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Handledare: Christoffer Kindblad

Examinator: Marta Cuesta

Typ av arbete: C-uppsats i sociologi

Syfte: Syftet blir i denna undersökning att få en ökad förståelse av varför de kvinnor 
och  män  i  åldrarna  25-35 år  lever  som singlar  och  vad  de vill 
bevara i sina liv. Även att se på vilka yttre faktorer som påverkar 
denna status och dess fortlevnad. 

Problemformulering: Vår huvudfråga som vi utgår ifrån är; Vad avgör valet mellan att 
leva som singel eller ingå i en tvåsamhet?

Teoretiska perspektiv: Den teoretiska referensramen har skapats utifrån sociologiska 
teorier inom området mänskliga beteenden i grupp och 
individuellt. 

Metod: Studien är en fallstudie med ett hermeneutiskt synsätt. Detta val har lett till att 
en kvalitativ undersökning i form av semistrukturerade intervjuer. 

Empiri: Vi har ställt frågor kopplade till singellivet samt även några frågor om 
tvåsamheten. Tio intervjupersoner, varav fem kvinnor och fem 
män deltog. De svar vi fått fram har vi använt oss utav som en 
grund inför analysen.

Slutsatser: Våra informanter är måna om att uttrycka sin självständighet. Vidare gör de 
skillnad på vad en misslyckad samt lyckad singel är. De lever ett 
aktivt liv vilket innebär umgås med vänner och gå ut. De anser att 
ha andra singelvänner omkring sig är mycket viktigt. Alla har en 
önskan om tvåsamheten i framtiden.
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Purpose: The purpose of our study is to gain a higher understanding about why women 
and men in the ages of 25 – 35 live as singles and what they want 
to preserve in their lives. Also to look at the extraneous factor’s 
that effect the status and it’s survival.

Question: What decides the choice between living a single – life or being in a relationship? 

Theoretical perspectives: The theoretical frame of sociology reference has been created from 
theories within the perspective of the human behavior in 
communities and individuals.

Method: Our study is a case study characterized by a hermeneutic perspective. The 
methodological choice has resulted in a qualitative research 
containing semi – structured interviews.

Empirical foundation: The questions we have posed are related to the life of single people 
and also a few questions about relationships. Ten interview 
persons, of which five women and five men participated. The 
results were used as a foundation upon which our analysis was 
built on.

Conclusions: Our interview persons are anxious of expressing their 
independence. Further more they make a difference between a 
miss successful single and a successful single. They live an active 
life which means that socialize with friends and going out. To have 
other single friends in their environment is very important. 
Everyone have a will about being in a relationship in the future.
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1. Inledning
Vi inleder vår uppsats med en problemdiskussion som hjälper Dig som läsare att placera in  

vårt sociologiskt valda fenomen i en större kontext. Problemdiskussionen öppnar upp för vår  

problemformulering  som  sedan  följs  med  syftet  med  denna  uppsats.  Vidare  kommer  en  

redogörelse  av  betydelsen  av  studien.  Därefter  följer  en  redogörelse  av  uppsatsens  

avgränsningar och disposition.

Kurvan letar sig stadigt uppåt i statistiken när man tittar på Sveriges ensamhushåll. En rapport 

om  bostadsmarknaden  som  EU  har  gjort  visar  på  att  Sverige  är  det  land  med  flest 

singelhushåll än något annat land i Europa. Hela 47 procent av de svenska hushållen består av 

en  person och  28 procent  av två  personer.1 År  2006 fanns  det  32,5  procent  män  mellan 

åldrarna 25-34 år som bodde helt ensamma, utan vare sig barn, föräldrar, partners, släktingar, 

vänner eller andra personer i sitt hushåll och 20,8 procent kvinnor mellan åldrarna 25-34 år.2

    Överallt i media matas vi idag med olika tv – program där singlar presenteras på ett sätt och 

tvåsamheten på ett annat. Många underhållningsprogram såsom bland annat Bonde söker fru 

eller Ensam mamma söker handlar om hur singlar ska hitta en partner som de förhoppningsvis 

kan  dela  resten  av  sitt  liv  med,  helt  enkelt  ge  föda  till  drömmen  om tvåsamheten.  Den 

världsberömda tv – serien Sex and the City visar istället upp fyra kvinnor som i sitt singelliv 

lever ett storstadsliv med fart och fläkt. Dessa karaktärer är profiler av dagens singlar och 

deras sätt att leva likställer singelgruppens typ av livsstil.

    Intresset väcktes då vi började diskutera dagens motsägelsefulla inställning till  att vara 

singel. Som singel ska man visa sig stark och att man kan bemästra ensamheten samtidigt som 

man aktivt ska söka efter en partner. Eller första tanken väcktes egentligen då vi läste Ulrich 

Beck  och  Elisabeth  Beck  –  Gernsheims  bok  om  individualisering  där  de  belyser  detta 

fenomen ur ett intressant perspektiv. De menar att det är väl känt från tillgänglig data att de 

flesta män och kvinnor säger att de verkligen anser att skaffa barn är ett av deras mål i livet.3 

Den intressanta frågan här som de lyfter fram är varför så många unga människor misslyckas  

1 http://www.nyhetsportalen.se/v907230.html, 2008-10-15, kl: 16:42.
2 http://www.scb.se/templates/tableOrChart49666.asp, 2008-12-16, kl: 19:31
3 Beck .U, Beck – Gernsheim .E (2008:87f) Individualization, Sage Publications

http://www.scb.se/templates/tableOrChart49666.asp
http://www.nyhetsportalen.se/v907230.html


att uppnå detta mål, mer ofta än tidigare unga? Vilka är barriärerna, motståndet? De ställer 

frågan  om  det  är  andra  mål  i  livet  som  har  större  dragningskraft?  Det  är  inte  särskilt 

överraskande att de flesta singlar inte förbannar alla tankar av partnerskap men det intressanta 

i detta är frågan om varför de faktiskt lever ensamma.

    Det finns en motsägelse i detta resonemang som väckte vårt intresse. Att leva efter idealet 

att vara en stark och självständig singel samtidigt som vi ska söka efter den ”rätta” kan vara 

svårt att hantera. Är sökandet efter en partner lika med att erkänna sig som ensam? 

1.2 Syfte/ Problemformulering
Vår diskussion har lett oss fram till vår huvudfråga som lyder följande:

Vad avgör valet mellan att leva som singel eller ingå i en tvåsamhet?

    

Syftet blir då i denna undersökning att få en ökad förståelse för varför de kvinnor och män i 

åldrarna 25-35 år lever som singlar och vad de vill bevara i sina liv. Även att se på vilka yttre 

faktorer som påverkar denna status och dess fortlevnad i vårt postmoderna samhälle. 

1.3 Betydelsen av studien
Som vi  tidigare  har  nämnt  så  stiger  kurvan  på  singelhushåll  stadigt  uppåt.  Detta  är  ett 

fenomen som är här för att stanna. Vi tycker att det är viktigt att belysa fenomenet singel, 

eftersom vi  upptäckte  att  det  inte  fanns  så  många studier  kring detta  område.  Vi  tror  att 

betydelsen av denna studie är viktig då vi idag har fler singlar i vårt samhälle än någonsin 

förr. De har egna hemsidor, egna organisationer, det finns arrangerade singelresor, de är en 

stor grupp som är värd att undersöka och få en ökad förståelse för. På vägens gång har vi 

upplevt att vissa singlar inte känner att de kan göra sig hörda på samma sätt i samhället, att de 

är en grupp som förbises vad det gäller politiska beslut och andra bestämmelser. Kanske är 

det rätt att lyfta fram denna ”problematik”.

1.4 Avgränsningar
Område

Vi har endast koncentrerat oss på Göteborgsområdet då vi ville begränsa oss till en större stad. 

Anledningen till att vi valde en större stad var på grund av att vi anser att singlarnas vanor ser 

något annorlunda ut än de som bor i mindre orter. Singlarnas livsstil anser vi går hand i hand 

med storstadspulsen då också chansen att träffa en partner ökar. Eftersom vi båda två även bor 
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i  Göteborg så ansåg vi att  det också skulle underlätta för vår studie att  ha Göteborg som 

studieområde.

Heterosexuella

Vi har valt att rikta oss till  heterosexuella kvinnor och män. Att endast ha med dem i vår 

studie gjorde det lättare för oss att begränsa oss både i vår intervjuguide men även sen i  vår 

analys.

Ålder

De  som  ingår  i  vår  studie  är  kvinnor  och  män  mellan  25  och  35  år.  Att  vi  valde  det 

åldersspannet var för att även här begränsa vårt resultat. Vi tror att möjliga tankar kring sitt 

singelliv och sin framtid kan uppstå under denna period vilket är viktigt för vår studie och vårt 

resultat.  Yngre singlar anser vi inte har tänkt på sin framtid i samma utsträckning som de 

inom vårt valda åldersområde. Många prioriteringar och val man gör tror vi är i hög grad 

åldersrelaterade och vi kom fram till att vi var mest intresserade av individer mellan 25 och 35 

år samt att det ligger nära vår egen ålder som då även kan underlätta för oss att få tag på 

informanter.

Särbo och ensamstående

Vi har inte med några som varken är särbo eller ensamstående. Vi har tyckt det varit viktigt 

att de som vi har intervjuat själva har sett sig som singlar och varken har en partner eller barn. 

Ensamstående  med  barn  tror  vi  lever  ett  annat  typ  av  liv  med  andra  värderingar  och 

prioriteringar vilket inte skulle vara aktuellt för oss då vi är intresserade av singlars beteenden 

och tankesätt. 

1.5 Disposition

Kapitel  2  –  Bakgrund –  Singelns  värld: För  att  erbjuda läsaren  en klarare  bild  över  hur 

singelns  tillvaro  ser  ut  presenterar  vi  i  detta  avsnitt  lite  bakgrundsfakta.  Inledningsvis 
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redovisas  ett  historiskt  perspektiv  av  singlarnas  situation  samt  att  tidigare  forskning  som 

gjorts på singelområdet redovisas.

Kapitel 3 – Teori och begrepp: I teoriavsnittet behandlas våra sociologiskt valda teorier som 

vi ska använda som instrument i vår undersöknings – och analysdel. Vår referensram har sin 

grund  i  litteratur  om  nätverkssamhället,  individualisering,  tillit  och  rena  relationer  samt 

emotioner.

Kapitel 4 – Metod: Här i det följande kapitlet redovisar vi en konkret redogörelse över hur vi 

har gått tillväga empiriskt samt en presentation av analysmetod. Som inledning presenterar vi 

det vetenskapsteoretiska perspektivet följt av vår förförståelse. Därefter följer redovisning av 

metodval och tillvägagångssätt.

Kapitel  5  –  Resultat: I  detta  kapitel  presenteras  en  sammanställning  av  resultatet  av  vår 

empiriska undersökning. Syftet är ge Dig som läsare en helhetssyn på vår undersökning samt 

att  ge  en  bakgrund till  de  argumentationerna  som kommer  ligga  i  grund  för  vår  analys. 

Resultatkapitlet inleds med en presentation av våra informanter.

Kapitel  6  –  Analys:  De diskussioner  som  förs  i  analysdelen  har  sin  utgångspunkt  i  vår 

problemformulering. Analysen är baserad på vår empiriska undersökning och analyseras med 

hjälp av våra valda teorier som presenterades i teorikapitlet tidigare. Här ska empiri och teori 

kopplas samman och ge Dig som läsare en större förståelse för vår studie.

Kapitel 7 – Slutdiskussion: Som avslutningsvis diskuterar vi med egna åsikter och reflekterar 

kring uppsatsens resultat och slutsatser. I våra egna reflektioner kommer förslag till framtida 

forskning att presenteras. Slutligen följer en sammanfattning som återspeglar vår uppsats i 

helhet. 
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2. Bakgrund - Singelns värld
För att erbjuda läsaren en klarare bild över hur singelns tillvaro ser ut presenterar vi i detta 

avsnitt  lite  bakgrundsfakta.  Inledningsvis  redovisas  ett  historiskt  perspektiv  av singlarnas 

situation samt att tidigare forskning som gjorts på singelområdet redovisas.

2.1 Det historiska perspektivet
Barbara Feldon talar  om singellivet  och hur viktigt  det  är  att  känna stolthet  över att  vara 

singel. Hon skriver att singellivet ger frihet att ägna sig åt saker man tycker om att göra, utan 

att begränsas av partners tidsschema eller motstridiga önskemål.4 Hon nämner också att man 

inte ska tro att någon annan kommer göra ens liv underbart. Lyckan ligger i ens egna händer, 

och det är där den är som tryggast.5 Livet som singel är inte alltid idealiskt menar hon men 

förklarar  att  det  är  å  andra  sidan  inte  äktenskapet  heller.  Parförhållandet  är  ett  kartlagt 

territorium.  De som vågar  ge sig  ut  i  singellivet  är  pionjärer  i  en tillvaro  med få  kartor, 

oväntade fällor och ofantliga mängder äventyr. Hon skriver att det är däri dess storhet ligger.6

    Kristina Engwall nämner att singellivet är en ny typ av livsstil om man jämför med att leva 

som ensamstående, eller som ogift som man valde att kalla det under större delen av förra 

seklet. Forskning som tog vid i det förra seklet angående de ogifta kvinnorna väckte frågan 

hur pass frivilligt var beslutet att leva ett ogift liv när dessa kvinnor tvingades välja mellan 

arbete eller familj. Varken lagstiftningen, normerna eller värderingarna gjorde det enklare för 

kvinnorna att förena familj med arbete. Engwall nämner Yvonne Hirdman i sin bok då hon tar 

upp  1960  –  talets  prägling,  dvs.  ”husmoderskontraktet”.  Där  antogs  männen  vara 

familjeförsörjare och kvinnorna husmödrar med ansvar för hushållet och barnen. Men i mitten 

av 1960 – talet byttes detta genuskontrakt ut mot ett kontrakt som istället handlade om en 

tvåförsörjarnorm, ”jämlikshetkontraktet”. Flera år har gått sedan dess och kvinnor har kommit 

att delta ännu mer i yrkeslivet. Kvinnor behöver inte längre idag leva inom ett äktenskap för 

ekonomiska skäl då möjligheterna att kunna försörja sig själv ser annorlunda ut idag än det 

gjorde förr. Att ha en egen inkomst är en förutsättning för att man ska kunna vara singel idag 

och singlar utan barn anses även vara en väldigt köpstark grupp vilket media ofta trycker på.7 

4 Feldon .B, (2007:46) Stark, lycklig och singel, Damm förlag, Malmö
5 A.a. (2007:34)
6 A.a. (2007:6) 
7 Engwall .K, (2005:24f) Drömmen om den rätta – från singel till förälder, Institutet för framtidsstudier 
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    Engwall tar också upp hur det har sett ut tidigare för dem som vi idag valt att kalla singlar. 

Det har alltid funnits människor som levt som ogifta. En del har aldrig gift sig, andra har 

yrkesarbetat under en period i deras liv för att ha råd med ett giftermål. Trots deras saknad av 

en partner har vi aldrig valt att kalla denna grupp ogifta för singlar. Vad betyder ordet singel? 

Beskrivningarna är få som förklarar detta begrepp. Hon skriver att i begreppet singel ingår 

mer än bara ett civilstånd. Det kan även ses som ett uttryck för livsstil att leva och definiera 

sig själv som singel.8 

    Andelen ogifta var relativt stor i början av 1900-talet och uppskattningsvis en femtedel av 

de kvinnor som var födda mellan 1880 och 1900 gifte sig aldrig under sin fruktsamma ålder. 

