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Inledning

Sociala medier är något som är svårt att undvika för den som på något sätt är aktiv 
i den digitala världen i dag. Således är det också ett fenomen som det forskas och 
har forskats flitigt om, utifrån en mängd olika aspekter. En av dessa är taggnings-
funktioner, som i sin tur bildar så kallade folksonomier. En tagg är ett ord eller 
flera som användaren av en sajt skapar som ett sätt att beskriva någonting. Tagg-
ning används i olika sammanhang, exempelvis på biblioteks webbplatser, eller på 
kommersiella sajter såsom flickr.com som hanterar bilder eller delicious.com som 
samlar länkar.1 Folksonomier är det indexeringsspråk som byggs upp genom att 
användarna själva taggar innehåll på en webbplats med ord och begrepp för att be-
skriva det.2

Ett  relativt  nytt  sätt  att  använda  taggning  går  att  finna  på  dejtingsajten 
mazily.com.3 Här är det inte fristående bilder, information, länkar eller dokument 
som taggas, utan användarna förväntas i stället att tagga sig själva – som ett enkelt 
och fritt sätt att presentera sig och sina intressen i syfte att få kontakt med andra 
medlemmar på sajten. Dejtingsajter i sig är en typ av sociala webbplatser som blir 
allt fler, och som också får allt fler användare. Mazily har funnits sedan 2012 och 
är vad jag har funnit den enda svenska dejtingsajten hittills som använder tagg-
ningsfunktioner. Andra sajter använder i stället traditionella funktioner som exem-
pelvis formulär med redan förvalda alternativ som medlemmarna får fylla i för att 
beskriva sådant som sina egenskaper, favoritmusik och intressen.4 

Det jag intresserar mig för och vill undersöka i den här uppsatsen är hur med-
lemmarna på Mazily använder taggning samt hur denna, i kombination med andra 
funktioner, bidrar till deras identitetsskapande och självpresentation på sajten. Jag 
kommer i relation till detta även att diskutera normer gällande genus/kön och sex-
ualitet på sajten. Det sistnämnda är något som har berörts i tidigare studier av dejt -
ingsajter, men som sällan står i fokus utan mer ses som fasta grundförutsättningar, 
vilket kommer att diskuteras i kapitlet ”Tidigare forskning”. Taggning har, som re-
dan har nämnts här, i tidigare forskning undersökts i förhållande till material som 
inte står så nära personen själv som just den egna personen. Hur de två aspekterna 

1 Se Flickrs och Delicious webbsidor.
2 Begreppen folksonomier och taggning kommer att beskrivas närmare i kapitlet ”Tidigare forskning”.
3 Se Mazilys webbsida. Hädanefter benämns sajten enbart Mazily.
4 Se exempelvis Happypancakes, Matchs och Mötesplatsens webbsidor.

7



samspelar – taggningsbeteendet och identitetsskapandet – är därför något som är 
fruktbart att undersöka. 

Syfte och frågeställningar

Syftet med min studie är att undersöka medlemmarnas användning av taggning på 
Mazily, och hur detta påverkar deras identitetsskapande på sajten. Taggarnas funk-
tion rent tekniskt är att de utgör information för matchningar mot andra medlem-
mar, samt är sökbara i en fritextsökning där andra medlemmar kan hittas med ex-
empelvis samma egenskaper, musiksmak eller favoritlitteratur som en själv, men 
användaren kan självfallet även söka efter taggar som hen själv inte använt på sin 
egen profilsida.  Till  uppsatsen har  jag gjort  sju  kvalitativa intervjuer med lika 
många medlemmar på Mazily. Jag har utifrån ett queerteoretiskt perspektiv velat 
ta reda på vilka strategier medlemmarna har för att skapa sina egna taggar, där ett 
kritiskt sätt att se på normer och på den heteronormativitet som ofta utgör en ut-
gångspunkt och ett ”normaltillstånd” i samhället, står i fokus. Jag vill också un-
dersöka hur medlemmarna använder sig av och tolkar andra medlemmars taggar.

Jag kommer som sagt att i uppsatsen använda mig av queerteori, och utifrån 
det lägga fokus på just identitetsskapande genom självpresentation. Internetdejting 
handlar till stor del om att ”sälja in” sig själv; att få människor intresserade av ens 
person så att någon form av kommunikation och interaktion kan ta sin början.5 
Med undersökningens fokus vill jag få veta mer om hur det här går till på Mazily 
genom taggning, men jag kommer även att beröra andra delar som bildval, text-
presentation och övrig kommunikation på sajten eftersom det hänger ihop med att 
skapa en bild av sig själv och att skapa sig bilder av andra. Genom att även under-
söka sajten i sig själv, utöver informationen jag får från mina informanter, vill jag 
få en bild av vilka normer som råder på webbplatsen och hur informanterna för-
håller sig till dessa. Jag undersöker främst normer gällande kön/genus, sexualitet 
och kultur. Jag har valt dessa då Mazily är en sajt som riktar sig till kulturintres-
serade och har en funktion (val av kön på sig själv och på de medlemmen vill träf-
fa) som gör att medlemmarna inte kan se alla medlemmar, utan endast de som fal-
ler in under ens egna preferenser. De frågeställningar som jag vill besvara med 
studien är följande:

• Hur utformar medlemmarna sina egna taggar, och vilka strategier används 
för  identitetsskapande  och självpresentation,  i  syfte  att  träffa  nya  män-
niskor på Mazily?

5 Se Heino, R. D., Ellison, N. B. & Gibbs, J. L. (2010), ”Relationshopping” för exempel på hur ekonomiska 
metaforer används av både användare och dejtingsajterna själva.
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• Hur använder medlemmarna sig av andras taggar i syfte att träffa nya män-
niskor på Mazily?

• Hur  tolkar  medlemmarna  andras  taggar  och  självpresentation  med  ut-
gångspunkt i identitetsskapande?

• Vilka normer angående kön/genus, sexualitet och kultur finns på Mazily 
och hur påverkar dessa medlemmarnas taggning och självpresentation?

Efter denna förklaring av syfte och frågeställningar följer en redogörelse för upp-
satsens disposition och avgränsningar.

Avgränsningar och disposition

Jag har valt att avgränsa min studie till att endast omfatta en webbplats, Mazily, och 
att på denna webbplats fokusera på taggning. Det finns flera andra sätt för medlem-
marna på sajten att utöva självpresentation och konstruera sin identitet, till exempel 
genom att välja ett namn, ladda upp bilder eller skriva en presentationstext. Tagg-
ning är dock det som är unikt för Mazily i jämförelse med andra svenska dejting-
sajter, men också något som används på många andra sociala sajter för att organise-
ra information, vilket gör att just den här konstellationen är intressant att undersöka. 
Jag kommer dock att beröra de ovan nämnda andra typerna av självpresentation och 
andra funktioner på Mazily, då de alla tillsammans utgör en helhet i medlemmarnas 
användning av sajten. I min undersökning utgår jag ifrån att användarna på Mazily 
verkligen vill komma i kontakt med andra på sajten, och att det är det som är deras 
syfte med att använda Mazilys funktioner, såsom taggningen.

I uppsatsen använder jag begreppen användare och medlem växlande och med 
samma betydelse, för att få ett bättre flyt i språket. Mina informanter är också bå-
de användare av och medlemmar på Mazily.

Uppsatsen är disponerad så att jag härnäst kommer att redogöra för tidigare 
forskning inom identitetsskapande och självpresentation på internet samt taggning 
i sociala medier. Där kommer jag även att förklara centrala begrepp. Därefter re-
dogör jag för den teori och i det följande kapitlet vilken metod som jag har valt att  
använda mig av. Sedan följer en bakgrund av Mazily för att ge en bättre förståelse 
för hur sajten ser ut och fungerar. Därpå är det dags för själva undersökningskapit-
let varpå det följer ett kapitel med slutdiskussion och förslag till vidare forskning. 

Men vi börjar alltså med att se på den tidigare forskningen i följande kapitel.
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Tidigare forskning

De forskningsområden som jag anser vara relevanta att redogöra för i det här ka-
pitlet är dels studier om olika typer av taggning och dels studier om identitets-
skapande och självpresentation på sociala nätverk och dejtingsidor. När det gäller 
den senare delen kommer jag att fokusera på dejtingsajter, men även studier som 
utgår ifrån andra typer av webbplatser berörs. Dessa två områden är centrala för 
min forskningsfråga, och eftersom jag inte har funnit någon tidigare forskning om 
taggning på just dejtingsajter angriper jag här frågan från två håll. Jag kommer äv-
en att förklara centrala begrepp och redogöra för hur de används i resten av upp-
satsen. 

Identitetsskapande och självpresentation på sociala sajter

Det har gjorts flera studier som utgått ifrån användare på dejtingsajter, och ännu 
fler som berör identitetsskapande och självpresentation på andra typer av sociala 
sajter.6 Studierna är gjorda av forskare inom flera olika ämnesområden som socio-
logi, kommunikationsvetenskap och lingvistik, och berör bland annat hur män-
niskor kommunicerar med varandra och framställer sig själva på sajterna. Själv-
presentation är en stor del av aktiviteten på sociala sajter, och i flera studier nämns 
Goffman och hans teori om hur en person i en social situation kan ses som en ak-
tör på en scen, som inför en publik tillsammans med eventuella medaktörer gör ett 
framträdande.7 Goffman menar att det aktören presenterar som sig själv, inte är or-
saken av ett sådant själv utan en produkt av presentationen.8 Självet skapas i inter-
aktionen med medaktörer och publik. Det här har visat sig stämma i så måtto att  
en del av studierna, av både dejtingsajter och andra sociala sajter, visar hur använ-
darna exempelvis anpassar sin självpresentation kontinuerligt  utifrån reaktioner 

6 Se exempelvis: Milani, T. M. (2013), ”Are  ʼqueersʼ really  ʼqueerʼ?”; Paechter, C. (2013), ”Young women 
online”; Heino, R. D., Ellison, N. B. & Gibbs, J. L. (2010), ”Relationshopping”; Siibak, A. (2010), ”Con-
structing masculinity on a social networking site The case-study of visual self-presentations of young men on  
the profile images of SNS Rate”.
7 Goffman, E. (1990),  The presentation of self in everyday life; Ellison, N., Heino, R. & Gibbs, J. (2006), 
”Managing Impressions Online”.
8 Goffman, E. (1990), The presentation of self in everyday life, s. 244f.
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från andra användare (publiken) och hur de med dessa i åtanke agerar och utfor-
mar sin presentation för att ge ett bra intryck.9

Ett större projekt som utmynnade i flera både kvalitativa och kvantitativa stu-
dier gjordes 2003 av en grupp amerikanska forskare med utgångspunkt i använda-
re av en stor dejtingsajt som i projektet gick under pseudonymen connect.com. 10 I 
den studie som är mest intressant för min undersökning analyserades kvalitativa 
intervjuer med användare för att undersöka hur de presenterar sig själva på dejt-
ingsajten med målet att hitta en kärlekspartner, och hur dessa självpresentationer 
både påverkas av och påverkar de sociala praktiker som finns på sajten.11 

Studien visar att informanterna ansåg att profilsidan var ett viktigt verktyg för 
självpresentation, strategierna för skapandet av den påverkade i hög grad den inle-
dande korrespondensen med andra medlemmar.12 Författarna nämner flera anled-
ningar till profilsidans betydelse i internetdejting baserat på hur detta skiljer sig 
från dejting ansikte mot ansikte. På en dejtingsida finns en större möjlighet att sty-
ra sin självpresentation, tack vare att risken för att av misstag ge ”ledtrådar” om 
sin person som inte noga har övervägts (genom till exempel kroppspråk, handling-
ar, ett förfluget ord) är mindre. Dessutom är det viktigt att bygga upp ett förtroen-
de för sin person i profilen, som gör att andra medlemmar känner sig trygga med 
en. 

Något annat som kom fram i intervjuerna var att informanterna i vissa fall 
kände sig hindrade från att vara helt ärliga i sina presentationer på grund av webb-
sidans tekniska konstruktion. När medlemmar registrerar sig på connect.com får 
de beskriva sig själva utifrån en rad kategorier med fasta svarsalternativ, som se-
dan används som parametrar när användare söker andra medlemmar på sajten. 
Detta gör att en del användare justerar sin ålder för att hamna i ett annat ålders-
spann, för att inte hamna utanför ett sökresultat. Parametrarna för ålder på sajtens 
sökfunktion har fasta val i form av tal med femårsintervaller (såsom 30, 35, 40) så 
en 37-åring kan exempelvis välja att fylla i att hen är 35 för att inte bli utesluten 
när andra medlemmar söker efter personer mellan 25 och 35 år. Många av infor-
manterna i studien berättade om hur människor de hade varit i kontakt med redan i 
första interaktionen erkänt att de hade manipulerat sin ålder av den här anledning-
en. Andra informanter berättade om hur de själva hade använt sig av strategin. Att 
manipulera sin ålder är en norm på sajten som gör att vissa känner sig tvingade att 
ge en falsk bild av sin ålder, då risken är stor för att andra medlemmar ändå kom-
mer att tro att personen i fråga är lite äldre än vad hen utger sig för att vara. 
9 Se exempelvis: Ellison, N., Heino, R. & Gibbs, J. (2006), ”Managing Impressions Online”; Paechter, C.  
(2013), ”Young women online”, s. 124. 
1 0 Några  artiklar  baserade  på  studierna:  Heino,  R.  D.,  Ellison,  N.  B.  &  Gibbs,  J.  L.  (2010), 
”Relationshopping”; Ellison, N., Heino, R. & Gibbs, J. (2006), ”Managing Impressions Online”; Gibbs, J. L., 
Ellison, N. B. & Heino, R. D. (2006), ”Self-Presentation in Online Personals The Role of Anticipated Future 
Interaction, Self-Disclosure, and Perceived Success in Internet Dating”. I den senare artikeln benämns dock  
connect.com för dess egentliga namn, match.com. 
1 1 Ellison, N., Heino, R. & Gibbs, J. (2006), ”Managing Impressions Online”.
1 2 Ellison, N., Heino, R. & Gibbs, J. (2006), ”Managing Impressions Online”, s. 423ff.
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Människor  riskerade  även att  uppfattas  som oärliga  när  andra  medlemmar 
gjorde andra bedömningar av dem än de själva, på grund av bristande självinsikt 
eller genom olika tolkningar av vad exempelvis ord som ”normal” innebär, i för-
hållande till kroppsform.13 Studiens informanter hade strategier för hur deras iden-
titet skulle framstå så trovärdig som möjligt, samtidigt som de försökte analysera 
andras självpresentationer för att upptäcka sprickor i fasaden.14 

I en annan av studierna har Gibbs m.fl. undersökt självutlämnande i medlem-
marnas presentationer i relation till hur deras upplevelse av hur framgångsrika de 
hittills har varit i sitt onlinedejtande var. 15 Materialet bestod av webbaserade enkät-
er som slumpvis utvalda medlemmar från match.com fått svara på. Resultatet vis-
ade  att  medlemmar  som hade  som mål  att  träffa  människor  att  inleda  längre 
”ansikte-mot-ansikte-relationer”  med,  var  mer  självutlämnande  på  sajten.16 De 
som upplevde sig ha mest framgång när det gällde självpresentationen ägnade sig 
åt medvetet och positivt självutlämnande. De avslöjade alltså saker om sig själva 
medvetet, och på ett positivt sätt, för att på så sätt fördjupa relationen med män-
niskor på sajten. Något annat som forskarna undersökte var vad de kallar ”strate-
gic  success”  (strategisk framgång),  vilket  förklaras med hur väl  medlemmarna 
känner att de har förmåga att uppnå sina mål med sitt onlinedejtande, oavsett vad 
dessa mål är. Resultatet visar att erfarenhet och framför allt att lära sig av sina er-
farenheter på sajten var viktiga parametrar för att uppnå strategisk framgång.

Något som är intressant för min studie är hur forskarna, i en fotnot, förklarar 
sitt val att exkludera homosexuella användare från undersökningen:

(…) there is a reason to suppose that same-sex versus opposite-sex dating behavior may differ  
in certain significant ways, such that including a same-sex dating population would make our 
sample less generalizable. For example, a review of research on traditional romantic relation-
ships finds that  ʼone characteristic that continues to distinguish gay male couples from both 
heterosexual and married couples and lesbian couples is their higher rates and acceptance of 
nonmonogamyʼ (Christopher & Sprecher, 2000, p. 1008). We surmised that such differences 
may influence participantsʼ goals in online dating, such that there would be systematic dif -
ferences in goals of gay versus straight users, which could confound the results.17 

Vad som här är intressant är att författarna, som jag tidigare har nämnt, hävdar att 
vad som är målet med dejtandet är av mindre betydelse för undersökningen. Des-
sutom verkar det här finnas en underliggande föreställning om att polygami ute-
sluter ett intresse av att skapa längre, seriösa ansikte-mot-ansikte-relationer med 
människor som medlemmen träffar online, vilket självfallet inte alls behöver vara 
fallet. Jag anser att forskarna alltför lättvindigt utesluter homosexuella ur urvalet 

1 3 Ellison, N., Heino, R. & Gibbs, J. (2006), ”Managing Impressions Online” s. 428f.
1 4 Ellison, N., Heino, R. & Gibbs, J. (2006), ”Managing Impressions Online” s. 430f.
1 5 Gibbs, J. L., Ellison, N. B. & Heino, R. D. (2006), ”Self-Presentation in Online Personals The Role of Ant-
icipated Future Interaction, Self-Disclosure, and Perceived Success in Internet Dating”.
1 6 Gibbs, J. L., Ellison, N. B. & Heino, R. D. (2006), ”Self-Presentation in Online Personals The Role of An-
ticipated Future Interaction, Self-Disclosure, and Perceived Success in Internet Dating”, s. 169ff.
1 7 Gibbs, J. L., Ellison, N. B. & Heino, R. D. (2006), ”Self-Presentation in Online Personals The Role of Ant-
icipated Future Interaction, Self-Disclosure, and Perceived Success in Internet Dating”, s. 173.
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på grund av att resultatet då skulle bli mindre generaliserbart – som att det ändå är 
ganska ointressant att veta något om homosexuellas dejtande, eftersom de faller 
utanför det ”normala”. Dessutom marginaliseras här de lesbiska medlemmarna å 
det grövsta, då de utesluts endast på grund av sin relation till manliga homosexu-
ella – då båda grupperna attraheras av människor av sitt eget kön – men på andra 
sätt enligt forskarnas egna resonemang, har mer gemensamt med den heterosexu-
ella, monogama normen.

Ett exempel på forskning om självpresentation på en social sajt som inte pri-
märt är till för dejting, är Davis studie som undersöker hur ett antal användare på 
sajten Myspace konstruerade sig själva genom sina respektive ”personliga hem-
sidor” på webbplatsen.18 Att studera självpresentation i nya teknologier innebär en-
ligt författaren att se hur människor som redan befinner sig i en social verklighet 
använder, påverkas av och påverkar teknologin i fråga.19 Davis menar att det inte 
går att separera en persons kulturella preferenser och dennas identitet, då den sen-
are konstrueras i en social värld där kulturen är ständigt närvarande. I studien be-
rättar en informant om hur han har valt att skriva in vissa filmer som favoriter på 
sin hemsida då han tror att de framställer honom som maskulin och rolig. Med-
lemmarna på sajten berättar vilka de är genom att fylla i olika kategorier, men vis-
ar även på mer implicita sätt sin identitet. Eftersom det på sajten både finns kate-
gorier där medlemmarna kan välja att beskriva sig själva på ett mer styrt sätt, samt 
en plats att skriva en helt egen, fri presentation, är det skillnad mellan medlem-
marna i vilken mån de använder mer explicita eller implicita strategier för själv-
presentation. Davis hävdar att medlemmarna genom att skapa en bild av sig själva 
på sina MySpace-sidor kan skapa en ny bild av sig själva, för sig själva. Det att 
användaren väljer hur hen vill bli uppfattad, att hen tar sig an en ny identitet eller 
roll eller bara framställer sig själv på ett nytt sätt, kan leda till att personen i viss  
mån kan närma sig sitt ideala själv.20

Sist i det här avsnittet vill jag nämna artikeln ”Are  ʼqueersʼ really  ʼqueerʼ? 
Language, identity and same-sex desire in a South African online community”, av 
Milani.21 Den baseras på studier av den Sydafrikanska webbplatsen Meetmarket, 
en mötesplats för män som söker andra män. Milani undersöker lingvistiskt hur 
medlemmarna valt att presentera sig själva och den de söker, för att se huruvida de  
producerar/reproducerar eller  utmanar normer och föreställningar om män med 
homosexuella preferenser. Med Sydafrikas inte för länge sedan borttagna raslagar 
i åtanke, kan resultatet tolkas som att det exempelvis finns en tendens att vita sök-
er vita och svarta söker svarta, att gamla normer fortfarande styr medlemmarnas 
beteende och föreställningar om vad de vill ha. Ett annat resultat var att många av 
medlemmarna poängterade att de letade efter en ”riktig man” och manlighet hos 

1 8 Davis, J. (2010), ”Architecture of the personal interactive homepage”; Myspaces webbsida.
1 9 Davis, J. (2010), ”Architecture of the personal interactive homepage”, s. 1105ff.
2 0 Davis, J. (2010), ”Architecture of the personal interactive homepage”, s. 1116f.
2 1 Milani, T. M. (2013), ”Are ʼqueersʼ really ʼqueerʼ?”.
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sina framtida kontakter. Något som även det kan ses följa ett hegemoniskt system 
gällande kön; att manlighet står över kvinnlighet. Det finns dock undantag, och 
Milani menar ändå att medlemmarna genom att beskriva sina begär och sin sexua-
litet på sajten är avvikande i förhållande till stora delar av den sydafrikanska be-
folkningen som han menar fortfarande är homofobisk.

Tekniska problem och lösningar
En viktig aspekt för hur interaktionen mellan användare fungerar och utformas på 
de sajter som här nämnts är hur de rent tekniskt är utformade. Ellison m. fl. redo-
gör för hur medlemmar ”tvingas ljuga” om sig själva på grund av de fasta funk-
tioner som finns (se tidigare i kapitlet angående angivandet av ålder).22 Vidare kan 
till exempel det sätt som sökfunktionerna är uppbyggda på leda till att medlem-
marna börjar tycka att just de variablerna är extra viktiga även för dem personlig-
en. Ett exempel kan vara om det i sökfunktionen går att klicka i rutor för att bara 
söka efter personer som har en profilbild, eller människor utan barn. Allt detta kan 
skapa normer som är specifika för den enskilda sajten som medlemmarna sedan 
måste ta ställning till. De val som förs fram och kan tolkas som mer viktiga än an-
dra genom dejtingsajtens design och funktioner, kan göra att användarna låter des-
sa demografiska eller kroppsliga egenskaper spela en stor roll. Det kan i sin tur le-
da till att människor sorteras bort innan medlemmarna har haft en chans att lära 
känna varandra som individer. Medlemmarnas vilja att föra fram sig själva som 
individer och med unika egenskaper motarbetas av tekniska restriktioner som vill 
placera användarna i olika fack med hjälp av formulär och liknande. Ellison m. fl. 
menar att dejtingsajterna borde utveckla sättet som sajterna är byggda på för att 
tillåta mer personliga sätt för medlemmarna att kunna presentera sig själva. 23 Ett 
sätt att göra detta på är som Mazily har gjort – att använda sig av taggning. Detta 
kommer att förklaras i nästa avsnitt.

Taggning

Taggning på webbsidor innebär att användare får möjlighet att koppla beskrivande 
ord eller fraser (taggar) till en specifik resurs.24 Resursen kan bestå av antingen ett 
digitalt objekt såsom ett fotografi eller en pdf-fil, eller ett fysiskt objekt som på 
webbplatsen representeras av en digital post, som i sin tur beskriver det fysiska 
objektet. Detta kan till exempel vara en bok eller en person. Taggarna utgör på 
detta sätt en form av metadata, det vill säga data om data.25 Orden som utgör tagg-

2 2 Ellison, N., Heino, R. & Gibbs, J. (2006), ”Managing Impressions Online” s. 431f.
2 3 Ellison, N., Heino, R. & Gibbs, J. (2006), ”Managing Impressions Online”, s. 433.
2 4 Furner, J. (2009), ”Folksonomies”, s. 1858f.
2 5 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: metadata, [2014-06-01].
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arna väljer den som taggar själv. På vissa webbplatser fungerar det att skriva flera 
ord i en tagg separerade med mellanslag, på andra inte. 

Taggning kan på en webbplats som exempelvis Flickr som innehåller bilder, 
vara ett sätt för användaren att sortera bilder under olika kategorier för att sedan 
på ett enkelt sätt kunna återfinna dem.26 Anledningen till att människor väljer att 
tagga material kan dock vara flera, och skifta beroende på i vilket forum det sker.  
Det vanligaste är att sajter som använder sig av taggning är sociala, på det sättet  
att både taggar och innehållet som taggats kan delas mellan användarna. 27 Det fin-
ns därmed både fördelar för en själv personligen att tagga, men även för webb-
platsens användare i stort genom användning av sökfunktioner, taggmoln eller ge-
nom att surfa in på andras profilsidor där deras taggsamlingar kan ses.28 

Golder och Huberman nämner att vissa webbplatser använder taggning på ett 
annat sätt, som inte kan ses som kollaborativt i den mening som nu redogjorts 
för.29 Det kan handla om webbplatser där bara den som skapat resursen har möjlig-
het att tagga den. De menar att detta är ett led i att taggning som funktion spridit  
sig till fler medier än förut. 

