt att svepandet raderar en potentiell matchning eller 

matchar en med någon hen inte alls är intresserad utav (Samantha, 2015). Detta bekräftas till 

exempel av Brinkman, Haakma och Bouwhuis forskning som visar att komponenter i en 

interaktiv artefakt som är inkonsekvent i sin interaktion kan påverka användbarheten i de olika 

komponenterna (Brinkman et al., 2004). Det andra problemet är ”X”-symbolen som innebär att 

användaren tackar ”nej” till en användare. Ett ”X” innebär ofta att backa eller ta bort (Frutiger, 

1989), vilket kan vara förvirrande. Det tredje och sista problemet handlar om ”vane-svepande” 

vilket syftar till att gränssnittet är så enkelt och snabbt att användaren lätt vänjer sig vid att 

svepa vilket gör att det blir väldigt enkelt att göra ett misstag (Samantha, 2015). Detta går att 

koppla till Orosz et al. forskning där de undersöker problematiskt Tinder-användande. På 

Tinder kan användaren få väldigt snabb positiv feedback i form utav att hen matchar med 

potentiella partners vilket kan höja självförtroendet och därmed skapa ett beroende av att 

fortsätta svepa (Orosz et al., 2018). 

William Sattleberg har poängterat hur enkelt det är att råka supergilla en annan användare 

(Sattelberg, 2018). ”Supergillningar” innebär att en användare på Tinder sveper uppåt eller 

klickar på en stjärna på en person vilket ger den här personen en notifikation. Om den här 

personen sveper runt bland sina förslag kommer till sist personen som har supergillat hen 

komma fram. Vanligtvis kan användaren inte se vilka andra användare som sveper höger eller 

vänster, så en så kallad supergilla är ett sätt att verkligen visa upp sig själv och satsa på en 

matchning (David & Cambre, 2016). 

Men att råka svepa uppåt är lätt hänt och därför sker det att användare supergillar någon av 

misstag (Sattelberg, 2018). För att komma åt ”Kontrollcenter” på iOS sveper användaren från 

botten och uppåt (Apple Inc., 2014) vilket innebär att den rörelsen är väldigt lik hur användaren 
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supergillar en annan användare. Som en vanlig gratisanvändare finns det ingen möjlighet att ta 

bort en supergilla och det finns bara en supergillning att dela ut om dagen, vilket kan bli surt 

när användaren råkar ge bort den till någon hen inte alls matchar med egentligen (David & 

Cambre, 2016). 

 

Tinder erbjuder även en betalversion som bland annat tillåter användaren att backa eller ångra 

sig under matchningsprocessen (David & Cambre, 2016). Detta innebär att användaren kan ta 

bort sina supergillningar, backa för att svepa åt ett annat håll eller backa för att kanske läsa mer 

information om användaren på profilsidan.  

Ytligheten och lättillgängligheten som applikationer likt Tinder för med sig skapar nya 

användarupplevelser som påverkar hur människor ser på dejting. I nästa avsnitt presenteras 

konceptdriven designforskning som den valda metoden för att konceptualisera Tinder för att 

främja användarupplevelsen. 
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3 Metod 

3.1 Litteratursökning 

För att samla information ifrån tidigare forskning har Summon samt Google använts. 

Databaser som har använts i det här examensarbetet är: ACM Digital Library, AKJournals, 

EBSCOhost, IEEE Xplore, ProQuest, SAGE Journals, ScienceDirect, SemanticScholar och 

Taylor & Francis Online. 

Sökningen har bestått av följande kombinationer av sökord: “user experience”, “measure user 

experience”, “UX studies”, “design application dating journal”, “online dating”, “smartphone 

application design”, “smartphone application usability”, “smartphone application user 

experience”, “application interface”, “Tinder user experience (UX)”, “Tinder interface”, 

“Tinder UX review”, “Tinder UI review”, “Tinder”, “Tinder users”, “funology” , “designing 

fun”, “Tinder definition”, “online dating positive”, “journal back button”, “gamification”, 

“journal gamification” 

3.2 Kvalitativ ansats 

Studiens metod är konceptdriven designforskning vilket har inkluderat en kvalitativ ansats för 

att utvärdera det framtagna konceptet. En kvalitativ ansats har valts på grund av att intervjuerna 

baseras på att undersöka användarupplevelsen som i sig är väldigt subjektiv och för många även 

svårformulerad. Att det är svårt att formulera fram kvalitén på upplevelsen av ett koncept skulle 

innebära att en kvantitativ ansats skulle kunna ge ett felaktigt resultat. En kvalitativ ansats gör 

det möjligt att reflektera, bearbeta och sedan tolka resultatet. 

3.3 Konceptdriven designforskning 

I detta examensarbete har metoden konceptdriven designforskning använts för att 

konceptualisera matchningsprocessen på Tinder. En bra konceptdesign är baserad på tidigare 

forskning samtidigt som den relaterar väl till tidigare koncept. Konceptdriven designforskning 

är en metod skapad av Erik Stolterman och Mikael Wiberg där syftet med metoden är att visa 

upp ett teoretiskt koncept i en konkret design. Det finns tre karaktäristiska drag för 

konceptdriven forskning där den första innebär att utgångspunkten är teoretisk eller konceptuell 

heller än empirisk. Det andra innebär att forskningen främjar konceptuell och teoretisk 

forskning genom att utveckla artefakter och jobba praktiskt med design. Det sista innebär att 

resultatet (den slutgiltiga designen) inte är utvecklad för ett specifikt problem, användare eller 
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användningskontext utan att den är optimerad i relation till en idé, koncept eller teori. 

Designkoncepten som utvecklas genom konceptdriven designforskning innehåller också många 

karaktäristiska drag som innebär att koncepten i sig själva bär på kunskap samtidigt som de 

etablerar en förståelseram och utmanar framtida designarbeten. Stolterman och Wiberg (2010) 

har utvecklat tre grundläggande principer för konceptdriven designforskning: 

 

1. Konceptdriven designforskning innebär att designa och skapa ett koncept samt en 

artefakt som presenterar de teoretiska idéerna som en helhet. 

2. Slutdesignen har potential att användas som argument för det presenterade konceptet 

och teoretiska argumentet.  

3. Kvalitén av artefakten, som en reflektion av konceptet och som ett argument, är en 

konsekvens av de underliggande teoretiska idéerna, konceptet och artefakten. 

 

Den sista principen berättar att processen att skapa artefakten inkluderar att spara karaktäristiska 

drag av ett koncept men också att radera funktioner och delar av ett koncept som är inte bidrar 

till förståelsen eller utvärderingen av konceptet och det teoretiska argumentet (Stoltermann & 

Wiberg, 2010). Stolterman och Wiberg har även utvecklat en metodologisk guide med sju olika 

aktiviteter: konceptgenerering, utforskning av koncept, intern kritik av koncept, design av 

artefakter, extern kritik av koncept, revidering av koncept och kontextualisering av koncept. 

Varje aktivitet kommer att beskrivas i följande i relation till hur det har tillämpats i föreliggande 

examensarbete.  

