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BILAG 1: Datingapps har ingen finansiel 
interesse i langvarige forhold, fordi de 'tilfredse' 
kunder forsvinder 
Lise Richter, Information, 31. juli 2019. 

Da Sarah for seks år siden lavede en Tinder-profil, var det nyt og spændende, men 5 
pessimismen har efterhånden sneget sig ind på den nu 25-årige medicinstuderende. 

Hun tror ikke rigtig længere på, at Tinder kan bruges til at finde en kæreste. Det sidste 
halve års tid har hun derfor primært brugt datingappen til sex. 

»Inden for få timer kan jeg få en mand til at dukke op foran min dør. Tinderlivery 
kalder jeg det,« siger Sarah med et grin. Som regel er det om søndagen, hvis hun keder 10 
sig og føler sig alene. 

»Når han kommer hjem til mig, så taler vi maks. i fem minutter. Sådan fungerer det. 
Det er jo helt vildt og vanvittigt, for det er så upersonligt,« forklarer Sarah. Men 
seksuelt har hun det »megarart« med det, fordi hun får dækket sine umiddelbare 
fysiske behov og forstår at sætte ord på dem. Det kunne hun ikke have gjort for et par 15 
år siden. 

»Når jeg får noget ud af det, er det, fordi jeg er krævende af natur. Hvis jeg var utryg 
på min egen seksualitet, så ville det ikke fungere at bruge Tinder på den måde,« 
forklarer Sarah, der dog også kalder det lidt »et plaster på såret«, da hun egentlig gerne 
vil have en kæreste. 20 

Mere end 320.000 danskere brugte i 2017 Tinder eller andre datingtjenester til at få 
hurtig og let adgang til sex, dates eller en kæreste. 

Flest brugere er der blandt de 16-24 årige, og antallet af brugere falder med alderen, 
viser en undersøgelse fra Danmarks Statistik. 

Blandt de 45-54-årige har kun seks procent f. eks. brugt onlinedating inden for de 25 
seneste tre måneder. 

Selv om udvalget måske er mindre for de midaldrende, så har Peter Madsen, 57, og 
Vibe Møller, 52, alligevel fundet kærester på Tinder flere gange. I april blev de 
kærester efter et par dates, og de ser begge datingapps som en god måde at møde nye 
partnere på, når man ikke orker at gå i byen eller møder nogen via arbejde eller i 30 
fritiden. 

Bagsiden af den lette adgang til andre singler kan være overfladiskhed og kynisme. 



3 
 

»Det er blevet nemmere at finde en ny via Tinder, men det er også nemt at blive lidt 
overfladisk og lade være med at fordybe sig i dem, man møder,« siger Vibe Møller, 
der er pædagoguddannet. 

Peter Madsen mener, at den lette adgang til dates og flirt også gør folk en smule dovne 
og uhøflige i deres omgang med hinanden: »Hvis man skriver det mindste forkert, så 5 
bliver man bare slettet. Der gælder simpelthen nogle andre regler for kommunikation 
på Tinder end i virkeligheden.«. 

 
Seksuel frigørelse 

Datingtjenester har måske nok ført til mere overfladiskhed og kynisme, men de har 10 
først og fremmest ført til seksuel frigørelse, mener Moira Weigel, der er postdoc på 
Harvard Universitet i USA og har skrevet en bog om datingens historie. 

»Vi har ofte sådan en ureflekteret nostalgi omkring fortiden, men der er store fordele 
og frigørende elementer ved datingapps, især for handicappede, homoseksuelle, ældre 
og fraskilte, men også helt straight kvinder, som gerne vil have uforpligtende sex,« 15 
siger Moira Weigel. 

Hun peger også på, at datingapps for mange har betydet, at de kan udtrykke sig mere 
åbent og mere specifikt om deres seksuelle behov. 

De mobile datingapps har ifølge Charlie Breindahl, der er ekstern lektor i 
medievidenskab på Københavns Universitet, fjernet det stigma, der tidligere har været 20 
om webdating som noget for dem, der ikke kunne finde ud af at score. 

»Tinder kan du bruge uden at blive stigmatiseret, fordi du kan være anonym, og det 
behøver ligesom Grindr (app for homoseksuelle, red.) ikke at handle om at finde en 
partner, men bare om sex og flirt. Så datingapps har gjort formålet mere ubestemt, 
sjovt og uforpligtende, mens webdating mere målrettet handler om at finde en 25 
partner,« forklarer Charlie Breindahl. 

 
Overdrevet 

Den fri og uhindrede adgang til sex via datingapps har i hvert fald i den amerikanske 
offentlighed skabt en forestilling om, hvor meget mere og usikker sex især de unge 30 
har, fortæller Moira Weigel. Internationale undersøgelser viser dog, at ikke kun de 
unge, men også de voksne dyrker mindre sex end før. 