Motiven för att erbjuda funktioner för taggning från de som ligger bakom sajt-
erna kan vara flera, och behöver inte alltid vara uttalade.30 Furner delar in dessa 
motiv i fyra kategorier: kunskapsorienterade, självorienterade, socialt orienterade 
och institutionellt orienterade mål. Den första kategorin kan handla om att hjälpa 
användarna att söka, återfinna och identifiera information. Självorienterade mål är 
exempelvis att hjälpa användaren att locka till sig uppmärksamhet för de resurser 
hen själv har skapat, låta användaren uttrycka sina åsikter och att låta hen skapa 
och presentera sin identitet. Socialt orienterade mål hjälper användarna att dela re-
surser och kunskap om dem själva, hitta och identifiera andra som delar ens in-
tressen eller låter användarna tävla eller samarbeta och känna sig delaktiga i ett 
community. Den sista kategorin, institutionellt orienterade mål, kan handla om att 
spara/tjäna  pengar  genom att  låta  användarna  själva  göra  material  tillgängligt, 
hjälpa till att hålla sajten relevant och intressant eller att erbjuda underhållning för 
användarna. 

Folksonomier
Folksonomi är en sammansättning av orden ”folk” och ”taxonomi”, och sägs ha 
myntats av Thomas Vander Wal, informationsarkitekt, 2004.31 Folksonomierna är 
helt enkelt det indexeringsspråk som de samlade taggarna på en webbplats skapar. 
Folksonomier på sociala sajter där användarna delar material och taggar utgör ett 

2 6 Furner, J. (2009), ”Folksonomies”, s. 1858.
2 7 Golder, S. A. & Huberman, B. A. (2006), ”Usage patterns of collaborative tagging systems”, s. 198.
2 8 Se under nästa rubrik för förklaring av taggmoln.
2 9 Golder, S. A. & Huberman, B. A. (2006), ”Usage patterns of collaborative tagging systems”, s. 198f.
3 0 Furner, J. (2009), ”Folksonomies”, s. 1862.
3 1 Furner, J. (2009), ”Folksonomies”, s. 1858.
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verktyg för att återfinna detta material genom att söka efter det med hjälp av tagg-
arna. 

Till skillnad från andra typer av indexering, exempelvis den som görs av pro-
fessionella på bibliotek och som har fasta former och regler, är taggning ofta ”fria-
re” och resulterar i folksonomier som saknar en hierarkisk struktur.32 Taggningen 
sker manuellt, utgår ifrån användarens naturliga språk och styrs inte av den tagga-
de resursens innehåll – användaren är fri att använda vilka ord hen vill. Den som 
taggar är inte professionell utan gör det utan ekonomisk ersättning. Det sker på ett 
demokratiskt sätt av användare av resurser, men även ibland av dess skapare. Ofta 
har den som taggar en hög kännedom om materialet hen taggar, då webbplatserna 
ofta går ut på att samla det användaren är intresserad av. 

Att låta användarna tagga materialet i stället för att använda sig av ett kontrol-
lerat indexeringssystem medför dock vissa komplikationer.33 Ett exempel är att oli-
ka användare kan välja att skriva sina taggar på olika sätt, men mena samma sak. 
En användare som söker efter taggen ”jobb” på en webbplats får exempelvis inte 
upp de resurser som i stället är taggade med ”arbete”. Det finns många fler exem-
pel, som användning av förkortningar, plural- eller singularform, felstavningar, al-
ternativa stavningar, att samma ord använt med olika betydelser och så vidare. I 
ett  kontrollerat  indexeringssystem ligger  ansvaret  för  att  dessa  ”dubletter”  inte 
uppstår hos den som indexerar, men i folksonomier flyttas ansvaret för att hitta allt 
relevant material över till användaren.34 Användaren som söker information riske-
rar att inte hitta all den information hen söker, eller att få alldeles för mycket irre-
levant information (till exempel vid en sökning av Jaguar i betydelsen kattdjur).

Taggningssystem och dess användare
Forskning om taggningssystem kan dels handla om hur de rent tekniskt fungerar 
men ofta också om hur de används. Golders och Hubermans studie om användare 
av det kollaborativa taggningssystemet på Delicious, en sajt som samlar länkar, 
visar att användarna uppvisar mycket olika former av taggningsbeteenden.35 Tagg-
arna för en resurs kan ha olika former, så som vad resursen är, vem som står bak-
om den, vilken kategori användaren tycker att den tillhör (exempelvis matlagning 
eller löpning), personliga referenser i form av att resursen är något användaren vill 
läsa senare eller använda i jobbet och så vidare.36 Golder och Huberman menar att 
användarna taggar till stor del för sin egen skull, men att detta också resulterar i  
att andra kan dra fördel av ens taggar. Genom att någon taggat en resurs som ”ro-
lig” finns det en chans att även andra tycker det. 

3 2 Furner, J. (2009), ”Folksonomies”, s. 1859.
3 3 Furner, J. (2009), ”Folksonomies”, s. 1859.
3 4 Furner, J. (2009), ”Folksonomies”, s. 1861.
3 5 Golder, S. A. & Huberman, B. A. (2006), ”Usage patterns of collaborative tagging systems”, s. 207.
3 6 Golder, S. A. & Huberman, B. A. (2006), ”Usage patterns of collaborative tagging systems”, s. 203ff.
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Golders och Hubermans studie visar att kollaborativ taggning i det långa lop-
pet resulterar i en sorts konsensus bland taggarna ju fler taggar en resurs får. 37 Öv-
er tid stabiliseras taggarna resursen fått, så att de populäraste och mindre populära 
taggarna fortsätter att vara proportionerliga till varandra, även när det totala antal-
et taggar fortsätter att öka. 

På många sajter som använder sig av taggningsfunktioner visas taggar i så 
kallade taggmoln. I Nationalencyklopedin står det: 

Flera taggar som knutits till en webbsida kan visas som taggmoln för användaren, där font-
storleken motsvarar t.ex. antal sökningar på termen eller dess förekomstfrekvensen [sic!] på 
webbplatsen.38

Taggmoln består alltså av ett relativt stort antal ord skrivna efter varandra så att de 
bildar formen av en ojämn fyrkant eller cirkel, där vissa ord kan vara större eller 
mindre, fetare eller tunnare, eller i andra färger än andra. Taggmolnet är ett sätt för  
användarna att navigera på sajten genom taggar som andra har använt. Sinclairs 
och  Cardew-Halls  studie  som utfördes  för  att  besvara  frågan  om taggmoln  är 
användbara, visade att de fungerar utmärkt för att just se vilka ämnen som finns 
representerade på exempelvis en webbplats, och var ett enkelt sätt att ”browsa” 
igenom materialet.39 Studien visar dock att taggmoln fungerar sämre än vanliga 
sökrutor för att hitta specifikt material, och dessutom göms en hel del material då 
taggmoln vanligtvis bara visar de populäraste taggarna.

Lin och Chen har i sin studie undersökt maktförhållanden och användarbete-
ende i förhållande till taggning på sajten Delicious.40 Genom att använda sig av 
Bourdieus teorier om socialt och kulturellt kapital (offline och online) i analysen 
av deras insamlade enkäter, kom de i sin studie fram till att båda formerna av ka-
pital inverkade på användarnas inflytande och taggningsbeteende på sajten.41 De 
användare som i studien ansågs besitta både högt socialt och kulturellt kapital var 
i högre grad benägna att skapa taggar som andra vill använda, men också att spri-
da andras taggar, som de ansåg användbara. Det sociala kapitalet influerade kort 
sagt spridning av taggar, medan det kulturella kapitalet inverkade på skapande av 
originella, användbara taggar, för eget bruk och för andras. Själv kommer jag att 
gripa mig an min undersökning med hjälp av queerteori, som presenteras i nästa 
kapitel.

3 7 Golder, S. A. & Huberman, B. A. (2006), ”Usage patterns of collaborative tagging systems”, s. 207.
3 8 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: taggmoln, [2014-06-01].
3 9 Sinclair, J. & Cardew-Hall, M. (2008), ”The folksonomy tag cloud”, s. 27f.
4 0 Lin, C.-S. & Chen, Y.-F. (2012), ”Examining social tagging behaviour and the construction of an online 
folksonomy from the perspectives of cultural capital and social capital”.
4 1 Se studien för närmare förklaring av Bourdieus termer och författarnas definitioner av dem: Lin, C.-S. & 
Chen, Y.-F. (2012), ”Examining social tagging behaviour and the construction of an online folksonomy from 
the perspectives of cultural capital and social capital”.
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Teori

Jag kommer i studien att utgå ifrån queerteorier. Dessa har sitt ursprung i feminis-
tisk teori, poststrukturalism samt lesbiska- och gaystudier och har sedan i början 
av 1990-talet varit en del av den akademiska världen.42 Ända från början har que-
erteori varit fler än en. Som akademiskt fält men också bland aktivister och män-
niskor som kallar sig själva queera finns inte en konsensus, begreppet är inte en-
hetligt. Det som står i fokus är dock enligt Rosenberg studier som på ett kritiskt 
sätt fokuserar på det heteronormativa. Genom strukturer, relationer, institutioner 
och så vidare befästs heterosexualitet som en norm, det vill säga som något natur-
ligt och ursprungligt när det gäller sexualiteten.43 Focaults diskursanalys, som är 
kopplad till olika former av kunskap och som genom praktik (genom sättet det tal-
as om något specifikt, exempelvis kön eller sexualitet) producerar maktrelationer, 
är ett sätt att ta sig an material ur ett queerteoretiskt perspektiv. 44 Butler skriver att 
kroppen enligt Focualt inte är könad innan det att diskursen om kön som något es-
sentiellt och naturligt kom till.45

I Nationalencyklopedin beskriver Don Kulick – professor i socialantropologi 
och redaktör för antologin Queersverige – queer inte som en identitet, utan som en 
position som ifrågasätter sexuell identitet och även andra identiteter som person-
liga egenskaper.46 Inom queerteorier förhåller sig forskaren kritisk till det normati-
va, och försöker att se de underliggande strukturer, värderingar och relationer som 
konstruerar skillnader mellan exempelvis heterosexuella (normen) och homosexu-
ella (de andra).

Butler är en av de forskare som lade grunden för queerteoriers framfart och 
som ville omvälva synen på identitet i förhållande till kön och genus med sin bok 
Gender Trouble.47 I boken parafraserar hon Nietzsche genom att säga att ”det finns 
ingen genusidentitet bakom uttrycken för genus; denna identitet är performativt 
konstituerad av just de  ʼuttryckʼ som sägs vara dess resultat.”48 På det här sättet 
vill Butler, i stället för att utgå ifrån inre egenskaper hos personen, se vilka yttre 
föreskrivna praktiker av uppdelning och formande av kön och genus som konsti-

4 2 Ljung, M. (2010), ”Feministisk teori”, s. 250; Rosenberg, T. (2002), Queerfeministisk agenda.
4 3 Rosenberg, T. (2002), Queerfeministisk agenda, s. 12f.
4 4 Rosenberg, T. (2002), Queerfeministisk agenda, s. 96.
4 5 Butler, J. (1990), Gender trouble, s. 92. 
4 6 Kulick, D. (2005), Queersverige; Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: queerteori, [2014-04-07].
4 7 Butler, J. (1990), Gender trouble.
4 8 Butler, J. (1990), Gender trouble, s. 25.

18



tuerar identitet – personens status som ett sammanhållet subjekt.49 Hon menar att 
sociala  institutioner  och  normer  för  vad  som  är  begripligt  i  förhållande  till 
köns-/genusidentitet är det som skapar identiteten. Personer som inte kan identifi-
eras utifrån dessa normer faller helt enkelt utanför. Rosenberg menar att det är 
centralt för queerteori att se sexualiteter som något som är konstruerat socialt i ett 
historiskt och geografiskt perspektiv, det finns ingen ursprungssexualitet som de 
som inte tillskriver sig heterosexualitet avviker ifrån.50

På grund av de alla olika ingångar till queerteorier som finns har jag valt att 
grunda det här kapitlet på Rosenbergs bok Queerfeministisk agenda, där hon både 
redogör för queerteoriernas historia och framväxt, samt ger sina egna synpunkter 
på de inom fältet framstående teoretikers tankar och gör queera läsningar av kultu-
rella fenomen.51 Jag kommer dock att ge exempel på olika forskares queerteorier 
och hur dessa har använts i vetenskapliga studier, främst sådana som undersökt 
platser och användare på internet. Jag kommer inte att redogöra närmare för que-
erteorins framväxt och historia, eller de konflikter som skapats mellan forskare 
som ser queerteorier som något motsättande mot lesbiska- och gaystudier och fe-
ministisk teori. För detta hänvisar jag till Rosenberg ovan och av henne i sin tur 
hänvisade verk.

Queerteorier

Identitet  är  ett  centralt  begrepp  inom queerteorier,  då  människor  kan  ha  både 
gruppidentiteter och individuella identiteter som både kan ge individen ett sam-
manhang och tillhörighet, men också vara något som gör att samhället tillskriver 
en egenskaper som kan verka hämmande.52 En persons identitet skapas inte enbart 
av hen själv, utan förändras och skapas i relation till andra, hur andra uppfattar en, 
genom grupptillhörighet och gruppnormer. Dessutom har varje människa inte bara 
en identitet, utan flera. Någon som anser sin sexuella identitet vara queer, innehar 
också flera andra identiteter (gällande exempelvis etnicitet, klass eller kultur) och 
dessa påverkar varandra i olika sociala situationer.53 I den feministiska teorin har 
det ofta gjorts skillnad mellan kön och genus där genus är något kulturellt beting-
at, som inte alls behöver hänga ihop med vilket kön en person har. 54 Butler menar 
dock att denna distinktion blir problematisk just för att en man lika gärna kan vara 
feminin och en kvinna maskulin, och vad är det då som från början gör dem till 
män och kvinnor? Distinktionen kräver ett bestämmande av könsidentiteten, men 
på vilka grunder görs denna? Kön tenderar på så sätt att bli något essentiellt, bio-

4 9 Butler, J. (1990), Gender trouble, s. 16f. 
5 0 Rosenberg, T. (2002), Queerfeministisk agenda, s. 63.
5 1 Rosenberg, T. (2002), Queerfeministisk agenda.
5 2 Rosenberg, T. (2002), Queerfeministisk agenda, s. 52ff.
5 3 Hall, D. E. (2003), Queer theories, s. 3.
5 4 Butler, J. (1990), Gender trouble s. 6ff.
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logiskt. Det är något som Butler vill komma ifrån genom att själv inte separera 
kön och genus. Kön/genus är något som en person gör, inte något hen är.

Identitet  är  ett  problematiskt  begrepp och det  råder  en  ambivalens  till  det 
bland queerteoretiker.55 Queerteoretiker har ibland beskrivits som att de vill verka 
emot identiteter, då de är sociala konstruktioner som binder människor till att tol-
ka sig själva på ett visst sätt.56 Rosenberg menar dock att identiteter alltid finns, 
och att det viktiga är att se hur de alltid innefattar normativitet och skapar både 
gemenskap och exklusion. Ett poststrukturalistiskt sätt att se på det är alltså att id-
entiteter skapas av strukturer, och inte är något som är en produkt av ett essentiellt 
själv. Genom att ge grupper av människor namn synliggörs de, men samtidigt ska-
pas de också.57 Butler skriver att identitet är något som skapas i en politisk kon-
text, och att det inte går att ta bort politiken. Istället handlar det om att ändra sättet  
vi upprepar identitet på, att identitet inte är och inte bör vara något fast som följer 
samhällets normer.58

I  Gaga feminism  redogör queerteoretikern Halberstam för just  denna femi-
nism, en som han beskriver som något du gör, inte något du röstar på eller till-
skriver dig.59 Uppkallad efter artisten Lady Gaga, går feminismen ut på att se nya 
verkligheter i vardagen, att inse att dikotomin manlig/kvinnlig är förlegad och att 
det finns en mängd olika genusidentiteter. Gaga-feministen ska försöka se bortom 
normerna och det ”normala” som styrs av förutfattade meningar om ras och klass, 
om det rätta och det sanna.60 I boken ger Halberstam exempel ur populärkulturen 
för att visa på hur heteronormativitet fastställs i till synes alternativa filmer och 
texter, och ger i stället sin queera syn på fenomen som giftermål, familj och sex-
ualitet. Halberstam menar att i vårt moderna, progressiva samhälle, där exempel-
vis kvinnor har möjlighet att skaffa barn utan att leva ihop med en man, finns ändå 
de gamla könsrollerna och tankarna om manligt och kvinnligt fortfarande kvar – 
såväl i populärkulturen som i människors liv. 

I  Gaga-feminismen behöver inte allt  vara jämställt  mellan könen eller  den 
manliga och den kvinnliga parten, men det ojämställda måste vara förhandlat, inte 
förutbestämt av könsnormer.61 Kategorierna manligt och kvinnligt är även de nå-
got som Halberstam anser är på väg att förlora sin roll, när nya anknytningar av 
kön, kroppar och makt träder fram. Halberstam tycker att det är synd att queerteo-
retikernas syn på att män/manligt och kvinnor/kvinnligt är konstruktioner har fått 
så litet genomslag i ”det verkliga livet” och att människor inte kan se de motsätt-
ningar som finns inom dessa kategorier, att inte alla kvinnor älskar choklad eller 

5 5 Norris Lance, M. & Tanesini, A. (2005), ”Identity judgements, queer politics”, s. 171f.
5 6 Rosenberg, T. (2002), Queerfeministisk agenda, 54f.
5 7 Rosenberg, T. (2002), Queerfeministisk agenda, s. 16f.
5 8 Butler, J. (1990), Gender trouble, s. 148f.
5 9 Halberstam, J. (2012), Gaga feminism.
6 0 Halberstam, J. (2012), Gaga feminism, s. 26–37.
6 1 Halberstam, J. (2012), Gaga feminism, s. 60ff.
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män fotboll exempelvis. Enligt Gaga-teorin finns det en mängd Gaga-genus, och 
heterosexualiteten är kanske inte så normativ och normal som människor tror. 62 

Internet och identitet

Bromseth och Sundén är två forskare som har använt sig av queerteorier i inter-
netstudier, och beskriver i sin artikel  ”Queering internet studies: Intersections of 
gender and sexuality”, hur ”cyberspace” på 1990-talet sågs som en utopisk plats 
där kroppen inte var närvarande och därmed gjorde plats för ”gender play”, en 
större öppenhet och möjlighet att vara queer.63 Detta gjorde att queerteorier under 
mitten av 1990-talet användes flitigt i koalition med forskning om cyberkultur.64 
Det dröjde dock inte länge förrän det upptäcktes att det även på internet skapas 
kulturer och kontexter som har sina egna regler för vad som är tillåtet att göra. 65 
Trots att den tekniska möjligheten finns att leka med identiteten online, innebär 
inte det att det faktiskt sker; vad som är möjligt att göra med sin identitet är inte 
nödvändigtvis socialt accepterat i den sociala kontext och situerade process en be-
finner sig i. Bromseth och Sundén menar vidare att de flesta communities på inter-
net utan reflektion håller traditionella normer om kön, sexualitet och identitet vid 
liv och reproducerar dem.66 

Webben har visat sig vara en plats där olika markörer för identitet som klass, 
kön, sexualitet, ålder och etnicitet används på ett mer konventionellt sätt (i var-
dagslivet, på sociala medier och i forum) än vad cyberdiskursens anhängare väntat 
sig.67 Dessa nämnda kategorier används för att förhålla sig själv till andra, och till 
att placera in andra i respektive ”fack”.68 

Men det finns också en annan aspekt av identitet på internet – den att män-
niskor kan visa andra sidor av sig själva än de identiteter de känner sig tvingade 
att upprätthålla i sitt vardagliga ”analoga” liv. O’Riordan och Phillips hänvisar till 
en undersökning där lite mer än hälften av de queera ungdomarna som tillfrågades 
hävdade att de kände gemenskap med människor de träffat online.69 Internet lever 
inte upp till utopin om total frihet, men det finns möjlighet att enkelt hitta män-
niskor med samma intressen som en själv, oavsett hur ovanliga dessa är. Dock fin-
ns där även förutfattade meningar och slutna sällskap som är obenägna att släppa 
in vem som helst.  Livet online och livet offline har inte heller  samma tydliga 

6 2 Halberstam, J. (2012), Gaga feminism, s. 71.
6 3 Bromseth, J. & Sundén, J. (2011), ”Queering Internet Studies”, s. 271.
6 4 O’Riordan, K. (2007), ”Queer theories and cybersubjects: intersecting figures”, s. 16f.
6 5 Bromseth, J. & Sundén, J. (2011), ”Queering Internet Studies”, s. 271ff.
6 6 Bromseth, J. & Sundén, J. (2011), ”Queering Internet Studies”, s. 279.
6 7 Paasonen, S. (2005), Figures of fantasy, s. 3.
6 8 Paasonen, S. (2005), Figures of fantasy, s. 7. 
6 9 Gross, L. (2007), ”Foreword”, s. ix. 
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gräns som det kanske hade när internet var nytt – de sipprar in på varandras om-
råden.70 

Karl menar att queerteorier kan användas för att undersöka relationer mellan 
IKT (information- och kommunikationsteknologier), praktiker kring identitetsska-
pande och konsumtion.71 Detta kan göras genom att undersöka kopplingar mellan 
sådant som identitet och tekniska praktiker, kön och sexualitet samt människors 
erfarenheter av vardagslivet online och offline. Den tekniska utformningen av ex-
empelvis mötesplatser online är ett sätt på vilket friheten vad gäller till exempel 
könsidentitet kan inskränkas. Laukkanen beskriver hur nya användare vid registre-
ring tvingas välja mellan två fastställda kön, man eller kvinna.72 Detta gör både att 
andra uppfattar användaren som exempelvis kvinna, och att användaren själv pre-
senterar sig som kvinna. 

De oändliga möjligheter vad gäller självpresentation på nätet som kan antas 
finnas blir på flera sätt mer komplicerade med anledning av exempelvis den tek-
niska utformningen av sajten och av de diskurser som råder där, där den egna id-
entiteten inte bestäms av en själv utan av hur andra kategoriserar en.73 Om den tek-
niska utformningen inte ger någon fingervisning om exempelvis användarens kön, 
kan det i den sociala interaktionen mellan användare ofta vara en av de första 
frågorna som ställs, är du en tjej eller kille? Den heterosexuella normen vad gäller 
kön och sexualitet fungerar exkluderande,74 och är något som även är starkt närva-
rande på internet.

Rosenberg förespråkar ett mer ickehierarkiskt sätt att se på människors olik-
heter.75 I stället för att använda sig av dikotoma kategorier, att se på människor 
som antingen det ena eller andra, kan de ses som både och. Varje person kan vara 
både lik och olik en annan, och skillnader och likheter är inte fasta utan flytande.

Jag kommer i min studie att använda mig av ett queerteoretiskt angreppssätt 
genom att i analysen försöka att se de strukturer som ligger bakom föreställningar-
na om medlemmarnas egna, och deras syn på andras, agerande på Mazily, gällan-
de taggning och självpresentation.  Som har beskrivits på flera ställen i det här 
kapitlet  kan  även  sajtens  uppbyggnad  ha  inbyggda  strukturer  som  påverkar 
medlemmarnas syn på identitet och vad som är ”tillåtet”, och för vem, att göra på 
sajten.

7 0 Gross, L. (2007), ”Foreword”, s. x.
7 1 Karl, I. (2007), ”On-/offline: gender, sexuality, and the techno-politics of everyday life”, s. 45f.
7 2 Laukkanen,  M.  (2007), ”Young  queers  online:  the  limits  and  possibilities  of  non-heterosexual  self-
representation in online conversations”, s. 81.
7 3 Laukkanen,  M.  (2007),  ”Young  queers  online:  the  limits  and  possibilities  of  non-heterosexual  self-
representation in online conversations”, s. 95f.
7 4 Rosenberg, T. (2002), Queerfeministisk agenda, s. 15.
7 5 Rosenberg, T. (2002), Queerfeministisk agenda, s. 164.
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Metod

Jag har valt att göra en kvalitativ studie där jag både kommer att undersöka själva 
webbplatsens struktur och innehåll samt göra intervjuer med ett litet urval av dess 
medlemmar. För mitt syfte och för mina frågeställningar ansåg jag att en kvalitativ 
studie passade bättre än en kvantitativ, då jag bland annat ville få veta hur mina 
informanter resonerar kring sitt agerande på sajten och helt enkelt ville gå mer på 
djupet. Jag har utfört intervjuer med ett antal medlemmar på sajten, vars svar till-
sammans med observationer av samma sajt utgör själva den empiriska undersök-
ningen. I observationen av Mazily har jag tittat på strukturen, som jag kommer att 
börja redogöra för i kommande bakgrundskapitel, men också medlemmarnas pro-
filsidor där själva taggarna de skapat återfinns. Jag har även utfört en intervju med 
Olle Morin från Lajku AB, som är en av grundarna av Mazily. Med intervjun hade 
jag som syfte att ta få mer information om sajten och dess uppbyggnad.