Konceptgenerering. För att ett koncept ska vara värdefullt måste det vara baserat på tidigare 

forskning. I det här steget handlar det också om att hitta något oväntat då ett nytt koncept måste 

vara unikt genom att antingen kombinera kvalitéer eller genom att erbjuda en helhet 

(Stoltermann & Wiberg, 2010). I den här studien har det första steget inneburit litteratursökning 

för att förstå bakgrunden kring onlinedejting och dagens problem med Tinder för att sedan ställa 

det mot forskning kring användbarhet, designriktlinjer och motivationer till användning för att 

kunna framställa ett koncept som visar upp en kombination av kvalitéer. 

Utforskning av koncept. I det här steget är det dags att utforska det okända och gå bortom den 

första idén. I konceptdesign innebär de att utforska designrymden genom att expandera rymden 

eller genom att leta efter osedda delar i den redan upptäckta rymden. Det här ska leda till att 

hitta nya idéer som utmanar den vanliga teoretiska förståelsen (Stoltermann & Wiberg, 2010). 
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I den här studien har det inneburit att studera Tinder på en mer personlig nivå för att känna på 

känslan som användningen ger och för att få en djupare förståelse kring problemen med Tinder 

som presenterades i litteratursökningen. I det här steget började också designutvecklingen av 

konceptet. 

Intern kritik av koncept. Här är det dags att granska sitt koncept och ställa det mot den 

teoretiska bakgrunden för att säkerställa hur starkt konceptet faktiskt är. Syftet är att hitta vad 

som gör konceptet unikt, se hur konceptet är relaterat till tidigare forskning och se hur tydligt 

konceptet kan uttryckas i en konkret design (Stoltermann & Wiberg, 2010). 

Design av artefakter. I det här steget är det dags att skapa en design som talar för konceptet i 

sin helhet (Stoltermann & Wiberg, 2010). I den här studien har alla sidor skapats via Adobe 

Photoshop CC. Sedan har alla sidor sammanställts som en interaktiv prototyp i Invision för att 

enklare kunna presentera konceptet för deltagarna i intervjun. Alla sidor är baserade på Tinders 

aktuella gränssnitt och design. 

Extern kritik av koncept.  Efter att konceptet har sammanställts i en konkret design är det dags 

att exponera konceptet inför andras ögon för att undersöka vad människor tycker om idén och 

de teoretiska principerna. Kritiken som ges i det här steget validerar de teoretiska och 

konceptuella antaganden som ligger bakom designen (Stoltermann & Wiberg, 2010). I den här 

studien har de inneburit semi-strukturella intervjuer via Skype där deltagaren tar del utav 

konceptet via skärmdelning för att sedan svara på ett antal frågor via en enkät. Deltagarna 

benämns i det här examensarbetet med ett D följt av en siffra baserad på ordningen de 

intervjuades i (D1, D2, D3 upp till D7). 

Revidering av koncept. Baserat på den kritik som ett koncept får vid utvärdering av den, går 

konceptutvecklaren tillbaka och ändrar på sådant som inte verkade fungera. Problemet med 

konceptdriven designforskning är att det är svårt att lokalisera precis vad det var som gjorde att 

testpersonen reagerade som de gjorde på konceptet (Stoltermann & Wiberg, 2010). 

Kontextualisering av koncept. I det sista steget presenteras slutsatsen. Här vägs det nya 

konceptet mot gamla koncept och teorier för att verkställa vad som gör att det nya konceptet 

bidrar till tidigare forskning. Det svåra här är att visa vad som är unikt med det nya konceptet 

samtidigt som det ska vara tydligt hur det är relaterat till tidigare koncept (Stoltermann & 

Wiberg, 2010). 
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3.4 Tillämpning av konceptdriven designforskning 

3.4.1 Deltagare och urval 

För att hitta deltagare till aktiviteten extern kritik av koncept tillämpades ett bekvämlighetsurval 

där en status delades via Facebook samt att författaren delade informationen via Tinder för att 

hitta människor som var intresserade av att delta i studien. Statusen på Facebook delades på 

författarens sida, vilket också delades vidare fem gånger av andra medlemmar samt på fem 

olika Facebookgrupper. Två grupper är inriktade för alla som inte identifierar sig som män men 

båda grupperna är utan ett direkt syfte, två grupper är blandade utan ett direkt syfte och en grupp 

är blandad med ett syfte mot dejting. På Tinder skrev författaren på sin profil angående syftet 

med sin studie och bad intresserade människor att kontakta henne för att ta del utav ytterligare 

information. Sökandet efter deltagare pågick aktivt under 7 dagar. Totalt deltog 7 olika 

personer, 4 män och 3 kvinnor. Alla deltagare var mellan 18-25 år och alla var användare av 

Tinder. 4 personer angav att de använder Tinder varje dag och 3 personer angav att de använder 

Tinder varje vecka. Som tidigare nämnt benämns deltagarna som D1, D2, D3 och så vidare upp 

till D7. 

3.4.2 Insamling av data 

Insamlingen av data skedde via Skype samt via Google Forms. På Skype skedde den 

semistrukturella intervjun där konceptet delades via skärmdelning. På Google Forms fick alla 

deltagare fylla i en enkät där de kunde svara på frågor och skriva ner sina reflektioner kring hur 

de upplevde konceptet. Alla deltagare var medvetna om syftet av undersökningen samt att deras 

reflektioner skulle tolkas för att sedan användas som en del av resultatet i en vetenskaplig studie. 

Alla deltagare var även medvetna om att deras deltagande var anonymt i studien. 

3.4.3 Genomförande 

Undersökningen började på Skype där författaren kunde dela sin skärm under tiden som 

samtalet pågick. Alla intervjuer var med en enskild deltagare och varje intervju började med en 

presentation av författaren som sen gick över till en presentation av konceptet och 

undersökningens syfte. Därefter gick författaren och deltagaren tillsammans igenom konceptet 

där alla ändringar förklarades och där författaren frågade några semistrukturella frågor baserade 

på reaktionerna. Deltagaren uppmanades till att alltid ställa frågor om det var något som var 

oklart. Efter att ha gått igenom konceptet avslutades intervjun med ett enkelt scenario för att 

visa interaktionsflödet. Efter intervjun uppmanades alla deltagare att svara på en enkät med 10 
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frågor varav hälften kvalitativa frågor och hälften kvantitativa. De kvantitativa frågorna inledde 

intervjun. Frågorna presenteras i Bilaga 1 i slutet av föreliggande examensarbete. 

3.5 Etiska överväganden 

Examensarbetet tillämpade de fyra etiska kraven som rekommenderas av Vetenskapsrådet: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I följande 

kommer var och en att beskrivas i relation till hur respektive har tillämpats i examensarbetet. 

Informationskravet innebär att ”forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte.” (Patel & Davidson, 2011). I detta examensarbete 

tillämpades detta krav genom att informera alla deltagare om examensarbetets syfte redan innan 

de beslutade sig om att medverka eller inte. På Facebook var syftet inkluderat i texten som 

delades och på Tinder presenterades syftet med examensarbetet på författarens profil. 

Samtyckeskravet betyder att ”deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över 

sin medverkan” (Patel & Davidson, 2011). Detta krav tillämpades genom att ha en öppen 

anmälan vilket innebär att inga deltagare tvingades delta. Alla fick visa ett intresse för 

undersökningen innan ytterligare information om deltagandet presenterades och efter detta fick 

de fatta ett beslut ifall de ville delta eller inte. Alla deltagare gavs också möjligheten att dra sig 

ur undersökningen om de kände att de inte längre ville delta. 