Kvinnoöverskottet, dvs. att det fanns fler kvinnor än män i familjebildningsålder, antas vara 

en anledning till varför så många kvinnor runt förra sekelskiftet förblev ogifta. Detta kan till 

viss del förklaras med att män i större utsträckning än kvinnor emigrerade till Amerika medan 

kvinnorna i större utsträckning än män valde att flytta till städerna. Men dessa förklaringar är 

inte tillräckliga för att förstå hela bilden. På 1800- talet var inte antalet kvinnor per man högre 

än på 1700 talet då äktenskapsantalen var väsentligt högre. Engwall förklarar också att bland 

de kvinnor som tillhörde de högre samhällsklasserna var andelen ogifta mycket hög. De var 

de  kvinnor  som hade  råd  med  att  skaffa  sig  en  utbildning  och  möjligheten  att  göra  så. 

Arbetsgivaren  hade  enda  fram till  1939 möjligheten  att  avskeda  gravida  kvinnor  eller  de 

kvinnor som valde att gifta sig. I valet mellan arbete och familj så valde vissa kvinnor helt 

enkelt bort familjebildningen, speciellt de få kvinnliga akademikerna i början på 1900 – talet. 

En undersökning som gjordes på 1950 – talet  med svenska kvinnor baserad på intervjuer 

visade på att ensamstående kvinnor ofta kände sig åsidosatta. De stötte på svårigheter när de 

letade bra bostäder, det kunde vara problematiskt att ta banklån och deras inträde i det sociala 

livet begränsades och skedde inte på samma premisser som de gifta kvinnorna.9 

2.2 Tidigare forskning
I Engwalls bok presenterar hon sitt resultat av sin forskning. Efter att ha läst denna studie 

anser vi att den står väldigt nära vår egen studie vad det gäller singlar och deras synsätt på 

singellivet. Därför har vi också valt att lägga mest fokus här. Vi har valt ut de områden som vi 

tycker är mest väsentliga för vår egen undersökning och som kan visa på samband respektive 

skillnader i våra studier av singlar.

8 A.a. (2005:23f)
9 A.a. (2005:24f)
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2.2.1 Den stereotypa bilden av singlar
Hon förklarar  att  informanternas  bild av en singel  är  mer  kluven än den bild som media 

sänder ut, dvs. en singel är i huvudsak framgångsrik. I Engwalls enkäter samt intervjuer så 

träder det fram olika typer av schablonbilder av singeln. Dels nämns den ensamma och socialt 

misslyckade  singeln,  dels  den  framgångsrika  och  aktiva  singeln  men  också  den  festande 

singeln med flera sexuella kontakter. Kvinnornas svar skiljer sig från männens. Kvinnorna 

lyfter fram en mer antingen – eller bild av singeln då de antingen beskrivs som partygalna 

eller patetiska figurer. Antingen talar man om överblivna stackare eller oseriösa sexgalningar. 

Det blir en svart eller vit bild, av svag eller stark. Männens svar var en bild utan alternativ, 

antingen positiv eller negativ.

    Engwall tar även upp att hennes informanter har en föreställning om att singeln är ett 

storstadsfenomen. De män som intervjuats av Engwall nämner att det finns en stor skillnad 

mellan  att  vara  singel  i  en  småstad  eller  att  vara  singel  i  en  storstad  såsom Stockholm, 

Göteborg eller Malmö. De argument som tas upp i detta fall handlar om tillgången till olika 

sociala rum, dvs. mötesplatser.  I  en storstad är det mer ”vanligt” att vara singel och även 

anonym. Här kan man byta ut ett uteställe mot ett annat om det av någon anledning skulle bli 

obekvämt  med  det  gamla.  I  en  småstad  finns  inte  det  alternativet.  Engwall  nämner  våra 

möjligheter vi har idag att komma i kontakt med människor p.g.a. globaliseringen men är det 

till vår fördel alla gånger? Några av hennes informanter menar på att möjligheterna att träffa 

fler  kvinnor  ökar  i  storstäderna  men  att  småstädernas  begränsade  urval  på  något  sätt 

påskyndar själva valprocessen av en partner. Paradoxen här blir då att pga. vårt stora utbud av 

valmöjligheter  att  välja en potentiell  partner kan göra det svårare för oss att  faktiskt hitta 

någon.10 Sju av tio singlar anser att arbetsplatsen är ett bra ställe att träffa en partner på.11

2.2.2 Fördelar med singellivet
På frågan om fördelar med singelliv så hänvisar många av Engwalls informanter till egen tid 

och självbestämmande.  Frihet  och slippa ta hänsyn till  någon annan är  de ord de valt  att 

förklara singellivets fördelar. Att själv ordna sitt liv utan någon förklaring till någon annan är 

en annan positiv sak. Att utföra någon aktivitet eller ingå i ett socialt umgänge är också något 

som nämns som en fördel.12 Hela  trettionio procent av singelkvinnorna går på gym några 

gånger i veckan, tjugotvå procent utövar yoga och var femte singelman är vältränad.13

10 A.a. (2005:30-32)
11 http://www.hittakarlek.se/singel_statistik.asp, 2008-12-03, kl: 11:50
12 Engwall .K, (2005:35f) Drömmen om den rätta – från singel till förälder, Institutet för framtidsstudier 
13 http://www.hittakarlek.se/singel_statistik.asp, 2008-12-03, kl: 11:58
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2.2.3 Singellivets nackdelar
Baksidan med singellivet ser lite annorlunda ut. Där har Engwalls informanter tagit upp saker 

som ensamhet, frånvaro av närhet, både fysisk och social och att vardagen inte kan delas med 

en  person  till.  Andra  nackdelar  som  tas  upp  är  till  exempel  en  sådan  sak  som 

söndagsförmiddagarna då till exempel en informant nämner saknaden av en partner som man 

kan laga mat ihop med. Rädslan inför framtiden är en annan del av baksidan. Rädslan över att 

aldrig  få  barn  eller  hitta  någon att  bilda  familj  med.  Många män  som deltog  i  Engwalls 

undersökning men majoriteten kvinnor kände sig stressade över detta.14

    Sexlivet är en annan aspekt som tas upp som inte är till singlarnas fördel. Både kvinnorna 

och männen nämner bristen på närhet, värme och ömhet, saknaden av att inte vakna upp med 

någon vid sin  sida  och ett  oregelbundet  sexliv.  Bilden  som målats  upp angående singlar 

handlar om festande och frigjorda individer med ett vilt sexliv. Den bilden skiljer sig från hur 

Engwalls informanter upplever sin verklighet. Dock svarade två män i hennes undersökning 

att sexlivet var bättre i ett förhållande. Den ena tog upp att man kan ha sex med vem man vill 

och den andre såg ”one night stands” som en fördel. Vad det gäller flirtande och dejtande så 

fanns det både kvinnor och män som såg det som något positivt.15

2.2.4 Nöjd eller missnöjd singel?
De flesta  av  Engwalls  informanter  är  nöjda  med  sin  tillvaro  medans  ett  fåtal  är  mycket 

negativa. En kvinna ser inga fördelar alls med att vara singel då bristen på kärlek och rädslan 

för att aldrig få en familj och gifta mig är stor. En man upplever att han bemöts på ett negativt 

sätt och upplever skam över sitt  singelliv. Hur man står känslomässigt till  sin singelstatus 

påverkar  också  uppfattningen  av  olika  kommentarer  i  sin  omgivning.  Flera  av  Engwalls 

informanter påstår att släkten är värst vad det gäller sina frågor kring familjebildning osv. De 

”nöjda” singlarna bemöter dessa frågor med svar som ”jag vill inte ha vem som helst” och de 

med en mer negativ syn på singellivet uppfattar dessa frågor som påhopp. En annan viktig 

aspekt som Engwall tar upp angående om man känner sig missnöjd som singel eller inte är 

huruvida man ser på sina chanser att få ett förhållande. Tidigare erfarenheter av förhållanden, 

att ha varit sambo eller gift osv. skapar en viss trygghet inför framtiden då vetskapen om att 

man tidigare blivit accepterad av en partner finns. Det väsentliga i detta tycks enligt Engwall 

vara att man då kan jämföra singellivet och parförhållandet.16

14 Engwall .K, (2005:36f) Drömmen om den rätta – från singel till förälder, Institutet för framtidsstudier 
15 A.a. (2005:37f)
16 A.a. (2005:41-43)
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2.2.5 Målet är inte att vara singel hela livet
Majoriteten av Engwalls informanter tycker sig vara nöjda med sin tillvaro,  men trots det 

hoppas de att framtiden ska se annorlunda ut. Engwalls frågade vart de såg sig själva om fem 

år  och  tre  fjärdedelar  utav  kvinnorna  hade  förhoppningar  om  pojkvänner,  sambos  eller 

giftermål. De flesta såg sig själva ha barn eller planera för barn. Vad det gäller framtidssynen 

på familj  skiljer sig männens svar från kvinnorna. Endast en tredjedel av männen nämner 

flickvän, sambo eller hustru. De som inte ser en så stor förändring i sitt liv om fem år är också 

nöjda med detta. Femton procent av männen svarade att de inte hade en aning om hur det 

skulle se ut och det kan ju till  viss del förklara varför inte lika många har nämnt familj  i 

framtiden. De talar istället mer om sina framtida yrkesplaner än vad kvinnorna gör och hoppas 

på en förbättrad privatekonomi.

    En tiondel av kvinnorna nämner att det kanske inte sker någon förändring men är okej med 

det. Fyra kvinnor har svarat med ett antingen eller svar. En informant svarade, ”Antingen så 

lever jag i en bra relation med en man och har ett barn, eller också har jag accepterat ett 

barnlöst  liv  och då lever jag kanske ensam och har  ett  liv fyllt  av resor och aktiviteter”. 

Samma ämne berörs på Internetsidan Hittakärlek.se där nio procent av singelmännen vill ha 

barn på en gång och  tjugofyra procent av singelkvinnorna  anser att  barn inte är något för 

dem17.

    I tre av fyra fall så tror sig dessa fyra informanter ha ett innehållsrikt och givande liv medan 

den fjärde såg ett liv av ensamhet, bitterhet och desperation. Familjebildning är något som 

även männen helst vill se i framtiden, men vissa förklarar att det inte får bli ett måste. Det 

väsentliga för dem är att hitta rätt partner först och främst och få ett fungerbart förhållande. 

Två menade också på att som singel skapar man vissa vanor, och ovanor, och att det med 

tiden kan bli svårt att ändra på dem. Detta menar de kan påverka lusten att träffa någon.18

17 http://www.hittakarlek.se/singel_statistik.asp, 2008-12-03, kl: 15:03
18 Engwall .K, (2005:44f) Drömmen om den rätta – från singel till förälder, Institutet för framtidsstudier 
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2.2.6 Tvåsamhetens fördelar respektive nackdelar
De svar Engwalls informanter har gett skiljer sig mycket lite åt, oavsett ålder, kön eller om 

man har barn eller inte. Fördelarna som medföljer tvåsamheten är enligt dem känslan av att 

inte vara ensam, att ha någon att dela glädje och sorg med, att ha en diskussionspartner eller 

helt enkelt ha någon att dela vardagen med. Någon att ge kärlek och värme till och någon som 

man får värme och kärlek ifrån osv. Ekonomiska favörer är något  som många av hennes 

informanter tar upp då de ser fördelar med ett gemensamt hushåll.

    Nackdelarna är likaså likartade.  Nödvändigheten av att kompromissa, förlora tid för sig 

själv, att anpassa sig och den vanemässiga vardagen man talar om som även omfattar sexlivet 

är  ett  svar  som  är  genomgående  hos  Engwalls  informanter  vad  det  gäller  tvåsamhetens 

nackdelar. Någon menar på att spontaniteten försvinner i en parrelation då man exempelvis 

inte kan åka iväg på resor med kort varsel då man eftersträvar en gemensam semester. Flera 

stycken av informanterna, både kvinnor och män, nämner att risken för att bli lämnad är en 

utav tvåsamhetens nackdelar. De beskriver tvåsamheten som ett sårbart tillstånd och rädslan 

över att bli ”svikna”, ”dumpade” och ”lämnade” finns där (Engwall, 2005:83f).

2.2.7 Ekonomiskt perspektiv
Som  Engwalls  informanter  förklarade  vid  frågan  av  fördelar  med  tvåsamheten  kom 

ekonomiproblematiken upp. Att det är dyrare att leva som singel styrks även av en artikel som 

skrevs i DN år 2006. Där singlar nämns som en bortglömd grupp i samhället, trots att den 

gruppen är så stor. När budgetar läggs glömmer politikerna bort singlarna. De skriver att det 

är som om singlar inte finns. Att det skulle vara skamligt att vara singel i vårt samhälle. Vad 

det gäller just den ekonomiska biten tas de löpande utgifterna upp då den kostnaden ska bäras 

av en inkomst och inte två. De hänvisar till statistiska centralbyrån när de tar upp siffror som, 

den kvinnliga singeln har kostnader på knappt 163 000 kronor årligen och den manliga drygt 

168 000 kronor. De som lever ett samboliv däremot har utgifter på cirka 147 000 kronor.19

2.2.8 Beteenden kring konsumtion
Louise Ahlander, Karolina Blacharska och Catrin Jeppsson (2004) är tre kvinnliga studenter 

från Lunds universitet  som skrivit  en C – uppsats vid namn,  Att attrahera en singel – en  

studie  av ett  åtråvärt  segment.  Den är  skriven för området  marknadskommunikation  men 

passar väl in på vårt valda ämne och valda teorier. De tar bland annat upp hur singeltrenden 

skapar en förändring vad det gäller konsumtion och beteendet kring konsumtion. De menar att 

19 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=585951, 2008-12-04, kl: 10:58
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singlar  anses  söka  snabba  och  bekväma lösningar  och  handlar  impulsivt.  I  deras  slutsats 

nämner de att singlar är utseendemedvetna och måna om att uttrycka sin könstillhörighet och 

könsidentitet. De har ett aktivt levnadssätt som innebär att de gärna spenderar tid tillsammans 

med  vänner  som  också  fungerar  som  källor  till  influenser  och  social  identifikation  och 

påverkan.20

2.2.9 Möjligheter på nätet
Snabbheten  är  något  som Engwalls  informanter  lyfter  fram som en fördel  vad  det  gäller 

Internet. Där är det lätt att skapa kontakt och man mer har ett ”samtal” över nätet istället för 

att man ”skriver” eller ”chattar”. Att kontakta någon över Internet behöver inte vara så seriöst 

och inte heller behöver det innebära att man söker efter en partner och det är en fördel enligt 

dessa  informanter.  En  manlig  informant  nämner  att  Internet  är  mer  accepterat  än 

kontaktannonser då de upplevs som lite desperata och speciellt nu när Internet är så etablerat. 