Kvalitativa intervjuer

Syftet  med  att  använda  kvalitativa  intervjuer  som metod  är  enligt  Kvale  och 
Brinkmann en vilja att förstå världen genom dem som intervjuas och låta de ve-
tenskapliga förklaringarna och meningarna baseras på de intervjuades berättelser 
om sina erfarenheter. De kvalitativa intervjuerna utgår ifrån kulturella och situ-
erade aspekter av hur människor tänker, agerar och hur de ser på sig själva. 76 Det 
som är viktigt är helt enkelt de intervjuades egna upplevelser av specifika feno-
men. Utifrån det teoretiska perspektiv jag har valt tolkar jag sedan svaren baserat 
på  den  givna  situationen,77 i  det  här  fallet  informantens  användande  av  sajten 
Mazily.

Upplägget för intervjuerna jag utfört med medlemmarna är utifrån hur Trost 
definierar det lågt standardiserade; intervjuerna utförs inte på samma plats utan ut-
går ifrån informanten, också frågornas ordning anpassas till det specifika intervju-
tillfället. Frågorna är öppna och i mitt fall ställdes följdfrågor beroende på vilka 
svar jag fick.78 Jag har utgått ifrån vissa specifika teman och många frågor har stäl-
lts till alla informanter, men tanken är att de som intervjuas även ska få chans att 
7 6 Kvale, S. (2009), Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 17, 28, 42.
7 7 Trost, J. (2010), Kvalitativa intervjuer, s. 34.
7 8 Trost, J. (2010), Kvalitativa intervjuer, s. 39ff.
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berätta så fritt som möjligt utifrån dessa teman.79 Det jag ville komma åt var deras 
egna upplevelser och tolkningar och få se ur deras perspektiv, därför ville jag att 
de skulle ha möjligheten att tala öppet och fritt.80 Jag har använt mig av en inter-
vjumanual som saknar utskrivna frågor, och som i stället utgår helt ifrån teman 
och stolpar, som Trost föreslår i sin bok Kvalitativa intervjuer.81 Utifrån dessa stol-
par kunde jag på ett enkelt sätt formulera frågor under intervjuerna utan att styra 
informanterna alltför mycket. 

Urval
Lajku AB som står bakom Mazily är ett litet företag, och eftersom sajten inte har 
en presentation av sina anställda eller något angivet telefonnummer valde jag att 
mejla och fråga om de ville ställa upp på en intervju, och vem som i så fall var  
mest lämpad att svara på mina frågor. Jag fick kontakt med Olle Morin som är en 
av grundarna av Mazily, och den som jag träffade för en intervju. I god tid före in-
tervjun mejlade jag mina frågor till Morin så att han skulle kunna förbereda sig 
och hinna ta fram det material som behövdes. 

Urvalet  av  informanter  bland medlemmarna  gjordes  på ett  strategiskt  sätt. 
Trosts metod för detta är att först välja ut ett antal variabler som är identifierbara, 
och sedan välja ut variabelvärden utifrån dessa.82 Innan jag gjorde detta hade jag 
dock vissa grundkriterier som jag ville att medlemmarna skulle uppfylla. Jag ville 
först och främst välja informanter som var med i Mazily för att de vill träffa någon 
att inleda en relation med. Den önskade relationens form och långvarighet var där-
emot mindre viktig. För att få en uppfattning om en medlems inställning utifrån 
dessa aspekter granskade jag olika profiler, och valde användare vars profilsidor 
verkade vara genomarbetade ur aspekter som presentationstext, taggar och bilder. 
Med detta menas inte att användarna nödvändigtvis hade en mycket lång presenta-
tion eller ovanligt många bilder och taggar, dock behövde de ha använt sig av tag-
gningsfunktionen på ett tillfredsställande sätt (eftersom det är den som ska ligga 
till grund för studien).

Alla informanter bor i Stockholms län, denna avgränsning gjordes då den ge-
nomsnittliga användaren av Mazily bor i just Stockholmsområdet (över 60 procent 
av användarna har uppgivit detta). Något annat som var viktigt i urvalet var att 
medlemmarna var aktiva. Detta säkerställde jag genom att titta på när de senast 
varit inloggade och om och i så fall när de hade statusuppdaterat senast. 

Mitt strategiska urval som sedan följde baserade jag på variabeln kön, dels på 
medlemmens eget valda kön, och dels på könet medlemmen valt på de användare 
denna sökte. Jag ville få med medlemmar som sökte kvinnor, medlemmar som 
sökte män, och medlemmar som sökte både och. Detta för att i analysen sedan 

7 9 Intervjumanualen återfinns i Bilaga 2.
8 0 Kvale, S. (2009), Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 43.
8 1 Trost, J. (2010), Kvalitativa intervjuer, s. 74.
8 2 Trost, J. (2010), Kvalitativa intervjuer, s. 138.
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eventuellt kunna se olika typer av normer utifrån sådant som sexualitet, genus och 
kön. Eftersom Mazily ger möjlighet till att välja två kön, man och kvinna, resulte-
rade detta i sex grupper. Dessa är: kvinnor som söker kvinnor, kvinnor som söker 
män, kvinnor som söker kvinnor och män, män som söker män, män som söker 
kvinnor och slutligen män som söker kvinnor och män. Från varje grupp valde jag 
en medlem att kontakta. En av informanterna jag valde och utförde en intervju 
med, uppgav under intervjun att han bara hade varit med i Mazily i en vecka, vil-
ket resulterade i att intervjun blev avsevärt kortare än övriga. Därför valde jag att  
kontakta en till informant i samma kategori, män som söker kvinnor. Även en an-
nan av intervjuerna blev kortare, detta med en informant som till skillnad mot de 
övriga jag valt endast hade en bild (profilbilden) och bara en mening som presen-
tationstext. Anledningen till att jag ändå valde att kontakta honom för en intervju 
var att han tillhörde kategorin män som söker män, något som endast cirka fyra 
procent av medlemmarna på Mazily angivit. Detta gjorde att antalet potentiella in-
formanter i kategorin var litet, dessutom var många profiler jag besökte i katego-
rin ännu mer sparsmakade än dennes.

Totalt har jag alltså intervjuat sju informanter. Dessa informanter har varit oli-
ka varandra på det sätt som Trost beskriver, heterogena inom den givna homoge-
niteten,83 här representerad av sajten Mazily. Jag har inte ansett att en annan vanlig 
variabel, ålder, har varit särskilt intressant att använda i min studie. Mina infor-
manter har dock hamnat i ett relativt kort åldersspann (21–38 år) av det enkla skä-
let att det generellt på sajten är många medlemmar i den åldern.

För att kunna genomföra undersökningen av Mazily och dess medlemmar har 
jag själv skapat en profil på sajten. Detta skedde redan under hösten 2013 då jag 
bestämde mitt uppsatsämne. Detta har gjort att jag har hunnit bli välbekant med 
sajten i god tid före undersökningen, och jag har kunnat observera hur medlem-
mar kommunicerar i flödet av statusuppdateringar och liknande. Det ska sägas att 
jag, på grund av begränsningarna som valet av kön på mig själv och de jag söker 
medför, i mitt flöde inte har sett män som söker män eller kvinnor som söker män. 
Jag tog beslutet att inte skapa en till profil där jag valde att identifiera mig som 
man, då jag tyckte att det räckte med att jag under intervjuerna med informanterna 
kunde fråga om hur deras flöden ser ut. 

I min profil använder jag mitt eget namn och en profilbild, men har i övrigt 
varit sparsam med uppgifter (jag har testat att fylla i information och skapa taggar 
för att se hur det fungerar). I början av uppsatsarbetet har jag inte haft någon pro-
filtext, men innan jag tog den första kontakten med möjliga informanter, valde jag 
att skriva en profiltext för att förklara vad jag gjorde där och berätta lite om min 
studie. Detta för att de jag kontaktade skulle ha möjlighet att gå in och läsa lite 
mer, samt som en försäkran till dessa att min förfrågan att intervjua dem var seri-
ös. 

8 3 Trost, J. (2010), Kvalitativa intervjuer, s. 137.
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Kontakten med informanterna togs  via  konversationsfunktionen på Mazily, 
där jag presenterade mig själv och studien och frågade om medlemmen vill vara 
med som informant.84 Jag bad hen att svara oavsett om hen ville vara med eller in-
te, för att jag i det senare fallet skulle kunna gå vidare i mitt sökande efter infor-
manter. För varje person jag valde att kontakta väntade jag cirka tre dagar på att  
hen skulle svara innan jag skickade ett påminnelsemeddelande. Jag valde att inte 
kontakta fler än två personer ur samma kategori samtidigt, så att jag inte skulle få 
för många som ville ställa upp. Många tackade vänligt nej till att vara med i stu-
dien, de allra flesta gav mig något slags svar efter att de hade blivit påminda. På 
grund av omständigheterna som omger dejtingsajter – människor kan hinna träffa 
någon och avsluta eller pausa sitt konto från den ena dagen till den andra – valde 
jag att kontakta informanterna så kort tid innan själva intervjutillfället som möj-
ligt. Detta då jag ville ha aktiva medlemmar som informanter. Det medförde även 
att jag inte kunde ge informanterna så lång tid på sig att bestämma sig om de ville 
medverka eller inte. Alla informanter är anonyma i studien, vilket de även blev 
försäkrade om vid den första kontakten. 

Medlemmarna som jag intervjuade fick inte några frågor skickade till sig i 
förväg, utan endast en kort beskrivning om studiens syfte och att det övergripande 
temat är taggning på Mazily. Trost menar att det är bäst att informera om vad stu-
dien handlar om, men ändå berätta så lite som möjligt för att inte börja intervjun i 
förväg eller riskera att styra informanten.85 Jag gav självfallet de personer som jag 
kontaktade möjlighet att ställa frågor innan de tackade ja till intervjun, men tänkte 
noga igenom de svar jag gav för att dessa inte skulle påverka den kommande in-
tervjun. Mötena har ägt rum på caféer runt om i Stockholm, de allra flesta före-
slagna av informanten själv. Under intervjuerna med medlemmarna har jag haft 
med mig en dator som jag har kunnat koppla ihop med min telefon för internet-
anslutning så att vi tillsammans har kunnat surfa på Mazily. Detta för att göra det 
lättare för informanten att svara på frågor om sitt beteende på sajten genom att 
själv i praktiken kunna visa hur hen brukar göra, sådant kan vara svårare att kom-
ma ihåg utanför kontexten. 

Metodproblem
Ett problem med metoden som jag har valt är att informanterna jag intervjuar kan-
ske inte säger som det är som svar på mina frågor. Kanske vill de inte berätta hur 
det egentligen ligger till, kanske kommer de inte ihåg hur de tänkt när de skapade 
taggarna, eller minns fel. Detta är ett problem, men det är också ett problem som 
finns i alla andra liknande studier. Kvale och Brinkmann belyser vikten av att den 
sociala relationen mellan den som intervjuar och den som intervjuas är god, den 
intervjuade måste känna sig fri och trygg att berätta och det är intervjuarens an-

8 4 Min presentationstext och mejlet till informanterna återfinns i Bilaga 1.
8 5 Trost, J. (2010), Kvalitativa intervjuer, s.125.
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svar att se till att miljön blir sådan.86 Jag hoppades åstadkomma en bra stämning 
under intervjuerna genom att försäkra att informanternas anonymitet skyddas, och 
jag tror också att faktumet att vi tillsammans tittade på webbplatsen hjälpte infor-
manten att minnas och redogöra för hens taggningsbeteende. Sedan är det också 
intervjuarens uppgift att försöka tolka tonlägen, kroppsspråk och annan kommuni-
kation än just det som sägs rent ut. Det är dock viktigt att ha i åtanke den makt-
obalans som hela tiden är närvarande under intervjun, det är jag som intervjuar 
som styr händelseförloppet,  tolkar svaren och bestämmer när intervjun är  slut. 
Dessa aspekter kan påverka de svar jag får, och även om det aldrig går att balanse-
ra detta, så är medvetenheten om obalansen viktig både vid intervjutillfället och 
vid analysen av materialet.87

Netnografi

För att undersöka sajten Mazily räcker det inte riktigt med att intervjua en av dess 
grundare och ett antal av dess medlemmar. Jag har även som jag har beskrivit tidi-
gare i avsnittet behövt bekanta mig med sajten i sig. Att göra etnografiska studier 
av sociala gemenskaper online kallas netnografi.88 Det är en metod för att just un-
dersöka det sociala liv och den kultur som finns på sociala sajter, för att exempel-
vis kunna undersöka identitet, språk och interaktion. Genom mitt eget medlem-
skap på Mazily har jag haft möjligheten att använda netnografiska metoder, vilket 
har varit till hjälp för att förstå sajtens funktioner, för att välja ut informanter och 
inte minst i analysen av medlemmarnas taggning. 

När jag valde ut mina informanter och före den första kontakten med dessa, 
tog jag skärmdumpar på deras taggsamlingar på respektive medlems profilsida. 
Detta då dessa taggar var en del av anledningen till att personen valdes ut som po-
tentiell informant, och att det fanns en risk att medlemmen efter kontakten där jag 
berättar att jag vill undersöka taggning kanske ”rensar upp” eller ”snyggar till” i 
sin taggsamling. Det kunde även vara ett hjälpmedel att vid intervjuerna jämföra 
min bild med medlemmens taggsamling vid intervjutillfället. Genom att där se vil -
ka eventuella taggar som har lagts till eller tagits bort kunde jag ställa frågor om 
hur och av vilka anledningar medlemmen beslutat sig för att göra det. Att diskute-
ra sådana beslut som tagits  relativt  nära i  tid till  intervjutillfället  kunde hjälpa 
medlemmen att reflektera över sitt eget agerande.

8 6 Kvale, S. (2009), Den kvalitativa forskningsintervjun s. 32.
8 7 Kvale, S. (2009), Den kvalitativa forskningsintervjun s. 48ff.
8 8 Berg, M. (2011), ”Netnografi”.
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Bakgrund: Mazily

Här kommer jag att ge en inblick i hur Mazily ser ut och fungerar, för att ge en 
förståelse till den empiriska delen som följer. Bilder i form av skärmdumpar av 
vissa delar av Mazily ger ytterligare vägledning. Mazily har även en egen applika-
tion för smartphones och surfplattor, som dock inte har alla webbsidans funktion-
er. Det går inte att skapa taggar via applikationen vilket medför att jag inte kom-
mer att behandla den vidare i det här kapitlet.

Efter den här beskrivningen av Mazilys olika funktioner kommer i nästa av-
snitt  den empiriska undersökningen att  presenteras.  Det  här  bakgrundsavsnittet 
kan vara till hjälp vid läsningen av den empiriska delen då informanterna berättar 
om hur de använder sig av webbplatsen och dess funktioner.

Målgruppsinriktning

Vid ett besök på Mazilys sajt står det i informationsfältet, högst upp i webbläsar-
fönstret följande: ”Dejting, singlar, kultur, events och inspiration – Mazily”.89 Som 
en rubrik på första sidan står: ”Gratis nätdejting för nyfikna!”. Sajten utger sig al-
ltså för att vara en nätdejtingssida, men även en plats för kultur och events. Detta 
förklaras lite längre ned på förstasidan, där en 40 sekunder lång film finns upplagd 
där en kvinna förklarar vilka Mazily är till för och vad de kan få ut av sajten. Där  
sägs att Mazily är till för den som gillar populärkultur i någon form, och som är 
öppen för nya influenser och nya möten. ”Precis som det finns en uppsjö av ute-
ställen och klubbar att gå till en fredagskväll, så finns här ett alternativ för dig som 
kanske inte i första taget väljer det största danspalatset i stan”, säger kvinnan i fil-
men. I en text bredvid står det att Mazily erbjuder en modern sajt där det finns 
mindre av dejtingklyschor som den eviga kärleken och gulliga hjärtan och mer av, 
just det, kultur. Mazily vänder sig vidare till människor som bor (eller kommer att 
bo)  i  någon  av  storstadsregionerna  Malmö,  Göteborg  och  Stockholm.  Sajtens 
medlemmar är för närvarande fördelade med motsvarande 21, 22 och 57 procent 
för respektive region.90

8 9 Mazilys webbsida.
9 0 Morin menar dock att de här siffrorna som står på Mazilys förstasida inte riktigt stämmer, medlemmar som 
bor i Stockholm är vid intervjutillfället cirka 67 procent och Malmö har gått om Göteborg i antal medlemmar.  
Intervju med Olle Morin. 
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Funktioner

På Mazily finns det två sätt att bli medlem på, ett av dem är att logga in med sitt  
Facebookkonto,  vilket  gör  att  de  flesta  uppgifter  registreras  automatiskt  (dock 
syns det inte på Facebook att någon har blivit medlem på Mazily och ingenting 
som görs där postas på Facebook).91 Det andra sättet som är relativt nytt är att ska-
pa en profil på Mazily på ett mer traditionsenligt sätt, genom att fylla i ett kort for -
mulär där en fungerande e-postadress är ett krav. Från början var det nödvändigt 
för den som ville gå med i Mazily att ha ett Facebookkonto, då det fram till hösten 
2013 var det enda sättet varigenom det gick att bli medlem. I den kommande re-
dogörelsen för Mazilys olika funktioner kommer exempel på skillnaden mellan att 
vara medlem via sitt Facebookkonto eller inte tas upp kort. 

Att bli medlem

För att bli medlem på Mazily kan användaren välja att använda sitt Facebook-konto eller att fylla  
i ett formulär. Formulärets delar ”Intresserad av” och godkännandet av medlemsvillkoren måste  
fyllas i även av den som använder sig av sitt Facebook-konto.

9 1 För informantion om Facebook, se Facebooks webbsida.
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Vid registreringen måste den blivande medlemmen välja om hen är en man el-
ler kvinna, samt om hen söker andra män, kvinnor eller båda. Det finns inget tred-
je alternativ för den som inte identifierar sig med någon av könstillhörigheterna 
eller till  båda. Väl inloggad på Mazily finns följande flikar i menyn:  Översikt, 
Folk, Guide, Din profil och Konversationer. Dessa funktioner kommer att presen-
teras i tur och ordning nedan. Det bör tilläggas att Mazily går att använda i en gra-
tisversion och i en betalversion vid namn Mazily Pop. Skillnader mellan dessa tas 
upp under en egen rubrik i det här avsnittet.

Översikt
Gränssnittet under Översikt har liknande drag med till exempel Facebooks flöde. 
Här syns andra medlemmars statusuppdateringar i omvänd kronologisk ordning, 
de senaste hamnar överst. Det finns tre flikar på sidan. Den första fliken Aktuella, 
visar medlemmars statusuppdateringar. Från vilka medlemmar är beroende av det 
val som gjordes vid registreringen. Om jag som kvinna valde att söka både kvin-
nor och män, ser jag i mitt flöde alla medlemmars statusuppdateringar förutom de 
kvinnor och män som valt att endast söka efter män. Den andra fliken Följer visar 
enbart statusuppdateringar från medlemmar som jag har valt att följa. För att börja 
följa en person finns en knapp att trycka på, på personens egen profil. Den tredje 
fliken är benämnd Notiser och är just sådana. Om jag har valt att skriva en egen 
statusuppdatering eller lägga upp en bild i flödet kommer det här att synas när nå-
gon ”gillat” eller kommenterat den. Högst upp på sidan, ovanför statusuppdate-
ringarna, finns en rad med miniatyrbilder på medlemmar som slumpas fram för 
varje gång sidan uppdateras. Dessa medlemmar är sådana som faller innanför an-
vändarens val gällande kön, geografiskt avstånd och ålder (se senare avsnitt) och 
har varit inloggade på sajten den senaste veckan.

Översikt

På Översikt ses bland annat de senaste statusuppdateringarna och besökarna.
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Till höger om de tre flikarna och flödet finns ett utrymme som visar miniatyrbilder 
av medlemmar under tre kategorier:  Dina senaste besökare, Senast konverserat 
och Följer. Till höger om rubriken följer finns en liten text ”X personer följer dig”. 
Medlemmar kan alltså se hur många som följer dem, men vem som gör det syns 
bara om ”följningen” är ömsesidig. Detta indikeras i så fall med ett litet hjärta på 
medlemmens profilbild. Under dessa funktioner har Mazily under våren 2014 lagt 
till  två  ytterligare  rubriker,  Vad händer  idag? och  Konceptfrågan.  Under  den 
första rubriken finner användarna evenemang i närheten med dagens datum, och 
under konceptfrågan finns i skrivande stund en hypotetisk fråga om en eventuellt 
kommande funktion och vad medlemmen har för åsikt om en sådan. Genom att 
ange ett av tre givna svarsalternativ samt sitt kön kan medlemmen ”rösta” i frå-
gan, men det finns även ett fritt kommentarsfält i anslutning till den. 

Folk
Under fliken  Folk finns Mazilys sökfunktion. Den baseras på användarnas egna 
taggar, som de skapar under fliken  Profil. I sökrutan skrivs valfritt sökord eller 
strof och under denna visas resultatet i form av en bild, namn, ålder och ort på 
medlemmarna i träffresultatet, samt under namnet deras senaste statusuppdatering, 
om de skrivit någon. Genom att klicka på en medlem öppnas vederbörandes pro-
filsida.  Medlemmarna i  resultatet  kan visas efter  tre kriterier:  Senast inloggad, 
Nya medlemmar eller Slumpvis. 

Folk

Folk visar de senast inloggade medlemmarna. Här kan medlemmar söka efter andra med sökverk-
tyget.

Det finns ytterligare funktioner under sökrutan, som kan styra sökträffarna på ett 
mer  strikt  sätt  än fritextsökningen. Där  kan användaren  välja  att  begränsa  sin 
sökning geografiskt (avstånd från sin egen ort mätt i km), efter ålder (längsta ål-
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dersspann är 18–100 år),  om träffresultatet  ska bestå av kvinnor och/eller män 
(bocka i eller ur rutor framför orden ”män” och ”kvinnor”), huruvida medlemmar-
na i träffresultatet söker män eller kvinnor (samma som föregående), längd och 
huruvida medlemmarna har barn eller inte och i så fall under vilka omständigheter 
(heltid,  deltid).  De två sista funktionerna kan endast användas av Mazily Pop-
medlemmar.

Under dessa val finns rubriken ”Populäraste taggarna från urvalet” och under 
den finns tjugo taggar som är just detta. Genom att göra en ny sökning kommer 
dessa ändras därefter. Taggarna är klickbara, och vid klick på en tagg hamnar sam-
ma text i sökrutan omgiven av citationstecken, och sökningen görs direkt. Det går 
inte att klicka på flera taggar samtidigt för att göra en mer avancerad sökning, 
dock fungerar booelsk sökning om medlemmen skriver in för hand, exempelvis 
fotboll AND feminism.92 Detta är dock en funktion som inte förklaras någonstans.

Guide
Under  Guide finns eventguiden. Genom att klicka på ett antal taggar högst upp 
kan användaren välja det hen är intresserad av (till exempel Konst, Litteratur eller 
Konsert) och under dessa taggar finns en tidsaxel för att välja datum. Under denna 
visas resultatet i form av bilder, eventets namn och plats. Genom att klicka på ett 
event öppnas eventets egen sida med mer information och möjlighet att kommen-
tera och gilla. Varje event kan ha flera taggar, dock är dessa begränsade till åtta to-
talt, där den sista är Annat.

Guide

I guiden kan medlemmarna söka efter evenemang med olika verktyg.

9 2 Intervju med Olle Morin.
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Din profil
Din profil är platsen där användaren redigerar sin profil, den som sedan visas upp 
för de andra medlemmarna på sajten. Bilder kan läggas till i ett galleri, och varje 
användare har även en obligatorisk profilbild som väljs själv eller importeras från 
Facebook.  På  den  egna  profilsidan  kan  användaren  skriva  statusuppdateringar 
(vilket även går att göra på sidan Översikt) och under fältet för detta syns eventu-
ella tidigare statusuppdateringar som användaren har skrivit. Profilsidan kan också 
innehålla en presentationstext på högst 2000 tecken som medlemmen får utforma 
som hen vill. Överst på profilsidan finns ens eget förnamn, eller eventuellt alias, 
detta går att ändra obegränsat. Bredvid namnet återfinns ens bostadsort som an-
tingen hämtas från Facebook eller genereras utifrån det postnummer som använd-
aren angivit vid registreringen. 

Din Profil

På din profil ser medlemmen sin egen profil, här kan hen också skriva statusuppdateringar.

Precis under namnet och bostadsorten finns utrymme för en rad med ”kortfakta” 
som Mazily benämner det. Förutom de obligatoriska uppgifterna om kön (ens eget 
och det  på de som söks) och ens egen ålder, kan medlemmen välja att  fylla i  
ytterligare  tre  uppgifter:  Längd,  Familj  och  Sysselsättning.  Familj  har  alter-
nativen: ”Ej angett”, ”Inga barn”, ”Barn hemma”, ”Barn på deltid” och ”Barn, 
men utflugna”. På Mazilys förstasida talas det en del om singlar (första ordet i 
flikens informationsfält i webbläsaren, bland annat), vilket kan tolkas som att det 
antas att medlemmarna är just detta. Sysselsättning har alternativen: ”Ej angett”, 
”Student”, ”Anställd”, ”Egen företagare”, ”Arbetssökande”, ”Sjukskriven”, ”Pen-
sionär” och ”Lite svårdefinierat”. Om användaren väljer att fylla i dessa uppgifter 
kommer utrymmet under namnet fyllas med en mening genererad utifrån ens upp-
gifter, som i det här exemplet:
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Hanna är en kvinna som är intresserad av män och kvinnor, hon är 28 år och 171 cm lång. 
Hanna studerar och har inga barn.