Konfidentialitetskravet innebär att ”uppgifter om alla i en undersökning ingående personer 

skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt 

att obehöriga inte kan ta del av dem.” (Patel & Davidson, 2011).  För att tillämpa det här kravet 

delade författaren inga uppgifter som deltagarna hade uppgett med någon annan och de sparade 

uppgifterna låg på författarens Google-konto som ingen annan har lösenordet till. 

Nyttjandekravet betyder att ”uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas 

för forsknings ändamål.” (Patel & Davidson, 2011). Detta krav tillämpades genom att 

författaren bara använde den insamlade informationen och uppgifterna i forskningssyfte 

specifikt det här examensarbete. 
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4 Resultat och analys 

4.1 Konceptgenerering, utforskning av koncept och intern kritik av 

koncept 

Då studien inte har varit en rak tidslinje med litteratursökning, idéer och sedan kritik utan 

processen har inkluderat väldigt mycket hopp fram och tillbaka sammanfattas här de tre första 

stegen i Stolterman och Wibergs metod för konceptdriven designforskning tillsammans. 

Ett problem med onlinedejting är att användarnas intentioner inte är synliga för varandra 

vilket kan leda till frustration när en användare är intresserad av någon som inte har samma 

intentioner som hen själv. Couch och Liamputtong föreslår att detta skulle kunna motarbetas 

genom att användaren är tydlig med sin intention på hens profilsida för att undvika matchningar 

med människor som hen inte är intresserad utav (Couch & Liamputtong, 2008). Att öppna upp 

en användares profil på Tinder innebär att användaren måste klicka på nedre kanten av en annan 

användares bild vilket avbryter ”vane-svepandet” som användaren lätt hamnar i på Tinder. 

”Vane-svepandet” innebär att användaren fastnar i ett mönster där hen fortsätter svepa 

(Samantha, 2015). Detta skulle kunna kopplas till Orosz et al. påståenden att Tinder kan ge 

omedelbar positiv feedback i form av matchningar med potentiella partners och att detta blir ett 

sätt för användaren att höja sitt självförtroende (Orosz et al., 2018). Att klicka på bilden för att 

läsa mer om personen avviker alltså ifrån mönstret att svepa vilket kan innebära att användare 

helt enkelt struntar i att läsa på profilen vilket kan leda till fler felmatchningar då intentionerna 

inte alls syns annars. 

Vanligtvis kan användare inte se vem som har svept höger eller vänster (David & Cambre, 

2016) så en supergillning är ett sätt att verkligen visa att en användare är intresserad av att ta 

kontakt. Men att supergilla någon är väldigt enkelt – användaren sveper helt enkelt uppåt eller 

klickar på en stjärna (David & Cambre, 2016). Problemet med att svepa uppåt är att den rörelsen 

bjuder in till misstag. På iOS innebär rörelsen att svepa uppåt från botten att kontrollcenter 

öppnas (Apple Inc., 2014), vilket innebär att användaren kan råka supergilla någon när hen bara 

ville öppna kontrollcenter. När en användare har supergillat någon finns det inget sätt att backa 

(som en vanlig gratisanvändare) och då hen bara har en supergillning om dagen till godo (David 

& Cambre, 2016) kan det kännas surt att slänga bort den på någon som användaren annars hade 

nekat. 

Risken att råka supergilla någon och svårigheterna med att öppna profilerna gav möjligheten 

att förändra gränssnittet för att lösa de två problemen. 
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I det nya konceptet skulle funktionen att supergilla någon begränsas till att bara kunna klicka 

på stjärnan. Att försvåra den här funktionen genom att begränsa den till endast en av 

interaktionsmöjligheterna som finns idag (knappen) bör inte vara ett problem då en 

gratisanvändare bara har en supergillning om dagen och därför behövs funktionen inte användas 

särskilt ofta. Det nya konceptet erbjuder istället att användaren kan öppna en profil genom att 

svepa uppåt, vilket fungerar bra tillsammans med ”vane-svepandet”. Det innebär att användaren 

kan fortsätta få samma snabba feedback (Orosz et al., 2018) samtidigt som hen får lära sig mer 

om de andra användarna genom att läsa på profilen vilket kan minska antalet felmatchningar 

(Couch & Liamputtong, 2008). Funktionerna fungerar också bra då misstaget att öppna en profil 

inte är lika förödande som att råka supergilla någon då supergillningen inte går att radera (David 

& Cambre, 2016). Att göra profilen mer lättillgänglig och supergillningen mer svårtillgänglig 

skulle innebära att Tinders conceptual model (Norman, 2013) förändras för att inkludera 

profilen på ett annat sätt och att gränssnittet fokuserar på error prevention (Nielsen, 1994) 

genom att minska antalet misstag vid supergillningar. Genom att låta profilen vara enklare att 

nå finns möjligheten att användarna skulle hantera sin profil på ett annat sätt och skriva mer 

relevant information om sig själva och sin nuvarande position, något som Adams kritiserade i 

dagens gränssnitt (Adams, 2018) då Tinder använder sig att användarens aktuella position 

(Ranzini & Lutz, 2017). Dessa ändringar skulle kunna leda till ett minskat antal felmatchningar 

vilket i sin tur skulle kunna ge användaren en bättre användarupplevelse. 

Adams skriver också att knappen för att backa ifrån profilen är en pil neråt vilket kan vara 

förvirrande (Adams, 2018). En pil neråt går emot Normans designprincip mapping (Norman, 

2013) då pilen inte ger ett tydligt samband mellan funktion och kontroll. Oftast så brukar en pil 

åt vänster indikera backa (Tauscher & Greenberg, 1997). En pil neråt strider också mot Ahmad 

et al. designriktlinjer för användbarhet på mobila enheter. I den sista kategorin design finns det 

en punkt som innebär att applikationen bör ha en konsekvent design och följa allmänt 

accepterade seder (Ahmad et al., 2018) vilket en pil neråt inte gör då den inte följer allmänt 

accepterad sed för hur en backa-knapp ser ut. 

I det nya konceptet ersätts pilen nedåt med en pil till vänster som indikerar backa (Tauscher 

& Greenberg, 1997), något som jobbar enligt Ahmad et al. designriktlinje i kategorin design  

(Ahmad et al., 2018) och Normans designprincip mapping (Norman, 2013) då en pil åt vänster 

är allmänt accepterad sed och den visar ett tydligt samband mellan funktion och kontroll. 

Möjligheten att gilla eller neka någon via profilsidan försvinner för att minska förvirringen 

kring krysset (Samantha, 2015). Användaren kan missuppfatta krysset som en knapp för att 
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klicka ner profilen då krysset är en allmänt accepterad sed för att ta bort något (Frutiger, 1989). 

Istället måste användaren gå tillbaka till matchsidan där hen kan välja att neka eller gilla den 

andra användaren. Detta för att jobba enligt Nielsens användbarhetsprincip error prevention 

(Nielsen, 1994). 

 

 

Figur 1. En bild på hur gränssnittet på profilsidan ser ut i Tinder. På bilden nedan syns pilen som pekar 

neråt och användarens möjligheter att gilla eller neka någon från profilen, två funktioner som har ändrats 

i det nya konceptet. 