De flesta som har anmält sig till en dejtingsida har blivit uppmanade av vänner, med ett visst 

motstånd, då rädslan för att uppfattas som desperat spökade.21 Att Internet skulle vara något 

positivt kan också siffrorna visa då, 50 procent av singelmännen anser att kontaktannonser på 

internet är ett utmärkt sätt att hitta en partner och 44 procent av kvinnorna.22

2.2.10 Media
En  ny  studie  som  gjorts  av  forskare  vid  Heriot  Watt  University  i  Edinburgh  visar  att 

romantiska  filmer  kan  ge  både  orealistiska  och  ohälsosamma  förväntningar  på  riktiga 

förhållanden. Sammanlagt studerades 40 succéfilmer från 1995 till 2005, och i majoriteten av 

filmerna faller paret för varandra direkt. Enligt forskarna utger också dessa filmer det budskap 

att det endast finns en perfekt partner, en föreställning om ödet då par i romantiska komedier 

genast  förstår  varandra.  Enligt  studien  tror  personer  som  ser  på  dessa  filmer  i  större 

utsträckning på förutbestämd kärlek. Fler väntar sig ett perfekt förhållande medans färre tror 

på att man behöver kämpa för relationen för att hålla ihop. Problematiken kring detta är att de 

flesta vet att idén om det perfekta förhållandet är orealistiskt men vissa påverkas mer av hur 

media lyfter fram den här bilden, mer än vi inser. De som tror att det ska vara så blir därmed 

besvikna på hur verkligheten ser ut.23

20 http://www.uppsatser.se/uppsats/b6dec7ab66/, 2008-12-04, kl: 12:32
21 Engwall .K, (2005:44f) Drömmen om den rätta – från singel till förälder, Institutet för framtidsstudier 
22 http://www.hittakarlek.se/singel_statistik.asp, 2008-12-03, kl: 15:30
23 http://www.aftonbladet.se/wendela/relationer/article4009511.ab, 2008-12-16, kl: 16:40
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3. Teori och begrepp
I teoriavsnittet behandlas våra sociologiskt valda teorier som vi ska använda som instrument  

i  vår  undersöknings  –  och  analysdel.  Vår  referensram  har  sin  grund  i  litteratur  om  

nätverkssamhället, individualisering, tillit och rena relationer samt emotioner.

Som  teoretiska  referensramar  har  vi  valt  att  använda  oss  av  Manuel  Castells  teori  om 

nätverkssamhället. Vi använder oss också av Ulrich Beck och Elisabeth Beck – Gernsheim 

teori om individualisering. Samt tillit  och rena relationer som Anthony Giddens utvecklar. 

Dessa teorier, främst nätverkssamhället och individualisering, har lyfts fram för att behandla 

vår frågeställning, rörande de avgörande valen, ur ett macro – perspektiv. Där sedan Giddens 

teorier  skapar  en  övergång  från  ett  macro  -  till  ett  micro  –  perspektiv.  Som  sedan 

aktualiseringen av Lars Dahlgren och Bengt Starrins emotionsteori,  med tonvikt på Horton 

Cooleys tes om spegeljaget. Individualisering var det första som väcktes i våra tankar kring 

vårt uppsatsämne som vi anser symboliserar dagens postmoderna samhälle och kom därmed 

att bli en stor del av vårt framställande av data. Vidare kände vi att individen i stort styrs av 

sina emotioner. På rekommendation fick vi tips om nätverkssamhället och rena relationer. Då 

vi idag har skapat en ny form av nätverk där vi mer eller mindre är sammankopplade med 

varandra. Samt att vi lever i ett samhälle där det handlar om att ge och ta. Vi anser att dessa 

teorier styrker varandra och hjälper oss att svara på vår problemformulering.

3.1 Nätverkssamhället
Manuel Castells förklarar informationsteknologins revolution världen över och dess snabba 

utveckling. Vidare menar han på att dessa omställningsprocesser som innefattar teknik och 

ekonomi  även  lika  dramatiskt  förändrar  det  sociala.  Patriarkatet  är  ifrågasatt  och  många 

samhällen  har  genomgått  en  förvandling.  Genusrelationerna  handlar  inte  alltid  längre  om 

reproduktion  utan  har  blivit  mer  av  en  stridszon.  Resultatet  blir  att  relationerna  mellan 

kvinnor, män och barn har omdefinierats. Vidare påverkar det även relationerna på familjens, 

sexualitetens  och personlighetens område.  I en sådan tid av okontrollerad och en aningen 

förvirrad förändring tenderar individer att  gruppera sig kring primära identiteter:  religiösa, 

etniska, territoriella, nationella. De återfinns starkast i fundamentala religiösa samfund. I den 

värld som vi i väst lever i bestående av rikedom, makt och bilder som flödar fritt blir sökandet 

efter  identitet  (kollektiv  eller  individuell)  en av huvudkällan  till  vår  sociala  mening.  I  en 

historisk period som har präglat av organisatoriskt sönderfall, där institutioner har tappat sin 

legitimitet och stora sociala rörelser har försvagats ligger meningsskapandet av sin identitet 
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inte i vad det gör utan efter vad de är, eller tror sig vara. Parallellt med detta styr det globala 

nätverket individen, grupper, religioner och till viss del länder allt eftersom vad målet är som 

eftersträvas i nätverket. Det blir en klyfta mellan det abstrakta (globala och historiska) och 

identiteter. ”Våra samhällen struktureras alltmer kring en bipolär motsats mellan Nätet och 

Jaget  (2000:17)”. Denna strukturella slitning mellan funktion och mening utsätts de sociala 

kommunikationsmönstren  för  en ökad påfrestning.  När  detta  händer  att  kommunikationen 

bryts  samman  och  inte  ens  längre  består  av  konflikfyllda  kommunikationer  så  alieneras 

sociala  grupper  och  individer  från  varandra.  De uppfattar  varandra  som främlingar  och  i 

värsta fall som hot. Den sociala splittringen växer på grund av att identiteter blir mer specifika 

och svårare att dela.24                        

3.2 Individualisering
Ulrich Beck och Elisabeth Beck – Gernsheim skriver att  det  knappast  finns någon annan 

önskan  som är  så  utspridd  i  väst  idag  som att  leva  sitt  eget  liv.  Kärlek,  äktenskap  och 

föräldraskap  kräver  att  sammanbinda  två  personers  individuella  livshistorier.  Vad  driver 

människor att sikta högt i sina liv? De nämner att människor idag i ökad utsträckning kämpar 

med att leva sina egna liv i en värld som successivt blir mer och mer ”uppkopplad” globalt. 

Idag sprider allt fler ut sina liv i separata världar. De talar om globalisering av biografi och 

har valt att kalla detta för övergången från platsmonogami till platspolygami vilket innebär att 

man  har  övergått  från  att  vara  platsbunden  till  att  befinna  sig  på  olika  platser  vid  olika 

tillfällen i sitt liv.25

    Social  reflexion -  behandlingen  av  motsägelsefull  information,  dialoger,  förhandling, 

kompromissa – är nästan detsamma som att leva sitt egna liv. De skriver att det har blivit 

normalt för människan att prova på olika typer av identiteter och ur denna mix skapas ett liv. 

Även de traditionella valen blir beroende av de val man gör. De måste bli valda, försvarade 

och förklarade gentemot andra alternativ och levas ut som en personlig risk. Såsom kärlek och 

äktenskap blir till en risk.26 När Beck talar om dagens samhälle och individen så framför han 

den som en ganska osäker och irrationell värld och talar om ”att leva på en vulkan” och om en 

”jag  -  feber”,  en  ”egoistepidemi”.  Dock  handlar  det  om en  ny  tid  där  nya  förhållanden 

uppstår, mellan individ och samhälle, det blir ett nytt socialt liv. Vilket innebär att individen 

själv förväntas att iscensätta sitt liv, sin identitet och sina sociala band. Det handlar om att 

24 Castells M. (2000:16f) Nätverkssamhällets framväxt, Daidalos 
25 Beck .U, Beck – Gernsheim .E (2008:22, 25) Individualization, Sage Publications 
26 A.a. (2008:26f)
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själv göra sina val i så väl arbete och fritid. Dessa val kan i sin tur kopplas samman med 

emotioner så som rädsla och ångest. Han menar att en omedvetenhet hos individen återfinns, 

en omedvetenhet om det som faktiskt styr  henne i  sitt  liv.  Det kan innebära att  individen 

känner skam för sådant hon i själva fallet  inte rår för samt känna stolthet över något hon 

egentligen inte förtjänar. 27

    Enligt  de  gamla  värdesystemen  var  ens  individualitet  tvunget  att  vara  underordnad 

kollektivismen.  De  nya  ”vi”  orienteringarna  skapar  någon  form  av  samverkande  eller 

osjälvisk  individualism.  Att  tänka  på  sig  själv  och  leva  för  andra  ansågs  förr  vara  en 

motsägelse men idag handlar att leva ensam att leva socialt. Beck och Beck-Gersheim betonar 

att  begreppet  individualisering  inte  är  detsamma  (och som oftast  blandas  ihop med)  som 

neoliberal individualism. Där neoliberal står för att individen kan bemästra allt i sitt liv och att 

denna bemästring av livet kommer inifrån individen, även att man inte har någon tvång till 

andra. De menar att det handlar om en institutionaliserad individualism. Den handlar inte om 

den  fria  viljan  utan  möjligheten  att  ha  insikt  i  sig  själv.  De  erfarenheter  man  har  av 

individualitet har verifierats av olika kvalitativa intervjuer och studier och alla pekar på en 

central punkt, kravet på att ha egen kontroll. Kontroll på sina egna pengar, tid, bostad och 

hälsa.  Med andra ord så kräver människor att  skapa sina egna perspektiv på livet  och ha 

möjligheten att leva efter dem. 28

    Utbildning är kopplad med urval och kräver därför individens förväntningar på en högre 

rörlighet. Dessa förväntningar fortsätter att vara effektiva trots om bilden av att en utbildning 

skapar större rörlighet är en illusion, då utbildning mer eller mindre är ett skydd mot lägre 

rörlighet. Det är trots allt endast möjligt att klara en utbildning genom att individuellt lyckas 

med uppgifter,  examinationer  och tester.  Så fort  människor  träder  in  på arbetsmarknaden 

upplever de rörlighet. De måste tvinga sig själva att ta kontroll över sina egna liv då de annars 

riskerar  att  bli  ruinerad  ekonomiskt.  Arbetsmarknaden  är  en  drivande  kraft  bakom 

individualiseringen i människors liv. De blir relativt beroende av ärvda eller nya band som 

exempelvis familj, vänner, partnerskap osv.29

    Idag är vi inte lika beroende av familjen som förr. Människor med kulturellt varierande 

bakgrunder träffas och umgås med varandra och de sociala relationerna med grannskapet är 

27 Dahlgren L., & Starrin B. (2004:106f). Emotioner Vardagsliv Samhälle – En introduktion till  
emotionssociologin. Malmö: Liber AB 
28 Beck .U, Beck – Gernsheim .E (2008:28) Individualization, Sage Publications 
29 A.a. (2008:32f)
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mycket mera löst organiserat än tidigare. Traditionella former av umgängen utanför familjen 

håller  på  att  försvinna  och  idag  väljer  istället  medlemmar  i  en  familj  sina  egna  separata 

relationer och lever inom egna nätverk. Dagens nya former av sociala relationer och sociala 

nätverk måste väljas individuellt,  även sociala band, som är på väg att bli reflexiva, måste 

etableras, underhållas och konstant uppdateras med nya individer.30

    På 50 - och 60 talet svarade människorna klart och tydligt på frågorna om deras mål i livet; 

det var ett ”lyckligt” familjehem, en ny bil, en bra utbildning för barnen och en högre standard 

av levnad. Idag svaras det annorlunda. Idag handlar svaren om individualitet och identitet, 

utvecklingen av ”personliga förmågor” och att ”hålla saker och ting i rörelse”.31 Vad det gäller 

dagens moderna system av äktenskap,  räknar man inte enbart  med att  partnerna väljer  att 

bygga upp ett gemensamt liv; de måste göra det. Förr var både familj och äktenskap inbäddad 

i ett större sammanhang av relationer. Samma sociala liv som pulserade i hemmet pulserade 

på gatan och i hela samhället. Idag däremot, representerar varje liten familj en egen subvärld. 

Detta kräver en större ansträngning av både parter i ett äktenskap. Idag har vi olika livsstilar, 

värderingar, sätt att tänka och kommunicera. Vardagliga rutiner som måste anpassas till en 

familjevärld.32

    Fler unga har möjlighet att studera, om de finner ett arbete, har de också en större chans till  

ökad inkomst vilket innebär fler möjligheter att spendera pengarna på sådana saker som resor, 

bilar,  och  andra  konsumtionsvaror.  Det  kan  också  innebära  att  mer  energi  läggs  på 

planeringen av sin karriär. Allt detta stoppar upp en tidig familjebildning och i många fall 

sätter  det  även  stopp  för  möjligheten  att  skaffa  barn,  då  barn  tveklöst  innebär  en  stor 

begränsning i sin rörlighet.33

3.3 Tillit och rena relationer
Anthony Giddens ser tillit som ett skydd för att handskas med de risker som råder. Genom att 

man befinner sig bland de man litar på skapar det en trygghet, ens rutiner likaså. Han lyfter 

också fram att i dagens moderna samhälle försöker man skapa sin livsstil och livsbanor som 

resulterar i en sammanhållen identitet eller personlighet. Samtidigt som individen ger sig i 

kast med detta ökar även kraven, kraven på att anpassa sig i vårt mångfacetterade samhälle 

och göra legitimerade  val.  Det  Giddens  för  fram handlar  i  mångt  och mycket  om Becks 

30 A.a. (2008:35)
31 A.a. (2008:38)
32 A.a. (2008:92f)
33 A.a. (2008:121)
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reflexivitet,  att  skapa  en  livsberättelse  där  ens  val  framstår  på  ett  så  rimligt,  rationellt, 

känslomässigt och moraliskt sätt som möjligt. 34

    Giddens  nämner  Sharon  Thompson  och  hennes  undersökning  som  gjordes  på  150 

amerikanska  tonåringar.  Hon  fann  stora  skillnader  mellan  flickornas  och  pojkarnas  svar 

angående sex. Det centrala temat i flickornas berättelser kallar Thompson för  sökromansen. 

Sökromansen, den romans som riktar in sexualiteten mot en förekommen framtid; på vägen 

till målet ses sexuella sammankomster som omvägar. Målet är en slutlig kärleksrelation. Sex 

är  ett  slags  ”bränsle”  och  romansen  ett  strävande  efter  den  framtida  bestämmelsen.  Idag 

behöver det inte sexuella handlanden vara ett uppskjut på det önskade förhållandet utan att ha 

sex  med  en  ny  partner  kan  innebära  inledningen  till  det  eftertraktade  mötet,  dock  talar 

sannolikheten emot.35 

    Giddens lyfter upp en paradox då han förklarar att användningen av äktenskapet blir som 

ett medel för att uppnå en sorts autonomi. Den romantiska kärleken är ett spel med framtiden 

som insats. Han nämner en ren relation. Ett begrepp som Giddens snarare vill betrakta som 

avgränsande än beskrivande. En ren relation avser en situation där en social relation upprättas 

för sin egen skull. Giddens utvecklar detta som ett grundval som bygger på vad var och en 

kan  få  ut  av  ett  bestående  förhållande  med  den  andra.  Som  bevaras  endast  i  den  mån 

relationen anses vara så pass tillfredsställande för båda att det är värt att bevara den. Förr 

förknippades kärlek huvudsakligen till den sexuellt ”normala” befolkningen, där sexualiteten 

höll sig inom äktenskapets ramar. Idag kopplas kärlek i allt högre utsträckning till sexualitet 

inom ramen för den rena relationen.36

    Giddens har valt att benämna, att öppna sig själv för den andra, för sammanflödande kärlek. 