Taggningen på Mazily sker på den egna profilsidan, jag kommer dock att redogöra 
för detta under en särskild rubrik nedan.

Andras profiler
Här vill jag även redogöra för hur det ser ut när någon tittar på en annan medlems 
profilsida. Den ser i princip likadan ut som Din profil (ens egen profilsida) med 
några få skillnader. Längst till höger om namnet på medlemmen finns några knap-
par. Två lite diskreta med texterna Blockera och Anmäl och två tydligare och trev-
ligare under dessa, med texterna  +Följ och  Skicka meddelande. Lite längre ner, 
under dessa finns två cirklar. Den ena har rubriken Taggmatchning och den andra 
Gemensamma vänner och indikeras vardera av en siffra inuti cirkeln. Den första 
siffran visar alltså om den som är på besök har några gemensamma taggar med 
personen hen besöker. Vilka dessa taggar är indikeras inte, utan det får medlem-
men läsa själv i taggsamlingen. Den andra siffran visar om de har några gemen-
samma vänner på Facebook. 

Under taggsamlingen finns en rubrik, Gemensamma Facebookvänner, där de 
som har betalversionen Mazily Pop kan se namnen på de gemensamma vännerna. 
För övriga medlemmar finns endast en upplysande text: ”Endast Mazily Pop med-
lemmar kan se gemensamma vänner.”. Mellan taggsamlingen och rubriken  Ge-
mensamma Facebookvänner har vissa medlemmar ännu en rubrik,  Sagt om X. 
Denna rubrik dyker upp med innehåll om en annan medlem på Mazily, som dess-
utom är vän med vederbörande, har beskrivit personen med hjälp av taggar. Detta 
beskrivs mer under rubriken ”Mazily Free eller Mazily Pop” nedan. Slutligen fin-
ns en till funktion som är tänkt att hjälpa medlemmar att hitta fler intressanta per-
soner på Mazily. Längst ner på alla andra medlemmars profilsidor finns en rubrik 
som lyder  Liknande personer?. Under rubriken finns miniatyrbilder på sju andra 
medlemmar som ges som förslag till vidare profilutforskande. 

Konversationer
Om en medlem skriver till en annan, eller får ett meddelande skickat till sig, ham-
nar dessa under fliken  Konversationer, i en lista i omvänd kronologisk ordning 
(med den senast aktiva konversationen överst) om medlemmen har fler än en. Ge-
nom att klicka på en konversation ser användaren alla meddelanden som utväxlats 
med den specifika medlemmen i en lång tråd. Konversationer kan raderas. 
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Konversationer

I Konversationer hittar medlemmen meddelanden som hen har skickat och/eller fått skickat till sig.

Taggning

Tidigare i avsnittet nämndes en film som finns på Mazilys startsida. Där finns yt-
terligare en film som utgör en guide och introduktion till hur det går till att skapa 
en profil och använda sajten. I filmen uppmanar speakerrösten användaren att läg-
ga till många bilder och taggar för att lättare bli hittad av andra medlemmar och 
därmed öka chanserna till kontakt. Vidare visas sökfunktionen under Folk och hur 
det går att söka på intressen för att hitta medlemmar. Filmen uppmanar till att vara 
så aktiv som möjligt genom Mazilys alla funktioner, för att chansen att träffa män-
niskor ska bli större.

På förstasidan görs även en poäng av att Mazily har valt att inte använda ”per-
sonlighetstester”, alltså de formulär som vanligtvis används på dejtingsajter som 
ett sätt för medlemmarna att beskriva sig själva och den de söker genom att de 
från en mängd alternativ får klicka i sådant som intressen och egenskaper. Mazily 
presenterar därefter sökfältet som deras alternativ, där det går att söka på vilka ord 
som helst för att hitta andra användare. Vidare beskrivs ”taggmolnet” som varje 
användare kan skapa på sin profilsida. Det är detta ”taggmoln” som jag nu kom-
mer att gå närmare in på.

Om en medlem har valt att logga in på Mazily genom sitt Facebookkonto så 
kommer information från Facebookprofilen att omvandlas till taggar på Din profil 
på Mazily. Detta kan röra sig om band som medlemmen gillat på facebook eller 
aktiviteter hen fyllt i att hen gillar att ägna sig åt. Dessa taggar går enkelt att ta  
bort eller redigera i efterhand under Din profil och det går även att importera dem 
igen om användaren vill det.
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Taggarna vilka står i fokus i den här studien kan jämföras med faktarutor på 
andra sidor som Facebooks ”About/Om” eller andra dejtingsajters faktasidor med 
formulärtypsuppställning (”Favoritmat: Vegetariskt” exempelvis). På Mazily ska-
par medlemmarna sina taggar helt fritt, det går att använda mellanslag i taggarna 
vilket innebär att en och samma tagg kan innehålla flera ord, exempelvis ”På spå-
ret” eller ”The Soundtrack of Our Lives”. Något som dock är styrt är var taggarna 
placeras. 

På Din profil finns utrymmet till taggarna i en kolumn till höger på sidan. Öv-
erst i kolumnen återfinns fotogalleriet Bilder på X, där alltså foton som medlem-
men lägger till hamnar. Taggarna hamnar under rubriken Taggar. Innan medlem-
men lagt till någon tagg är utrymmet under rubriken tomt så när på en text som 
upplyser om att medlemmen inte lagt till några taggar. För att göra detta klickar 
användaren på knappen  Ändra som återfinns till höger om rubriken  Taggar. Ett 
pop-up-fönster öppnas vid namn  Inställningar  och användaren hamnar automa-
tiskt på fliken Taggar. Här finns ett fält där användaren direkt skriver in den tagg 
hen vill skapa. Innan hen klickar på knappen Lägg till måste användaren dock gö-
ra ett val under vilken rubrik taggen ska hamna. Det finns åtta rubriker som är ge-
mensamma för alla medlemmar på sajten: Egenskaper, Gillar, Aktiviteter, Musik, 
Böcker,  Filmer,  TV/Radio och  Spel.  Detta innebär alltså att  medlemmen måste 
klassificera sina taggar efter de här förvalda alternativen bäst det går. Vissa taggar 
kan ju även passa in under olika kategorier, men de flesta medlemmar väljer att 
lägga till taggen där de tycker att den passar bäst, i stället för att lägga till den fle-
ra gånger. 

Under skrivfältet där användaren skapar sina taggar finns en rubrik som lyder 
”Taggar från andra användare” och under denna finns färdiga, klickbara taggar 
som medlemmen kan välja att använda i sin taggsamling. Taggförslagen är olika 
beroende på vilken flik som är öppen, under Musik ges förslag på taggar som an-
dra lagt under rubriken Musik och så vidare. Om användaren vill ha fler förslag än 
de som visas kan hen slumpa fram nya taggar genom ett enkelt klick. När använ-
daren har lagt till ett antal taggar, egna och/eller sådana som andra har använt, 
hamnar de efter att användaren stänger pop-up-fönstret under rubriken  Taggar i 
högerkolumnen. Beroende på under vilka rubriker användaren placerade sina tag-
gar i föregående steg skapas underrubriker för dessa, till  exempel  Egenskaper, 
Musik och Filmer. Endast de underrubriker som innehåller taggar syns alltså un-
der den större rubriken Taggar. 

Mazily Free eller Mazily Pop

Att betala för tjänsten på Mazily medför som på de flesta andra kommersiella sajt-
er vissa fördelar. Pop-medlemmar får varje dygn starta tio nya konversationer med 
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medlemmar de tidigare inte har konverserat med. För gratismedlemmen är kvoten 
en  ny  konversation  per  vecka.  Att  läsa  och  svara  på  meddelanden som andra 
skickar är dock obegränsat för alla. Pop-medlemmar kan vidare bestämma över 
sin egen synlighet på sajten för andra medlemmar. Detta går att reglera i inställ-
ningar, men det finns även ett reglage högst upp till höger på sajten. Reglaget syns 
för alla medlemmar men kan bara användas av Pop-medlemmar. Pop-medlemmar 
kan se vilka gemensamma Facebookvänner de har med andra medlemmar samt ta 
del  av  erbjudanden från Mazilys  samarbetspartners  (exempelvis  Dramaten och 
tidningen Vi). Vidare har, som tidigare nämnts under rubriken Folk, Pop-medlem-
mar möjlighet att begränsa sina sökningar med fler parametrar än gratismedlem-
mar.  Att  se  när  någon senast  varit  inloggad är  en funktion som ickebetalande 
medlemmar inte har tillgång till, däremot finns det en indikator för när en medlem 
är online (en grön och vit cirkel visas på profilbilden). Medlemmar kan få gratis 
”Pop-dagar” genom att utföra utmaningar som sajten ställt upp. En av dessa utma-
ningar inkluderar att medlemmen ska lägga till minst 30 taggar till sin profil. Om 
en medlem väljer att betala för sitt medlemskap kan hen välja mellan att binda upp  
sig för en, tre eller sex månader. Det längsta medlemskapet är billigast sett till må-
nadskostnaden. 
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Undersökning

I det följande kommer jag att presentera resultatet av mina intervjuer samt den un-
dersökning av webbplatsen Mazily som jag har utfört parallellt med dessa.93 Efter-
som informanternas erfarenheter på Mazily och webbplatsens funktioner och stru-
ktur är intimt förknippade med varandra kommer dessa här att diskuteras tillsam-
mans. Först presenterar jag informanterna, sedan diskuteras det insamlade materi-
alet under olika teman, utgående ifrån mina frågeställningar. Jag kommer inte att 
redogöra för en informant i taget, utan blanda information från olika informanter, 
men självfallet  ändå skriva tydligt vem som har sagt vad.  Informanterna har i 
många fall berört samma saker, och jag tycker att det har varit givande att i det här 
kapitlet diskutera de olika utsagorna tillsammans.  En del av medlemmarna har 
haft mer att säga om de ämnen jag tar upp här än andra, och det beror självfallet 
på att de är olika som individer, men också att de har olika lång erfarenhet av sajt -
en, och att de använder och har använt den olika mycket och på olika sätt. Värt att  
nämna är att jag inte kommer att använda mig av långa citat från informanterna,  
detta för att undvika att deras identiteter kan röjas för någon. Mazily har ett be-
gränsat antal användare, och särskilda uttryck och erfarenheter skulle, om än inte 
särskilt troligt, kunna härledas tillbaka till informanten. 

Något som jag har upptäckt i analysen av mitt insamlade material är att det, i 
linje med ett queerteoretiskt synsätt, är svårt att skilja mellan den egna självpre-
sentationen och andras, mellan de egna taggarna och övriga medlemmars. Detta 
har gjort att jag här i undersökningsdelen valt att diskutera dessa delar tillsam-
mans, i stället för att som i frågeställningarna ha en striktare uppdelning mellan 
informanternas egen information och de övriga medlemmar de kommit i kontakt 
med på Mazily. Undersökningen kommer dock att presenteras under tre huvuddel-
ar: självpresentation, taggar och identitet. 

Presentation av informanterna

Nedan följer en kort presentation av informanterna, vilka alla är medlemmar på 
Mazily. Den information som anges för varje informant är den jag ansett vara rele-

9 3 Intervjuer med Informant A–G.
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vant för att ge en beskrivning av personen utan att någon ska kunna ta reda på 
vem personen i fråga är. 

Informant A
Informant  A har  uppgivit  sitt  kön som man och har  valt  att  söka kvinnor  på 
Mazily. Han är 29 år och har ett Mazily Pop-medlemskap. Han har varit medlem i 
cirka en vecka.

Informant B
Informant B har uppgivit sitt kön som man och har valt att söka män på Mazily. 
Han är 21 år och har ett gratismedlemskap. Han har varit medlem i cirka ett och 
ett halvt år. 

Informant C
Informant C har uppgivit sitt kön som man och har valt att söka både män och 
kvinnor på Mazily. Han är 32 år och har ett Mazily Pop-medlemskap. Han har va-
rit medlem i cirka tio månader. 

Informant D
Informant D har uppgivit sitt kön som kvinna och har valt att söka kvinnor på 
Mazily. Hon är 32 år och har ett gratismedlemskap. Hon har varit medlem i cirka 
sex månader (hon inledde dock en fyra månader lång relation med en person tre 
veckor efter att hon blivit medlem – under den tiden var hon inte aktiv på sajten).

Informant E
Informant E har uppgivit sitt kön som kvinna och har valt att söka både män och 
kvinnor på Mazily. Hon är 31 år och har ett gratismedlemskap. Hon har varit med-
lem i cirka en månad (efter att först ha testat sajten en kort period när den var ny,  
2012). 

Informant F
Informant F har uppgivit sitt kön som kvinna och har valt att söka män på Mazily.  
Hon är 38 år och har ett gratismedlemskap. Hon har varit medlem i cirka ett och 
ett halvt år (med ett uppehåll på lite mer än sex månader då hon hade en relation,  
under en del av den tiden var hon dock inne på sajten av andra anledningar än att 
träffa någon). 

39



Informant G
Informant  G har  uppgivit  sitt  kön som man och har  valt  att  söka kvinnor  på 
Mazily. Han är 32 år och har ett gratismedlemskap. Han har varit medlem i cirka 
två år (med pausande av kontot under en tid när han hade en årslång relation).

Självpresentationen och dess problem och möjligheter

Syftet med användarnas medlemskap på Mazily är något som självfallet inverkar 
på deras sätt att presentera sig själva på profilsidan. Mina informanter har alla oli-
ka mål och syften med sina medlemskap: informant A vill träffa kvinnor – han sä-
ger att det kan vara under vilka förutsättningar som helst, informant D använder 
Mazily för att hitta någon för en kärleksrelation – även om hon inte aktivt tar förs-
ta kontakten, medan informant B tycker att Mazilys främsta funktion är evene-
mangsguiden. Informant C använder sajten för att träffa människor att skapa olika 
typer av relationer med. Han tycker att sajten fungerar bra som ett forum för att 
föra intressanta diskussioner med människor vilket kan leda till, om inte annat, 
nya vänskapsrelationer. Oavsett vilka mål medlemmarna har med sina medlem-
skap har de alla skapat var sin profilsida, och det är skapandet av dessa och pre-
sentationen av sig själva genom den som vi ska titta närmare på här. Samtidigt 
diskuteras också vad mina informanter tycker om andra medlemmars sätt att pre-
sentera sig själva. Detta kommer att ske under flera olika rubriker för att underlät-
ta läsningen och förståelsen av självpresentationens olika aspekter.

Att presentera sig själv – profilsidan
Självpresentation ses av många som något svårt och jobbigt, medan andra har lätt 
att presentera sig själva. Vad som förenar mina informanter är att de alla skapade 
någon form av presentation direkt när de blev medlemmar på Mazily. Vissa av 
dem har hunnit ändra sina profiler flera gånger sedan dess. Precis som i Ellisons 
m.fl.:s studie visar, är profilsidan ett mycket viktigt verktyg för självpresentation-
en.94 Det är där medlemmarna har chansen att göra ett första intryck som öppnar 
för att komma i kontakt med människor som är intresserade av dem och som de 
själva i sin tur är intresserade av. 

Informant C och G har under tiden de har varit medlemmar gjort flera stora 
ändringar av presentationstexten. Informant C uppskattar sin nuvarande presenta-
tion till den fjärde i raden av helt olika presentationer. Anledningen till bytena för-
klarar han med att han får idéer, ideologiska utgångspunkter utifrån vilka han se-
dan bygger presentationen. Från det han berättar framstår han som en normkritisk 
person, som ifrågasätter normativa relationer och dejting i allmänhet. I hans se-

9 4 Ellison, N., Heino, R. & Gibbs, J. (2006), ”Managing Impressions Online”, s. 423ff.
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naste presentation har han försökt att få till att vara beskrivande på ett rakt och är-
ligt sätt. På vilket sätt han arbetar med sin profil för att gå emot ett könsstereotyp-
iskt uttryck kommer att beskrivas och diskuteras närmare under rubriken ”Egna 
taggar och andras”. Informant C har fått intressant input ifrån och haft givande 
diskussioner med andra medlemmar på Mazily angående sådant han har skrivit i 
sin presentation, både med människor han har konverserat med där och sådana 
han har träffat ansikte mot ansikte. 

Informant G har ändrat sin presentation fler gånger än han kan komma ihåg. 
Vad som har initierat ändringarna av själva presentationstexten har varit att infor-
mant G har märkt att han har fått kontakt med olika typer av personer beroende på 
utformningen av sin egen profil. Ellison m.fl. skriver att deras studie har visat att 
strategierna för hur en medlem utformar sin presentation i hög grad påverkar kon-
takten med andra medlemmar på sajten.95 Informant G har försökt att analysera det 
han har skrivit för att förstå hur han framstår, och varför vissa typer av personer 
blir intresserade om han skriver på ett visst sätt. Han har diskuterat presentations-
texter med en vän och läst dennes profiltext (på en annan dejtingsajt) och tagit in-
spiration av den, men han har också tittat på andras presentationstexter på Mazily, 
dock endast kvinnors. Han tycker att många skriver liknande presentationer och 
han har själv försökt att vara lite annorlunda, utan att för den skull framstå som för 
”out there”.96 Han tror att det är lätt att framstå som lite galen i text och han har 
försökt att sätta sig in i hur han uppfattas av andra. Han har även fått kommentarer 
om vissa saker i sin presentationstext som han sedan har ändrat, för att det har 
uppfattats på ett sätt som inte var hans intention.

Informant D tycker att det är svårt att presentera sig själv, även i andra sam-
manhang än i just profiltexter. Hon fick dock återkoppling på sin egen presenta-
tionstext av en kvinna hon träffat på Mazily och som hon hade en kortare relation 
med. När förhållandet sedan tog slut ändrade hon presentationstexten, och tyckte 
att det blev mycket lättare. Även om just den person som hade kommenterat text-
en inte längre var målet för en relation tyckte informant D att det var enklare att 
tänka på att skriva en text som skulle få en person som hon intresserad. Den nya 
texten är mer baserad på vad informant D gillar och vilka egenskaper hon har än 
exempelvis vad hon jobbar med. Informant G tyckte också att det var svårt att pre -
sentera sig själv till en början, att det är det också i andra sammanhang. Han för-
sökte i stället att tänka att han skulle presentera ett ämne, fast ämnet i det här fallet  
var han själv, vilket gjorde det lättare. Det han nu tycker är svårast är att välja vad 
han ska lyfta fram i presentationen. 

Även informant E tycker att det är svårt att presentera sig själv, och framför 
allt att hantera balansgången mellan att vara personlig och intressant, men ändå 
inte för privat. Hon har tittat en del på hur andra har skrivit sina presentationer och 

9 5 Ellison, N., Heino, R. & Gibbs, J. (2006), ”Managing Impressions Online”, s. 423ff.
9 6 Intervju med informant G.
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hon tror att det är viktigt att försöka vara lite rolig i presentationen för att skapa ett 
intresse. 

Informant B har i sin presentation bara en mening som presentationstext och 
ett mindre antal taggar. Han säger att han själv inte gillar långa presentationstexter 
med syftet att sälja in sig själv. Han har inte gjort några större ändringar i presen-
tationen under tiden han har varit medlem. Anledningen till den knappa informa-
tionen menar han är en kombination av att han är ”en ganska spartansk person” 
och att hans främsta mål inte är att ha kontakt med andra medlemmar på Mazily, 
utan främst att använda sig av evenemangsguiden.97

Informant F tycker att det är enkelt att skriva presentationstexter, och sin egen 
skrev hon direkt när hon blev medlem. Hon har en gång i en statusuppdatering 
frågat sina följare om det var dags för henne att ändra i profiltexten. Informant F 
säger att hon nog hade ändrat om de hade sagt att något speciellt borde tas bort. 
Informant F är med på flera dejtingsajter och har, på grund av de olika sajternas 
utformning och klientel, gjort olika profiler för varje.

Utsagorna från mina informanter har likheter med tidigare studier som har 
gjorts av dejtingsajter och andra sociala sajter.98 ”Publiken”, de som kommer att 
läsa presentationen, är en avgörande faktor för utförandet av den. Flera av mina 
informanter beskriver här hur de både aktivt (fråga andra användare direkt) och på 
ett mer sekundärt sätt (läsa andras presentationer) har använt sig av andra med-
lemmar på Mazily för att skapa sin egen självpresentation. Dejtingsajter går själv-
fallet ut på att träffa andra människor, och en bra förutsättning för att det ska ske 
är ju att andra får en god bild av en själv. Men dessa svar visar också hur det finns 
strukturer på sajten som upprätthålls genom att medlemmarna inspireras av och 
tar efter varandra. Att skapa en profil med ett utryck som radikalt skiljer sig från 
andras kan som informant G uttrycker det uppfattas som för ”out there”.99 Att följa 
de normer som finns och upprätthålls genom att de upprepas av användarna själva 
ger utdelning genom att medlemmen passar in och känns igen av andra. Det kan 
skapa en trygghet att ens presentation är ”godkänd” av andra och liknar andras i 
tillräcklig hög grad, utan att vara för menlös – det gäller att hitta något eget för att  
kunna skapa ett intresse.

Ärlighet, anpassning och val
Informant C försöker att vara så ärlig som möjligt i sin presentation, samtidigt sä-
ger han att han inte skriver direkt osmickrande saker, sådant som gäller för de 
flesta människor men som de vanligtvis inte skyltar med. Han exemplifierar med 
att han aldrig skulle skriva: ”jag svettas mycket när jag dansar”. 100 Däremot finns 

9 7 Intervju med informant B.
9 8 Ellison, N., Heino, R. & Gibbs, J. (2006), ”Managing Impressions Online”; Paechter, C. (2013), ”Young 
women online”.
9 9 Intervju med informant B.
1 0 0 Intervju med informant C.
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det andra saker som han har skrivit i sin presentation som av många kanske ses 
som negativt, men som ändå är sant angående hans nuvarande livssituation. Detta 
har han beskrivit på ett roligt och ärligt sätt i stället för att det låter ”deppigt”. Han 
lägger till att han har samma filosofi när det gäller bildvalet, han har lagt upp bild-
er på sig själv som är bra och roliga, inte dåliga och tråkiga. 

Informant F säger att hon har valt  bort bilder på sig själv där hon är ”för 
snygg”, bilder som hon själv tycker om men som hon vet att hon inte riktigt ser ut  
som sig själv på.101 Informant G säger att han medvetet har försökt att välja bilder 
på sig själv som visar hela honom, för att andra ska få en så fullständig bild av 
honom som möjligt. Han har också funderat på att lägga till fler negativa egenska-
per och skriva in sådant i presentationstexten, för att skapa en mer fullständig bild 
av sig själv hellre än en säljande. 

Flera av mina informanter beskriver hur de vill vara så ärliga som möjligt, 
försöka visa sitt ”sanna” jag så långt det går, men anpassningar av uttrycket och 
vad de skriver görs ändå. Bildvalet görs både med tanke på att inte visa en för ide-
aliserad bild av sig själv, men samtidigt vill de inte välja, som informant C ut-
trycker det, tråkiga bilder av sig själva. Egenskaper eller annat som kan uppfattas 
som negativa kan beskrivas men helst inte på ett negativt sätt. Flera av informan-
terna tänker mycket på hur de kommer att uppfattas av andra och analyserar detta 
parallellt med att de även analyserar andras presentationer. De två parametrarna 
att analysera sina erfarenheter och att vara självutlämnande på ett positivt sätt var 
i studien av Gibbs m.fl. vad som visade sig vara det medlemmarna själva tyckte 
var viktigast för att nå sina mål och vara framgångsrika i sitt internetdejtande. 102 

Mazilys kulturinriktning och mer gängse normer om kön och sexualitet påver-
kar presentationerna. Informant C försöker exempelvis aktivt att gå emot sådant 
som han anser är stereotypiskt manliga sätt att presentera sig själv, vilket bekräftar 
att sådana finns och känns till av medlemmarna. Informant F presenterar sig på ett 
annat sätt på Mazily än på andra dejtingsajter på grund av dess medlemmar och 
kulturinriktningen som finns. Precis som i studien av Ellison m.fl. ger svaren från 
mina informanter exempel på hur deras självpresentationer både påverkar andras 
och påverkas av andras presentationer.103 Ur ett queerteoretiskt perspektiv går det 
att dra paralleller till hur normer både upprätthålls och har möjlighet att förändras 
på det här sättet. Genom att göra lite annorlunda kan det som ses som normalt och 
”rätt” förskjutas och bli till något annat. Medlemmarna på Mazily är själva med-
skapare och/eller upprätthållare av de normer som finns.