 

Då det nya konceptet erbjuder möjligheten att svepa uppåt för att komma åt profilen så finns 

också en motsatt rörelse för att backa – det vill säga att användaren sveper neråt. Att svepa neråt 

fungerar även bra tillsammans med ”vane-svepandet” (Samantha, 2015) då användaren har 

möjligheten att få ett snabbt flöde där de tre essentiella funktionerna vid matchningsprocessen 

(gilla, neka och kolla på profilen) nås genom ett konstant svepande som ger användaren 

möjlighet till snabb feedback (Orosz et al., 2018). Detta följer också Normans designprincip 

mapping och Lee et al. designprincip consistency då det blir ett tydligt samband mellan funktion 

och kontroll (Norman, 2013) när den motsatta rörelsen används för att backa samtidigt som 

gränssnittet blir konsekvent (Lee et al., 2010). Funktionen följer också Ahmad et al. 
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designriktlinje som talar för att navigationen bör vara konsekvent (Ahmad et al., 2018). På 

samma sätt som användaren kan svepa sig igenom de essentiella funktionerna behåller 

konceptet möjligheten att klicka sig igenom de essentiella funktionerna som dagens gränssnitt 

på Tinder erbjuder.  

Att svepa på en bild är så starkt kopplat till att gilla eller neka användare och att blanda 

interaktionsmöjligheter kan påverka användbarheten i de olika komponenterna (Brinkman et 

al., 2004). Dels strider det emot Lee et al.s designprincip consistency som innebär att 

användargränssnittet bör vara konsekvent (Lee et al., 2010) men även mot Ahmads et al. 

designriktlinjer för användbarhet på mobila enheter. Under kategorin navigation står det att 

applikationen ska vara enkel, tydlig och konsekvent (Ahmad et al., 2018). I det nya konceptet 

har möjligheten att svepa för att bläddra bland bilderna på en profil tagits bort för att få en mer 

konsekvent design. Istället kan användaren välja att klicka höger eller vänster om bilden, precis 

som användaren gör när hen bläddrar bland bilderna på match-sidan. Detta kan också kopplas 

till error prevention (Nielsen, 1994) då ändringen innebär att användaren inte gör misstaget att 

svepa höger eller vänster i tron om att bläddra bland en annan användares bilder när hen istället 

råkar gilla eller neka användaren. 

För att få en djupare förståelse och en känsla för användningen för att få en chans att tänka 

utanför ramarna laddade författaren ner applikationen Tinder för ytterligare utvärdering. Vid 

användning upptäcktes det att två knappar på match-sidan inte var tillgängliga för en 

gratisanvändare, men de följer samma konsekventa design som resterande knappar som går att 

använda. Applikationen är alltså begränsad i sin användning men det finns inget som indikerar 

att vissa funktioner inte är brukbara. Det strider mot Lee et al. designprincip visibility som 

innebär att relevant information bör vara lätt att se (Lee et al., 2010). Knappar med otillgängliga 

funktioner bär inte på samma relevanta information som resterande, brukbara knappar, och 

därför finns det ingen anledning att de ska presenteras på samma sätt. Med den 

forskningsbakgrunden för det nya konceptet är de knappar som inte är tillgängliga för en 

gratisanvändare svartvita för att avslöja att funktionerna finns men att de inte är tillgängliga för 

det aktuella medlemskapet. 
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Figur 2. En bild på hur knapparna ser ut i Tinder. Knappen längst till vänster och knappen längst till 

höger är ej tillgängliga för gratisanvändare. 

 

 

Figur 3. En bild på hur knapparna ser ut i det framtagna konceptet. Knappar som ej är tillgängliga för 

en gratisanvändare är svartvita. 

 

Tinder erbjuder en betalversion där användare har möjligheten att backa eller ångra sig när 

användaren befinner sig i matchningsprocessen (David & Cambre, 2016). Detta är en funktion 

som skulle anses vara attraktiv även för det nya konceptet då det går att koppla till Lee et al. 

designprincip om recoverability (Lee et al., 2010) och Ahmad et al. designriktlinje som säger 

att gränssnittet alltid ska erbjuda användaren att backa eller avsluta (Ahmad et al., 2018). Att 

erbjuda den här funktionen till gratisanvändare skulle kunna innebära att färre människor väljer 

att betala för Tinder. Med hänsyn till detta implementeras alltså inte möjligheten för användaren 

att backa eller ångra sig i matchningsprocessen. 

4.2 Design av artefakter 

För att ta fram designen för det nya konceptet användes Adobe Photoshop CC. Till grund ligger 

skärmdumpar från Tinder som sedan har modifierats för att passa det nya konceptet. Bilderna 

som används i det nya konceptet kommer ifrån Pixabay.com där bilderna går under Creative 

Commons CC0 vilket innebär att människor är fria att använda fotografierna utan att be om lov 

eller tillskriva fotografen även i kommersiellt syfte. 

I det här kapitlet kommer det nya konceptet presenteras i relation till tre olika scenarion som 

är förekommande på Tinder.  

 

 



 

33 

 

Scenario 1 inkluderar vad en användare ser när hen går in på matchsidan och hur hen gör för 

att titta på en användares profil. 

 

 

Figur 4. På matchsidan (1a) är symbolerna längst till höger om hjärtat och längst till vänster om krysset 

svartvita. Om användaren sveper uppåt på matchsidan eller trycker längst ner på bilden kommer hen till 

profilsidan (3a).  

 

Scenario 2 visar de olika sätten som användare kan välja att neka, supergilla eller gilla en annan 

användare. 

 

 

Figur 5. Om användaren trycker på stjärnan på matchsidan supergillar hen en användare (2).  Som 

vanligt kan användaren svepa vänster och höger eller klicka på krysset eller hjärtat för att neka eller gilla 

en annan användare (1b & 1c) 
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Scenario 3 illustrerar sidorna som en användare besöker när hen ser en annan användare, går 

igenom hela dess profil och därefter fattar ett beslut gällande om att neka eller gilla. 

 

 

Figur 6. På profilen bläddrar användaren bland bilderna genom att klicka (3b & 3c). Det finns ingen 

möjlighet att gilla eller neka en användare från profilen, användaren måste backa tillbaka till matchsidan 

(1a) för att gilla eller neka (1b & 1c). På profilsidan (3a) kan användaren välja att backa tillbaka till 

matchsidan (1a) genom att klicka på pilen som pekar till vänster eller genom att svepa neråt.  

4.3 Extern kritik av koncept 

Intervjuerna för den externa kritiken av konceptet hölls inledande via Skype där författaren 

kunde presentera sig själv och syftet med konceptet för att sedan gå vidare till att tillsammans 

med deltagaren gå igenom konceptet och dess ändringar. Deltagare uppmanades att alltid fråga 



 

35 

 

om de ansåg att något var oklart eller om de hade egna tankar och funderingar. Efter 

genomgången hölls en kort, avslappnad diskussion där författaren hade möjligheten att ställa 

semistrukturella frågor beroende på deltagarnas reaktioner och upplevelser av konceptet. 

En deltagare (D4) nämnde till exempel att en störande faktor på profilsidan var att när hen 

bläddrar längst en profil och sen ska gilla eller neka från profilen, så är det lätt hänt att hen 

klickar lite fel och istället trycker på knappen som rekommenderar användaren till en vän. 

”Pinsam stämning när man har sin pappa som förslag där alldeles bredvid krysset som klickar 

ner rutan” sade hen innan hen förklarade att det nya konceptet, i och med att användaren inte 

kan gilla eller neka någon från en profil, tar bort det här problemet. 