Sammanflödande kärlek är aktiv men inte förutsättningslös. Därför går den inte ihop med den 

romantiska kärlekens egenskaper som ”för evigt-” eller ”den enda-”. Idag är skilsmässor och 

separationer inga ovanligheter i vårt samhälle och enligt Giddens kan dessa fenomen ses som 

en följd av den sammanflödande kärlekens framväxt. Betydelsen att finna en ”speciell person” 

förlorar sin betydelse och istället handlar det mer om den ”speciella relationen”. För att uppnå 

en sammanflödig kärlek är förutsättningarna att det sker känslomässigt utbyte från båda håll. I 

takt med att intimiteten utvecklas, utvecklas också kärleken och endast då. Det är parterna 

34 Dahlgren L., & Starrin B. (2004:106f). Emotioner Vardagsliv Samhälle – En introduktion till  
emotionssociologin. Malmö: Liber AB 
35 Giddens .A, (2001:52), Intimitetens omvandling, bokförlaget Nya Doxa
36 A.a. (2001:57f)
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själva som väljer i vilken utsträckning, beroende på hur beredda de är att avslöja behov och 

intressen och synliggöra sårbarhet för den andra.37

3.4 Emotioner; skam och stolthet
Lars Dahlgren och Bengt Starrin tar upp betydelsen av emotioner, våra känslor, vad gällande 

skapandet  av sociala  band mellan  människor.  Emotioner  så  som skam och stolthet  är  ett 

avgörande för kvaliteten på dessa band. Kanske är det dessa emotioner som gör ett samhälle 

möjligt.  Emotioner  är  indikatorer på hur  det  står  till  med olika relationer,  både till  andra 

människor  och till  samhället  som helhet.  Vid relationsemotioner  anses  skam,  stolthet  och 

förälskelse vara typiska. Dessa emotioner är socialt och kulturellt konstruerade. Med kanske 

undantag för de så kallade primära emotionerna som ilska och rädsla.38

    Någonting som skulle kunna förklara hur emotionerna skam och stolthet uppstår är Charles 

Horton Cooleys tes om spegeljaget som just innefattar dessa emotioner. Han menar på att ens 

självkänslor uppstår till en följd av att man ser sig själv genom den andres perspektiv. Det 

görs en bedömning om hur den andre ser på en själv. Ser denne negativt på en så uppstår 

skam  och  respektive  stolthet  om  man  anser  att  denne  ser  positivt  på  en.  Idag  i  vårt 

postmoderna  samhälle  har  skammen  kommit  att  innebära  ett  tecken  på  svaghet  och 

underlägsenhet.  Denna tes  är  någonting som den tyske  sociologen Sighard Neckel  driver. 

Vidare menar han på att om man visar skam så förlorar man även makt. I det postmoderna 

samhället  har ens emotionella tillstånd blivit beroende av andra människors omdömen och 

således  inte  kunnat  uppnå  den  önskade  graden  av  självständighet,  vilket  idag  i  vårt 

postmoderna samhälle har kommit att bli en norm. Ett ypperligt sätt att studera emotioner på 

är genom sociala rörelser. Dessa sociala rörelser, eller i alla fall en del, har i syfte och bildas 

just  för  att  förändra  medlemmarnas  sociala  identitet  eller  självbild.  Skammen  över  sitt 

handikapp, sin hudfärg eller sexuella läggning byts ut till  stolthet, allt detta genom sociala 

rörelsers omvandling av känslor.39

    I  dag  görs  bedömningar  av  risker  i  större  utsträckning  vad  gällande  emotioner.  Om 

individen upplever en risk kan detta leda till handlingsförlamning och fruktan. Det kan också 

leda till att man tar sig för något som ökar ens chans till ett bra liv. Ett exempel är vetskapen 

om riskerna kring rökning. Denna vetskap medföljer en mängd olika känslor, så som skam 

37 A.a. (2001:60f)
38 Dahlgren L., & Starrin B. (2004:15, 18). Emotioner Vardagsliv Samhälle – En introduktion till  
emotionssociologin. Malmö: Liber AB

39 A.a. (2004:19, 26, 28)
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och rädsla om man upplever ett misslyckande rörande sin situation, respektive stolthet om 

man  i  stället  upplever  en  lyckad  åtgärd  av  sin  situation.  Någonting  som  är  viktigt  vid 

övervägandet av ens emotionella ställningstagande är hur viktigt man upplever att hälsan är. 

Det kognitiva och det känslomässiga ingår i en helhet och det är känslorna som bestämmer 

riktningen och därmed styr prioriteringen. Det viktigaste för individen, det hon strävar efter är 

positiva  känslomässiga  bekräftelser  från  sina  medmänniskor.  Som  Parson  uttrycker  det, 

””Människans liv handlar om att älska och bli älskad, om att tycka om och bli omtyckt, om 

att akta och bli aktad”” (2004:102).40

Vad är mänsklig natur och förändras den? Cooley förklarar det genom tre olika sätt. Där den 

första  handlar om att  i  början av våra liv,  när vi  föds,  har vi  inga direkta  kunskaper.  Vi 

utvecklas  sedan  långsamt  utifrån  miljön  runt  omkring  oss.  Det  andra  berör  vår  sociala 

mänskliga natur och hur den utvecklas i intima associationer med våra primära grupper, som 

främst är familj och grannskap. Vilket går att återfinnas i stort sätt över allt och fungerar på 

liknande  sätt.  Denna  ”natur”  existerar  främst  i  relation  till  primära  sociala  normer  och 

värderingar, som återskapas i medvetenhet om en själv i förhållande till andra, enligt gruppens 

synsätt. Den är mer specifik och uppfattningen om den ses på liknade sätt oberoende var vi 

befinner oss, för att den byggs upp på liknande sätt. Ändras den så kommer vårt mänskliga 

beteende göra det med den. Den tredje handlar om hur andra element från vissa situationer 

och  institutioner  påverkar  vår  mänskliga  natur.  Cooley  menar  på  att  den  med  största 

sannolikhet är förändringsbar. Beteendet varierar beroende på vad situationen kräver. Vi kan 

gå från att vara otroligt själviska i ena situationen till att vara generösa i en annan.41

40 A.a. (2004:99-102)
41Cooley C. H Human Nature and the Social Order (Revised edition). New
York: Charles Scribner's Sons (1922:13f)
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4. Metod 
Här i det följande kapitlet redovisar vi en konkret redogörelse över hur vi har gått tillväga  

empiriskt  samt  en  presentation  av  analysmetod.  Som  inledning  presenterar  vi  det  

vetenskapsteoretiska  perspektivet  följt  av  vår  förförståelse.  Därefter  följer  redovisning  av 

metodval och tillvägagångssätt.

4.1 Vetenskapsteoretiskt perspektiv
Det finns två vetenskapliga huvudriktlinjer, positivism och hermeneutik. Positivismen har sin 

grund i  naturvetenskapen  men  har  sedan  spritt  sig  till  andra  vetenskaper.  Hermeneutiken 

däremot har sin grund i en humanistisk riktning. Medan positivismen tror på den absoluta 

sanningen,  har  hermeneutiken  en  mer  förståelse  för  relativistiska  tankegångar.  Det  är  en 

vetenskap som gör tolkningar genom förståelsen för andra människor.42 Att söka en förståelse 

för vår problemformulering var syftet och gjorde det genom tolkning av vårt resultat. Vilket 

medför  att  vår  vetenskapliga  riktlinje  blir  hermeneutiken.  Den kvalitativa metoden är  den 

metod som denna typ av resultat bäst framkommer. Eftersom användningen av intervjuer ger 

en möjlighet att tolka och förstå det som andra människor säger sig uppleva. 

4.2 Förförståelse
Med tanke på att vi båda är eller har varit singlar under en längre tid så känner vi till  de 

möjligheter samt begränsningar som medföljer med detta. De dubbla budskap som vi ständigt 

matas  med  försöker  vi  även  förhålla  oss  till.  Vi  upplever  att  normen  i  det  postmoderna 

samhället  idag  fortfarande  är  att  man  ska ingå  i  en  tvåsamhet.  Vi  båda  har  känt  av  den 

paradoxala problematiken vad det gäller att vara singel och vi tyckte det skulle vara intressant 

att ta fram luppen och undersöka detta lite närmare och se varför det ser ut som det gör. 

Vänner, bekanta, familj, arbetskollegor o.s.v., överallt i vår omgivning finner vi individer som 

är mitt  uppe i kampen mot ensamheten eller andra som försöker hitta en mening med sitt 

singelliv eller de som valt att se det från ett annat perspektiv och helt enkelt glorifierar livet 

som singel. Det visas stolt upp i  dag att  man kan vara ensam och stark, att  man har valt 

ensamheten. Valet blir det viktiga, blir man lämnad eller uttrycker att man inte egentligen vill 

vara  ensam så  kan  det  ses  som en  aning  sorgligt.  Alltså  ligger  styrkan  i  att  själv  välja 

ensamheten innan ensamheten väljer en. Fast kan viljan att visa sig stark hindra oss att ta 

42 Thurén T. (1991:10, 46). Vetenskaplig teori för nybörjare. Liber AB
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steget ut och öppet söka tvåsamheten? Här kan vi i stället se dagens tabu. I dag anser vi att 

man generellt inte är villig att visa ett allt för stort intresse, för snabbt. Då kan man anses som 

desperat  och  patetisk. Dock  kan  vi  se  en  viss  acceptans  när  det  gäller  att  gå  med  i  ett 

dejtingforum 43 och på förhand kryssa i vad man gillar och inte gillar för att sedan bli ihop 

matchad med de mest lämpliga partners. Varför är man då singel? Speciellt eftersom vissa 

utrycker en vilja att nå tvåsamheten och andra endast vågar drömma om den. Vi vill öka vår 

förståelse angående varför det ser ut som det gör, vad är de bidragande orsakerna? Eller är 

ovanstående resonemang enbart påståenden som i själva verket inte alls representerar dagens 

samhälle? Vi kanske river hela illusionen om viljan att leva i en tvåsamhet.

4.3 Intervjuguide
Innan en intervju påbörjas bör man ge respondenten så pass mycket information, en bakgrund, 

så att denne vet vad syftet är. Vidare bör denne även uppmanas om varför bandspelar används 

och denne har några frågor. Allt detta ska alltså ske innan intervjun påbörjas, andra fakta om 

intervjun och forskningen bör väntas med att ges tills först efter intervjun. Efter detta är gjort 

hänger det på de första minuterarna av intervjun om respondenten känner sig trygg nog att 

delge intervjuaren de fakta som efterfrågas, att öppna sig för en främling eller inte. Det ligger 

då på intervjuaren att  skapa en god kontakt  genom att  lyssna uppmärksamt,  visa intresse, 

förståelse och respekt för det informanten delger. Samtidigt som intervjuaren gör detta måste 

denne uppträda obesvärat och vara klar med vad man vill få fram av intervjun. 44

    I slutet av intervjun bör en uppföljning av intervjuns syfte framföras igen och kanske mer 

detaljerat. Detta för att ge ro till informanten som kan uppleva en viss spänning och oro efter 

att intervjun har genomförts. Eftersom den som har blivit intervjuad kan ha varit öppen om 

personliga och känslomässiga upplevelser, och därmed även orolig över om det kommer att 

utnyttjas. Det kan även vara så att informanten upplever en tomhet, eftersom denne har gett 

utan  att  få  någonting  tillbaka.  En  annan  upplevelse  som  inte  är  allt  för  ovanlig  är  att 

informanten känner att intervjun har varit genuint berikande, att informanten har fått tala fritt 

med  en  uppmärksam  lyssnare  och  kanske  rent  av  fått  nya  insikter  i  dennes  liv.  För  att 

ytterligare  ge  informanten  möjligheten  att  tillägga  bör  man  fråga  om  denne  har  några 

ytterligare frågor innan intervjun avslutas helt. Ovan skrivet sker oftast först när bandaren har 

stängts av.45    
43 Internet sidor som bland annat www.spraydate.se (där man kan hitta en flirt, en ny vän eller kärleken), 
www.match.com  (är till för de personer som söker kärleken och är på jakt efter ett seriöst förhållande) och andra 
liknande dejtingsajter.
44 A.a. (1997:120) 
45 A.a. (1997:120f)
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    En intervjuguide kan se ut på olika sätt och vår ser ut på så sätt att den är halvstrukturerad. 

Med det innebär det att intervjuguiden innehåller olika teman som ska beröras och även en del 

förslag  till  frågor.  Sedan är  det  upp till  intervjuaren om guiden ska följas  strikt  eller  om 

intervjuarens omdöme är bra nog för att spontant följa intervjuns utveckling och hoppa mellan 

olika teman samt frågor, att ha möjligheten att komma på relevanta frågor under intervjuns 

gång. Vilket vi ansåg oss ha samt att vi ansåg att genom att utföra intervjun med en sådan 

öppenhet skulle det även ge oss mer intressanta och relevanta svar.

    Precis  som vi  nämnt  fungerade  våra frågor mer  som riktlinjer  än som ett  manus.  Vi 

punktade upp de, enligt vårt tycke, mest relevanta områden och därifrån strukturerade vi upp 

vad vi ville få reda på inom just det området.  Allra först gick vi igenom de övergripande 

frågorna.  Där tyckte  vi  att  det  viktiga var att  fråga om just  deras civilstånd för att  få det 

bekräftat  att  våra  informanter  betraktar  sig  själva  som singlar  och  inte  som något  annat, 

exempelvis frånskild. Samtalsområden skrev vi ner efter en slags tidsaxel. Vi började med 

deras barndom och relation till familjen då vi tyckte det var relevant att veta hur de själva är 

uppvuxna. Vilken typ av syn på familjebildning de har tagit med sig hemifrån, om föräldrarna 

har haft några krav på dem som på något sätt påverkat deras livssituation idag, dvs. att de är 

singlar. Därefter frågade vi dem vad som skett efter deras gymnasietid, vilka arbeten de haft 

och vilka resor de gjort osv. Det tyckte vi var intressant att veta då vi ansåg att vad de tidigare 

hade gjort kan ha påverkat deras val idag. Hur de lever, hur länge de har bott  på ett  och 

samma ställe osv. Sådana saker som har kommit att spela en stor roll i vår analys. Det tredje 

temat  är  närrelationer.  Där  vi  tog  upp  relationen  till  vänner  och  familj.  Hur  deras 

livssituationer  har  påverkat  våra  informanters  syn  på  sina  liv.  Även  känslan  över  sin 

livssituation  anser  vi  kan  avgöra  hur  man väljer  att  uppfatta  sitt  liv  som singel  och  sina 

prioriteringar av val vilket är högst relevant att veta i en sådan studie som vår. Nästa tema är 

tidigare relationer. Vårt resonemang kring detta tema grundade sig i att vi ansåg att tidigare 

erfarenheter av tvåsamheten kan påverka framtida beslut om att ingå i en tvåsamhet igen. 