1 0 1 Intervju med informant F.
1 0 2 Gibbs, J. L., Ellison, N. B. & Heino, R. D. (2006), ”Self-Presentation in Online Personals The Role of  
Anticipated Future Interaction, Self-Disclosure, and Perceived Success in Internet Dating”.
1 0 3 Ellison, N., Heino, R. & Gibbs, J. (2006), ”Managing Impressions Online”.
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Andras självpresentationer – första intrycket
Flera av mina informanter har reflekterat en hel del över hur andra presenterar sig 
på Mazily, och vad de gör och inte gör. Nedan kommer jag att diskutera detta, tag-
garnas roll i både den egna självpresentationen och i andras berörs dock närmare 
under avsnittet ”Egna taggar och andras”. 

Mazily har till skillnad från många andra dejtingsajter ingen specifik funktion 
för att beskriva den en söker. Det tycker Informant D är bra. Hon har ändå sett så-
dana önskemål framföras i presentationstexter, att medlemmar skriver att de ”gil-
lar långa” exempelvis, eller människor av en viss etnicitet, och hon tycker att det 
är märkligt.104 Informant C berättar att han har sett kvinnor som har undanbett sig 
kontakt med män med skägg, och har tänkt att ”jaha, då går jag väl vidare då”. 105 
Vissa medlemmar på sajten skriver en längre text om hur de vill att den andre ska 
vara, men i övrigt kan urvalet av de en medlem vill ha kontakt med ske i det tysta 
genom att hen helt enkelt inte kontaktar (eller svarar på kontakt ifrån) människor 
som på något sätt inte uppfyller hens preferenser.

Informant F säger att det är profilbilden som först får henne intresserad av att 
gå in på någons profil. Men medlemmar som visar sig ha bara en bild på sig själva 
är helt ointressanta för henne. Dels för att hon inte kan vara säker på att det fak-
tiskt är en bild av personen som har använt den, men dels också för att det krävs 
flera bilder för att få ett bra intryck av hur någon ser ut säger hon. När hon väl är 
inne på en medlems profil tittar hon först på bilderna, sedan läser hon presenta-
tionstexten, som gärna får vara lång. Hon tycker om när människor har ansträngt 
sig för att beskriva sig själva och vad de är ute efter. Om hon fortfarande är intres-
serad efter det så tittar hon igenom taggarna. Om en person har få bilder, sparsamt 
med text och taggar är personen helt ointressant för informant F. Hon säger att det 
ger ett oseriöst intryck, som att personen inte på riktigt letar efter någon eller bara 
försöker fånga andras intresse genom profilbilden, ”it's just a pretty face”.106

Bilder är något som flera av informanterna säger är viktigt i andras presenta-
tioner. Om någon bara har bilder som döljer någon viss del av kroppen undrar in-
formant G alltid vad personen försöker dölja som han ändå kommer att få veta när 
de ses, något som personen i fråga tror att han inte kommer att gilla. Han tycker 
att människor som bara har bilder på sina profiler är ointressanta, och tycker inte 
att de kan förvänta sig att få några svar när de inte ger någon information om sig 
själva. Informant C tycker att människors bildval säger lika mycket om personen 
som taggarna. Informant E tycker också att bilderna är viktigast, att de säger något  
om personen och enligt henne ska de varken vara för få eller för många. Hon för-
står inte varför folk skriver långa presentationer, de orkar hon inte läsa, men hon 
tycker att texten i övrigt är viktig. Informant B tycker inte att andras presentation-
er är så viktiga alls, men säger också att det såklart kan väcka intresse om han hit -
1 0 4 Intervju med informant D.
1 0 5 Intervju med informant C.
1 0 6 Intervju med informant F.
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tar något i någon annans presentation som han kan relatera till, eller om han uti-
från personens taggsamling får en positiv bild av personen.

Att bilder spelar en sådan stor roll i mina informanters ögon kan tolkas som 
ett uttryck för en viss ytlighet. Informant C säger dock att bilderna som människor 
väljer att lägga upp på sin profil kan ge lika mycket information som taggarna, 
och säkert är det så att bilderna tolkas i lika hög grad av den som tittar på dem 
som de texter hen läser om andra. Jag kommer inte att diskutera bilder och bildval 
vidare i den här uppsatsen då det ligger utanför mitt ämne, men det är relevant att 
nämna att de skattas så högt av mina informanter.

Likheter och skillnader – självpresentation kontra första dejten
Alla mina informanter fick svara på frågor om hur de har uppfattat (om de har nå-
gon sådan uppfattning) en person utifrån deras presentation på Mazily och vilken 
uppfattning de sedan fått av personen ansikte mot ansikte. Att det är svårt att för-
utsäga hur en person är utifrån en presentation på en dejtingsajt var tydligt. Flera 
av informanterna poängterar att bilden de fått av en person genom dennas själv-
presentation på Mazily inte behöver stämma överens med hur de uppfattar person-
en ansikte mot ansikte vid en dejt. Informant F har upplevt stora skillnader mellan 
konversationen på nätet och det fysiska mötet. Hon har erfarenhet både av män-
niskor som skriver långt och mycket men sedan är tystlåtna och blyga på en dejt, 
och  tvärtom,  personer  som är  ganska  fåordiga  i  textkommunikationen  men är 
mycket talföra på dejten. Hon tycker inte att det är något negativt, bara att det ib-
land blir något annat än vad hon har tänkt sig. Hon säger att det viktigaste är att 
inte hålla fast vid sin egen bild av personen, att i stället vara öppen för att person-
en visar sig vara på ett annat sätt än vad hon hade föreställt sig.

Informant D säger att det är svårt att undvika att få ett helt annat intryck av 
någon när en väl träffar personen i fråga. Hon tror inte att det är möjligt att ge 
samma intryck i en presentation som ansikte mot ansikte. Hon är inte heller säker 
på att det skulle vara önskvärt. Informant D berättar om hur hennes första intryck 
vid en dejt med personen hon träffade på Mazily och sedan hade en relation med, 
inte alls stämde överens med intrycket hon hade fått av personens profilsida. Det 
var först senare, när hon lärde känna personen bättre, som hon märkte att hon fak-
tiskt också var så som profilen beskrivit. Utifrån ett queerteoretiskt sätt att se på 
identitet är det här inte märkligt. Enligt Butler har vi inte en inneboende identitet 
utan den är något som vi praktiserar.107 Vi gör inte bara en identitet utan flera, i oli-
ka situationer och sammanhang agerar vi olika, tar fram olika sidor hos oss själva. 
Bara för att en del av ens identitet inte syns i ett sammanhang betyder det inte att 
den är falsk i ett annat. På Mazilys profilsidor gör varje person ett urval av vad de 
vill visa och vissa egenskaper och beteenden döljs bakom andra. 

1 0 7 Butler, J. (1990), Gender trouble, s. 16ff.
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Informant C säger just att en sådan här diskrepans mellan intrycket online och 
ansikte mot ansikte inte behöver betyda att en person nödvändigtvis har presente-
rat en idealiserad bild av sig själv, utan att informant C bara har råkat få en annan 
bild av personen utifrån dennas profil. Han tycker därför att det är bra att träffa  
människor ganska snabbt, så att han inte själv bygger upp en för detaljerad bild av 
personen i fråga. Informant G säger att det är jättesvårt att bilda sig en uppfattning 
om någon utifrån en presentationstext, för att han själv tar med sig så mycket in i 
läsningen. Han tycker dock att de han har träffat som inte har haft någon presenta-
tion har varit ”lite speciella” och att han därför undviker dem nu.108 Informant G 
tycker inte att det spelar så stor roll för utgången av en dejt om han har pratat med 
personen i fråga en lång eller kort tid innan på Mazily.

Trots det informant G säger här verkar de flesta av mina informanter ändå ha 
en högre grad av tolerans för skillnader mellan det intryck de fått av en person på 
Mazily och vilket intryck samma person sedan ger vid en fysisk dejt, än vad infor-
manterna i Ellisons m.fl.:s studie hade.109 En möjlig förklaring till detta skulle kun-
na vara Mazilys kulturinriktning, som gör att de flesta medlemmar försöker visa 
så mycket som möjligt av vilken typ av kultur de är intresserade av och hur det tar 
sig uttryck. Kanske medför detta en tolerans för att andra sidor hos ens person får 
ta mindre plats, sidor som kanske spelar en mer framträdande roll vid ett möte. 
Mina informanter tycks också anse att mycket på Mazily handlar om ”image” äv-
en om de själva inte säger sig försöka förställa sig själva eller sälja in sig på ett  
mer attraktivt sätt.110 Med den inställningen kan de, precis som informanter i tidi-
gare studier, på ett sätt förutsätta att de bilder som målas upp av andra medlemmar 
på Mazily av dem själva kanske är något bättre än verkligheten.111 Men det som 
gör starkast intryck från mina informanters uttalanden är ändå att de i första hand 
inte verkar tro att andra medlemmar ljuger (medvetet eller omedvetet), utan att de 
helt enkelt visar upp en sida av sig själv i sin presentation som bara råkar vara en 
annan än de själva får vid ett möte, eller som redan i presentationen tolkas annor-
lunda av informanten på grund av dennas tidigare erfarenheter och förutsättningar. 
Ur ett queerteoretiskt perspektiv visar mina informanter i det avseendet prov på ett  
öppet förhållningssätt till identitet och även en öppenhet för att träffa människor 
och kanske uppleva något annorlunda än vad de i förstone hade förväntat sig. 

Informant  A säger att  han gärna träffar  någon med andra intressen än han 
själv, att han gillar att bli utmanad. Informant G tänker också att han kanske skulle 
vilja träffa någon som har andra intressen än han själv, som han skulle vilja prova 
på. Men han tycker att det är svårt att söka fram det, han vet inte exakt vad han 
ska leta efter. Och problemet med att samma tagg kan betyda olika saker för olika 

1 0 8 Intervju med informant G.
1 0 9 Ellison, N., Heino, R. & Gibbs, J. (2006), ”Managing Impressions Online”.
1 1 0 Flera av mina informanter använder marknadsmetaforer på liknande sätt som informanterna i: Heino,  
R. D., Ellison, N. B. & Gibbs, J. L. (2010), ”Relationshopping”, s. 435.
1 1 1 Ellison, N., Heino, R. & Gibbs, J. (2006), ”Managing Impressions Online”.
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människor dyker upp, informant G menar att ett intresse kan ju innehålla olika ni-
våer, till exempel av svårighetsgrad, vilket gör att två människor ändå kanske inte 
tycker att det är kul att utöva det ihop, för att de ligger på olika nivåer.112 Detta, 
bland andra aspekter av taggningen, kommer att diskuteras i följande avsnitt.

Egna taggar och andras

Att Mazily erbjöd taggning var ingen klart utmejslad strategi i starten av sajten sä-
ger Morin.113 Men Mazilys grundare tyckte att andra dejtingsajters sökfunktioner 
fungerade dåligt, och att användarna själva borde veta bäst vad de själva vill ha 
och söka efter. Taggningsfunktionen kom på det sättet naturligt, och var också ett 
bra sätt att matcha människor med likadana intressen mot varandra. Vid en närma-
re titt på Furners fyra mål för skaparen av en sajt att erbjuda taggning kan Mazilys 
skapare sägas ha allihop.114 Kunskapsorienterade då användaren får hjälp med att 
hitta information, självorienterade då medlemmarna genom taggarna kan presen-
tera sin identitet, socialt orienterade då användarna kan hitta andra som delar ens 
intressen och slutligen institutionellt orienterade, genom att användarna själva får 
skapa taggarna behöver Mazily inte som andra sajter anställa någon för att utfor-
ma några personlighetsformulär.  De sistnämnda tycker  Morin dessutom verkar 
fungera ganska dåligt, speciellt då de ofta hävdas vara utformade efter vetenskap-
lig forskning. Mazily verkar således som den perfekta sajten att använda just tagg-
ning på. Trots detta tycker de flesta av mina informanter att taggarna är något av 
det minst viktiga i andra medlemmars presentationer, det de tittar på sist. Match-
ningsfunktionen är inte heller något som någon av informanterna säger är särskilt 
viktig för dem. Här nedan ska jag dock diskutera hur taggningsfunktionen faktiskt 
används av mina informanter, både när det gäller deras egna taggar och andras. 
Trots den här något dystra inledningen ska det visa sig att det ändå finns en hel del  
att få ut av taggningen. 

Skapandet av taggar
Informant A, som bara har varit medlem på Mazily i en vecka vid intervjutillfället,  
har inte reflekterat över hur andra medlemmar har gjort när de har taggat, och har 
inte haft någon särskild plan själv. Han läser mest innehållet i taggarna, då tagg-
matchningen i sig inte säger så mycket. Flera av de andra informanterna har dock 
analyserat ganska mycket själva, både sina egna och andras taggningsbeteenden. 

Flera av informanterna har använt Mazilys funktion att skapa taggar genom 
att importera dessa från sina respektive Facebook-konton.115 Detta gjorde de när de 

1 1 2 Jämför: Furner, J., ”Folksonomies”, s. 1859.
1 1 3 Intervju med Olle Morin.
1 1 4 Furner, J. (2009), ”Folksonomies” s. 1862; se s. 13 i den här uppsatsen.
1 1 5 Exempelvis informant A, B, C och E.
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först blev medlemmar på Mazily. Informant B skapade de flesta av sina musik-
taggar på det här sättet, och har bara lagt till någon enstaka i efterhand. När infor-
mant G hade importerat sina taggar rensade han bland dem för att ta bort vissa 
taggar som genererats från sidor han gillat, då han inte tyckte att andra medlem-
mar på Mazily behövde se precis allt om honom redan från början. Detta gällde 
exempelvis specifika politikers officiella sidor på Facebook. Informant C importe-
rade också sina taggar, men har även använt sig av både Mazilys inbyggda funk-
tion för föreslagna taggar och fått inspiration från andra medlemmars taggval. Han 
har tagit bort och lagt till taggar då och då under sitt medlemskap. Informant A 
som är ny på sajten har förutom att importera taggar använt de föreslagna taggar-
na när han lade till sina. Informant D har sett taggar hos andra som hon sedan 
själv har lagt till. Både att se vilka taggar som andra har använt och att använda 
sig av de föreslagna taggarna (som baserar sig på taggar som Mazilys medlemmar 
har använt) bidrar till att reproducera redan existerande taggar. Detta ger i förläng-
ningen fler taggmatchningar, och kan också göra att människors taggsamlingar 
blir mer likartade varandra än om var och en helt skulle utgå ifrån sig själva. 

När medlemmarna lägger till taggar får de förslag på taggar som andra har an-
vänt under samma kategori. Vissa av mina informanter verkar ha fått intryck av att  
detta skulle vara några av de populäraste taggarna, men så är inte fallet. Taggarna 
där är förvisso inte bara använda av någon enstaka person. Morin säger att de på 
Mazily har satt en undre gräns på någonstans mellan tre och fem medlemmar som 
ska ha använt taggen för att den ska komma upp här.116 Men det är alltså inte de 
mest använda taggarna utan de är slumpade. Från allra första början gick det inte 
av databastekniska skäl att slumpa fram taggar. Då hade Mazilys grundare som en 
nödlösning skrivit in några taggar manuellt på varje kategori, för att funktionen 
med användargenererade taggar inte hade satts i drift ännu. Morin tycker själv att 
det var lite dumt, då det slutade med att de flesta hade ”Eternal Sunshine of A 
Spotless Mind” under Filmer exempelvis. Ett sådant förfarande ger förstås utslag i 
fortsättningen också eftersom medlemmar ser taggarna hos andra och även får 
dem som förslag vid taggskapandet. Mina informanter ger ovan exempel på hur 
de har bytt ut, lagt till och tagit bort taggar, men det är inte så frekvent ändå. Tagg-
ar som lades till när en medlem först blev medlem har en tendens att ligga kvar. 

Att välja och välja bort taggar
Informant D tycker att det är svårt att definiera sina egna egenskaper – därför har 
hon under den kategorin skrivit taggar som hon fler än en gång har fått höra av an-
dra om sig själv. Hon tycker egentligen att de kanske inte säger så mycket om 
henne själv, att det bara är ett axplock av vem hon är. De beskriver bara hennes 
”vardagliga jag” men är egentligen ett resultat av alla hennes hämningar tror hon, 
att de kanske beskriver grunden av vem hon är, men att det finns mycket mer som 
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inte syns på en gång.117 Hon tycker inte att det är någon vits med att försöka be-
skriva sina övriga sidor i samma presentation, hon tror att det skulle bli för ”schi-
zofrent”. Därför har hon skrivit en rad i sin presentationstext där hon beskriver hur 
hon är i andra situationer, och har dessutom använt sig av ett ord i en tagg under 
Egenskaper som beskriver att hon inte är lättdefinierad. Informant D säger att om 
personen som läser står ut med de egenskaper hon har taggat om sig själv så är det 
fritt fram att skriva till henne, om inte blir det nog svårt att skapa en relation.

Informant C säger att han har velat skapa en ”någorlunda komplex bild” av 
sig själv med hjälp av taggarna.118 Han nämner dock hur han har undvikit att skriva 
i några taggar under kategorin Spel, trots att han spelar spel. Han vill inte uppfat-
tas som en spelnörd, och dessutom tycker han att det är en mansstereotypisk före-
teelse att spela datorspel. Han försöker att undvika att framställa sig själv som en 
stereotypisk man. Informant G tycker att Spel-kategorin är lite svårhanterlig, han 
har en del taggar där och kallar sig själv något av en spelnörd, men vill inte att det 
ska framstå som att det är det enda han gör. Informant G har relativt många taggar  
över huvud taget. Han säger att han själv har lagt märke till att han har fler än de 
flesta, och han har rensat och har också tänkt att rensa lite mer i framför allt Egen-
skaper. Han tycker dock inte att det finns någon anledning till att rensa bland ex-
empelvis Aktiviteter eller Radio & tv, han säger att det som står där är saker han 
gör och tv-serier han återkommande ser, så varför ska han ta bort något? 

Både informant C och G verkar ha haft problem med att hantera just  Spel-
kategorin, vilket är intressant då det precis som informant C säger kan finnas en 
uppfattning om att män spelar mer spel än kvinnor. Han verkar tro att om han 
skulle tagga spel, skulle de taggarna väga relativt tungt i bedömningen av honom. 
En tolkning av detta är att det som anses förväntat av en man eller en kvinna, i det 
här fallet kan vi ta exemplet ”World of Warcraft” för en man under kategorin Spel 
i taggsamlingen, väger tyngre än det som går emot uppfattningen av hur en man 
ska vara. Om samme man har en tagg som av majoriteten anses omanlig, låt oss 
säga ”Ridning” under  Aktiviteter,  skulle den då spela en mindre roll  i  helhets-
intrycket av mannen i fråga? Att bekräfta det en redan ”vet”, torde vara enklare än 
att skapa sig en mer nyanserad bild av hur en man kan vara. Halberstam skriver 
hur föreställningar om manligt och kvinnligt fortfarande är djupt rotade i samhäl-
let, trots att vi på många andra områden gått framåt.119 Genom att dessa föreställ-
ningar finns och reproduceras får de som inte vill förknippas med dem problem 
när de exempelvis på eget initiativ vill agera på ett sätt som lever upp till just den 
könsnormen som de strävar efter ska försvinna. Informant C ger i det följande fler 
exempel på detta.

Informant C har samma vecka som intervjun ägde rum lagt till, men sedan 
också tagit bort, två taggar. Den ena taggen var en aktivitet som han lade till som 
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en genuin sak som han tycker om att göra, men som han sedan föreställde sig 
skulle ge intryck av att han är hypersocial och ständigt uppe i varv. Han tyckte 
därför att det gav fel intryck av honom som person. Den andra taggen var ”kra-
mas”. Informant C säger att trots att detta är något mycket oskyldigt, kan det ändå 
ge ett sexualiserat intryck som han tycker är svårt att hantera, i egenskap av man. 
Han skulle önska att det på dejtingsajter (och annorstädes) gick att skriva om sex-
ualitet på ett avdramatiserat sätt, men de könsroller och normer som finns i sam-
hället gör att det inte är möjligt tycker han, för att inte falla in i en stereotypisk 
mansroll. Han tror dock inte att han skulle döma någon annan på samma sätt om 
de hade haft dessa två taggar. Han tror att det är avhängigt könsrollerna, vem med-
lemmen själv är och vad hen söker. Informant C kämpar även med andra taggar 
som han tycker hyser en innebörd av att en person är på ett visst sätt, ord eller in-
tressen som förmedlar mer än vad de konkret betyder. Speciellt på en sida som 
Mazily: ”Jag har kapitulerat och skriver att jag tycker om loppisar och skit (…). 
Men det är ju ändå så fruktansvärt vidrigt stereotypt att tycka om loppisar som 
medelklassmänniska i Stockholm”.120

Informant E importerade sina taggar från början när hon gick med, men efter 
att ha slutat använda Mazily och sedan aktiverat sitt konto igen, har hon ändrat lite  
bland dem. Förutom att byta ut ord som kommit in på engelska har hon sett över 
andra taggar som hon har använt, och ändrat dessa för att de inte ska missuppfat-
tas. Ett exempel som vi upptäckte tillsammans, var taggarna ”öl” och ”dricka öl”, 
båda vilka hon har taggat under Gillar.121 Den senare var den sista kronologiskt av 
de två som hon lagt till. Hon säger att hon inte är någon ölnörd som intresserar sig 
för olika sorters öl, vilket hon tror att taggen ”öl” kan ge intryck av. Därför lade 
hon till ”dricka öl” för att klargöra detta. Inspirationen till taggarna hon har skapat 
har hon ofta fått från andra medlemmar. 

Informant G berättar hur han har varit på en Mazily-dejt med en person som 
liksom han hade taggat en tv-serie baserad på en litterär karaktär på sin profilsida. 
På dejten visade det sig dock att personen i fråga inte liksom informant G bara 
tyckte att det var en bra tv-serie, utan att hon kunde det mesta om själva karaktär-
en i sig; hon var en stor beundrare av serien men också av förlagorna. Det här är  
ett exempel på hur samma tagg till synes kan betyda samma sak, men som visar 
sig grunda sig i två ganska olika utgångspunkter. Informant G har funderat mycket  
på det här med att taggarna kan ha olika innebörd för olika människor, och tror att 
en del kanske tänker att taggarna ska vara det de gillar allra mest, medan han själv 
har taggat saker han gillar i allmänhet. 

Trots den ringa betydelse som mina informanter ger taggarna generellt, att de 
inte anses vara så viktiga för sig själva, lägger en del av informanterna som synes 
ner en del tankemöda på att försöka förstå hur taggarna de väljer kommer att upp-
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fattas av andra. Genom att taggarna oftast bara består av ett eller några få ord, ger 
de fritt tolkningsföreträde till både den som använder taggen och den som läser 
den på någon annans profilsida. Detta skapar en viss sorts öppenhet och frihet att 
använda taggarna som en själv vill, men gör det också svårt att förutsäga vad nå-
gon annan egentligen menar med en viss tagg eller hur ens egna taggar kommer 
att tas emot och tolkas av andra. Som Furner skriver är systemet med taggning 
icke-hierarkiskt och demokratiskt men medför problem med att användarna an-
vänder olika ord för samma företeelse eller samma ord för olika företeelser, exem-
pelvis.122 Att bli missuppfattad verkar vara något som informanterna anstränger sig 
för att undvika. Dejtingsajter kan ses som mer självutlämnande än andra typer av 
sajter där taggning används; bara genom medlemskapet i sig avslöjar användaren 
personlig information om sig själv. Att då riskera att uppfattas på ett enligt en sjä-
lv felaktigt sätt kan ses som jobbigare än annars.

Informant F har ett speciellt intresse som tar upp mycket av hennes tid, både 
privat och som hon också delvis jobbar med. Trots detta har hon valt att inte lägga 
in det som en tagg på sin profilsida. Hon säger att det är ett aktivt val som hon har 
gjort, då hon endast umgås i kretsar, en subkultur, där det här intresset dominerar. 
Hon vill inte bli ”dömd” på grund av det här intresset, och vill inte att det ska ut-
göra hela hennes liv, hon säger att hon är så mycket mer än det.123 Därför vill hon 
träffa någon som inte delar just det intresset, men däremot har hon skrivit i sin 
presentation att hon gärna ser att den hon träffar också har ett stort intresse som 
den i sin tur lägger mycket tid på. Om någon frågar vad intresset består i svarar 
hon, och ibland nämner hon det i statusuppdateringar då hon ofta skriver vad hon 
gör just då, men hon vill inte skriva ut det direkt i presentationen eller som en 
tagg. Informant G har haft en liknande upplevelse, han är politiskt engagerad och 
gick först med i Mazily mest för att träffa nya människor utanför den politiska 
krets han tillhör. Att träffa nya människor är fortfarande målet med hans medlem-
skap, det behöver inte nödvändigtvis vara för ett förhållande. Informant C har inte 
taggat sig som polyamorös, trots att han har en ideologisk tanke om att det är det 
vettigaste sättet att leva. Detta för att människor inte automatiskt ska få tanken att 
han vill ”ligga runt”. Därför har han utvecklat den tanken i sin profiltext i stället, 
och har själv sökt på taggarna ”polyamorös”, ”polyamori” och så vidare för att 
hitta andra medlemmar som har använt dem.124 

Att på det här sättet kunna välja vad medlemmarna vill visa upp för andra på 
Mazily kan underlättas genom taggningsfunktionen. Eftersom varje person själv 
väljer hur många taggar hen vill använda och vilka, i stället för att behöva fylla i 
formulär med färdiga alternativ, kan det vara lättare att ”hoppa över” sådant som 
en för tillfället vill undvika att ”avslöja” om sig själv. Alla medlemmar har sina 
egna gränser för vad de tycker är för privat att dela med sig av på Mazily, och med 
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taggningsfunktionen blir det inga uppenbara luckor där det tydligt syns att någon 
exempelvis inte har fyllt i sin politiska åskådning. Furner menar att användare på 
sajter med taggningsfunktioner ofta är experter på det material de taggar, och på 
Mazily blir det tydligt då det går ut på att tagga den egna personen.125 Men som 
kan utläsas av mina informanters utsagor är det inte alltid helt lätt att tagga ens nå -
got som är så välkänt som den egna personen. Vissa sidor av sig själva väljer in-
formanterna medvetet att inte visa, och i övrigt måste de göra val när det gäller 
taggningen, för att identitetsskapandet över huvud taget ska fungera. För att andra 
medlemmar ska få en uppfattning om vem en medlem är kan denna inte skriva i 
precis allt som hen är, det skulle som informant G påpekar bli för rörigt och ospe-
cifikt. 