En annan deltagare (D7) diskuterade möjligheten att kunna klicka vidare i ”oändlighet” på en 

profil, alltså att när användaren kommer till sista bilden så kan hen fortsätta klicka för att komma 

till första bilden igen. Detta var en funktion som hen tyckte var önskvärd för att kunna bläddra 

bland bilderna flera gånger utan att behöva positionera om fingret för att backa eller gå framåt. 

När författaren nämnde hur lätt det är att råka supergilla skrattade nästan alla deltagare till 

och höll med. De hade alla råkat supergilla någon innan och några av deltagarna hade upplevt 

otrevliga situationer på grund av att de råkat supergilla någon. 

Efter diskussionen gick författaren igenom ett kort scenario för att demonstrera hur konceptet 

kan komma att användas i vardagen. Om deltagaren inte hade några ytterligare frågor efter detta 

hänvisades de till att fylla i en enkät. Alla deltagare erbjöds möjligheten att pausa några timmar 

och reflektera kring konceptet innan de svarade på enkäten, se Bilaga 1 för den fullständiga 

enkäten. 

Den första kvalitativa frågan var en följdfråga på den sista kvantitativa frågan där deltagarna 

fick svara ”Ja” eller ”Nej” på ifall konceptet var lättförståeligt. Frågan var som följande 

”Utveckla dina tankar utifrån ditt svar på förra frågan”. Då alla deltagare svarade ”Ja” på ifall 

konceptet var lättförståeligt utvecklade alla deltagare sina tankar till varför det nya konceptet 

var lättförståeligt. Majoriteten skrev att konceptet var lätt att förstå och använda. En deltagare 

(D6) skrev att symbolerna var lätta att förstå och en annan deltagare (D3) skrev att det nya 

konceptet tar bort komplikationerna hen hade med applikationen. En deltagare (D7) skrev att 

Tinders grundläggande gränssnitt finns kvar vilket skulle förenkla övergången till ett nytt 

koncept. 

Nästa fråga var som följande ”På vilket sätt tror du att det nya konceptet är mer 

användarvänligt (lättare att använda) än gränssnittet som Tinder idag erbjuder?”. 6 av 7 

deltagare skrev att det nya konceptet innebär att det blir svårare att göra misstag. ”Små 
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justeringar som gör stor skillnad i användarupplevelsen” skrev en deltagare (D5). Den sista 

deltagaren (D7), som inte skrev något om att det blir svårare att göra misstag, skrev att 

symbolerna är mer logiska och att det blir smidigare att läsa profiler. 

Den tredje frågan löd ”Förklara med egna ord vilka styrkor som du anser finns med i 

konceptet.”. 5 av 7 deltagare (D1, D2, D4, D6 och D7) skrev ännu en gång att det blir färre 

misstag på Tinder och 2 av 7 deltagare (D3 och D5) och skrev att användandet blir enklare på 

grund av att konceptet skiljer på vilka kommandon som gör vilka saker. ”Bra med mer olika 

’kommandon’ för olika steg i matchningsprocessen så man inte gör fel för att man tex bläddrar 

bland bilderna på matchningssidan på ett sätt och på profilsidan på ett annat.” (D5). D5 skrev 

också att det var väldigt bra att plusmedlems-knapparna inte var klickbara för en gratismedlem 

då hen ansåg att det var väldigt störigt när hen råkade komma åt dessa knappar. 

Nästa fråga var liknande den föregående frågan men där ombads deltagarna att förklara 

svagheterna med konceptet. ”Förklara med egna ord vilka svagheter som du anser finns med i 

konceptet.”. 2 deltagare (D4 och D5) ansåg att det inte fanns några svagheter. 3 deltagare (D1, 

D2 och D7) skrev att det nya konceptet innebär fler steg då användaren inte kan gilla eller neka 

någon från profilen. En deltagare (D6) kände att hen skulle sakna möjligheten att svepa för att 

bläddra bland bilder på profilen. Den sista deltagaren (D3) ansåg att konceptet var bra men att 

det kan vara svårt att ändra en redan etablerad applikation. 

För den femte och sista frågan fick deltagarna själva möjligheten att tänka vidare kring hur 

man kan utveckla användbarheten ännu mer. ”Vad skulle kunna utvecklas med konceptet för 

att göra det ännu mer användarvänligt (lättare att använda)?”. En deltagare (D6) hade inget att 

tillägga. En annan deltagare (D5) tyckte att supergilla-knappen skulle ändra plats och att det 

borde bli tydligare att se vem profilinnehavaren är på gruppbilder. Deltagaren förklarade: 

”Kanske någon typ av funktion på bilderna som visar vem som är 

profilinnehavaren på en gruppbild. Eller att superlikeknappen hade kunnat 

flyttas till en annan plats för att göra det ännu svårare att komma åt den av 

misstag, tex när man ska trycka på hemknappen på Iphone och råkar sätta 

fingret lite på skärmen också och råkar supergilla någon”. (D5) 

 

En deltagare (D4) ansåg att användaren inte ska behöva bläddra bland bilder på en profil utan 

att ett nytt koncept borde presentera användarens bilder i ett rutnät och en annan tyckte att 

konceptet kunde utvecklas så att fler funktioner bara hade ett kommando. 2 deltagare (D1 och 

D2) bedömde att extrastegen med det nya konceptet var viktiga att jobba bort. Den sista 
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deltagaren (D7) nämnde möjligheten att kunna klicka i oändlighet för att bläddra bland bilder 

och att en möjlighet att svepa runt i matchningsprocessen utan att lyfta fingret skulle underlätta. 

Deltagaren förklarade: 

”Kan en svepa upp, sedan ned och slutligen höger/vänster utan att lyfta 

fingret? Jag skulle tycka att det underlättade. Vidare skulle det vara trevligt 

om en kom tillbaka till första bilden efter att en klickat på den sista”. (D7) 

 

Överlag har konceptet fått en mycket god reaktion och många av deltagare verkade vilja att det 

nya konceptet ”var på riktigt”. 

4.4 Revidering av koncept 

Konceptet fick väldigt goda reaktioner, men några av deltagarna kom med kritik och egna 

förslag som författaren tog hänsyn till när det var dags att gå tillbaka och granska konceptet 

ännu en gång. 

Den största delen av kritiken (3 av 7 deltagare nämnde detta någon gång under enkäten) bestod 

av att det blir fler steg i det nya konceptet. Det stämmer, sammanlagt blir det ett mer klick eller 

svep med det nya konceptet eftersom det innebär att användaren inte kan gilla eller neka någon 

från profilen. Ingen av deltagarna kom med egna förslag på hur detta skulle lösas och alla 

deltagare som kom med den här kritiken ansåg också att konceptet var bra då det innebär att det 

sker färre misstag. Ett argument för den här kritiken är att i kategori nummer sex kognitiv 

belastning i designriktlinjerna skapade av Ahmad et al. så säger en punkt att för att slutföra en 

handling bör liknande och minimalt antal steg behövas (Ahmad et al., 2018). Ett argument mot 

är att friktion kan innebära en bättre användarupplevelse genom att det agerar 

problemförebyggande, något som går enligt Nielsens designprincip error prevention (Nielsen, 

1994). Ett exempel på detta är att de flesta program erbjuder en popup-ruta när användaren 

försöker stänga ner material som inte är sparat. Att tvinga användaren att gå igenom ett extra 

steg ifall de vill kolla på en profil innebär att det sker färre misstag, även om det kanske saktar 

ner användandet. Argumentet för att erbjuda så få steg som möjligt ansågs inte väga lika tungt 

som argumenten mot att erbjuda så få steg som möjligt då det nya konceptet inte innebär en 

markant skillnad rent tidsmässigt och alla deltagare som kritiserade detta ansåg att konceptets 

var bra just på grund av hur misstagen minskade, därför sker ingen ändring i konceptet. 