Även denna information vi fått  av våra informanter  har ökat vår förståelse angående vårt 

fenomen. Avslutningsvis valde vi att ställa mer öppna frågor som skapade en diskussion kring 

singellivet och tvåsamheten. Detta tema innehåller frågor som bland annat handlar om hur de 

disponerar  sin  fritid  idag  samt  frågor  kring  framtiden.  Detta  hjälpte  oss  att  förstå  våra 

informanters tankar bättre. Samt fick vi en bild av hur deras prioriteringar ser ut vilket vi 

ansåg vara viktigt för att förstå vår problemformulering bättre. Hur de till exempel anser sig 

leva om tio år kan säga ganska mycket om deras inre önskningar. Önskningar som vi absolut 
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har haft  användning av i  analysen och som har hjälpt  oss att  urskilja vissa betydelsefulla 

mönster. Med tanke på att det kan vara problematiskt att hitta frågor som på ett konkret sätt 

förklarar informantens emotioner så är det något vi fick försöka tolka under intervjuns gång. 

Vi valde ändå att ställa frågan rätt ut om de har upplevt emotionerna skam och stolthet i deras 

singelliv samt i eventuella tidigare förhållanden. Dock märkte vi ganska snabbt att det var ett 

känsligt ämne och att de kanske inte var särskilt öppna för att tala om framförallt skam. Trots 

denna problematik kring detta tycker vi ändå vi fick ut en hel del intressant information som 

vi har haft stor nytta av i vår analys.

4.4 Hermeneutik - Analysmetod
Den analysmetod som vi har valt  att  använda är hermeneutisk tolkning.  Det centrala  i  en 

hermeneutisk tolkning är just tolkningen av en specificerbar mening och frågor som i vårt fall 

återfinns i de utförda intervjuerna, som i sin tur är återskapade i text. Vår förförståelse och 

kunskap kring området kommer här att ha en stor betydelse. Det handlar alltså om att skapa en 

gemensam tolkning av texternas mening. Från forskningsintervjuerna av våra respondenters 

livsvärldar har vi omarbetat till text som i sin tur ska tolkas. En hermeneutisk tolkning har 

även en dubbel betydelse. Dels så lyfter den fram den dialog som har skett och texterna som 

har framkommit, dels som ett kartläggande av processen och tolkningen hos intervjutexterna. 

Denna kartläggning av texterna kan uppfattas som en dialog eller ett samtal.46 

    För  att  kartlägga  och  kategorisera  en  mening  använder  man  sig  av  den  så  kallad 

hermeneutiska cirkeln. Den går ut på så sätt att se framkomsten och tolkningen av de olika 

delarna av meningarna som ett resultat av helheten. Att ständigt förhålla dem emot varandra. 

Sedan kan den enskilda meningen komma att  förändra den ursprungliga helhetsmeningen, 

som sedan i sin tur kan ändra meningen hos de enskilda delarna och så vidare. Denna process 

kan  ses  som  oändlig  och  är  mångt  och  mycket  det  men  praktiskt  så  upphör  den  då 

framkomsten av en rimlig mening uppstår och är fri från inre motsägelser. Detta är några av 

hermeneutikens grundprinciper,  att ständigt växla mellan delar och helheten. Vilket ger en 

möjlighet  till  en  djupare  förståelse  av  meningen.  En  annan  princip  handlar  om  textens 

autonomi, vilket innebär att texten måste förstås utifrån sin egen referensram, vad texten själv 

säger om temat. Vid analys gäller det här att tolkningen ska utgå från de uttalandena gjorda av 

respondenterna av deras egen livsvärld. De biologiska och psykologiska teorier hos individen 

46 Kvale S. (1997:42, 49) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur
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om ämnet  är  inte  det  primära  utan  det  handlar  i  stället  om att  fördjupa  och  vidga  den 

autonoma meningen i intervju uttalanden.47 

    Vidare  krävs  även  en  kunskap  om  ämnet  hos  forskaren.  Att  redan  vid  starten  av 

intervjuerna vara påläst och besitta den kunskap som erfordras. Detta för att sedan kunna se 

nyanser i de meningar som kommer till uttryck, även för att se de olika teman där meningarna 

kan  placeras.  Denna  förförståelse  och  kunskap  kommer  givetvis  ha  en  viss  påverkan  på 

resultatet. Här gäller det då att vara så medveten om dessa som möjligt och se hur vissa frågor 

resulterar i vissa svar. Medvetenheten bör man alltid ha vid en kvalitativ intervju, eftersom det 

är forskaren och respondenten som bestämmer resultatet tillsammans.48 

4.5 Urval
En kvalitativ metod är mer av ett subjektivt sätt att göra urval på, även oftast på ett kanske för 

litet urval, med däremot kan resultatet från en kvalitativ studie ge en större inblick i hur ett 

visst  fenomen  tolkas  eller  tillämpas  i  en  viss  grupp  inom  ett  visst  område.  Miles  och 

Huberman (1984) citeras i boken angående vem man ska forska på och var. De menar att man 

måste  komma ihåg att  man inte endast gör ett  urval av människor utan också av miljöer, 

händelser och processer. Det betyder att när man gör ett urval betyder det så mycket mera än 

bara bestämma vem som ska delta i ett projekt.49 Någonting som vi hade med oss vid vårt 

urval var just detta. Att vårt urval bestod av individer boende i en storstad (i samma storstad). 

Vår ålderspann satte vi inom ramen av 25 – 35 år dock höll  sig våra informanter mellan 

åldrarna 25 – 32 år. Genom att vi har tagit hänsyn till detta hamnar de i samma miljö och 

genomgår liknade händelser och processer. Vilket i sin tur leder till ett mer konkret urval som 

därmed även blir lättare att behandla och få fram ett resultat. Det blir ett mer selektivt urval. 

När man använder sig av kvalitativ metod finns inte behovet av ett slumpmässigt urval. De 

används inte för att  generalisera utan mer som ett exemplifierande syfte.  I den kvalitativa 

metoden blir därför urvalet alltid selektivt av studieobjektet. Detta kan man göra på många 

olika sätt och det finns inga speciella regler för hur urvalet ska ske.50  

    Vi har bland annat gjort ett kvoturval bestående av tio respondenter, vilket innebär att vissa 

kvoter  så  som kön,  ålder  osv.  ska  uppfyllas.  Detta  är  givetvis  inte  någonting  som i  en 

47 A.a.(1997:50f) 
48 A.a. (1997:52)
49 Ryen A. (2004:71). Kvalitativ intervju – från vetenskapsteori till fältstudier. Malmö: Liber AB
50 Svenning C., (2003:110) Metodboken – Samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling Klassiska och nya 
metoder i informationssamhället Källkritik på Internet, Lorentz förlag, Eslöv
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kvalitativ undersökning direkt går att likna de stränga krav som krävs vid ett slumpmässigt 

urval. Utan denna urvalsmetod lämpar sig vid enklare kvalitativa undersökningar.51 I vårt fall 

innebär detta att vi medvetet har valt ut respondenten så att kvoten mellan könen ska vara 

jämn samt att de befinner sig inom en viss åldersram, 25 – 35 år. Vilket till viss del var ren tur 

att det blev en sådan jämn fördelning av de båda könen. För att vidare göra ett urval efter att 

ramen hade satts upp över vad vi sökte använde vi ett snöbollsurval. Vilket innebär att en 

intervju ger möjligheten till fler intervjuer.52 Genom att få kontakt med en kunde vi också få 

kontakt med flera,  genom rekommendationer.  Vi kunde här föra informationen vidare och 

berätta vad vi sökte, så som kön, ålder osv.

    Vårt urval är nödvändigtvis inte ett representativt urval, då vi enbart har utfört intervjuer 

med tio individer. Dessa kan alltså inte återspegla hur samhället ser ut i stort, utan enbart kan 

ge en ökad förståelse av fenomenet.

4.6 Etik
Med tanke på vår undersökning, där vi ställer frågor som berör andras privatliv, krävs det en 

noggrannhet av de etiska aspekterna. Dels för att inte förstöra för forskare som kommer efter 

och dels för att inte konsekvenserna ska bli förödande för informanterna eller de närstående 

som ställt upp i undersökningen. Vetenskapsrådet har på sin hemsida tagit fram fyra etiska 

principer som bör följas vid forskning. Vi är inget undantag utan dessa bör och har även vi 

förhållit oss till under vår sociologiska undersökning. I korta drag handlar dessa fyra etiska 

krav om följande:

    Informationskravet lyfter  fram vikten i att  forskaren skall informera de av forskningen 

berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte.

    Princip nummer två är  samtyckeskravet. Deltagare i en undersökning har rätt att själva 

bestämma över sin medverkan.  Konfidentialitetskravet handlar om att uppgifter om alla i en 

undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet. Personuppgifterna 

skall  förvaras  på  ett  sådant  sätt  att  obehöriga  inte  kan  ta  del  av  dem.  Frågan  om 

konfidentialitet har ett nära samband med frågan om offentlighet och sekretess. Som forskare 

får vi endast använda insamlade uppgifter om enskilda personer för forskningsändamål och 

det är den sista principen, nyttjandekravet.53

51 A.a.(2003:111)
52 A.a.(2003:111)
53 http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf, 2008-12-16, kl: 16:02
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    I våra intervjuer har vi varit noga med att informera informanterna om vad som gäller innan 

vi  startat  intervjun  vilket  följer  informationskravet.  Vi  har  också  tagit  hänsyn  till 

samtyckeskravet på så sätt att vi har gett informanterna möjligheten att bryta när som helst vid 

obehag och förklarat  att  de själva får  läsa det  färdiga materialet  och godkänna det  innan 

inlämning  om  de  så  önskar.  Vi  har  varit  mycket  noggranna  med  att  understryka  deras 

anonymitet. Vid användning av diktafon förstår vi om en viss osäkerhet kan uppstå och därför 

har  vi  tydliggjort  att  det  materialet  tillsammans  med  allt  annat  som sägs  under  intervjun 

endast är till hjälp för vår undersökning och att även det såklart handskas anonymt. Med tanke 

på att vi använde oss utav snöbollseffekten så umgås en del av våra informanter inom samma 

kretsar och kan ha kännedom om varandra. Detta är vi medvetna om och att det kan skapa 

vissa  etiska  problem  då  våra  informanter  ska  ta  del  av  vårt  resultat.  Dessvärre  blev  vi 

medvetna om denna risk efter intervjuernas gång och skulle som Kvale förklarar göra det klart 

för våra informanter innan vi började intervjun vem som senare kommer att få tillgång till 

materialet.54 Hur  de  ska  ta  del  av  arbetet  får  vi  komma  överrens  med  informanterna 

individuellt och tillsammans bestämma en lösning.

4.7 Kvalitativ metod

Då vårt syfte mer söker en förståelse än någonting som är mätbart, passar det sig bättre med 

en kvalitativ metod i stället  för en kvantitativ metod. Anne Ryen tar upp att forskare som 

väljer att använda sig utav kvalitativ forskning väljer också att studera saker i deras naturliga 

miljö. De försöker klargöra eller tolka fenomen utifrån den mening som människor ger dem. 

Det finns flera olika sätt inom den kvalitativa metoden,  bland annat intervju, observation, 

analys av text och dokument samt användning av visuella medier.55 I vår studie är intervjuer 

och observation det som används för framställning av data. Ryen nämner fyra kännetecken 

som man brukar säga är gemensamma för kvalitativ undersökning som kan användas som 

riktlinjer. Den första handlar om att man tar fram kvalitativ data i form av bilder och ord, inte 

siffror.  Den  andra  beskriver  hon  som  naturlig  data,  d.v.s.  genom  observationer  och 

ostrukturerade intervjuer. Mening framför handling, men ur aktörens eget perspektiv är det 

tredje  och  det  fjärde  kännetecknet  handlar  om  att  utöva  induktiv  hypotesgenererande 

forskning hellre än hypotesprövande.56 I vårt fall är behandling av naturlig data det aktuella. 

54 Kvale S. (1997:109) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur

55 Ryen A., (2004:14) Kvalitativ intervju – från vetenskapsteori till fältstudie, Liber AB
56 A.a. (2004:16)
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Vi är även medvetna om att möjligheten att generalisera resultatet så det gäller för en större 

population existerar inte vid en kvalitativ metod på samma sätt som det gör vid en kvantitativ 

metod. 

    Vi har som nämnt tidigare använt oss av intervjuer som en del av insamlingen av vår data, 

så kallade djupintervjuer57. Vilket innefattar att enbart ett fåtal respondenter används och att 

intervjuguiden är utformad efter vissa givna teman eller punkter, dock helt utan strukturerade 

formulär.  Som  forskare  bör  man  använda  dessa  teman  eller  punkter  som  en  preliminär 

utgångspunkt, som en påminnelse om vad intervjun ska handla om. Det är alltså viktigt att 

vara öppen och beredd på vissa ändringar av riktlinjen i intervjun. Respondenten kan ta upp 

sådant  forskaren  själv  inte  har  tänkt  på,  eller  vinklar  en  frågeställning  på  ett  oanat  sätt. 

Forskaren  bör  kunna  ställa  nya  typer  av  frågor  och  föra  fram  nya  aspekter  under 

intervjutillfället.  Ett måste vid dessa intervjutillfällen är en bandspelare. Detta på grund av att 

det är näst intill omöjligt att hinna anteckna allt som sägs på plats. Alltså viktig information 

kan gå förlorad. Vidare är det också viktigt att notera/anteckna under intervjuns gång. Vilket 

görs för att underlätta framtida analys, idéer kan uppkomma under tiden som i efterhand kan 

glömmas bort om de inte antecknas där och då. Att förlita sig på sitt minne är alltså ett osäkert 

kort. Detta ovanstående resonemang är någonting vi har valt att utgå ifrån. Dock valde vi att 

inte redovisa våra observationer då vi ansåg dem vara bristfälliga. Istället leddes intervjuerna 

av en aktiv och en passiv intervjuare. Då vår utgångspunkt var vår intervjuguide och de teman 

vi valt att dela in frågorna i uppstod som även Ryen påpekar nya frågor. Trots det har alltid 

intervjutillfällen haft en röd tråd och aldrig strävat iväg utanför våra valda teman. Någonting 

vi snabbt noterade vad det gäller inspelningen av intervjuerna var att diktafonen skapade en 

osäkerhet och nervositet hos majoriteten av våra informanter. Detta är vi medvetna om kan ha 

kommit att påverka en del svar de gett oss. 