De flesta av mina informanter väger in hur taggarna de väljer kommer att upp-
fattas av andra, och anpassar sin egen taggning till detta. Tidigare studier visar hur 
en viss konsensus uppstår bland användarna av en sajt, människor har en benägen-
het att använda ord som även andra tidigare har använt.126 Informant C tänker på 
vilken tagg som skulle vara den mest raka, den mest självklara för andra att an-
vända, för att gynna matchningen. Informant G har tänkt att han ska använda tag-
gar som han tror att också andra använder. Han ger som exempel att han ibland 
har hittat taggar som liknar hans egna i betydelse, och som han har bytt till, inte 
för att likna andra så mycket som möjligt, men för att taggen ska uppfattas lika-
dant. Han tycker att det är viktigt att ”prata samma språk”.127 Han vill att andra ska 
veta vad han menar, och därför anpassar han sig vid tillfällen då han märker att 
någon kanske missförstår något han har skrivit. Informant G har också reflekterat 
över ordningen på taggarna under rubrikerna. De hamnar i bokstavsordning, vilket 
betyder att under Egenskaper där han själv har många taggar vilket gör att några 
döljs om den som läser inte aktivt väljer att visa alla, så syns inte taggar så som 
”social”. Han har märkt att de taggar som först syns tillsammans kan ge intryck av 
en ganska jobbig person, något som han inte tycker är fallet om alla syns på en 
gång. Därför har han funderat på att rensa lite bland egenskaperna för att få upp de 
taggar som döljs högre upp i taggsamlingen.

Informant D tycker att taggarna egentligen skiftar för henne, hon säger att hon 
exempelvis byter musiksmak från vecka till vecka. Hon har dock inte bytt ut tagg-
arna hittills, utan har löst musikkategorin genom att ha tre taggar, två favoritartist-
er och en lång tagg som beskriver hennes skiftande musikintresse. Informant F än-
drar inte särskilt mycket bland taggarna, förutom under kategorin film där hon kan 
ändra sig helt under olika perioder, beroende på humör. Det finns dock ett par 
filmtaggar som alltid får ligga kvar, sådana som är stora favoriter. Hon tror att 
medlemmarna dömer hårdast på kategorin filmer, att det gäller att inte gilla ”fel” 
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filmer.128 Hon jämför  med  musik  där  en  ”mainstream-artist”  kan  slinka  undan 
bland alla andra taggar, då många lyssnar på massor av olika sorters musik. Hon 
tycker ändå att det verkar som att musiktaggarna är de som är viktigast för med-
lemmarna på Mazily, att många är intresserade av musik. Trots den tolerans hon 
kan se för enskilda ”mainstream-artister” har hon själv erfarenhet av att det inte är 
”tillåtet” att gilla melodifestivalen. Hon skrev en statusuppdatering på Mazily om 
att hon skulle titta på melodifestivalen och fick kommentarer som ”nu dömer jag 
dig väldigt hårt”. De taggar informant F är minst intresserad av är de som ligger 
under  Egenskaper. Hon tycker att en persons egenskaper märks när hon träffar 
denna, och att det dessutom är svårt att ange sådana om sig själv. Vad hon tycker 
är en utmärkande egenskap för henne själv behöver inte vara samma som vad nå-
gon annan tycker om henne. Därför tycker hon att det är lättare att ange mer kon-
kreta taggar, som under Musik eller Aktiviteter och Gillar. Informant G tycker att 
de intressantaste taggarna finns under rubrikerna Egenskaper, Gillar och Aktivitet-
er. Att det är de som kan säga mest om personen i fråga. 

Davis skriver i sin studie att det inte går att  separera kulturella preferenser 
från identitet och att människor i självpresentationer på sociala nätverk kan närma 
sig sitt ideala själv.129 Mina informanter ger också exempel på hur kulturella intres-
sen och hur dessa ser ut påverkar hur de ser på individen som har dem. På Mazily 
blir det extra tydligt på grund av kulturinriktningen, hur människors identitet präg-
las av och tolkas utifrån vad de gillar för kulturella uttryck. Att självpresentation-
en kan vara ett sätt att närma sig sitt ideala själv är också något som verkar stäm-
ma här. Det är dock möjligt att en dejtingsajt ger mindre utrymme till att gå för 
långt mot idealet då det, i högre grad än på Myspace som Davis undersökte, finns 
en förväntan om framtida möten ansikte mot ansikte. Mina informanter har olika 
åsikter om vilken kategori av taggar som är viktigast, vissa lägger större vikt vid 
de kulturella taggarna medan andra tycker att de personliga egenskaperna säger 
mest om en person. Vad som värderas högst kommer också att inverka på tolk-
ningen av andras taggar, vilket kommer att diskuteras i följande avsnitt. 

Tolkning av andras taggar och deras funktion
Taggarna verkar inte ha en enskilt avgörande betydelse för mina informanter när 
de skapar sig ett intryck av en person på Mazily. Här kommer dock diskuteras vad 
taggarna ändå tillför, och hur de tolkas av de olika informanterna. Informant C 
menar att alla taggar inte är menade att matchas, att vissa taggar kan användas 
som ”puffar” – extra ingångar till ens presentation som kan väcka uppmärksamhet 
för den som tittar på den.130 Informant B har exempelvis taggat ett substantiv under 
Aktiviteter, som de flesta nog skulle ha lagt under Gillar. Det kan alltså också vara 
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ett sätt att skapa förutsättningar för kontakt, att använda ovanliga taggar som kan 
starta en konversation. Informant F tycker exempelvis att taggarna mer fyller fun-
ktionen av att ytterligare förstärka ett bra intryck, än att vara något grundläggande 
för det första intrycket. Hon tycker inte att de säger så mycket när de står för sig 
själva. Precis som informant C ser hon dem som ytterligare en ingång till en per-
son, tillsammans med övrig information på profilsidan: presentationstext, bilder 
och statusuppdateringar. Informant F tror att det går att göra sig en ganska bra bild 
av en person om denna använt sig av alla dessa funktioner. Hon blir glad om hon 
hittar något under Musik som hon har gemensamt med personen exempelvis, men 
det skulle inte ha så stor betydelse om hon hittade något hon inte gillar. Däremot 
tycker hon att det är viktigt att inte ha helt olika musiksmak. Informant E tycker 
att taggarna ger en ytterligare dimension till personen, hon tycker inte att enskilda 
taggar är särskilt intressanta och därmed inte heller taggmatchningen, men att tag-
garna som helhet kan säga något mer om personen än vad den övriga presenta-
tionen gör. 

Informant G säger att taggarna ibland kan fungera som en fördjupning, som 
när någon har skrivit en ganska kort presentation och exempelvis nämner att hon 
gillar att laga och äta god mat. Sedan kan hon ha taggat en viss maträtt eller en 
viss typ av mat, till exempel ”italiensk mat”. Då har det tillkommit information 
genom taggarna som bygger på den som redan givits i presentationstexten. Infor-
mant G tycker att många användare taggar för lite, han ”förstår inte alltid varför 
folk vill spara på information om sig själva”.131 Han har har funderat på om det be-
ror på att de vill göra sig mer intressanta genom att inte berätta allt, men också om 
det har med könsroller att göra, att kvinnor är mindre vana att berätta om sig själ-
va. Därför har han funderat på om han skulle gå in och titta om det är någon skill-
nad på männens profilsidor.

Informant D vet inte riktigt vad taggarna är till för säger hon. Efter att hon har 
läst igenom någons taggar tänker hon ”Jaha?”.132 Hon tycker ofta att det är mycket 
hon inte känner igen, eller så är det saker som är alltför självklara. Hon säger själv 
att hon exempelvis inte lagt in ”Fucking Åmål” under Filmer, att det skulle vara 
för givet. Hon säger också att taggarna är något av det sista hon tittar på på en pro-
fil, och att det är profilbilden som hon ser först, följt av presentationstexten. Tagg-
matchningen bryr hon sig inte heller om särskilt, de taggar som matchar brukar 
hon också känna blir självklara.

Informant G säger att medlemmarna ibland skriver ganska konstiga saker un-
der Egenskaper, men han tycker ändå att den kategorin är bra då den säger något 
om hur de ser på sig själva. Sedan behöver inte den bilden stämma överens med 
den han själv får vid ett eventuellt möte.  Han har också uppmärksammat hur en 
del använder taggarna ”fel” genom att skriva långa meningar i taggen i stället för 

1 3 1 Intervju med informant G.
1 3 2 Intervju med informant D.
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bara ett ord som lätt kan matchas med någon annan.133 Men å andra sidan säger 
han att också det säger något om en person, att hon gjort på det sättet. 

Informant A har taggat ett substantiv som de flesta har under Egenskaper un-
der Aktiviteter i stället. Han har också valt att lägga till en till tagg med en böjning 
av ordet som har samma innebörd. Han menar att han har gjort som han brukar 
göra på andra sociala medier, exempelvis på Instagram, nämligen att lägga till fle-
ra taggar som betyder samma sak.134 Han är den enda av mina informanter som har 
gjort på det här sättet för att få fler ”träffar” i taggmatchningen med andra. Det är 
inte ett särskilt vanligt förfarande på Mazily, att exempelvis skriva både ”mat” och 
”matlagning” under samma kategori. Kanske beror detta på att taggmatchningen 
ändå inte anses ha så stor relevans, då funktionerna för att använda den till något 
konstruktivt är få. Detta diskuteras vidare senare i avsnittet. 

Mina informanter verkar trots den lite negativa inställningen till taggarna ge-
nerellt, ändå ha nytta av dem som en del av den större helheten som utgör en per-
sons profil. Golder och Huberman beskriver i sin studie av Delicious en rad olika 
funktioner taggarna kan ha för dem som använder dem.135 Precis som på Mazily 
skiftar det från tagg till tagg och användare till användare. Vissa taggar har ingen 
annan funktion än att vara roliga, eller att väcka uppmärksamhet. Vissa taggar an-
vänds med andra användare i åtanke, medan andra kanske inte har så stor betydel-
se för andra men känns viktiga för en själv. Taggar kan fungera som krokar som 
väcker uppmärksamhet eller nyfikenhet till att läsa hela presentationen, eller som 
ett extra plus till en redan intressant presentation. En persons samlade taggar kan 
hos någon som skummar igenom dem ge en ”känsla” för hur personen i fråga är. 
Informant D belyser dock hur taggarna både kan vara för specifika (obegripliga 
för den oinvigde) eller för allmängiltiga (självklara, i fallet med Fucking Åmål för 
kvinnor som söker kvinnor). Att använda sig av taggarna på ett funktionellt sätt i 
den meningen att de ska vara matchningsbara mot andra, eller på ett mer okonven-
tionellt sätt  genom att exempelvis skriva en rolig mening, är ett val som varje 
medlem själv får göra. Av många medlemmar används båda typerna (och alla typ-
er däremellan) av taggar i presentationen.

Taggmatchningens funktion
Informant A har under veckan som han har varit med uppmärksammat att tagg-
matchningen inte fungerar om han och någon annan medlem har skrivit olika ord 
för  samma  företeelse  eller  har  lagt  samma tagg under  olika  kategorier.  Infor-
mant F ser också problemet med att användare kan skriva samma tagg olika, så 
hon säger att hon ändå alltid brukar skumma igenom taggarna, trots att taggmatch-
ningen inte ger utslag. Hon är den av mina informanter som uttrycker sig mest po-

1 3 3 Intervju med informant G.
1 3 4 Se Instagrams webbsida.
1 3 5 Golder, S. A. & Huberman, B. A. (2006), ”Usage patterns of collaborative tagging systems”, s. 207.
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sitiv till taggarna. Ingen av mina informanter anser att taggmatchningsfunktionen 
fungerar optimalt. De flesta bryr sig inte särskilt mycket om den, om siffran inte 
är ovanligt hög. Flera av dem nämner att om så är fallet, tittar de igenom taggarna 
för att se vilka de har gemensamt med personen i fråga. I början fick informant G 
noll taggmatchningar med andra medlemmar då hans Facebook-importerade tagg-
ar till stor del var på engelska. Det ledde till att han inte brydde sig om taggmatch-
ningen. När han upptäckte det rensade han upp och bytte de flesta taggar till sven-
ska ord. Han har en del taggar kvar på engelska under  Filmer och  Musik. Han 
tycker inte att musiktaggarna spelar så stor roll, han tycker att det är oviktigt att 
matcha med andra musikmässigt. Om han har många taggar gemensamt med per-
sonen i fråga skummar han igenom dem för att se vilka dessa är. Han poängterar 
dock att bara för att taggmatchningen säger en viss siffra betyder det inte automa-
tiskt att han har något gemensamt med personen i fråga. 

Att taggmatchningen inte utnyttjas bättre på Mazily är något som de flesta av 
mina informanter identifierar som ett problem. Som nämnts tidigare i bakgrunds-
avsnittet är organisationen bakom Mazily liten och personerna bakom får välja 
vad de har tid och finansiering att utveckla. Taggningsfunktionen skulle kunna ut-
nyttjas bättre på flera sätt, exempelvis genom att det gick att se vilka taggar som 
matchas, eller som en funktion som informant F saknar: att det gick att söka på 
antalet gemensamma taggar, och på så sätt få en lista i fallande skala på dem som 
hon har mest gemensamma taggar med. Som det är nu blir taggmatchningen bara 
något som medlemmarna kastar ett öga på och inte reflekterar över vidare. Tagg-
arna skulle också kunna användas på fler sätt på sajten. Flera av informanterna sä-
ger att de saknar funktionen att klicka på en tagg för att få upp alla medlemmar 
som har använt just den taggen. Detta är något som bland annat informant A näm-
ner, som bara har använt sajten i en veckas tid. Den här funktionen är något av en 
huvudfunktion på andra sajter som använder sig av taggar, vilket gör att den sak-
nas i ännu större utsträckning på Mazily. De allra flesta sajter med taggningsfunk-
tioner använder sig av social taggning, vilket innebär att både taggarna och det 
som taggas på ett enkelt sätt kan delas mellan användarna.136 Detta är inte riktigt 
fallet på Mazily, då taggarna måste skrivas in manuellt av varje person för sig på 
deras profilsidor, och det går inte att tilldela taggar på någon annans profil än sin 
egen.137 Mazily kan alltså ses som en del av det nya sätt som taggning används på, 
genom att inte vara kollaborativt i den utsträckning som de sajter som tidigast bör -
jade använda sig av taggning är. 

Ingen av informanterna använder sökfunktionen i särskilt  stor utsträckning. 
Några av dem säger att de har sökt på några speciella taggar för att se hur många 
medlemmar som har använt sig av dem, exempelvis har informant C och infor-
mant E sökt på ”polyamorös”.138 Anledningen till att sökfunktionen används i så li-

1 3 6 Golder, S. A. & Huberman, B. A. (2006), ”Usage patterns of collaborative tagging systems”.
1 3 7 Undantaget beskrivs under rubriken ”Andras profiler” i Bakgrundskapitlet.
1 3 8 Intervjuer med informant C och E.
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ten utsträckning av mina informanter verkar grunda sig i att de inte riktigt vet vad 
de vill söka efter. Även de som skulle vilja träffa människor som är intresserade 
av andra saker än de själva (som informant A och G) vet inte vad detta i så fall 
skulle vara. Det här problemet skulle även det lösas med en funktion där det gick 
att klicka på en tagg för att se alla som har använt den, och då få förslag på andra 
taggar som är vanligt förekommande hos just det urvalet. I nuläget måste en med-
lem som hittar en intressant tagg på någons profilsida klicka på Folk för att sedan 
skriva in taggen i sökfältet. Även om det inte är många steg att gå gör det navige-
ringen på sajten något trubbig. Kanske skulle ett taggmoln som är ett vanligt in-
slag på andra sajter vara ett utmärkt sätt att hjälpa användarna att ”browsa” på saj-
ten, något som i studien av Sinclair och Cardew-Hall visade sig vara effektivt för 
just tillfällen när användaren av sajten inte riktigt vet vad hen ska söka efter.139 I 
nuläget har Mazily en funktion som angränsar till funktionen av ett taggmoln; om 
en användare söker efter en tagg i sökrutan kommer taggarna som ligger som för-
slag precis under sökrutan att ändras. Där visas då taggar som det urval som har 
använt den sökta taggen också har använt. Det här är dock inte så tydligt som det 
skulle kunna vara, och det går heller inte att få en uppfattning om hur många som 
har använt en viss tagg bland förslagen. 

Identitet, normer och könsroller

På Mazily kan jag se framför allt tre grundförutsättningar för vilka normer som 
upprätthålls och vad som är tillåtet och inte. Den första är kulturinriktningen på 
sajten, som kan sägas ha en reglerande funktion som stänger ute människor som 
som inte tilltalas av den. Men den kan också vara något som skapar förutsättning-
ar för möten mellan människor på Mazily som är intresserade av kultur i någon 
form. Kulturinriktningen ger dessa något att samlas kring och känna tillhörighet 
till. Den andra förutsättningen för hur sajten fungerar är dess indelning av med-
lemmarna efter kön och sexualitet. Om en medlem inte aktivt väljer att söka efter 
personer som inte ingår i deras valda preferenser med hjälp av Mazilys sökverk-
tyg, kommer de aldrig att se skymten av dessa på sajten. Det här är ett vanligt 
förfaringssätt på dejtingsajter, men skiljer sig från andra sociala sajter som exem-
pelvis Facebook, och för onekligen med sig vissa konsekvenser. Den tredje är 
Mazilys uttalade målgrupp: singlar. Här visar sig en grundtanke om att monogama 
förhållanden är det som eftersträvas, här blir du medlem för att du är ensam och 
söker en partner att inleda ett monogamt förhållande med, eller i alla fall för att du 
letar efter andra ensamstående personer att dejta. Hur dessa tre förutsättningar på-
verkar medlemmarna kommer att diskuteras närmare i de följande avsnitten.

1 3 9 Sinclair, J. & Cardew-Hall, M. (2008), ”The folksonomy tag cloud” s 27f.
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Kulturella singlar
Både Mazilys kulturinriktning och fokuseringen på singlar genomsyrar sajten på 
olika sätt. Många medlemmar lägger mycket fokus på sina kulturella intressen i 
taggar, presentation och statusuppdateringar.  Singelstatusen är något annat som 
antyds i olika grad relativt frekvent i till exempel statusuppdateringar. Ett exempel 
skulle kunna vara att en medlem beskriver hur hen äter en fantastiskt god hemlag-
ad middag ensam och skulle ha velat dela den med någon. Andra typer av uttalan-
den som visar att livet är ganska bra förutom detaljen att hen inte har någon kärlek 
att dela det med, är också vanliga. Att en kan leva på andra sätt problematiseras 
inte aktivt, förutom av de medlemmar som bryter normen direkt på sajten. Att he-
terosexuell monogami är det ”normala” tillståndet på dejtingsajter (som inte har 
en särskild inriktning mot exempelvis homosexuella män eller polyamorösa) visar 
sig även i vetenskapliga studier, där homosexuella helt kan uteslutas ur urvalet av 
informanter då de påstås ha en tendens att leva på ett sätt som skiljer sig avsevärt 
från majoritetsbefolkningen, som ses som det viktiga att undersöka.140

Informant F säger att Mazily känns som ett singelcommunity, ”vi är singlar 
tillsammans”.141 Hon tycker att det mer handlar om att skapa sig en bra image än 
att faktiskt ta kontakt med andra. Det gäller att ha rätt taggar, rätt presentation, och  
att människor kanske är rädda för att verkligen träffas. Informant G tycker att fo-
kus ligger mindre på att hitta någon på Mazily än på andra dejtingsajter, att det är 
mer som ett socialt forum som blir mindre ytligt än vanliga dejtingsajter då med-
lemmarna på flera sätt kan uttrycka vad de tycker och tänker (genom exempelvis 
statusuppdateringarna). Det sociala umgänget grundas alltså på singelstatusen, att 
medlemmarna är singlar tillsammans på sajten. Kanske är något av det största ut-
bytet att få vältra sig i singeltillståndet, att det på andra typer av sajter inte är lika 
accepterat att prata om sina ensamma lördagsfrukostar. 

Informant D tycker inte att det skulle vara intressant att skriva statusuppdate-
ringar på Mazily, hon tycker inte att hon tillhör någon särskild grupp som Mazily-
medlem, att hon skulle ha något speciellt gemensamt med dem som är där: ”Var-
för ska jag veta att någon är sjuk eller gillar att baka?”.142 Hon säger dock att hon 
får intrycket av att människorna på Mazily är mer feministiska, medvetna och po-
litiskt korrekta än på andra dejtingsajter. Hon tror att kulturinriktningen är en an-
ledning till det och att folk kanske även till övervägande del står till vänster poli-
tiskt. Informant D menar att det liknar hennes egen vänskapskrets. På exempelvis 
sajten Qruiser143 skulle hon inte använda sitt eget tilltalsnamn (något hon gör på 
Mazily) för att den sajten känns ”läskigare”. Att Mazily känns som en snällare sajt 
tillskriver hon ovanstående anledningar. Även informant E tycker att sajtens in-

1 4 0 Gibbs, J. L., Ellison, N. B. & Heino, R. D. (2006), ”Self-Presentation in Online Personals The Role of  
Anticipated Future Interaction, Self-Disclosure, and Perceived Success in Internet Dating”, s. 173.
1 4 1 Intervju med informant F.
1 4 2 Intervju med informant D.
1 4 3 ”Qruiser – the Nordic Gay & Queer Online Community”. Qruisers webbsida.
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riktning gör att hon känner sig hemma, och att människor i allmänhet där är som 
de hon annars umgås med. Hon har dock ännu inte träffat någon från Mazily, ef-
tersom hon fortfarande känner sig osäker på om nätdejting är något för henne. In-
formant F säger att på Mazily finns ”min typ av människor”, sådana som hon har 
något gemensamt med.144 Samtidigt säger hon att hon alltid har känt att hon inte 
riktigt passar in helt och hållet, även i andra sammanhang, men att hon alltid har 
haft lätt för att röra sig i olika typer av sällskap. Mazily är ändå det närmaste hon 
kan komma sina gelikar, och hon verkar vara till freds med att vara lite annorlun-
da.  Informant F tycker att  personen hon träffar ska ha någon slags gemensam 
nämnare när det gäller musiksmak med henne själv. Hon ger exempel på musik-
genrer som hon inte skulle kunna tänka sig träffa någon som gillar, och kopplar 
dessa till andra attribut som klädstil exempelvis. Det framgår att informant F tyck-
er att de här människorna hon beskriver är mer närvarande och synliga på andra 
dejtingsajter, att Mazily alltså passar henne bättre tack vare dess inriktning på kul-
tur och de människor som lockas av den. 

Gemenskapen på sajten tycks inverka på hur informanterna trivs där. Kultur-
inriktningen sammanför människor med liknande intressen och avskärmar män-
niskor som medlemmarna kanske gärna slipper. Det här exkluderandet (som sker 
genom egen identifikation med kulturinriktningen; för att bli medlem behöver en 
person inte bevisa sitt kulturintresse på något sätt) skapar strukturer på webbplats-
en, för vilka som är ”tillåtna” att vistas där. Människor som inte riktigt passar in 
riskerar att snabbt få känna av det, genom exempelvis kommentarer på statusupp-
dateringar. Paasonen beskriver hur markörer som klass, kön, sexualitet och etnici-
tet används för att sortera in människor i fack på sajter på internet på samma sätt 
som sker på fysiska platser.145 På Mazily är en av dessa markörer kulturintresset, 
som har stor inverkan på om en medlem passar in eller inte. Informant F säger att 
det börjar komma fler människor till Mazily som hon annars bara har sett på andra 
typer av dejtingsajter, och hon menar att de heller inte blir ”långlivade” på Mazily. 
Hon beskriver hur personer exempelvis kan klaga på att kvinnorna på Mazily är 
pretentiösa:”Ja, det är en prettosida!” menar hon.146 Lin och Chen undersökte i sin 
studie hur kulturellt och socialt kapital i Bourdieus termer inverkade på taggning-
en på sajten Delicious, och kom fram till att båda hade inverkan på hur stor makt 
användarna hade och i vilken utsträckning de påverkade andra.147 Av min under-
sökning att  döma har kulturella och sociala förhållanden även stor inverkan på 
Mazily. Det står klart att de rådande normerna på sajten i olika grad inverkar på 
medlemmarnas beteenden och interaktion med varandra.