En deltagare (D3) ansåg att konceptet borde utvecklas genom att låta fler funktioner ha ett 

kommando. Ett exempel på detta vore att konceptet tar bort möjligheten att välja mellan att 
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klicka eller svepa sig igenom matchningsprocessen. Möjligheten att svepa är en av 

anledningarna till varför Tinder har blivit så stort (David & Cambre, 2016) och att ta bort den 

interaktionsmöjligheten skulle antagligen innebära många upprörda användare. Att ta bort 

möjligheten att klicka skulle innebära att knapparna försvann och det skulle betyda att 

navigationen blir drabbad. I kategorin Navigation i designriktlinjerna skapade av Ahmed et al. 

står det att applikationen ska vara enkel, tydlig och konsekvent med tydliga och väldefinierade 

knappar (Ahmad et al., 2018). Utvecklingen kan möjligtvis ske till viss del i andra delar av 

Tinder men i matchningsprocessen ansågs motargumenten väga tyngre, vilket innebär att 

konceptet inte justeras i detta avseende. 

En av deltagarna (D5) ansåg att det borde finnas en funktion som gör att användare ser vem 

som är profilinnehavaren i en gruppbild. Även om detta är en jättebra tanke så anses det inte 

vara en del av matchningsprocessen då den här funktionen i så fall skulle finnas på sidan där 

användarna kan redigera sin information. 

En annan deltagare (D4) tyckte att användaren inte borde behöva klicka sig igenom bilderna 

utan att hen skulle presenteras med ett rutnät av de bilder som finns på profilen. Då kritiken inte 

hade någon annan förklaring än deltagarens personliga preferens och ingen ytterligare 

förklaring på hur detta skulle fungera rent interaktionsmässigt ansågs kritiken inte betyda 

tillräckligt mycket för att ändra på konceptet. Med samma motargument ansågs kritiken från en 

deltagare (D7) som ville att konceptet skulle tillåta en användare att svepa 

upp/ner/höger/vänster utan att lyfta på fingret inte vara utförligt nog att ändra på konceptet. 

En deltagare (D6) saknade att kunna svepa för att bläddra bland bilderna på en profil men 

detta argumentet slogs ut av att tre andra deltagare (D3, D5 och D7) nämnde denna ändring som 

en av styrkorna med konceptet. 

Ett problem som var väldigt intressant men som saknade underlag var att en deltagare (D5) 

hade problem med att supergilla-knappen låg för nära hemknappen på iPhone och att supergilla-

knappen därför bör flyttas på. Detta låter som ett ganska stort problem som borde åtgärdas, men 

det är första gången författaren både läser och hör en användare som har problem med detta. 

Författaren anser att det behövs fler användare som har detta problem för att kunna flytta på 

knappen. Idag är knappraden på Tinder tydligt definierad och att då flytta på en knapp skulle 

kanske innebära att konceptet ändrar för mycket på applikationen i relation till hur många som 

anser att det är ett problem. 

En av deltagarna (D7) tyckte att konceptet borde erbjuda möjligheten att ”klicka i oändlighet” 

när användare bläddrar bland bilderna. Detta innebär att när hen kommer till sista bilden kan 
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hen fortsätta klicka framåt för att komma till första bilden igen. Detta för att snabbt kunna 

bläddra bland bilderna flera gånger utan att behöva positionera om fingret för att backa eller gå 

framåt. Detta ansågs vara en relativt liten ändring som inte stör det existerande flödet eller 

designen i konceptet och förslaget kunde backas av Ahmad et al. designriktlinjer som säger att 

liknande eller minimalt antal steg bör behövas för att slutföra en handling (Ahmad et al., 2018). 

Därför togs beslutet att den möjligheten ska tilläggas.  

Då konceptet fick så pass gott bemötande av deltagarna i undersökningen och att de 

förslag/kritik som en del av deltagarna förmedlade i enkäten inte hade tillräckligt med argument 

eller underlag så förblev designen som presenterat i kapitel 4.2. En ändring skedde i 

interaktionen. I det nya konceptet är det nu möjligt att fortsätta klicka vidare när användaren 

kommer till sista bilden på profilsidan för att komma till den första bilden igen. 

4.5 Kontextualisering av koncept 

Konceptet som framtogs har fått ett gott bemötande och alla deltagare höll med om att konceptet 

lämnar ett mindre utrymme för misstag. Det som gör konceptet unikt är att det blandar kvalitéer. 

Dels behålls den grundläggande designen och interaktionen från Tinder för att göra konceptet 

lättsmält för de etablerade användarna och dels ändras Tinder med hjälp av en 

forskningsbakgrund för att minska på antalet misstag och möjligtvis även dåliga rykten.  

Att ändra för mycket på Tinder skulle innebära att konceptet inte längre är Tinder. Under 

sökandet för deltagare till undersökningen berättade många användare (icke deltagande i den 

här studien) om en viss irritation kring applikationen, men inte på grund av designmissar utan 

på grund av ”the game of Tinder” som Jordan Crook beskriver det. Många verkar alltså känna 

en viss irritation kring syftet med ”spelplanen” som Tinder erbjuder, men det nya konceptet 

fokuserar på att förbättra ”spelplanen” hellre än att jobba emot den. Därför behåller det nya 

konceptet hela grunden i Tinders design och interaktionsmönster men justerar dem mot en 

forskningsbakgrund för att ge applikationen en bättre användbarhet. Utmaningen finns kvar för 

att fortsätta satsa på att användningen ska vara rolig.  
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5 Diskussion 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka matchningsprocessen på den mobila 

dejtingapplikation Tinder för att sedan skapa ett nytt koncept med hjälp av konceptdriven 

designforskning som skulle landa i ett resultat där en lösning som ger en bättre 

användarupplevelse presenteras. För att undersöka detta vägleddes examensarbetet av följande 

frågeställning: Hur kan matchningsprocessen på Tinder teoretiskt förankras och 

konceptualiseras i syfte att främja användarupplevelsen? I det här kapitlet diskuteras den 

teoretiska förankringen, resultatet av konceptualiseringen och den valda metoden. 

5.1 Teoretisk förankring av konceptualisering av Tinder 

Tinder är den största mobila dejtingapplikationen för den heterosexuella 

onlinedejtingmarknaden i västvärlden (Duguay, 2017) och därför kan det vara svårt att ändra 

på något utan att få upprörda användare på köpet. En av deltagarna i undersökningen för 

examensarbetet skrev att det skulle vara svårt att ändra i en applikation som är så pass etablerad 

som Tinder men nämnde också själv att hen var nöjd med ändringarna.  