    Vår studie är en så kallad fallstudie. Vi genomförde intervjuerna med syfte att analysera 

och exemplifiera inte för att generalisera. Vårt urval är av ett fåtal individer. Intresset ligger i 

att se processer, hur den insamlade data utvecklar sig. Någonting som definierar det extra som 

en fallstudie är just att användning av intervju och observation sker. Att använda sig av denna 

metod  gör  det  möjligt  att  använda sig  av flera  variabler  och tar  bort  tänket  av  att  pröva 

bestämda hypoteser. Det ger oss även en möjlighet till  en mer intensiv beskrivning av det 

fenomen vi valt att undersöka, att utveckla en helhetsförståelse.58

57 Svenning C., (1997:81f) Metodboken,  Lorentz förlag, Eslöv
58 Halvorsen K. (1992:68). Samhällsvetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur. 
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4.8 Tillförlitlighet
Tillförlitligheten,  dvs.  reliabiliteten  grundar  sig på att  de mätningar  som gjorts  är  korrekt 

utförda. Denna princip i positivistisk forskning är viktig på så sätt att samma metod ska kunna 

användas av olika personer på samma material. Därmed ökar forskningens reliabilitet.59 Kvale 

talar  om utskriftens  reliabilitet.  Han  lyfter  fram problematiken  som kan  uppstå  när  man 

skriver ut samhällsvetenskapliga intervjuer. Utskriften blir en slags tolkning av intervjun som 

kan uppfattas som olika av de som skriver  ut.  Han nämner  att  kvalitén på utskriften kan 

förbättras om man är klar över utskriftens syfte.60

    Att man endast har undersökt det man menade att undersöka och ingenting annat kallas för 

validitet.  Hur  man  ska  bedöma  validiteten  beror  på  vilken  målsättning  man  har  med 

undersökningen. Har målet uppfyllts? Att reliabiliteten finns i en undersökning kan det råda 

enighet om samtidigt som validiteten kan bedömas helt olika av olika personer.61 

    Lika  mycket  som Kvale trycker  på tolkningen  av en intervju trycker  han  på hur  det 

ursprungliga,  levande  samtalet  i  ansikte  mot  ansikte  interaktion  försvinner  i  en  oändlig 

utskrift. För att sedan som Kvale förklarar återigen bli nämnda som slaktade i söndersprängda 

citat.62 

    Vad det gäller vår undersökning går inte reliabiliteten att mäta då vår empiri inte går att 

generalisera. Vi har endast lyft fram exempel på hur det kan vara och hur det kan se ut. Den 

ena livshistorien är inte den andra lik och därmed kan ingen annan forskare få fram samma 

svar som vi fått utav våra informanter. Däremot var vårt syfte med undersökningen att söka en 

förståelse  vilket  vi  anser  att  vi  fått  fram  i  vår  analys.  Med  vår  problemformulering  i 

bakhuvudet och kunskap om olika teorier kom vi fram till de som på tydligast sätt förklarar 

vårt valda fenomen. De frågor och teman vi skapat i vår intervjuguide föddes ur våra valda 

teorier  och därmed förlitar  vi  oss på att  de är  av stor relevans för vår undersökning. Den 

informationen vi hämtat från litteratur och artiklar  är skrivna av etablerade författare samt 

trovärdiga hemsidor. Huruvida våra primärdata, dvs. våra informanters utsagor är tillförlitliga 

eller inte kan vi inte uttala oss om. Däremot tror vi och hoppas att alla har svarat så nära 

sanningen som möjligt.

59 Thurén T. (1991:22). Vetenskaplig teori för nybörjare. Liber AB
60 Kvale S. (1997:150) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur
61 Thurén T. (1991:22f). Vetenskaplig teori för nybörjare. Liber AB
62 Kvale S. (1997:166) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur
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    Vad det gäller utskrifterna av våra intervjuer är vi klart medvetna om att det är vår egen 

tolkning som bestämmer hur vi väljer att höra vissa saker och betona vissa ord. Som Kvale 

nämner  så  är  det  självklart  en  fördel  att  vi  vet  utskrifternas  syfte  då  vi  även  utförde 

intervjuerna vilket kan underlätta att förstå och tolka vid en utskrift. Vad det gäller slakten av 

texten  och  söndersprängda  citat  har  vi  varit  noggranna  med  att  inte  ta  någonting  ur  sitt 

sammanhang och på ett så rättvist sätt som möjligt föra fram våra informanters historier.
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5. Resultat
I detta kapitel presenteras en sammanställning av resultatet av vår empiriska undersökning. 

Syftet är ge Dig som läsare en helhetssyn på vår undersökning samt att ge en bakgrund till de  

argumentationerna som kommer ligga i grund för vår analys. Resultatkapitlet inleds med en  

presentation av våra informanter.

5.1 Presentation av informanter

På grund av  de  etiska  aspekterna  har  vi  valt  att  använda oss  utav  fiktiva  namn på  våra 

informanter.  Denna  sekretessåtgärd  är  någonting  vi  informerade  dem  om  vid 

intervjutillfällena. 

5.1.1 Jessica
Jessica är 25 år och har arbetat som frisör de senaste fem åren i centrala Göteborg. Dit hon 

flyttade från Norrköping som 20 – åring. På gymnasiet gick hon frisörprogrammet. Hon valde 

Göteborg då Norrköping upplevdes som en liten håla och att man tröttnar snabbt, hon ville 

komma bort. Hon har dessutom ingen större lust att återvända. I Norrköping växte hon upp 

mestadels med sin mamma då hennes föräldrar var skilda och hennes pappa valde att flytta 

tillbaka till sitt hemland Serbien när hon var tonåring. Hon har en väldigt nära och bra relation 

till  sin mamma men känner  att  hon måste  leva  sitt  liv  och inte  hennes  mammas.  Jessica 

uttrycker  en ovilja till  att  flytta  ifrån Göteborg om det inte skulle vara för ett  väldigt bra 

jobberbjudande. Hon upplever inte att hon har någon press på sig hemifrån vad det gäller 

arbete eller sin singelstatus. Jessica uttrycker sig att vänner betyder väldigt mycket för henne. 

Hon nämner  också att  hon inte påverkas särskilt  mycket  av hennes vänners civilstatus  då 

hennes vänskapskrets består av både par och singlar. Dock är den vännen hon umgås mest 

med också singel. Hennes ensamhet är som störst när det är brist på saker att göra och hösten 

faller  på  men  när  hon  umgås  med  sina  vänner  känner  hon  inte  av  ensamheten.  Jessica 

uttrycker  inte  att  hon är  aktivt  sökande efter  en  partner  däremot  dejtar  hon killar  genom 

vänner och genom krogen, aldrig via några dejtingsajter. Jessica har aldrig tidigare reflekterat 

över begreppet singel utan refererar det som att det är hennes liv. Vidare uttrycker hon sig 

såhär;

”(…) ÅH singel det är bara mitt liv, liksom som singel, jag har varit singel så länge så det är inget jag 
har tänkt på. Jag bryr mig inte om dom andra är singlar eller inte (…)”
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Hon har heller inte reflekterat så mycket över den mediala bilden av singelliv eller tvåsamhet. 

Den uppfattningen hon har från media angående singlar är att det är stor fokus på dejting. 

Själv uttrycker hon att hon inte blir nämnvärt påverkad av detta eller tycker synd om sig själv 

men menar att det kanske är bra för vissa.

 ”(…)jag är inte den som tycker synd om mig själv för att jag är singel så därför så bryr jag mig inte 
om någonting kommer på tal om singelliv (…) Det är klart att de försöker hjälpa singlar för det finns 
ju ändå stackars människor som kanske inte vill vara singlar och aldrig kommer få någon.” 

Vid 25 år och framåt anser Jessica att man börjar bli mer seriös och tänker mer på framtiden. 

Hon  upplever  sig  att  vara  kräsen  i  dagsläget  och  skulle  inte  börja  dejta  någon  om hon 

verkligen inte kände för personen ifråga. Kortare möten är inte hennes grej och hon trycker på 

att hon verkligen tänker efter redan innan hon ska träffa en ny person. Hon har haft ett seriöst 

förhållande tidigare som varade i två år och tog slut för att hon flyttade. Jessica strävar efter 

att man ändå ska ha familj, så om tio år ser hon sig själv som mamma med en make och är 

förhoppningsvis inte singel. Jessica har varit singel i ca fem år och hon värdesätter denna tid 

då hon anser att hon blivit mer självständig vilket hon lägger stor vikt i. Vid frågan om vad 

självständighet är för henne svarar hon;

”jag jobbar jag har mina egna pengar jag har betalat allting själv jag har bott själv jag sköter allting 
själv så att det är ju ändå självständigt på något sätt (…) jag har kämpat för mig själv hade jag haft 
någon hade jag nog fortfarande varit den här lilla bortskämda (…).”

Hon disponerar en del av sin fritid på arbetsplatsen, hemmamys med vänner och utgång på 

helgerna. Det Jessica vill bevara med sitt singelliv när hon ingår ett nytt förhållande är sina 

vänner  och sin frihet.  Hon utvecklar  det  en aning och ger  uttryck  för  de risker som kan 

medfölja när man går in i ett förhållande.

”Man ska ju fortfarande leva så som man gör men samtidigt ändra på lite saker men det jag inte gillar 
när någon går in i ett förhållande är att de glömmer hela sitt liv (…)” 

När det gäller  konsumtion spenderar Jessica mestadels av hennes inkomst på shopping av 

kläder och utgång. Ett tag i hennes liv var hon nästan tvungen att ha ett nytt plagg varje dag, 

men säger att hon har bättrat sig på den punkten idag. 

5.1.2 Calle
Calle är 25 år och arbetar som säljare i centrala Göteborg och reser en del inom arbetet. Han 

växte upp på landet 3 mil utanför Norrköping med båda sina föräldrar som fortfarande är gifta 

och en fem år äldre syster. Hans syster är också singel och har inga barn. Hans familj bor kvar 

i Norrköping. Efter gymnasiet gjorde Calle lumpen för att sedan börja arbeta på Stadiums 
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kontor i Norrköping. Universitetstiden tillbringade han i Örebro under fyra år där han läste 

ekonomiprogrammet  med  inriktning  marknadsföring.  Under  studierna  fortsatte  han  att 

sommarjobba  på  Stadiums  kontor.  Han  inledde  ett  förhållande  i  början  utav 

universitetsstudierna. Hon flyttade sedan till Göteborg och han flyttade efter ett år senare och 

de blev sambos. Det var bådas beslut att avsluta det fyra åriga förhållandet då de båda var ute 

och reste mycket. Calle uttrycker att de endast hade de tråkiga vardagliga sakerna gemensamt 

i slutändan. Han förklarar att de nog inte var redo att flytta ihop. De blev mer som vänner än 

som partners.  Men något som Calle tyckte  var jobbigt med separationen var att han hade 

flyttat till Göteborg för hennes skull och att han annars hade valt att flytta dit hans vänner bor. 

När  han  talar  om  förhållanden  så  förklarar  han  att  han  har  i  stort  sätt  alltid  varit  i  ett 

förhållande och ser därmed också att det endast är en tidsfråga innan han hittar någon ny. 

Calles svar på vad han ska tänka på till nästa gång han inleder ett förhållande blev.

”(…) att man lägger lite mer energi i kanske/ i förhållanden nästa gång så att det inte blir sådär att man 
gör  tråkiga  saker  ihop/  gör  saker  tillsammans  tror  jag  är  viktigt  (…)  vi  gjorde  inte  så  mycket 
tillsammans gick vi ut så gick vi ut var å en för sig med våra kompisar (…)”

Angående den ”eviga singeln” och varför vissa alltid är singlar tror han är kopplat till för höga 

krav på sin partner och att singellivet fungerar som ett slags skydd mot att släppa in någon på 

djupet och bli sårad. Han menar på att det kan upplevas som häftigt att vara singel och när 

man befinner sig i ett förhållande kan ibland gräset upplevas grönare på andra sidan.

”(…) jag vet ju själv när jag var i ett förhållande då lever man liksom lite igenom dom som är singlar 
eftersom man då inte får uppleva dom här/ det blir ju ganska skumma situationer som singel ibland 
liksom å då/ då tycker man att det är häftigt liksom även om man kanske inte/ lika när man är det själv 
(skratt).”

På sin fritid så tränar han och går ut emellanåt på helgerna. Calle säger att vänner är jätte 

viktigt. Han upplever att de flesta i hans umgängeskrets har ett förhållande och tycker att det 

är lite tråkigt att man inte är singlar samtidigt. Han upplever singellivet som ganska skönt och 

får mer tid till arbete. Calle känner ingen press på sig vad det gäller hans vänner och deras 

förhållanden, snarare tvärtom, kommer det så kommer det. Calle är inte aktivt sökande efter 

en partner men är inte främmande för att någon gång använda dejtingsajter. Han upplever 

ingen press från varken föräldrar eller vänner vad det gäller att hitta en partner. Calle säger att 

han inte känner sig så bunden till  Göteborg och skulle kunna tänka sig att  flytta  hem till 

Norrköping främst för vännernas skull eller någon annanstans om ett jobberbjudande dyker 

upp. Sin familj tror han inte att han skulle träffa särskilt mycket mer än vad han gör nu. Hans 

uppfattning  av  den  mediala  bilden  av  singeln  är  att  man  befinner  sig  i  någon  form  av 
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”mellanläge”, man väljer inte själv att vara singel och det är något han vill frångå. Om tio år 

ser Calle sig själv som småbarnsförälder och går kanske i giftastankar. Vart han bor spelar 

ingen roll. För honom är självständighet bland annat att han kan bestämma allting själv. För 

Calle betyder ordet singel att man är mer rörlig och kan ta snabbare beslut.

”(…) så är det ju så där har jag känt att jag inte kunna vart så självständig förut det är väl det som jag 
förknippar med singel då att man kan ta mer beslut kanske om att flytta iväg om man har något jobb 
någon annanstans å då kunna bestämma sig fort eller nått annat då.”

Calle  lägger  mest  pengar  på  mat  då  han  ofta  går  ut  och  äter  och  tätt  efter  kommer 

festrelaterade kostnader.

5.1.3 Carolina
Carolina är 29 år och har arbetat som massageterapeut sen lite mer än ett år tillbaka. Hon 

växte upp sju mil  utanför Göteborg på landet i  en trygg familj  där hennes föräldrar,  som 

fortfarande är gifta, bor kvar. Carolina kan inte själv tänka sig att flytta tillbaka dit, då hon 

anser att det är alldeles för litet och att det skulle vara en mardröm att återvända. Hon har nu 

bosatt sig i Göteborg på grund av att hennes vänner bor där samt att hon har nära till  sin 

familj. Efter gymnasiet bodde Carolina utomlands under åtta år, i England under fyra år där 

hon träffade en australiensisk kille och flyttade till Australien. Efter en tid fick hon sitt hjärta 

krossat och var singel de sista ett och ett halvt åren. Uppbrottet mellan dem upplevde hon som 

väldigt tungt, speciellt eftersom de hade bott ihop i fyra år. Ensamheten blev påfallande.

”ah det var jobbigt för att jag var ju så långt ifrån min familj och det var ju/jag kände mig så ensam 
liksom.” 

Carolina återvände till Sverige då hon kom till insikt att familjen är viktig. Väl på plats här 

hemma igen insåg hon att Sverige inte var så tråkigt som hon först hade trott. Hon säger att 

hon aldrig har känt sig så lycklig som hon gör nu hemma i Sverige, bitarna föll på plats. 

Anledningen till att Carolina från första början lämnade Sverige var för att hon ville ut och 

resa, allt var spännande och jättekul. Hon har en äldre syster som bor i England och har gjort 

det i 12 år. Systern har både man och ett barn. Hon har även sin bästa vän som bor i England 

och har gjort det i tio års tid. Carolina har känt krav på sig hemifrån tidigare. Dock inte längre 

då hon tror att de mest är stolta. Hennes vänner betyder allt för henne och de flesta av ingår i 

någon form av parrelation. Även fast hon inte missunnar sina vänner deras relationer upplever 

hon en viss negativ påverkan.
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”Som singel att man får mindre tid och jag tycker att det är lite tråkigt men samtidigt så vet jag att så 
fort jag träffar någon så blir/det blir ju så det blir ju en människa till, som betyder jätte mycket för dom 
(…) då kommer man i andra hand och det stör mig”

Själv har hon varit singel i två år och vill träffa en partner men försöker samtidigt att inte vara 

så aktiv, utan är det lite då och då. Hon har även testat på dejtingsajter men upplever att det 

inte finns något att hämta där. Trots att dejtingsajter enligt henne är ganska vanligt idag kan 

hon uppleva sig lite desperat när hon använder sig av dessa och vill kunna hitta en partner 

någon annanstans. Hon säger att hon skäms en aning för att hon har skapat profiler på sådana 

sajter  men att  hon samtidigt  pratar  öppet om det.  Carolina är  inte  mycket  för ”one night 

stands”, eftersom hon upplever att det är tråkigt och inte får ut så mycket av det. Om hon ska 

ha sex med någon ska hon i alla fall känna personen lite. Dock kan hon förstå varför man som 

singel har KK-förhållanden. Det blir ett substitut för närhet som man får i ett förhållande.