1 4 4 Intervju med informant F.
1 4 5 Paasonen, S. (2005), Figures of fantasy, s. 3ff.
1 4 6 Intervju med informant F.
1 4 7 Lin, C.-S. & Chen, Y.-F. (2012), ”Examining social tagging behaviour and the construction of an online  
folksonomy from the perspectives of cultural capital and social capital”.
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Anpassning till rådande normer och exkludering
De flesta av mina informanter säger att de inte har anpassat sig särskilt efter några 
eventuella rådande normer på Mazily. Informant D säger att det kanske förväntas 
av medlemmarna att vara ”jättepretentiösa” i valet av musiktaggar, men att hon 
själv inte anpassat sig efter detta. Hon säger dock att hon kanske har valt bort att 
nämna någon Disneyfilm hon gillar, och att hon själv skulle bli mycket skeptisk 
om hon såg någon som bara hade taggat Disneyfilmer och tv-spel, exempelvis. 
Hon säger också att hon vill undvika att uppfattas som hipster, ”alla tänker ju att  
Mazily är för hipsters”.148 

Informant G tycker att det är bra att Mazily har sin kulturinriktning, att den 
gör att medlemmarna har någon typ av gemensam grundläggande förutsättning. 
Kultur kan ju betyda väldigt mycket och informant G tycker att det är en stor 
spridning på vilken typ av kultur som medlemmarna gillar, han säger att det är på 
det här sättet människor träffas annars också, på en gemensam arena. Han tycker 
sig dock se att det också exkluderar, han tycker att det är få medlemmar med ut-
omeuropeiskt ursprung exempelvis, när han jämför med andra dejtingsajter som 
han själv är medlem på. En annan aspekt som är viktig att nämna i det här sam-
manhanget, även om det inte är något som jag undersöker i den här uppsatsen, är 
klass. Mazilys medlemmar är urbana och kulturella, många är studenter och de 
flesta är relativt unga. Att medelklassen är överrepresenterad är tydligt, och även 
detta blir en norm som kan exkludera de som inte känner att de passar in. 

Informant G ger exempel på något annat som genomsyrar sajten på ett sätt 
som kan verka exkluderande, och det handlar om hur umgänget går till när väl en 
dejt är aktuell. Han hade tidigare taggen ”nykterist” på sin profilsida och hade äv-
en skrivit i presentationen att han inte dricker alkohol. Nu har han tagit bort detta 
på grund av att han blev ifrågasatt av en bekant om varför han inte drack, ”är du 
före detta alkis eller en torrboll?”.149 Efter den diskussionen kände han att han inte 
ville bli dömd på förhand, då inget av de två alternativen stämmer. Om det är de 
enda anledningar andra kan komma på till att någon bestämt sig för att inte dricka 
alkohol, så valde han i stället att inte ha med det i presentationen. Men egentligen 
tycker han inte att han har löst problemet, för människor vill ändå veta varför han 
inte dricker, och det blir en stor grej även på dejter tycker han. Om han går ut på 
middag med någon och själv tackar nej till alkohol men säger att kvinnan gärna 
får dricka ett glas vin, tror han att de kan få uppfattningen av att han har någon 
baktanke med det, att han kanske skulle utnyttja situationen. Han säger att män-
niskor i allmänhet inte är bekväma med att dricka ett glas vin själva när han inte 
gör det. Informant G tycker att det finns mycket förutfattade meningar om män-
niskor som inte dricker, men säger samtidigt att han gör liknande distinktioner 
själv, när han exempelvis väljer bort människor som taggat att de gillar att dricka 

1 4 8 Intervju med informant D.
1 4 9 Intervju med informant G.
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vin. Skillnaden är att han gör det för att risken är stor att personen i fråga kommer 
att ha problem med att han inte dricker vin, snarare än att han har problem med att 
den personen gör det.

Trots att Mazily inte har så många tekniska begränsningar för hur medlem-
marna ska presentera sig själva (det går exempelvis att tagga vilka ord som helst) 
så finns där normer och strukturer som gör att det ändå inte går för sig att bete sig 
precis hur som helst. Precis som Bromseth och Sundén beskriver skapar även kul-
turen och kontexten på en digital plats regler för vad som är tillåtet att göra där.150 
Vilka dessa normer är kan vara mer eller mindre tydligt, men vad som är tillåtet  
eller inte kan snabbt visa sig, vilket kommer ges fler exempel på i följande avsnitt.

Heteronormativitetens inverkan
Ett queert synsätt på kön och sexualitet handlar om att dessa identiteter inte är fas-
ta och förutbestämda, utan flytande och svårdefinierade.151 På så sätt hindrar redan 
formuläret som måste fyllas i för att bli  medlem på Mazily människor från att 
framställa sig på ett sätt som inte redan från början präglas av normer och förestäl-
lningar om hur exempelvis en heterosexuell man eller en bisexuell kvinna ska va-
ra. Även om sexualitet och kön inte problematiseras nämnvärt i flera av de tidiga-
re studier av dejtingsajter som jag har redogjort för i den här uppsatsen, finns det 
dock exempel på andra områden där den tekniska utformningen av sajten gör att 
medlemmarna ”skarvar” med information om sig själva.152 Både Karl och Lauk-
kanen ger exempel på hur liknande tekniska förutsättningar inkräktar på friheten 
att beskriva sig själv på det sätt en själv vill.153 På Mazily måste medlemmarna från 
början välja en sexualitet och ett kön vilket gör att de hamnar i behändiga katego-
rier, och för att rucka på dessa får de i stället ta hjälp av andra funktioner på sajt -
en, som exempelvis taggar för att beskriva sig själva som exempelvis queer. Tagg-
arna kan på detta sätt fungera bra för att kunna beskriva sig själv på ett öppnare 
och friare sätt, med till synes motsägelsefulla ord och så vidare. Ord som ”queer” 
eller ”polyamori”, sådant som faller utanför den heteronormativa ramen för gäng-
se dejtingsajter, används här i större utsträckning och kan också användas av med-
lemmar i sökverktyget för att hitta andra som har använt dem. 

De fasta (och framför allt få) kategorier av kön och sexualitet som finns kan 
dock säkerligen göra att vissa människor väljer att inte använda sajten. Människor 
som upplever sin könsidentitet som skiftande, eller kvinnor som inte klär sig eller 
beter sig på ett heteronormativt kvinnligt sätt riskerar redan här att behöva kom-
promissa med sin identitet. Sajtens uppbyggnad tvingar in medlemmarna i katego-

1 5 0 Bromseth, J. & Sundén, J. (2011), ”Queering Internet Studies” s. 271ff.
1 5 1 Butler, J. (1990), Gender trouble, s. 148f.
1 5 2 Ellison, N., Heino, R. & Gibbs, J. (2006), ”Managing Impressions Online”, s 423ff.
1 5 3 Karl,  I.  (2007),  ”On-/offline:  gender,  sexuality,  and  the  techno-politics  of  everyday  life”,  s.  45f.;  
Laukkanen,  M.  (2007), ”Young  queers  online:  the  limits  and  possibilities  of  non-heterosexual  self-
representation in online conversations”, s. 81.
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rier de själva inte har valt. De tvingande valen som görs i det inledande formuläret 
bestämmer också vilka människor en som medlem får se på Mazily, en man som 
söker kvinnor måste exempelvis aktivt söka för att få upp kvinnor som söker kvin-
nor. Visst har det sina klara poänger att en medlem som letar efter heterosexuella 
och/eller bisexuella kvinnor på en dejtingsajt inte ser homosexuella kvinnors pro-
filsidor. Men det bidrar också till att dölja allt det som inte relaterar till mig, allt 
som är annorlunda från vad jag föredrar och som ingår i min egen sfär. 

Morin berättar att Mazily har fått återkoppling från användare om att det bor-
de  gå  att  välja  ”annat”  eller  något  liknande  som kön  vid  registreringen,  och 
Mazily har även tittat närmare på hur det skulle kunna gå att lösa.154 Han säger 
dock att problemet ligger i att de på Mazily från början inte tänkte på det här alls, 
utan skapade två kön som de sedan byggde hela sajten kring. Att ändra detta i 
efterhand är mycket krångligare än om de hade gjort det redan från början och ko-
star också pengar i arbetskraft som de hittills har valt att lägga på andra sätt att ut-
veckla sajten på. Bromseth och Sundén skriver att många sajter reproducerar tra-
ditionella normer om kön, identitet och sexualitet oreflekterat.155 En uppdelning av 
medlemmarna i två kön var något som sågs som självklart, och problemen med 
det upptäcktes inte förrän användare som inte har det synsättet ifrågasatte det. 
Morin säger att om det skulle genomföras en förändring så får det inte störa de 
som är ”heteronormativa”, medan funktionen ska finnas tillgänglig för de som vill 
ha den och att den ska fungera bra för dem. Kanske skulle detta medföra att de 
som skulle vilja använda sig av ett alternativ för ett tredje kön ändå inte skulle 
känna sig särskilt välkomna att göra det om de måste döljas för andra människor 
på sajten för att inte sticka i ögonen på dessa. 

Informant C tycker att Mazily egentligen känns ganska heterosexuell men väl 
därinne ser han ändå ”queerpotential” på sajten, då heterosexuella kvinnor bara får  
se hetero- eller bisexuella män och vice versa.156 För att få taggmatchningar måste 
de anpassa sig till varandra, bli mer lika. Dessutom ser de ju bara hur det motsatta 
könet skriver, vilket skulle kunna leda till en anpassning av det egna uttrycket till 
att bli mindre könsstereotypiskt. Det som en person presenterar som sig själv är 
som Goffman skriver om sina aktörer inte en produkt av det självet, utan av pre-
sentationen i  sig.157 Eftersom aktörens handlingar påverkas av både medaktörer 
och publik (Mazilys medlemmar kan sägas uppfylla båda rollerna beroende på om 
de direkt interagerar med aktören eller inte) spelar det naturligtvis roll för hur pre-
sentationen blir vilka dessa är som kan se aktören presentera sig. I ett längre pers-
pektiv skulle skillnaderna mellan män och kvinnor här kunna bli mindre. Däremot 
särskiljs fortfarande de heterosexuella från de homosexuella på ett tydligt sätt.

1 5 4 Intervju med Olle Morin.
1 5 5 Bromseth, J. & Sundén, J. (2011), ”Queering Internet Studies”, s. 279.
1 5 6 Intervju med informant C.
1 5 7 Goffman, E. (1990), The presentation of self in everyday life.
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Ett exempel på hur mycket kön och sexualitet spelar in på en sajt som Mazily 
visade sig när en ny funktion togs fram. Det var raden med foton på Översikt som 
lades till för att lyfta fram medlemmar som kanske inte statusuppdaterar så ofta 
och som inte heller loggar in flera gånger om dagen. Dessa medlemmar har en 
tendens att ”försvinna” bland de som statusuppdaterar flitigt, och på Folk visas de 
senast inloggade, vilka också de ofta är samma personer (då en del har en benä-
genhet att logga in ofta). Den här raden av bilder på medlemmar som har varit in-
loggade den senaste veckan skulle alltså råda bot på problemet. När funktionen la-
des till  hade Mazilys utvecklare fått  den att fungera bra i testmiljön, vilken de 
byggt upp med hjälp av bilder från en databas som bara består av katter och hund-
ar. När de väl lade ut funktionen på den riktiga sajten, upptäckte de att bland annat 
parametern kön hade glömts bort, och heterosexuella såg exempelvis medlemmar 
av sitt eget kön på sin Översikt. Detta genererade en hel del förvånade statusupp-
dateringar på Mazily, innan det bara inom några minuter rättades till. Felet hade 
uppstått då det är väldigt svårt att köna hundar och katter baserat på en ”ansikts-
bild”. Många medlemmar ville inte alls se människor som de inte var intresserade 
av, och blev irriterade. De flesta av informanterna säger också att de är ointresse-
rade av de medlemmar som är dolda för dem, alltså de som inte faller under deras 
valda preferenser. Informant F tycker till och med att det är riktigt jobbigt att se 
”sina konkurrenter” som hon kallar dem, andra kvinnor. Hon säger att hon vill 
känna det som att hon är den enda kvinnan på Mazily, ”Jag vet redan att alla är 
unga och snygga och bor i Hägersten”.158

Det är en intressant aspekt, att så många reagerade starkt (oavsett om känslan 
var förvåning eller irritation eller någon annan) över att plötsligt få en glimt av 
”den andra sidan”. Det kan vara en indikation på att många känner en stark identi-
fikation med sin egen sexualitet, att det blir störande att plötsligt möjligheten att få  
tillgång till människor som inte passar in i ens preferenser uppenbarar sig. Kanske 
är det en reaktion på en hotad heteronorm som uttrycks här, precis det som Morin 
och hans kollegor förutsåg gällande att införa ett tredje kön i medlemsformuläret. 
Sexuell identitet och könsidentitet är i ett queerteoretiskt perspektiv skapade i so-
ciala institutioner och utifrån rådande normer, och när dessa ruckas på på något 
sätt, kan en osäkerhet skapas hos de som ser sin egen identitet som något fast. De 
konstruerade identiteterna binder människor samman i kategorier, och när en hän-
delse som det tekniska felet som beskrivits här ovan inträffar, kan osäkerhet upp-
stå när tillhörigheten till exempelvis de heterosexuellas skara till synes ändras ge-
nom att en kvinna även får se andra kvinnor på Mazily. Att detta spelar så stor roll 
visar hur djupt rotade tankarna om manligt och kvinnligt är,  hur viktig många 
tycker att uppdelningen av människor utifrån sexualitet är, något som inte skulle 
behöva vara fallet.

1 5 8 Intervju med informant F.
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Könsroller och avsteg från dem
Informant G har lagt märke till en disciplinerande funktion i statusuppdateringar-
na som han uppfattar som positiv. På andra dejtingsajter är den mesta av kommu-
nikationen mellan två medlemmar dold för övriga och informant G har uppfatt-
ningen om att det är vanligt att kvinnor får ”ta mycket skit” från framför allt hete-
rosexuella män.159 På Mazily skickas också privata meddelanden, men det uppstår 
ibland även öppna diskussioner som förs genom statusuppdateringar, och kvinnor-
na kan också skriva statusuppdateringar där de berättar om saker som någon har 
skrivit till dem. Informant G tycker att det ger en öppnare atmosfär, och att alla 
har lättare att initiera kontakt med varandra, att det skapas en viss trygghet. Infor-
mant G kallar Mazily en kvinnligare dejtingsajt. Ordvalet är intressant, att infor-
mant G beskriver en sajt som har en öppnare atmosfär och är mer social och trygg 
som just kvinnlig. En manlig sajt skulle i så fall vara en mer ”hemlig” sajt, där 
män som utnyttjar det fritt kan antasta kvinnor i textmeddelanden som ingen an-
nan än kvinnan själv får ta del av, och som hon kanske dessutom inte diskuterar 
med någon. De här föreställningarna om hur kvinnor får ta emot oförskämdheter 
och män tar sig frihet att utdela dem finns inte bara på Mazily, och upprätthålls 
och reproduceras hela tiden genom medlemmarnas agerande. Informant G menar 
att de bland annat kan leda till att män som inte har för vana att skriva nedlåtande 
till kvinnor har svårt att göra sig sedda. Kvinnor som tydligt säger i från eller själ-
va beter sig på ett ”manligt” sätt genom att exempelvis agera burdust kan å andra 
sidan ses som högljudda/arga/bråkiga.

Informant D irriterar sig till skillnad från informant G på vad människor skri-
ver i statusuppdateringar. Hon ser själv bara kvinnor, homosexuella och bisexuel-
la, i sitt flöde. Trots detta kan hon där ibland se ena halvan av diskussioner som 
förs mellan kvinnorna och män, där kvinnorna exempelvis kan kommentera en 
sexistisk kommentar eller beklaga sig över något i stil med ”Kan inte bara alla kil-
lar här sluta...”.160 Informant D säger att statusuppdateringarna ofta handlar om 
Mazily som sajt, eller människorna som vistas där. Ibland är de hatiska och/eller 
berör exempelvis feministiska diskussioner som en del kvinnor har med vissa män 
på  ”heterosidan”.  Hon tycker  att  det  är  konstigt  med sådana känslouttryck på 
Mazily, att det är en sådan hetsig stämning och att folk klagar. Det blir tröttsamt 
att se referenser till diskussioner som hon bara får se ena halvan av tycker hon. 
Hon tycker att det är onödigt och otrevligt att folk skriver statusuppdateringar om 
vad de ogillar med folk i allmänhet, hon skulle själv inte få för sig att skriva så-
dant. 

Informant G:s och D:s upplevelser av den här funktionen som statusuppdate-
ringarna kan utgöra, är intressant då den uppfattas på olika sätt av dem båda. In-
formant G tycker att det är bra med ett forum där kvinnorna öppet kan säga ifrån 

1 5 9 Intervju med informant G.
1 6 0 Intervju med informant D.
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när  någon uppträtt  oförskämt,  medan informant  D tycker  att  det  klagas  alltför 
mycket på andra på Mazily, något hon inte tycker passar in där. Informant G:s 
upplevelse verkar vara att kvinnorna får större plats, eller tar sig större plats än på 
andra dejtingsajter. Att det ändå blir en uppdelning mellan män och kvinnor på det 
här sättet, är också ett resultat av separationen där kvinnor bara ser män och tvärt-
om om de har valt heterosexuella preferenser. På så sätt verkar skillnaden mellan 
män och kvinnor snarare upprätthållas än suddas ut. Samtidigt sipprar de hetero-
sexuella ”motsättningarna” in hos informant D som har valt att söka kvinnor på 
Mazily. Hon irriterar sig på att behöva läsa om interna bråk som hon varken är in-
tresserad av eller tycker hör hemma på sajten. Eftersom antalet medlemmar med 
likkönade preferenser (män som söker män och kvinnor som söker kvinnor) är så 
mycket färre än övriga på Mazily sker inte samma ”läckage” av information åt an-
dra hållet.

De homosexuella döljs, eftersom de är mindre aktiva, medan de heterosexuel-
la syns även indirekt i de homosexuellas flöden. Informant B berättar att aktivitet-
en på Översikt för honom som en man som söker andra män är väldigt låg, det är 
några få uppdateringar om dagen, vilket inte går att jämföra med exempelvis det 
flöde som visas för en bisexuell kvinna. Heterosexualiteten är normen som visar 
sig indirekt på hela sajten genom statusuppdateringarna. Informant C berättar hur 
han själv har blivit omskriven av en heterosexuell man i dennes statusuppdatering, 
något som han fick berättat för sig av en kvinnlig vän. Mannen i fråga hade alltså 
fått se informant C genom en kvinnlig väns inlogg, och hade skrivit något om att 
informant  C  ”skrev  jättemånga  statusuppdateringar”.161 Just  den  informationen 
uppfattas inte vid en första anblick som särskilt intressant. Att mannen i fråga än-
då bemödade sig med att skriva en sådan statusuppdatering verkar ha att göra med 
informant C:s könsöverskridande uttryck, som kanske av honom uppfattades som 
lustigt i kombination med informant C:s påstådda flitiga statusuppdaterande. Det 
här är ytterligare ett exempel på hur ett annorlunda sätt att använda sajten och att 
uttrycka sig direkt  kan uppmärksammas och kommenteras,  både genom privat 
kommunikation och genom de ”offentliga” statusuppdateringarna.

Informant F skriver statusuppdateringar relativt frekvent, och har i perioder 
varit självutlämnande på ett sätt som hon på senare tid har funderat över. Hon 
tycker att det är svårt att veta hur mycket hon ska sälja in sig själv och å andra si-
dan hur ärlig hon ska vara. Hon vill inte visa en fabricerad bild av sig själv, utan 
vara den hon är på Mazily. En vän till henne (som även han är medlem på Mazily) 
sade till henne att ”Du kanske ska tona ner det här med att må dåligt, folk vill inte 
läsa det”.162 Hon hade då exempelvis skrivit när hon var arg eller hade en dålig 
dag, och hon tycker att det ska vara okej att skriva det. Nu har hon dock börjat ge 
sig själv lite betänketid innan hon skickar i väg en statusuppdatering, lägger band 

1 6 1 Intervju med informant C.
1 6 2 Intervju med informant F.
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på sig. Informant C menar att han, förutom alla andra patriarkala fördelar han har 
som man, även kan framställa sig som färgglad, snäll, gosig och glad, och därmed 
vara normbrytande. Han säger att han har sett kvinnor som har haft profiler med 
en relativt aggressiv framtoning, de har taggat sig som exempelvis arga eller sura. 
Han menar att det har att göra med könsroller, att kvinnor ska vara tillrättalagda 
och leende och att det ger kvinnorna ytterligare hinder, då arg och sur kanske inte 
är saker människor söker av en potentiell partner på en dejtingsajt. Både infor-
mant F och C ger exempel på hur uppfattningar om hur kvinnor och män är ge-
nomsyrar sajten, och att de som bryter mot normerna blir uppmärksammade, på 
ett inte alltid positivt sätt. Genom att inte bete sig som det förväntas, uppfattas 
medlemmar lätt som normbrytande på ett aktivt sätt, att de gör det med flit för att 
provocera eller få fram en poäng. Det stör den heteronormativa strukturen och har 
svårt att bli accepterat bara som ett annat sätt att vara. 

Sajtens struktur inverkar på sociala strukturer
Ellison m.fl. visar i sin studie exempel på hur de tekniska förutsättningarna på en 
sajt kan styra medlemmarna till att tycka att vissa egenskaper är viktigare än an-
dra.163 På Mazily finns det några saker som förlänas särskild plats på medlemmar-
nas profilsidor. Det är vad som står i meningen under ens namn: det egna könet, 
könet på de som medlemmen söker,  ålder,  längd, sysselsättning samt huruvida 
medlemmen har barn eller inte. Eftersom hela sajten bygger på vilket kön en själv 
och de som söks har, kanske det inte är särskilt märkligt att ha med det här. Ålder 
är något annat som ofta står tydligt på dejtingsajter. Här har Mazily även valt att 
ha med sysselsättning samt familjesituation, dock inte civilstatus, vilket kan ses 
som anmärkningsvärt. Utlämnandet av civilstatus kan förklaras med Mazilys ut-
talade inriktning mot singlar. Att skaffa barn kan ses som en förväntning i det he-
teronormativa samhället, vilket gör att det på en dejtingsajt är väntat att det får ett 
tydligt utrymme om personen i fråga redan har hunnit skaffa barn eller inte. Längd 
är något som också finns med på de flesta dejtingsajter, men brukar då klumpas 
ihop med andra yttre attribut som färg på ögonen och håret. Att längden får en så 
utpräglad ställning här beror enligt Morin på att längd var något som efterfrågades 
av medlemmarna, och som lades till i efterhand, just för att Mazily fick mycket re-
spons av användare att det var en viktig faktor.164 Att längd på ens partner spelar en 
stor roll hos många medlemmar kan ses som en gammaldags inställning i dag, 
men är återigen något som bekräftar bilden av hur ett heteronormativt förhållande 
mellan en man och en kvinna ska se ut. Att längden presenteras direkt under nam-
net tillsammans med de ovan nämnda övriga attributen kan ha en reproduktiv ef-
fekt, kanske kommer fler användare än vad som annars skulle bry sig om längden 
att reflektera över den. Den kan på så sätt bli en betydelsefull faktor även hos dem 

1 6 3 Ellison, N., Heino, R. & Gibbs, J. (2006), ”Managing Impressions Online”, s. 431ff.
1 6 4 Intervju med Olle Morin.
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som, om den inte hade funnits där, inte skulle ha saknat den. Detsamma gäller 
självfallet övriga kategorier också,  även om exempelvis sysselsättning i många 
fall har en större inverkan på människors liv än deras längd. 
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Slutdiskussion

Min  undersökning  av  vilka  erfarenheter  några  utvalda  medlemmar  på  sajten 
Mazily har  av taggning,  identitetsskapande och självpresentation och upplevda 
normer gällande kön/genus, sexualitet och kultur, har givit flera intressanta resul-
tat. Jag kommer i det följande kapitlet att presentera dessa under tre olika teman 
och där besvara de fyra frågeställningar som undersökningen kretsar kring. De te-
man jag har valt liknar uppdelningen i det föregående undersökningskapitlet. Mi-
na resultat kan inte generaliseras till alla medlemmar på Mazily, och ännu mindre 
till alla som använder dejtingsajter. Däremot kan resultaten säga något om hur för-
utsättningarna för självrepresentation, användning av taggning och identitetsska-
pande kan se ut på just Mazily, och hur det upplevs av mina informanter. Genom 
kvalitativa undersökningar försöker forskaren komma mer på djupet och genom 
min undersökning har jag försökt att ta reda på vad det finns för underliggande 
strukturer och normer på Mazily som påverkar informanternas agerande på sajten. 
Vad jag kommer fram till kan sedan vara något som kan ligga till grund för vidare 
forskning, vilket jag kommer att ta upp sist i det här avsnittet.