Baserat på att ungas motivation till att använda applikationen är kärlek, sex, kommunikation 

och nöje (Sumter et al., 2017) tillsammans med forskningen som talar för att utseendet är väldigt 

viktigt i onlinedejting (Whitty, 2008) och det faktum att Tinder erbjuder en utmaning (Malone, 

1982) som gör att användningen blir rolig och att spelifierade gränssnitt engagerar användare 

(Looyestyn et al., 2017) kan ett antagande tas att det aktuella gränssnittet på Tinder tilltalar 

många användare. Tinder har även ett gränssnitt som tvingar användare att acceptera varandra 

innan möjligheten till kontakt finns vilket kan motverka att användare blir kontaktade av 

personer som de inte vill prata med. Eftersom det idag är enklare än någonsin för förövare att 

nå sina offer (Choi, Wong, & Fong, 2016) kan alltså gränssnittet på Tinder ge en känsla av 

kontroll. Problemet med matchningsprocessen på Tinder idag är att även om användaren känner 

att hen har kontroll på grund av att användaren själv kan bestämma vilka hen pratar med, så 

baseras det beslutet ofta enbart på den andra användarens bilder vilket gör att det är svårt att se 

den andra användarens intentioner. Studier visar att många använder dejtingapplikationer utan 

intentionen att träffa någon. För att försöka undvika att matcha med någon som inte har samma 

intentioner som sig själv kan användaren försöka vara tydlig på sin profil för att berätta om sin 

intention (Couch & Liamputtong, 2008). Men då Tinders gränssnitt tvingar användaren att 

avvika ifrån sitt ”vane-svepande” (Samantha, 2015) och därmed sakta ner upplevelsen och 

minska användarens möjligheten till snabb feedback i form av matchningar (Orosz et al., 2018) 
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finns risken att profilen inte ens öppnas när användaren ska fatta ett beslut om att gilla eller 

neka. 

 

Då resultatet av undersökningen visade att deltagarna ansåg att det nya konceptet var bra på 

grund av att det skulle innebära minskade antal misstag så fungerar det att införa en viss del 

friktion i matchningsprocessen för att sakta ner upplevelsen för att fokusera på error prevention 

(Nielsen, 1994) som har varit en av de mest använda användbarhetsprinciperna i det nya 

konceptet. Även om error prevention (Nielsen, 1994) ofta var den underliggande faktorn till 

varför gränssnittet ändrades så har det nya konceptet även förbättrats genom en bättre 

consistency och visibility (Lee et al., 2010), en bättre mapping och en mer logisk conceptual 

model (Norman, 2013) och enligt flera designriktlinjer skrivna av Ahmad et al. ur kategorierna 

navigation, kognitiv belastning och design (Ahmad et al., 2018).  

Som nämnt i kapitel 4.1 skulle också recoverability (Lee et al., 2010) och att erbjuda 

användaren att backa eller avsluta (Ahmad et al., 2018) vara en funktion som skulle kunna 

argumenteras vara viktiga för en bättre användbarhet. Problemet här ligger i att Tinder erbjuder 

den här funktionen för sina betalande medlemmar (David & Cambre, 2016). Det nya konceptet 

tar därför hänsyn till Tinders vilja att kunna få in pengar på det här sättet vilket innebär att den 

möjligheten fortsätter att vara otillgänglig för gratismedlemmar. 

 

Samtidigt som gränssnittet förändras för att bli mer användbart behåller Tinder sin ”charm” 

genom att det spelifierade gränssnittet behålls för att fortsätta erbjuda användarna en utmaning 

(Malone, 1982). En skulle dock kunna argumentera för att misstagen är en del av utmaningen 

(Malone, 1982) som Tinder erbjuder och att detta alltså väger tyngre än en god användbarhet 

när vi talar om att främja användarupplevelsen. När användare presenteras med många bilder 

på människor efter varandra och de tvingas fatta snabba binära beslut gällande vem som är 

attraktiv eller inte, så är deras beslut inte oberoende. Om personen tidigare beslutades vara 

attraktiv, är chansen större att användaren finner nästa person attraktiv också (Taubert, Van Der 

Burg, & Alais, 2016). Att råka supergilla någon kan alltså ge användaren möjligheten att satsa 

allt på en människa som hen inte ens hade gett en andra tanke och misstaget att råka neka en 

människa som användaren ansåg vara snygg kan ge användaren ett uppvaknande om att hen 

måste vara uppmärksam.  

Relationsexperten Caroline Kent beskriver Tinder som en verklig ”Hot-or-Not”-lek (Kent, 

2015), men de flesta är nog överens om att det är kul att leka sådana lekar ibland. Så att det nya 
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konceptet skulle erbjuda en bättre användarupplevelse i form av en bättre användbarhet låter 

vettig i teorin, men skulle avsaknaden av misstag att förstöra spelet? Detta besvaras i nästa 

kapitel där resultatet av konceptualiseringen diskuteras. 

5.2 Resultatdiskussion av konceptualisering av Tinder 

Resultatet blev ett nytt koncept av matchningsprocessen på Tinder sammanställt i en konkret 

design som undersökningen visade var mer användbar än gränssnittet som Tinder erbjuder idag. 

I och med att användbarhet är en del av användarupplevelsen kan slutsatsen dras att det nya 

konceptet och dess design som togs fram främjar användarupplevelsen i rent användningssyfte. 

Användbarheten är dock bara en del av användarupplevelsen (Hassenzahl & Tractinsky, 2006) 

och det går därför inte att garantera att upplevelsen rent konkret blir bättre för alla användare. 

Som tidigare nämnt (se kapitel 5.1) skulle också misstagen, som i det nya konceptet har minskat, 

kunna argumenteras för att vara en del av utmaningen (Malone, 1982) som gör att Tinder blir 

roligt att använda. Detta skulle kunna innebära att det nya konceptet inte främjar 

användarupplevelsen i och med att det nya konceptet syftar till att minska antalet misstag. 

Resultatet av undersökningen visar dock inga tendenser på att användarna skulle sakna 

misstagen. 

 

På individnivå innebär det nya konceptet bland annat att användarna enklare kan se varandras 

intentioner på Tinder genom att låta profilsidan ta större plats i användningen och detta skulle 

kunna leda till mindre frustration och irritation vid felmatchningar (Couch & Liamputtong, 

2008). Antalet misstag som användaren gör i matchningsprocessen minskar också genom att 

erbjuda ett gränssnitt som jobbar enligt error prevention (Nielsen, 1994). Detta skulle, på 

samhällsnivå, kunna leda till ett minskat antal sexuella brott kopplade till Tinder då användarna 

blir mer medvetna om varandras förväntningar inför att träffas i verkligheten (National Crime 

Agency UK, 2016). Men det skulle också kunna slå fel och bli så att antalet sexuella brott förblir 

oförändrat eller till och med ökar då människor förlitar sig mer på vad användaren skriver vad 

hen har för intentioner. Eftersom människor beter sig annorlunda på internet ska de kanske inte 

alltid lita på vad användarna väljer att skriva (National Crime Agency UK, 2016). 
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5.3 Metodologiska överväganden 

Anpassningen av de sju olika stegen var relativt enkel. En svårighet var att utföra utforskning 

av koncept utan att låta konceptet påverkas för mycket av egna tolkningar. I det här steget valde 

författaren att själv ladda ner dejtingapplikationen Tinder för att få en djupare förståelse och att 

testa så att de klagomål som lyftes fram i litteratursökningen fortfarande var aktuella i 

gränssnittet. Tinder, som många andra applikationer, utvecklar ständigt sina gränssnitt och 

därför var det viktigt för författaren att själv testa på användbarheten så att konceptet inte ändrar 

på något som inte längre är ett problem. Resultatet anses dock inte ha påverkats av detta då 

eventuella egna tolkningar som inte kunde stödjas av en forskningsbakgrund blev avfärdade. 