”(…) jag tycker det är helt okej, för om du är då en utav tjejerna som har pojkvän får ju du din kärlek  
och närhet från din kille men vi får ju inte det (…) visst det låter patetiskt och de är liksom/men så är 
det”

Krav på en partner tycker hon sig inte ha men säger att hon kan vara ganska petig, att man 

söker drömmannen. Carolina anser att som singel får man mer tid för sig själv men saknar 

fortfarande någon att dela sin tid med. Med sitt singelliv är hon stolt över att hon är själv och 

stark. Det viktiga när man går in i ett förhållande för Carolina är att man fortfarande ska vara 

”singel”, att man är två personer i förhållandet och fortsätter med det man gjorde som singel, 

förutom det sexuella. Att inte ändra på sig själv utan vara sig själv och stark. Ena dagen trivs 

hon jättebra med att vara singel och göra vad hon vill medan andra dagar känns det ensamt. 

För  Carolina  är  trygghet  att  ha  vänner  och  familj  runt  omkring  sig,  samt  även  en  egen 

lägenhet.  Hon vill  inte  flytta  från  Göteborg  och  är  tveksam till  om hon vågar  flytta  för 

kärlekens skull igen. Däremot har hon en stark anknytning till  Varberg och kan tänka sig 

flytta dit. Om tio år tror sig Carolina ha en fin man och säkerligen är hon mamma till två barn 

och eventuellt ha startat ett eget företag. Om hon skulle vara singel i tre år till skulle hon tycka 

att  det  var  hemskt  och  tråkigt.  Däremot  menar  hon  på  att  hon  hade  sett  på  det  mindre 

problematiskt om hon var på resande fot under dessa tre år. Carolina nämner att ”tickandet” 

har börjat en aning. 

(…) jag vet inte vad det är som påverkar mig men eh det är väl höll jag på att säga töntigt att när man 
kommer närmare trettio liksom/jag hatar att tänka så men samhället eller vem det nu är dom har ju fått 
en att tänka så”

Carolina spenderar mest pengar på mat och utgång.
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 5.1.4 Cissi
Cissi är 29 år gammal och bosatt i Göteborg. Hennes föräldrar är skilda sedan hon var ett år 

och upplever det som om hon har två familjer. De bor fortfarande kvar i Herrljunga där Cissi 

växte upp. Hon hade alltid en önskad om att flytta till en stad. Att flytta tillbaka till Herrljunga 

är inget hon kan tänka sig. Däremot har hon börjat omvärdera tanken om att flytta till  en 

mindre stad, vid tanken på att skaffa familj. Cissi har en helbror som är äldre och en äldre 

syster plus tre småsyskon på pappans sida.  Storasystern är singel och brodern är gift. Vad det 

gäller  yrkesval  och sitt  singelliv  har aldrig Cissi  känt av någon press från familjen.  Efter 

gymnasiet  har  Cissi  mestadels  studerat  med  diverse  ströjobb  vid  sidan  om  såsom  på 

ålderdomshem och olika butiker. Spenderade även en tid i Frankrike där hon studerade. Vid 

24  år  ålder  flyttade  hon  till  Leksand  och  studerade  en  tvåårig  utbildning  som 

kommunikatör/dekoratör. Kom sedan på att det inte var det hon ville göra och flyttade hem 

och gjorde högskoleprovet. Sedan tre år tillbaka läser hon socionomprogrammet i Göteborg. 

Cissis  vänskapskrets  består  till  hälften av singlar och till  hälften av parrelationer.  De hon 

umgås med till vardags är mestadels singlar. Vänner är väldigt viktigt för Cissi och hon har 

många nära vänner. Hon känner att hon blir påverkad av de som har relationer. Främst för att 

de inte längre kan umgås under samma premisser längre.

”och sen blir jag såklart påverkad utav mina närmsta/utav dom jag hänger med  mest för  dom är ju 
singlar dom är ju ute väldigt mycket och hittar på saker och eh så det blir man ju påverkad utav för 
man känner ju inte av/alltså om jag bara skulle umgås med människor som var i förhållanden och 
skulle skaffa barn så skulle jag känna mig väldigt ensam tror jag, men det gör man ju inte om man har 
ganska många andra som är i samma situation”

Från media anser hon att det sänds ut en dubbel bild, antingen är man en fräsch singeltjej eller 

så har man problem med sitt förhållande. Cissi blir extra arg över de reklamannonser som 

cirkulerar, exempelvis på Facebook. 63

”(…) där har dom ju riktat reklam på en facebooksida utifrån vad man har fyllt i för uppgifter liksom 
och där kan det bli då när jag loggar in tjugonio år och ensam frågetecken och det kan jag bli jävligt 
irriterad på nä jag är inte så jävla ensam men visst jag är inte ihop med någon liksom.”

Vad tvåsamhet innebär för Cissi är att man har någon att dela i stort sätt allt, allt det man inte 

kan dela med en vän och i bästa fall innebär det en trygghet, en känsla av att man aldrig är 

ensam. Hennes syn på singellivet är att det finns en frihet men även en längtan bort ifrån den. 

”(…) jag har ett väldigt bra liv fast jag skulle ju ljuga om jag sa alltså (a) typ att jag har valt att bli 
singel för det kan inte jag säga att jag har gjort (…)”

63 En Internet sida där man gratis kan bli medlem för att kunna hålla kontakten med vänner och familj över hela 
världen. www.facebook.com 
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De enda gångerna hon anser att man har valt singellivet är om man har avslutat ett förhållande 

av egen fri vilja. Vidare menar hon att det känns ganska dubbelt då hon samtidigt är nöjd med 

att  inte  behöva  ta  hänsyn  till  någon  kan  hon  ändå  uppleva  att  vara  singel  som  ett 

misslyckande. Eftersom hon själv inte vill vara singel men är överlag nöjd med andra delar i 

sitt liv. Fördelarna är att hon kan fokusera på sitt liv, så som träning och träffa människor, att 

inte behöva kompromissa. Nackdelarna är att hon kan känna sig jävligt ensam ibland och att 

ekonomiskt är samhället uppbyggt för en tvåsamhet. En misslyckad singel för henne är en 

som ser att hitta en partner är det största självförverkligade i dennes liv. Hon menar på att man 

då missar mycket på vägen. Cissi anser sig inte vara aktivt sökande efter en partner men dyker 

det upp så dyker det upp. Hon har ingen tanke på att använda sig utav dejtingsajter. Cissi har 

tidigare haft tre långa förhållanden, då det längsta varande i fyra år där de bodde ihop i tre 

utav dem. Anledningen till att det tog slut var bland annat att hon blev någon hon inte ville 

vara och så var det nog för honom med. Hon har nu varit singel i ett halvår och tror att hon är 

det för att det sällan dyker upp någon hon fattar intresse för. Cissi ser sig som kräsen på så sätt 

att hon vet vad hon vill ha eller framförallt vad hon inte vill ha, saker som är för viktiga för att 

kompromissa bort. Någonting hon har lärt sig av tidigare förhållanden är att hon nu vet vart 

hennes gräns går. Vad det gäller ”one night stands” är det någonting som inte intresserar Cissi 

men menar att det är upp till var och en. Självständighet anser Cissi vara viktigt. Det innebär 

att vara sig själv och inte vara orolig över vad andra tycker, att göra sina egna val. Hon tror att 

anledningen till att vi har så många singelhushåll i Sverige idag är för att främst personer i 

hennes egen ålder är rädda om sin självständighet. 

”(…) det känns inte som man vågar/ man är inte  beredd på att kompromissa på det sättet som det 
faktiskt innebär att bo ihop med någon (…) samtidigt som människor längtar efter kärlek så finns det 
en väldig rädsla att förlora någonting (…)”

Skillnaden för Cissi när hon var 20 år och singel var att då tänkte hon inte överhuvudtaget, allt 

var mest kul. Idag tänker hon mer och det beror dels på hennes ålder, den biologiska biten vad 

det gäller att skaffa barn, dels att samhället sänder ut en bild att man ska ingå i tvåsamhet och 

skaffa barn. Även fast hon blir irriterad av denna utstakade plan så vill hon ändå följa den. 

Hon tror  inte  heller  att  samhället  är  skapt  på så  sätt  idag att  möjligheten  till  en livslång 

relation från när man är 20 år är möjlig som det var förr, även fast det funderar för vissa.

”(…) jag känner att det kan gå hand i hand med konsumtionssamhället att man så här tröttnar på det  
skaffar man sig någonting nytt och det tror jag påverkar kanske synen på relationer eller äktenskap 
(…)”
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Skulle Cissi  fortsätta  att  vara singel i  fyra  år  till  skulle  hon tycka  att  det  var skitjobbigt. 

Eftersom hon då tror att de flesta i umgängeskretsen har stadgat sig och inte har samma behov 

av att umgås längre. Trygghet för henne är hennes mamma, vänner och pengar. I nuläget kan 

inte Cissi tänka sig att flytta från Göteborg . För henne är vänner runt omkring sig viktigt men 

om ett bra jobberbjudande skulle komma upp kan en flytt bli aktuell. Att umgås mycket med 

sina vänner, utgång och träning är bland annat det som Cissi lägger sin fritid på. Hon lägger 

mest pengar på mat, utekvällar och kläder. Om tio år ser Cissi sig själv i ett förhållande men 

har ingen aning om hon har barn eller inte. Hon ser sig själv även ha utvecklat sin utbildning. 

Stoltheten över hennes singelliv  idag är att  hon har valt  bort  halvdana relationer  som har 

fortsatt av ren bekvämlighet och existerade enbart för att hon inte ville vara singel. Skammen 

har legat i att vara med någon bara för att slippa ensamhetskänslan. 

5.1.5 Eric

Eric är 32 år och är egen företagare. Är uppvuxen i Kåge, strax norr om Skellefteå i en liten 

by. Hans föräldrar var lyckligt gifta i nästan 50 år tills det att hans mamma gick bort. Erics 

familj består av två äldre syskon som är hans föräldrars biologiska barn och han själv och 

hans storebror som är adopterade. Samtliga utav hans syskon har barn och respektive, vilket 

han känner att han inte blir nämnvärt påverkad utav. Eric flyttade ifrån Kåge till Boden för att 

göra militärtjänstgöring.  Efter  lumpen flyttade han till  London då han inte visste vad han 

skulle göra innan han kom på att han ville studera på Handelshögskolan i Umeå och flyttade 

dit. Han läste ekonomi och fick därefter en praktikplats i Miami, USA, där han bodde i ett år. 

Valde  sedan att  flytta  till  Göteborg  då  tjejen han  träffade  flyttade  dit.  Det  krav Eric  har 

upplevt hemifrån är att alltid göra sitt bästa oavsett vad han väljer att arbeta med. Vad det 

gäller hans singelliv har det aldrig diskuterats hemma. Eric upplever att den mediala bilden 

visar en mer positiv bild av att vara singel, att det är mer hippt, medan förhållanden lyfts fram 

som något problematiskt. Hans egen förklaring på singlar väljer han att presentera utifrån två 

olika perspektiv;

” (…) så finns det den olyckliga sorten också som antingen om dom nu känner att dom inte har valt det 
här singellivet utan befinner sig/ för att dom inte har hittat någon/ sen finns det dom som är till freds 
med det som tycker att ah men det är så energikrävande att vara i ett förhållande (paus) och sen har du 
då typen som säkert säger/ ah det kanske i och för sig är den lyckliga delen ah men jag ska hitta den  
rätte jag ska inte in i ett förhållande bara för att”.

Vänner betyder jättemycket för honom och har alltid haft en nära relation till dem och många 

går långt tillbaka i tiden. Majoriteten av Erics vänner befinner sig i en parrelation och ett 

flertal har skaffat barn. Han har haft tre seriösa förhållanden, där det senaste varade i tre år 
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och de var sambos. Han har varit singel i två år och trivs ganska bra med det. En fördel är att 

man är flexibel, att ha ”livet i en väska”. Stunder då det kan kännas tungt för Eric är när han 

är hemma ensam med ”bakis-ångest” och känner ett ökat behov av närhet. Han nämner dock 

att hans mammas bortgång och separationen med sin ex-flickvän gjorde att han sneglade på 

hur andra gick in i förhållanden och tankar kring existentiella frågor uppkom. När han jämför 

sitt singelliv han har nu med det han hade förr när han var yngre så tycker han att det skiljer 

sig särskilt mycket på en punkt. Han menar att förr tänkte man mer i kortare perspektiv medan 

man idag blickar längre framåt:

”(…) nu kanske man börjar tänka ah men hur skulle det var o bo med den här personen (…) man har 
redan i tidigt skede börjat se om den här människan passar in eller inte och sen bara nja nä det är inget 
och så avslutar man. Så gick man miste om någonting där”.

 Han ser sig själv som aktivt sökande efter en partner. Dock är inte dejtingsajter ett alternativ 

då han föredrar att läsa av människor personligen. Han väljer inte bort dejtingsajter för att han 

tycker  att  det  är  problematiskt  att  träffa  nya  människor.  Tvärtom  är  han  nyfiken  på 

människoöden. 

”(…) jag tror jag skulle vara en utomordentlig dejt om jag ska vara ärlig (…)”

På frågan om vad Eric tycker om korta förbindelser svarar han att det inte är något konstigt 

med det. Det är det mest naturliga två människor kan göra så länge det är på bådas villkor.

”(…) om man inte är ute efter någonting annat än bara den sexuella biten då är det på sätt och vis att 
rekommendera ”one night stand” än att ha någon fast som man är KK med för där tror jag att det 
uppstår alltid känslor från någons sida och då är risken ganska stor att såra varandra (…)”

Självständighet för Eric är först och främst att man är trygg i sig själv. En annan trygghet är 

även att han har vänner och familj. Om tio år ser Eric sig själv som pappa till två tre barn. Han 

bor i ett stort hus vid utkanten av en storstad och har hunnit sälja av sitt företag för att få mer 

tid över till familjen. En annan stor dröm har alltid varit att inneha ett flygcertifikat. Om Eric 

fortfarande är singel om fyra år skulle han uppleva det som jobbigt.

”(…) om fyra år fortfarande inte haft nåt förhållande. Nä jag ska inte lura någon då tror jag nog 
paniken har börjat komma. Nä då tror jag faktiskt inte att jag bor kvar här i Sverige i så fall (…) jag är 
en sökare då skulle jag nog känna ja men ut och hitta sig själv eller vad som helst men eh/ nä nä jag är 
nog inte singel om fyra år”.

Eric nämner att han förmodligen skulle kunna flytta för kärleken då många utav hans vänner 

skulle vara inne på sitt andra och tredje barn. Den tillvaron skulle ge honom för lite stimulans. 

Hans tid består väldigt mycket utav arbete men förutom det så blir det bland annat fest på 
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helgerna och en del inomhusfotboll. Vad det gäller konsumtionen så lägger Eric mest pengar 

på mat och festande.