En af årsagerne kan være datingapps, mener hun: »Datingapps er blevet en substitut 
for at gå ud, men selv om folk bruger rigtigt meget tid på Tinder, så mødes de ikke 
med særligt mange. 35 

Det handler mere om at føle, at man gør noget for at finde en partner, fordi man er på.« 
For tilgængeligheden til dates, sex og partnere 24/ 7 fører også til en træthed - en app 
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fattigue - fordi folk er ' på' hele tiden. At det er blevet så let at date, gør det paradoksalt 
nok også til endnu mere hårdt arbejde, påpeger Weigel. 

Følelsen af hårdt arbejde har også ramt Sarah, der tit ikke har overskuddet til at bruge 
tid på Tinder: »Jeg kender mange, der har fået kærester på Tinder, men jo længere tid 
jeg har været derinde, jo mere immun er jeg blevet, og jo sværere bliver det at finde 5 
rigtig kærlighed. Man bliver afhængig af at være på, men også mere og mere 
pessimistisk i forhold til rigtige relationer.« Sarahs egen analyse er, at fotos og en kort 
tekst siger meget lidt om, hvem man egentlig er som person. 

Derfor er det svært at finde frem til den rigtige i det hav af likes, man får som attraktiv 
25-årig kvinde. 10 

 
Konform fremstilling 

Den måde, vi fremstiller os selv på datingtjenester, handler oftest om at fremhæve 
ting, som vi tror er attraktive for andre. Men det skaber også stor konformitet, 
forklarer Charlie Breindahl: »Derfor er der fyldt med midaldrende mænd på cykler, i 15 
våddragter og til maraton, fordi vi mænd tror, at vi bliver attraktive på den måde. Når 
de færreste kommer på noget mere originalt, men bliver konforme, så er det, fordi alle 
gerne vil tækkes andre.« Men konformiteten gør også, at de, der ser bedst ud, får det 
endnu nemmere end i virkeligheden, mens de knap så attraktive ikke får særligt meget 
ud af en datingprofil, mener Charlie Breindahl. Det bliver simpelthen sværere at score 20 
på charme og intelligens, når datinglivet er sat op i tempo, for så kommer det primært 
til at handle om udseende. 

Når mange, også helt unge, føler, det er svært at finde en kæreste på datingtjenester, så 
er det ifølge Moira Weigel med god grund: Datingtjenester tjener penge på singler og 
sex - ikke på parforhold. 25 

»Datingtjenester har jo i virkeligheden ikke nogen finansiel interesse i langvarige 
forhold, så de driver en sær form for forretning, hvor kunderne, hvis de er ' tilfredse', 
forsvinder,« siger hun. 

Datingapps handler altså også om at gøre folk afhængige af at scrolle, vælge folk til og 
fra, og få udløst en følelse af spænding, når man matcher med en ny. Og det kan være 30 
med til at forklare, hvorfor folk har mindre sex, selv om udvalget af potentielle 
partnere aldrig har været større, mener Moira Weigel. 

Peter Madsen mener ikke, at Tinder har gjort det lettere at få sex, i hvert fald ikke for 
mænd. Og der er også et flertal af mænd på datingtjenester, viser statistikken. 

De kvinder, han har mødt på Tinder, vil dog sjældent kun have sex. 35 

»De vil have kærester og have hele pakken, og det gør det kompliceret, for det ved du 
jo ikke efter et par dates,« siger han. 
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Et par gange har han skrevet om seksuelle fantasier med kvinder, men da de mødtes i 
virkeligheden, så var der slet ingen kemi. […] 

 
Informationsmedarbejdere 

Når den øgede tilgængelighed af potentielle partnere døgnet rundt ikke fører til mere 5 
sex, så kan det ifølge Charlie Breindahl også skyldes, at kravene til, hvornår vi ' ser 
godt ud' og ' er gode nok', er stigende, fordi datingapps har skabt et udstillingsvindue 
for os selv. 

»Der har altid været skønhedsidealer, men fordi vi kan ses af alle og bliver eksponeret 
hele tiden også på digitale medier, så kommer vi i højere grad til at blive præget af de 10 
andres idealer,« siger Charlie Breindahl. 

Derfor investerer vi mere i at forbedre vores profil udadtil, om det så er i fitnesscenter, 
på skønhedsklinik, med spændende fritidsinteresser eller succes på jobbet. 