Metoden fungerade väldigt bra och trots att det var en ny metod för författaren så påminde de 

olika stegen om en designprocess, vilket gjorde det enkelt att förstå och relatera till. Runa Patel 

och Bo Davidsson skriver i sin bok ”Forskningsmetodikens grunder” att kvalitén på den 

kvalitativa forskningen kan förbättras genom att tydligt beskriva forskningsprocessen och 

eventuella val man som forskare har gjort (Patel & Davidson, 2011). Genom att författaren 

använde sig utav konceptdriven forskning har hon följt en process som är tydlig och eventuella 

val har presenterats i de steg som det har varit aktuellt. 

5.4 Framtida forskning 

För att fortsätta på resultatdiskussionen hade det varit väldigt intressant att se hur de misstag 

som sker på Tinder påverkar användarupplevelsen. Forskning kring Funology (Hassenzahl et 

al., 2001) och hur det fungerar att designa roliga artefakter i förhållande till onlinedejting och 

framför allt Tinder hade varit väldigt intressant. Risken finns som sagt att misstagen, trots att 

de strider mot användbarheten, är en del av själva användarupplevelsen. En perfekt 

användbarhet är kanske inte det användarna söker efter på Tinder. Spelet, riskerna och insatsen 

som utgör utmaningen (Malone, 1982) kanske är viktigare. För hur roligt är det med ett spel 

som är för enkelt? Vidare vore det intressant att undersöka statistiskt hur många gånger en 

vanlig Tinderanvändare gör ett misstag. Föreliggande examensarbete kan utvecklas genom att 

låta användarna själva få känna på interaktionen för att se ifall konceptet fungerar lika bra i 

praktiken som det har rapporterats i teorin. Detta var inte möjligt i den här studien då 

prototypverktyget som användes (Invision) inte tillät samma interaktionsmöjligheter som 

Tinders gränssnitt har. 
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6 Slutsatser 

Det finns problem i gränssnittet som Tinder erbjuder idag som innebär att det sker onödiga 

misstag som drar ner på användbarheten och därmed även användarupplevelsen. Genom att 

använda subjektiv kritik ifrån privatpersoner som har utvärderat Tinders gränssnitt kunde 

författaren få hjälp med att hitta ett antal fel med användbarheten. Kritiken kunde sedan backas 

av en forskningsbakgrund som användes för att förklara problemen. Kritiken som kunde hittas 

på det här sättet inkluderade bland annat att ett antal knappar var förvirrande och missvisande, 

att applikationen blandar interaktionsmöjligheter, att användaren hamnar i ett vanesvepande 

och att det är alldeles för lätt att råka supergilla en annan användare. Vid vidare fördjupning av 

Tinder upptäckte även författaren ett problem med att applikationen inte visar användarens 

begränsningar som gratismedlem. Genom att sedan ställa kritiken och dess forskningsbakgrund 

mot en forskningsbakgrund bestående av användbarhetsprinciper skrivna av Lee et al., Norman, 

Ahmad et al. och Nielsen kunde kritiken ytterligare förklaras vara ett problem för 

användbarheten och ett nytt koncept kunde skapas genom konceptdriven designforskning (se 

bilaga 2). Ändringarna är fokuserade på att vara felförebyggande för att följa Jakob Nielsens 

användbarhetsprincip error prevention. Detta genom att skapa ett mer konsekvent, begripligt 

och logiskt gränssnitt enligt Lee et al. och Normans användbarhetsprinciper (consistency, 

visibility, mapping och conceptual model) och Ahmad et al. designriktlinjer (från kategorierna 

navigation, kognitiv belastning och design). För att behålla stommen av Tinder behåller det nya 

konceptet applikationens utmaning som är en del av anledningen till varför människor tycker 

att Tinder är roligt att använda. Detta innebär att det nya konceptet fortsätter ha ett spelifierat 

utseende trots kritik från privatpersoner som säger att Tinder är väldigt ytligt och deprimerande 

på grund av detta. För att ta hänsyn till Tinders vilja att tjäna pengar erbjuder det nya konceptet 

inte heller att användaren kan backa eller ångra sig, något som skulle gå enligt Lee et al 

användbarhetsprincip recoverability och under en av Ahmad et al designriklinjer under 

kategorin navigation. Detta är en funktion som fortsätter vara avgränsad till Tinders betalande 

medlemmar. 

Det nya konceptet har fått ett mycket gott bemötande av Tinderanvändare som bekräftar att 

det nya konceptet är mer användbart än gränssnittet som Tinder idag erbjuder, men som behöver 

även beprövas i praktiken. Då användbarhet är en viktig del av användarupplevelsen så anses 

det nya konceptet främja användarupplevelsen i teorin. För att det ska kunna dras en mer 

konkret slutsats behöver konceptet testas i praktiken för att se ifall misstagen är en del av 

utmaningen och om detta i så fall är något som användarna saknar. 
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Föreliggande examensarbete bidrar till diskussionen kring hur man kan använda och 

implementera designprinciper och designriktlinjer för att öka användbarheten i 

matchningsprocessen på Tinder. Resultaten i examensarbetet kan också användas i andra 

koncept där man vill främja användarupplevelsen då det framtagna konceptet tydligt visar hur 

man kan jobba med riktlinjerna och principerna för att förändra men samtidigt behålla stommen 

av ett existerande koncept. 
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8 Bilaga 1 

 

1. Kön 

2. Ålder 

3. Använder du Tinder? 

4. Hur ofta använder du Tinder? 

5. Tycker du att konceptet är lättförståeligt? 

6. Utveckla dina tankar utifrån ditt svar på förra frågan. 

7. På vilket sätt tror du att det nya konceptet är mer användarvänligt (lättare att använda) än 

gränssnittet som Tinder idag erbjuder? 

8. Förklara med egna ord vilka styrkor som du anser finns med i konceptet. 

9. Förklara med egna ord vilka svagheter som du anser finns med i konceptet. 

10. Vad skulle kunna utvecklas med konceptet för att göra det ännu mer användarvänligt 

(lättare att använda)? 
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9 Bilaga 2 

 
 

Om användaren trycker på stjärnan på matchsidan supergillar hen en användare (2). Som vanligt kan 

användaren svepa vänster och höger eller klicka på krysset eller hjärtat för att neka eller gilla en annan 

användare (1b & 1c). 

På matchsidan (1a) är symbolerna längst till höger om hjärtat och längst till vänster om krysset 

svartvita. Om användaren sveper uppåt på matchsidan eller trycker längst ner på bilden kommer hen till 

profilsidan (3a). 

På profilen bläddrar användaren bland bilderna genom att klicka (3b & 3c) När användaren kommer 

till sista bilden kan hen fortsätta klicka för att fortsätta bläddra. Det finns ingen möjlighet att gilla eller 

neka en användare från profilen, användaren måste backa tillbaka till matchsidan (1a) för att gilla eller 

neka (1b & 1c). På profilsidan (3a) kan användaren välja att backa tillbaka till matchsidan (1a) genom 

att klicka på pilen som pekar till vänster eller genom att svepa neråt. 