Självpresentationen

Strategierna för den egna självpresentationen såg lite olika ut hos mina informant-
er. En av förutsättningarna för hur självpresentationen utförs är vilket mål med-
lemmen har med att vara med på sajten. De flesta av mina informanter har en seri-
ös önskan om att träffa andra medlemmar, om än för olika typer av relationer. Att  
framställa sig själv så ärligt som möjligt, men på ett positivt och gärna fyndigt el-
ler attraktivt sätt, var också något som framkom som viktigt för informanterna. 
Risken att bli missförstådd försöker flera av informanterna minimera genom att 
omformulera sig, och själva försöka att sätta sig in i hur den egna presentationen 
framstår i någon annans ögon. 

Genom att surfa runt på Mazily och titta på andras profilsidor fick flera av in-
formanterna inspiration till att skapa sina egna presentationer. På det här sättet får 
de också en uppfattning om hur självpresentationen brukar se ut, och får sedan 
själv förhålla sig till det; om de vill bryta sig loss och skapa något annorlunda, el-
ler försöka göra som de flesta andra. Att fråga andra medlemmar vad de tycker om 
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den egna presentationen, rent ut eller i samband med annan konversation, var inte 
heller ovanligt. Självpresentationen skapas alltså egentligen inte enskilt av varje 
medlem, utan kan ses som kollaborativt i olika grad, medlemmarna påverkar och 
påverkas av varandra. På detta sätt produceras, reproduceras och upprätthålls olika 
normer för agerande och kommunicerande på sajten. Men de kan också förändras 
med samma förfaringssätt.

I jämförelse med en tidigare studie om självpresentation på en dejtingsajt hade 
mina informanter en större tolerans mot att intrycket av andra medlemmars själv-
presentationer på Mazily skiljde sig från intrycket de fick av samma person på en 
dejt ansikte mot ansikte.165 De av mina informanter som vid intervjutillfällena hade 
träffat andra medlemmar utanför Mazily gjorde detta med inställningen att det inte 
går att förvänta sig att personen ska uppfattas precis som hen gjorde i presentatio-
nen på sajten. Det visar på en öppenhet för att människor kan ha olika identiteter, 
och att mina informanter (genom egen erfarenhet) har insikt i hur svårt det är att 
presentera sig själv och skapa en identitet på sajten som andra sedan känner igen. 
Mina informanter trodde i de flesta fall inte att medlemmar med flit försöker att 
vara oärliga i sina självpresentationer, utan att de snarare väljer att lyfta vissa sa-
ker i sin presentation och utelämnar andra, precis som informanterna själva. Även 
de informanter som ansåg att det är lätt att presentera sig själv funderade ändå 
mycket över självpresentationens olika delar, och hade utarbetat olika strategier 
utifrån vad de själva tyckte var viktigast att lyfta fram för att få en så bra presenta-
tion som möjligt.

Taggningen

Mazily uppfyller alla fyra av de mål som Furner menar att skaparen av en sajt kan 
ha för att erbjuda taggning som en funktion: kunskapsorienterade, självorientera-
de, socialt orienterade och institutionellt orienterade. Mina informanters spontana 
utsagor var dock att de inte tycker att taggarna är så viktiga, eller tillför så mycket  
i sig själva. Det är ofta det de tittar på sist i en annan medlems presentation. Trots 
upplevelsen av taggarnas ringa betydelse visar min undersökning ändå att taggar-
na spelar en viss roll, och framför allt att informanterna tänkt igenom sitt eget och 
andra medlemmars användande av dem på sajten. Bara genom att finnas till som 
en möjlig funktion spelar de en roll: när informant F och G beskriver hur de ana-
lyserar andra medlemmars presentationer för att försöka avgöra hur seriösa de är 
med sitt medlemskap, har taggarna betydelse. För att uppfattas som seriös ska en 
medlem helst ha använt sig av de funktioner som finns för att presentera sig själv. 
Informant G förstår inte varför någon medlem skulle vilja ”hålla på” information 

1 6 5 Ellison, N., Heino, R. & Gibbs, J. (2006), ”Managing Impressions Online”.
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om sig själv.166 Utebliven taggning kan alltså ses som ett tecken på att en använda-
re inte tar sitt medlemskap så seriöst, enbart för att möjligheten att tagga finns. 

Precis som med resten av självpresentationen som beskrivits ovan, har mina 
informanter inspirerats av andra medlemmar på sajten när de har skapat sina tagg-
ar. Flera av taggarna skapade de dock genom en automatisk funktion som impor-
terade taggarna från Facebook när de först blev medlemmar på Mazily. Detta på-
verkar såklart hur taggningen fungerar på Mazily, bland annat fick flera av med-
lemmarna in sina taggar på engelska från början, vilket ställer till det i taggmatch-
ningen. En del av mina informanter har rensat och bytt ut taggar, antingen i ett 
svep eller lite då och då. Flera av dem beskriver hur de har hittat taggar hos andra 
medlemmar som de själva sedan har lagt till i sin egen taggsamling. På det sättet 
reproduceras taggar och vissa av mina informanter, som informant C och G, har 
funderat på vilka taggar som är de mest raka, eller de som de tror att andra skulle  
ha använt för samma företeelse. Detta gynnar taggmatchningen, om användarna 
försöker likna  varandra i  vilka ord de använder  uppstår ett  slags övergripande 
konsensus. Golders och Hubermans studie av sajten Delicious som använder sig 
av social taggning visar att användarna tenderar att använda ord som tidigare har 
använts, och att även om fler och fler taggar en viss resurs, så hålls fördelningen 
mellan taggarnas inbördes popularitet konstant; de taggar som används mest res-
pektive minst har inbördes samma relativa förhållande till varandra, även om yt-
terligare hundra personer taggar resursen.167 Det går inte att direkt jämföra detta 
med taggningen på Mazily då det bara är en person som taggar varje resurs (den 
egna personen) men taggar reproduceras ändå genom att medlemmarna surfar runt 
och läser andras taggsamlingar och inspireras av deras taggar.

Informant C, F och G beskriver hur de har valt att inte använda vissa taggar 
om sig själva, som i sig skulle ha varit korrekta, men som de tror att andra skulle  
tolka in betydelser i som de själva inte tycker stämmer. Informant E beskriver hur 
hon själv har lagt till ytterligare en tagg ”dricka öl” där hon tidigare bara hade 
”öl” då hon trodde att den som såg den sistnämnda skulle tolka in ett mer avance-
rat ölintresse än vad hennes intention var.168 Informant G beskriver hur han varit på 
en dejt där det framkom att han och kvinnan han träffade hade menat samma sak 
med en tagg de hade gemensamt, men hur intresset för tv-serien i fråga ändå hade 
två helt olika fundament. Dessa exempel belyser svårigheter med taggningsfunk-
tioner, att friheten att kunna tagga exakt det en medlem vill på vilket sett denna 
vill gör att de också kan tolkas på vilket sätt som helst. Det här har förstås även 
uppenbara fördelar: användarna blir inte låsta vid färdiga formulär och kan använ-
da sina egna vokabulär för att utrycka det de vill. Genom att Mazily använder tag-
gning i stället för färdiga formulär gör också att medlemmarna inte behöver få 
iögonfallande ”hål” i sina presentationer där andra medlemmar kan se att de inte 

1 6 6 Intervju med informant G.
1 6 7 Golder, S. A. & Huberman, B. A. (2006), ”Usage patterns of collaborative tagging systems”.
1 6 8 Intervju med informant E.
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har  svarat  på frågor  om exempelvis  politik,  om de har  husdjur  eller  feströker. 
Taggningen ger helt enkelt en större frihet till användaren att presentera sig själv, 
men medlemmarna lägger säkerligen också ner större tankemöda på att skapa sin 
taggsamling än de som på andra sajter fyller i ett formulär med färdiga alternativ.

Användningen av vissa taggar är problematiska menar informant C då han 
inte vill att de försätter honom i en traditionell manlig könsroll. Han har valt bort 
att använda vissa taggar just för risken att uppfattas på ett stereotypt manligt sätt, 
som inte skulle vara hans intention. Informant D berättar hur det finns taggar som 
hon inte skulle använda för att det i stället skulle vara för uppenbart att hon som 
homosexuell kvinna gillar det, exempelvis filmen ”Fucking Åmål”. 169 Det här visar 
hur taggarna kan säga mycket mer om personen i fråga än vad taggen i sig rent  
konkret betyder, vissa ord är laddade med betydelser grundade på förutfattade me-
ningar och normer som medlemmarna behöver förhålla sig till. Samtidigt säger al-
la mina informanter att enskilda taggar i andra medlemmars presentationer inte är 
särskilt viktiga, att de värderar taggsamlingen i sin helhet på en persons profil, och  
gärna också i relation till övriga delar som bilder och presentationstext. Taggsam-
lingen är en del av helheten som är en persons självpresentation. Taggarna ses av 
flera av mina informanter som en möjlig ingång till presentationen, och något som 
kan tillföra något till helhetsintrycket av en persons profil. Informant C säger att 
taggarna kan fungera som ”puffar”, något som väcker uppmärksamhet och får en 
att läsa vidare.170 Informanterna har själva använt, eller sett andra använda taggar-
na på diverse okonventionella sätt, exempelvis att en tagg består av flera ord i en 
lång mening, eller taggar som är mer vanliga men som en medlem placerat under 
en ovanlig rubrik. Att använda taggar som ett sätt att väcka uppmärksamhet på sin 
profil verkar ganska vanligt. Att använda sig av ovanliga taggar eller att använda 
taggningsfunktionen på ett annorlunda sätt kan särskilja ens profil från andras och 
kanske vara ett bra sätt för andra som läser den att starta en konversation.

Mina informanter säger att  de varken använder taggmatchningen eller  sök-
funktionen på Mazily i särskilt stor utsträckning. Dessa två funktioner har stor po-
tential och på sajter som använder sig av taggning utgör de två av dess stora för-
delar. Anledningen till att mina informanter inte tycker att taggmatchningen ger 
dem så mycket är flera: det går inte  att se exakt vilka taggar som en medlem 
matchar med, två medlemmar kan ha använt olika ord för samma företeelse utan 
att det syns som en matchning, och det går heller inte att  exempelvis använda 
taggmatchningen i sökningen, genom att söka efter de medlemmar som en har 
flest gemensamma taggar med. Sökfunktionen skulle också kunna utnyttjas på fler 
sätt, exempelvis med ett mer utpräglat taggmoln som ger en uppfattning om hur 
många medlemmar som har använt en viss tagg. Sinclairs och Cardew-Halls stu-
die visade att taggmoln var populära bland användare när de inte visste exakt vad 

1 6 9 Intervju med informant D.
1 7 0 Intervju med informant C.
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de ville söka efter.171 Informant A och G är intresserade av att hitta medlemmar 
med andra intressen än dem själva, men har inte vetat hur de ska söka för att hitta 
dessa. I det fallet skulle ett taggmoln kanske kunnat vara till hjälp.

Sammanfattningsvis påvisar min undersökning att mina informanter inte ger 
taggningen en särskilt stor betydelse varken i den egna självpresentationen eller i 
andras, och inte heller som ett effektivt sätt att söka efter medlemmar på sajten. 
Trots detta visar informanterna att de tänkt mycket på taggarnas betydelse, både 
när de taggat sig själva och tolkat andras taggar. Taggarna utgör ändå en väsentlig 
del av självpresentationen, även om mina informanter menar att de måste ses i för-
hållande till övriga delar såsom bilder, presentationstext och statusuppdateringar. 
Att tagga sig själv på en dejtingsajt skulle kunna ses som mer betydelsefullt för 
användaren som taggar, än exempelvis det skulle vara för samme användare att 
tagga länkar på Delicious. Kanske skulle användaren på Mazily vara mer benägen 
att likna andra användare i taggningen för att öka chansen att träffa någon på sajt-
en. Men det kan också ses som en fördel att använda taggningen på annorlunda 
sätt, det kan vara ett sätt att väcka uppmärksamhet och få medlemmar intresserade 
av  ens  person.  Problem  med  taggning  som  uppmärksammats  av  bland  annat 
Furner kvarstår dock även på Mazily: användare använder olika ord eller böjning-
ar för samma företeelse, eller samma ord för olika företeelser.172 Att ord tolkas oli-
ka är dock något som inte går att komma ifrån, oavsett om en sajt erbjuder tagg-
ning eller någon annan typ av funktion för självpresentation. 

Normer och identitet

Davis menar att det inte går att separera kulturella preferenser från identitet, att 
kulturen står intimt förknippad med den en person uppfattar sig att vara genom 
den sociala värld där både kulturen och personen befinner sig.173 Mazily vänder sig 
till singlar som är intresserade av olika former av kultur, och det präglar och ge-
nomsyrar sajtens alla delar och dess medlemmar. Kulturinriktningen tillsammans 
med singelstatusen, är alltså det som fört medlemmarna samman på sajten och ger 
dem en gemensam grund.174 Men det är också precis samma saker som stänger an-
dra ute och exkluderar dem från sajten. Trots detta säger informant F att hon har 
tyckt sig märka att fler personer som enligt henne inte riktigt ”passar in” har hittat 
in till sajten, men att de inte stannar särskilt länge när de märker vilka som befin-
ner sig på Mazily och hur stämningen är där.175 Både informant F och G tycker att 
Mazily är  ett  singelcommunity  snarare  än en  dejtingsajt,  där  medlemmarna är 

1 7 1 Sinclair, J. & Cardew-Hall, M. (2008), ”The folksonomy tag cloud”, s. 27f.
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singlar tillsammans. Fokuseringen på singlar är något annat som utesluter män-
niskor och framför allt andra sätt att se på relationer. Heteronormativitet präglar 
sajten där monogama förhållanden på det här sättet tydligt fastställs som det nor-
mala. 

Mina informanter säger sig inte ha anpassat sig särskilt till  några upplevda 
normer på Mazily, även om bland annat informant D och F ger exempel på taggar 
som de har valt bort eller tror är mindre accepterade på grund av kulturinriktning-
en på sajten. Informant G har dock haft problem med hur han ska kunna förmedla 
att han inte dricker alkohol utan att på förhand dömas på olika sätt. Han vet inte 
hur han ska lösa det, då många förväntar sig att han ska dricka vin till middagen 
vid  en dejt  till  exempel.  Även om medlemmar  inte  medvetet  anpassar  sig  till 
strukturer och normer finns de ändå där och kan ligga till grund för att en viss sta-
tusuppdatering aldrig blir skriven, eller att en medlem väljer bort att lägga till en 
favoritartist som hen tror inte skulle ”passa in” bland medlemmarna på sajten.

Milanis resultat i sin studie av en homosexuell dejtingsajt visar hur normer re-
produceras genom språket som medlemmarna använder.176 Bromseth och Sundén 
skriver att sajter ofta hjälper till att reproducera normer gällande exempelvis köns-
identitet och sexualitet utan att ha reflekterat över det.177 På Mazily görs detta ge-
nom det formulär som måste fyllas i för att bli medlem. Genom att det bara går att 
välja ett av två kön ges det inte utrymme för en annorlunda könsidentitet. Den får 
personen i  så fall  skapa sig genom att  använda alternativa  beskrivningar  i  sin 
självpresentation, men väl där har personen redan tillskrivits de föreställningar om 
hur en man eller kvinna är. Könsuppdelningen på sajten verkar vara något viktigt 
för många medlemmar, och informant C säger att sajten känns heterosexuell, hete-
ronormativ. Att en heterosexuell man bara kan se hetero- och bisexuella kvinnor 
skulle kunna motverka detta och göra män och kvinnor mer lika varandra genom 
anpassning till hur det andra könet bedriver sin självpresentation, men snarare ver-
kar tendensen vara att könsskillnaderna accentueras. Ett misstag i utvecklingen av 
en ny funktion fick till följd att många medlemmar reagerade på att de fick se an-
dra medlemmar som inte tillhörde deras preferenser. Det visar att den egna köns-
identiteten och sexualiteten är viktig för medlemmarna, informant F säger att hon 
absolut inte vill se andra kvinnor på sajten, hon vill känna att hon är den enda där. 

Föreställningar om män och kvinnor visar sig på olika sätt på sajten, bland an-
nat genom statusuppdateringar och ordval i presentationerna. Informant C menar 
att han har tur som man som kan vara könsöverskridande genom att vara glad och 
gosig, medan kvinnor som bryter den gängse normen av hur kvinnor ska vara får 
det svårare om de exempelvis framställer sig på ett aggressivt sätt. Både infor-
mant D och G har uppmärksammat hur diskussioner kan uppstå mellan män och 
kvinnor på sajten genom statusuppdateringar, där informant G tycker att det är bra 
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att kvinnor har den kanalen att säga ifrån om de blir illa behandlade, medan infor-
mant D inte tycker att det är rätt forum för att bråka och irritera sig på andra män-
niskor. Det syns också tydligt här hur heteronormen sipprar in även i de homosex-
uellas flöden, medan homosexuella helt döljs i de heterosexuellas.

Trots sajtens öppna struktur med taggar i stället för formulär finns det ändå 
några fasta identitetsmarkörer på profilsidan som medlemmarna förvisso inte be-
höver fylla i, men som ändå kan påverka vad de tycker är viktigt att få veta om an-
dra. Här finns längd med som ett attribut som sticker ut från de andra, då det är 
det enda som hänvisar till utseendet. Att längd skulle vara en viktig faktor har 
Mazily fått bekräftat genom kontakt med medlemmar på sajten. Kanske bidrar det 
faktum att det står med under namnet på en medlems profilsida också till att fler 
än vad som annars skulle bry sig om det tycker att det är en viktig faktor, just för 
att det särskiljs på det här sättet. En heteronorm om att mannen bör vara lite längre  
än kvinnan reproduceras genom att det går att sålla bort potentiella partners redan 
vid första anblicken på en medlems profil.

Det finns många möjligheter för Mazily att vara en sajt där normer och struk-
turer kan ändras och där människor kan uppträda normbrytande. Ändå visar resul-
taten av den här studien att det här precis som på andra platser, både på internet 
och på fysiska platser, finns underliggande strukturer som påverkar de människor 
som vistas där och normer som styr vad som är ”tillåtet” att göra. Genom att an-
vända sig av taggning i stället för mer fasta formulär öppnar sajten ändå upp för 
ett friare sätt att uttrycka sin identitet och sina intressen på, vilket ur ett queerteo-
retiskt perspektiv är positivt. 

Vidare forskning

Min studie innehåller flera olika delar, och det finns många vidare studier som jag 
skulle tycka vara intressant att ta del av. Att göra en studie som undersöker språket 
i taggarna närmare skulle ge en fördjupad bild av medlemmarnas användning av 
taggningsfunktionen. Detta skulle med fördel kunna undersökas med queerteore-
tisk bakgrund, med fokus på exempelvis könsroller, sexualitet eller klass. Vilka 
ord upplevs som positiva respektive negativa i olika kontexter och av olika grup-
per? När det gäller självpresentation skulle det också vara intressant att se jämför-
ande studier av olika dejtingsajter, gärna svenska, och gärna sådana som riktar sig 
till olika grupper, så som Mazily med sin kulturinriktning, för att se om uttrycket  
och strategierna för självpresentationen ser annorlunda ut. Fler studier om andra 
typer av strukturer som klass- och etnicitetaspekter på dejtingsajter är en annan in-
gång. 
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Sammanfattning

Taggning på sociala webbplatser är något som har undersökts i flera olika typer av 
studier. Jag har valt att undersöka hur taggning används på en dejtingsajt, där an-
vändarna får tagga sig själva i syfte att träffa andra medlemmar på sajten. Det här 
är ett nytt sätt att använda taggningsfunktioner på. I min studie ville jag genom 
kvalitativa intervjuer med sju utvalda medlemmar på dejtingsajten Mazily under-
söka hur dessa använder taggning och hur denna tillsammans med andra funktion-
er (som presentationstext, bilder och statusuppdateringar) utgör deras identitets-
skapande och självpresentation där. Mina frågeställningar berör hur mina infor-
manter – vilka själva är medlemmar på sajten – utformar, använder och tolkar sina 
egna och andras taggar för att träffa nya människor på Mazily, och hur detta för-
håller  sig till  medlemmarnas självpresentation och identitetsskapande. Jag ville 
också i samband med detta undersöka vilka normer gällande kön/genus, sexualitet 
och kultur som finns på sajten och som medlemmarna behövde förhålla sig till.  
Jag har valt att använda mig av queerteorier i analysen av mitt material för att ana -
lysera de strukturer och normer som finns på sajten och som påverkar medlem-
marnas agerande och identitetsskapande där. Genom att använda queerteorier be-
lyses även den heteronorm som finns i samhället och också på sajter som Mazily.

Min undersökning visar att informanterna reflekterar mycket  över sin egen 
och andras självpresentation och taggning. De har insikt i och förståelse för att 
den bild som de får av en medlems identitet genom dennas självpresentation inte 
alls behöver stämma överens med deras egna intryck av personen vid ett fysiskt 
möte. Informanterna använder i hög grad andra medlemmars självpresentationer 
vid skapandet av sina egna, och vissa informanter har vid tillfällen frågat om eller 
diskuterat sin egen presentation med andra medlemmar. Taggningens roll i själv-
presentationen ges inte så stor betydelse av mina informanter, däremot ser de för-
delar med den just som en del av självpresentationen som helhet – tillsammans 
med andra delar som presentationstext, bilder och statusuppdateringar. Min under-
sökning visar dock att informanterna funderar mycket på taggarna och deras bety-
delse. Taggning kan ses som ett fritt sätt att på en dejtingsajt få presentera sig sjä-
lv, men min undersökning visar också hur medlemmarnas taggning påverkas av 
strukturer och normer som finns på sajten.

Ett sätt varigenom föreställningar om traditionella könsroller upprätthålls är 
formuläret som medlemmar fyller i när de går med i Mazily. Genom att det endast 
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finns två alternativ att välja på när det gäller sin egen könstillhörighet blir med-
lemmarna redan från början indelade i fack som homosexuell kvinna eller bisexu-
ell man, och väl inne på sajten ser medlemmarna endast de personer som faller in i  
den egna valda preferensen. På det här sättet fastställs traditionella identiteter gäl-
lande kön och sexualitet, och tillåts att reproduceras på sajten. Människor som inte 
känner igen sin egen identitet i dessa riskerar därmed att stängas ute. 
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Bilaga 1

Här återfinns den presentationstext som jag använde på min egen profil på Mazily, 
för att de personer jag kontaktade via Mazilys konversationsfunktion skulle för-
säkras om studiens seriositet. Vidare finns här även mejlet som skickades till sam-
tliga tillfrågade.

Presentationstext

Hej!
Jag heter Hanna Karlsson och genomför just nu en studie om taggning inom ra-
men för min masteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Uppsala 
universitet. Om du har blivit kontaktad av mig via ett meddelande här på Mazily 
så har du vidare kontaktuppgifter där, för eventuella frågor. Jag hoppas att du har 
lust att medverka!

Konversationsmeddelande till informanterna

Hej!
Jag heter Hanna Karlsson och är masterstudent i biblioteks- och informationsve-
tenskap vid Uppsala universitet. Jag ska i min uppsats undersöka taggning här på 
Mazily, och kommer med anledning av detta att genomföra ett antal intervjuer 
med medlemmar härifrån. Jag undrar om du skulle vilja ställa upp på en intervju?

Intervjun beräknar jag tar cirka 1–1,5 timme och kommer framför allt att be-
röra din användning av Mazily som sajt i allmänhet, och taggningen i synnerhet. 
Exempelvis kommer frågorna att handla om hur du valt dina taggar och använder 
dig av andras, hur du använder sajten och dina upplevelser av den. Jag tar med 
mig en dator så att vi kan titta på sajten tillsammans under intervjun.

I uppsatsen kommer alla som intervjuas att anonymiseras, vilket innebär att 
inga namn eller annat som kan leda tillbaka till just dig som informant skrivs ut.  
Jag är den enda som arbetar med uppsatsen och kommer att vara den som utför al-
la intervjuer. Intervjun genomför vi var och när det passar dig bäst, hemma hos 
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dig eller på något lugnt café exempelvis. Tyvärr kan jag inte ge någon ersättning 
mer än att jag självklart bjuder på fikat!

Jag hoppas att du har lust att vara med! Tänk på saken. Jag är mycket tacksam 
om du svarar på det här mejlet oavsett om du vill vara med eller ej, så snart som 
möjligt. Detta för eventualiteten att jag måste gå vidare med andra informanter. 
Om du har några frågor, så är det bara att mejla här eller använda kontaktuppgift-
erna nedan.

Ha en bra dag!

Vänliga hälsningar, 
Hanna Karlsson 
xxx.xxx@xxxx.xx 
xxx-xxx xx xx
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Bilaga 2

Här återfinns guiden som användes vid intervjuerna med informanterna. Alla in-
formanter frågades om alla teman och underordnade punkter i guiden, men ord-
ningen följdes inte strikt utan anpassades beroende av informantens svar.

Intervjuguide

Medlemskapet på Mazily
Att bli medlem
Mål med medlemskapet
Aktiv tid och aktivitet på sajten
Att presentera sig själv

Egna taggar
Skapande av taggar
Strategier
Inspiration och påverkan från andra och från sajten

Andras taggar
Användande av andras taggar
Taggmatchningens betydelse
Tolkning av andras taggar
Användning av sökfunktionen

Identitet
Relationen mellan person och självpresentation, hos sig själv och hos andra
Normers påverkan
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