For hele forudsætningen for at være på datingsites er, at du er et økonomisk 
uafhængigt, attraktivt menneske, som har gjort dig umage. Derfor har f.eks. ledige det 15 
også svært på datingsites, forklarer Charlie Breindahl:  

»Vi er blevet informationsmedarbejdere for vores eget personlige brand, og det giver 
mindre tid til fysisk samvær og dermed også sex.« 

Men selv om det kan virke, som om datingapps har gjort sex-og samliv til et råt 
kommercielt marked af lækre profilfotos og likes, så overdriver datingtjenester og 20 
medier ofte, hvor mange der bruger datingapps, mener Moira Weigel. I USA mødes 
kun 35 procent af alle par online. 

»Så folk mødes stadig i skoler, i byen og på arbejdspladser, men omvendt kan man 
sige, at alt i dag er blevet til online dating, for vi tjekker jo altid folk online, når vi har 
mødt nogen,« siger Moira Weigel. 25 

Sarah kan dog godt blive i tvivl, om man stadig kan møde en kæreste i virkeligheden. 
Da hun for nylig tog en uges detox fra Tinder, opdagede hun, at hun ingen som helst 
interaktion havde med mænd i sin dagligdag som studerende i København. 

»Det blev jeg lidt skræmt over,« siger hun og fortsætter: »Apps har fuldstændig fucket 
datingverdenen op, fordi du ikke behøver at slå til, hvis du møder en, der ser sød ud, i 30 
byen eller i Netto. Du kan jo bare tjekke, om de er på Happn (app, hvor man kan se, 
hvilke singler der er i nærheden, red.) Men det er jo en falsk tryghed, og problemet 
med den er, at man altid tror, der er noget bedre ved næste swipe.« Sarah er et 
pseudonym. Hendes rigtige navn er redaktionen bekendt. 

lila@information.dk  35 
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BILAG 2: ‘Sex survey’ viser, hvad 
australske mænd og kvinder er på udkig 
efter i potentielle partnere 
 

Kilde:  5 

Queensland University of Technology 
Videnskab.dk d. 20 maj 2021 
 

Et nyt studie har set på, hvad australske mænd og 
kvinder holder mest øje med, når de er på udkig efter 10 
potentielle partnere. 

Ifølge studiet gik kvinderne op i alder, uddannelse, intelligens, indkomst, tillid og 
følelsesmæssig forbindelse, mens mændene prioriterede attraktivitet og kropsbygning. 

Studiet blev lavet på data fra mere end 7.000 mennesker i alderen 18-65 år, som 
deltog i onlineundersøgelsen ‘Australian Sex Survey’. 15 

Deltagerne skulle besvare, hvor højt de prioriterede ni forskellige egenskaber, som er 
forbundet med seksuel tiltrækning: 

• Alder 

• Attraktivitet 

• Kropsbygning/træk 20 

• Intelligens 

• Uddannelse 

• Indkomst 

• Tillid 

• Åbenhed 25 

• Følelsesmæssig forbindelse 
 
»For det første så vi, at mænd anser både attraktivitet og kropsbygning som vigtigere 
træk for seksuel tiltrækning end nogen af de andre egenskaber, sammenlignet med 
kvinder,« fortæller adfærdsøkonom Stephen Whyte, ifølge pressemeddelelsen. 30 

https://www.qut.edu.au/research/article?id=176231


7 
 

»Begge køn anser indkomst som den mindst vigtige faktor, men sammenlignet med 
mænd sætter kvinder større fokus på uddannelse og intelligens. Dog finder mænd 
åbenhed en smule vigtigere, end de adspurgte kvinder gjorde.« 

Ifølge Stephen Whyte reflekterer undersøgelsens resultater, at det evolutionære pres 
på kønnene gør, at mænd og kvinder prioriterer forskellige ting tidligt i livet, i jagten på 5 
de gode gener. 

»Mens begge køn foretrækker en fysisk attraktiv mage eller potentiel partner, er det 
blevet påvist, at mænd viser en meget stærkere præference for attraktivitet,« uddyber 
Stephen Whyte, ifølge pressemeddelelsen. 

»Kvinder er mere selektive med andre egenskaber, fordi deres tid til at formere sig er 10 
mere begrænset, så de kan ikke risikere at træffe dårlige valg,« lyder forskerens bud. 

Undersøgelsen viser også, at det, vi prioriterer hos en potentiel partner, ændrer sig 
gennem livet.  

Med alderen begynder begge køns præferencer at bevæge sig tættere på hinanden, 
hvor vi begynder at sætte mere pris på åbenhed og tillid. 15 

»De fleste studier af seksuel tiltrækning beror på en begrænset aldersfordeling, 
forvrænget mod den yngre befolkning. Vi har taget data fra et meget bredere 
aldersspektrum,« fortæller Stephen Whyte, ifølge pressemeddelelsen. 

Studiet blev offentliggjort i tidsskriftet PLOS One, hvor det er frit tilgængeligt. 

cll 20 

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke 
udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer. 

 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0250151
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