5.1.6 Marcus
Marcus är 27 år och arbetar idag som säljare. Hans föräldrar skiljde sig när Marcus var sju år. 

Hans pappa bor i Dalarna och hans mamma bor i Fjärås med en ny man. Han växte upp i 

Dalarna men flyttade sedan med sin mamma ner till Fjärås. Marcus har två systrar, varav en 

snart  är  gift  och  väntar  sitt  andra  barn.  Han känner  att  hans  systers  parrelation  påverkar 

honom fruktansvärt. På så sätt att han själv har velat haft barn länge men att tillfället aldrig 

varit det rätta. Marcus har aldrig känt någon press hemifrån vad det gäller att han är singel, 

inte heller vad det gäller yrkesval utan den pressen som funnits har han satt på sig själv. Han 

har  varit  singel  i  ca  nio  månader  då  hans  ca  fem  månaders  långa  förhållande  tog  slut. 

Anledningen till att det tog slut var att hon inte visste riktigt vad hon ville. Marcus förklarar 

att han inte har många nära vänner men att de som står honom nära betyder oerhört mycket. 

Den han umgås mest med är sin kusin som är några år äldre och de är som bröder till varandra 

och delar i princip allt. Han har endast en nära vän som är singel som är något äldre och har 

två barn, annars är resten i en parrelation. Han anser att det oftast inte är några problem men 

att det är trist att alltid dyka upp ensam på tillställningar. Fördelarna med att vara singel är att 

man enbart har sig själv att tänka på. Medan fördelarna i tvåsamheten är att man alltid har 

någon att dela allt med och rent ekonomiskt.

”FRITT göra vad man vill i princip jag behöver inte tänka på någon annan än mig själv i ett singelliv 
jag gör det jag tycker är kul å göra det jag vill, äta vad jag vill.”

Nackdelarna med att vara singel är att det kan kännas tomt ibland och stundtals saknar han 

någon att vara med. Fast i andra lägen känns det bara bra, speciellt då andra har problem i sina 

relationer. Om Marcus fortsätter att vara singel i tre fyra år till så tror han inte att han kommer 

hamna i någon kris men att saknaden kommer att finnas där.

”(…)däremot så känner jag liksom att man vill ju ändå ha nån att dela livet med såatteh, nä jag är nog 
bara liksom hoppas på det bästa att det händer att man träffar nån.”

Efter  gymnasiet  har  han  haft  anställningar  på  diverse  olika  företag.  Någon  akademisk 

utbildning har han inte men har gått på olika säljutbildningar via sina arbeten. Vad det gäller 

resor så är det inget som lockar Marcus. Hans favoritresa dock var till USA dit han även kan 

tänka sig att flytta om han var tvungen att lämna Göteborg. Ingen annan stad i Sverige är 

aktuellt för honom. Om tio år ser Marcus att han har köpt loss det huset som han nu bor i, 
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förhoppningsvis har han även träffat någon att skaffa familj med. Familj är någonting som är 

viktigt för honom och någonting som han absolut vill ha. Han ser sig gärna ha familj vid 35 

och absolut innan 40. Vart han befinner sig jobbmässigt vet han inte och menar att han inte 

kan sia i framtiden. Han säger att fiske är hans största hobby och kan tänka sig att köpa ett 

sommarhus i Norrland när han är 50 år. Vad det gäller hans vardagliga intressen nämner han 

träning, innebandy, film och vänner. Han förklarar att utelivet är något han tröttnat på då han 

fick sin beskärda del då han var discojockey under ett par år i Göteborg. 

”(…) efter det så har jag fått nog av att gå ut på eh assa på clubar eller krogar å sånt för jag trivs inte i 
den miljön jag tycker bara att det är jobbigt”

”One night stands” är också någonting han har fått sin beskärda del av och är ingenting för 

honom. Anledningen att det finns enligt Marcus är för njutningens skull. Han säger att han 

inte söker aktivt efter en partner då han sällan är ute på krogen men att dejtingsajter är något 

han har provat. Han anser att dejtingsajter är mer effektiva än krogen då det är lättare att hitta 

någon som vill samma sak. Ett stolt ögonblick i Marcus singelliv var under den tiden han 

arbetade som diskjockey och fick tjejen som ingen trodde att han kunde få. Den bilden han 

har fått från media är att singellivet porträtteras som något ganska bra. Han anser att det skrivs 

mycket om karriär, att det visas som något mer positivt och att inte så mycket fokus längre 

ligger på familjelivet.  Självständighet för Marcus är att man löser mycket själv och sällan 

behöver hjälp av någon annan. Hans absoluta trygghet är nära vänner och en stor del även 

familj. Ekonomi känner han också är en trygghet för honom. Det han vill bevara med sitt 

singelliv  när  han  träffar  någon  är  att  få  behålla  sin  fritid  och  sina  intressen  men  att  de 

nödvändigtvis inte behöver ta över. De han spenderar mest på är hans fritidsintressen såsom 

fiske men även mat. 

5.1.7 Carina
Carina är 29 år och är uppvuxen utanför Mariestad på landet. Hon studerar i Göteborg och har 

efter gymnasiet i stort sett alltid studerat med extrajobb vid sidan om. Att resa är inget hon 

känner något behov av att göra så det har inte blivit så många. Carina kommer från en, som 

hon själv uttrycker det, ”ruggig” kärnfamilj där hennes föräldrar har varit gifta i ca 36 år. Hon 

har även en storasyster som är sambo sen tio år tillbaka och väntar sitt första barn. I hennes 

vänskapskrets är det ca 50/50 vilka som är singlar och tillsammans med någon. Carina känner 

inte att deras civilstatus har påverkat henne mer än att hon kanske umgås mest med singlar då 

de inte sitter hemma en fredagskväll. Dock betyder inte det att hennes närmsta vänner inte 

ingår i en parrelation. Vänner betyder jättemycket för Carina men hon säger också att hon är 
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väldigt mycket av en ensamvarg. Hon är inte platsbunden och skulle kunna tänka sig att flytta 

för till  exempel ett jobberbjudande. Krav och press från familjen angående Carinas val av 

studier  eller  angående hennes  singelstatus  har  hon aldrig  känt  av.  Carinas  uppfattning  av 

media handlar först och främst om hur tvåsamheten framställs som en norm. Att en man och 

en kvinna är det självklara och att anledningen till att man är singel är för att man inte har 

träffat den rätta. Bilden av singeltjejer är att de dricker vin och skvallrar och hon själv tycker 

att den bilden är skev. Hon ifrågasätter medias bild angående varför singlar måste förklara sitt 

val att leva ensam och att i en tvåsamhet behöver man inte förklara varför han eller hon valde 

sin partner. Vidare menar hon på att det är så mycket bättre att leva ensam och lycklig än 

tillsammans och olycklig. Hon kastar dock inte bort att hon själv blir påverkad, oavsett om 

man vill eller inte. Eftersom hon själv vill nå denna norm att hitta en partner. Carina menar att 

det inte handlar om att sluta vara singel utan att hitta den man vill dela sitt liv med. Som enligt 

henne ofta blandas ihop. Däremot undrar hon varför det behövs en term ”singel” då man inte 

presenteras som ”här är Carina, hon är sambo”. En misslyckad singel för Carina är en som 

desperat letar efter tvåsamheten.

”(…) det är liksom så paradox för samtidigt är det ju tvåsamheten alla  ska sträva efter så dom som 
plötsligt gör det är misslyckade (…)”

Carina har varit singel i ca tre år och det senaste förhållandet, det enda seriösa, tog slut efter 

ca fyra och ett halvt år. De var förlovade och sambos. Att det tog slut var inte hennes val. De 

hade inte samma syn på framtiden och hon har i  efterhand kommit  på att  hon även hade 

kompromissat bort delar av sig själv. Vilket hon i nästa förhållande tänker försöka att inte 

göra. Hon ser det som ett misslyckande och känner en viss skam över att hon investerade så 

mycket i det. Skillnaden att vara singel som 20-åring och att vara det nu är att då blev man 

tillsammans först och lärde känna varandra sen. Nu har hon sina vanor som hon inte är villig 

att göra avkall på för vem som helst. Det har blivit mer komplicerat att träffa någon nu än vad 

det var förr. När det kommer till ”one night stands” så ser inte Carina det som något problem. 

Hon tror att det är lättare för tjejer att få sex utan förpliktelser än killar. Sex för henne är inget 

behov där det behövs någon speciell. Utan det går att ordna. Dessa förbindelser finns enligt 

henne för att det är skönt att ha någon ibland. 

”(…) dejtar man så är det ju på nått sätt för att man egentligen vill hitta den man faktiskt vill leva 
tillsammans med men det är inte så jävla bråttom å det är inte så jävla kinkigt på vägen liksom där 
man provar folk (…)”

Självständighet för Carina är att man fortsätter vara sig själv, även i ett förhållande. Hon har 

ett behov att inte bara vara en del av någonting annat utan också få vara själv. Att vara singel 
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upplever hon som dyrt. Man har samma inkomst men dubbelt så mycket utgifter än när man 

är två. Carina känner däremot en viss stolthet över att hon får allt att gå runt på egen hand. 

Hon är även stolt över att hon trots att det känns ensamt ibland inte har skaffat någon partner 

bara för att.

”(…) det är nog väldigt lätt att bli en sådan där misslyckat singel som nää nämen att faktiskt bli lite 

desperat liksom, så det är jag nog lite stolt över att jag inte tycker mig ha blivit ”

Trygghet för henne är vad hon kallar ett eget litet skyddsnät, i form av en partner och känslan 

av  att  det  finns  någon som känner  henne  bättre  än  hon själv  gör.  I  livet  som singel  får 

vännerna ta den rollen. Carina tycker att hon är ganska aktivt sökande efter en partner från 

och till och har använt dejtingsajter. Dock anser hon att det är fel forum att leta efter kärleken 

och att den marknaden är något skev. Hon anser att tjejerna på dessa sajter är mer seriösa och 

flertalet av killarna mer är ute efter sex. Själv har hon svårt att förlika sig med tanken att hon 

själv är en av dem på dejtingsajten. Som singel och student upplever hon att det är mycket 

ensamtid och att det finns en saknad av att ha någon att dela det vardagliga med. 

”(…) ibland brukar det till och med vara sådär att jag inte är så särskilt sugen på att umgås med folk 
men jag vet att jag borde gör de (skratt) såhär jag skulle må bättre (skratt) om jag bara prata lite med 
någon sådär ehm så att d det är liksom ah fritiden blir ju att man söker sig till till vänner å sådär” 

På hennes  fritid  tränar  hon mycket,  går  på teater,  går  ut  och dricker  öl  med vänner  och 

samtalar med sin syster som står henne väldigt nära. Om tio år behövde det inte nödvändigtvis 

innehålla man och barn i Carinas liv för det kan hon ändå inte kontrollera men hoppas att hon 

har en partner. Hon förklara att det hon kan kontrollera däremot är sig själv och se till att hon 

själv  mår  bra.  Hon  uttryckte  sig  ha  små  drömmar  och  skulle  nöja  sig  med  ett 

förstahandskontrakt på en lägenhet och tillgång till en sommarstuga. Hon lägger mest pengar 

på böcker, mat och öl.

 5.1.8 Cristoffer
Cristoffer arbetar som flyttgubbe och är 31 år gammal. Efter gymnasiet har han mest arbetat. 

Han har inte rest särskilt mycket, dock blir det en del resanden när han turnerar. Han har 

spelat i ett band sedan har var 15 år men började på allvar vid 25. Han själv är trummis och 

musikstilen är punkrock. Cristoffer är från Kållered, en bit utanför Göteborg där han växte 

upp i en klassisk kärnfamilj med tre bröder. Föräldrarna var gifta tills det att hans pappa gick 

bort för sex sju år sedan. Relationen till hans mamma förklarar han som bra men dock har de 

inte  så  mycket  gemensamt.  Hans  storebröder  är  35  respektive  39  år  gamla  och  är  i 
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förhållanden med barn. Ena brodern arbetar han med och det är i stort sett det enda skälet till 

varför de ses så pass ofta. Hans andra bror ser han väldigt sällan. Att han har påverkats av 

deras livssituationer känner han inte då han förklarar att han är yngst och kommit undan den 

pressen. Han säger att han aldrig känt av någon press från familjen när det gäller yrkesval och 

hans singelliv.

”Nä dom har faktiskt aldrig satt sån press alls. Så det har varit väldigt/ kanske för lite då visade det sig 
(skratt).”

Däremot nämner Cristoffer att han på senare tid har börjat fundera över sin singelstatus.

”(…) så börjar man undra lite varför det är så helt enkelt. Och så är det många av ens kompisar som 
blir ihop och sådär liksom (…) det skulle va kul att inte vara själv jämt (…)”

Vi frågade om han kände sig ensam någon gång i sitt singelliv och i så fall när.

”(…) det  kan  väl  vara  bland  folk  också  givetvis.  När  man  är  bland  par  och  sådär.  Nästan  jämt 
egentligen (skratt) nu när jag tänker efter (skratt) mest när man sitter hemma bara. Det är därför jag 
inte sitter hemma liksom (skratt).”

Vänner betyder nästan allt för Cristoffer då han oftast inte gör något annat än umgås med 

dem. Vad det gäller deras civilstatus tror han att det är hälften par och hälften singlar. En del 

är gifta och har barn. Han förklarar att det har blivit en annan stämning i gruppen efter vissa 

fick barn och ingick förhållanden och att några av dem var väldigt nära vänner. Men han 

förklarar att de flesta är ganska bra på att köra på som vanligt. Cristoffer har inga förhållanden 

bakom sig men anser sig inte direkt söka aktivt efter en partner heller. Däremot är han öppen 

till att pröva på dejtingsajter.

”Inte alls. Uppenbarligen (skratt) där ligger jag väldigt lågt. Lite för lågt kanske (…) jag är inte så 
mycket för att gå ut och ragga på krogen. Och där är man ju rätt ofta (skratt).”

Om tio  år  ser  Cristoffer  sin  livssituation  som tyvärr  oförändrad.  Han upplever  också  en 

begränsning av karriärsbyte.

”(…) jag har ingen utbildning direkt så det är/ jag har inte så många valmöjligheter så då får jag ju 
börjar plugga först. Men det är jag inte alls sugen på (skratt) (…) befinner mig lite i ett hörn kan man 
säga (paus) målat in sig lite (…)”

Han vill  ha ett  förhållande i  framtiden men som han känner nu är inte barn aktuellt  men 

förklarar att det kan förändras. Han förklarar att det är svårt att veta vad han ska förvänta sig 

av ett förhållande och vilka krav som ställs då han inte har någon tidigare erfarenhet. Han 

nämner att fokusen har ändrats något från att inte alls leta till  att leka med tanken om ett 
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förhållande. Han upprepar dock att han inte är aktivt sökande utan ser det mer som ”det som 

händer, händer” samtidigt som han nämner sina tankar kring tvåsamheten.

”(…) men samtidigt är det ju gött att inte vara själv (skratt) eh jämt liksom (…) nån som saknar en 
när man är borta till exempel (skratt) (paus) (…) det är väl fler fördelar i ett förhållande i och med att 
de flesta söker det (paus) men som sagt vad vet jag om det (skratt).” 

Angående media tror Cristoffer att det visas upp en mer accepterad bild av att vara singel idag 

än  vad  det  kanske  var  förr.  Han nämner  alla  tv-serier  som bevis  på  det.  Vad det  gäller 

tvåsamheten anser han att det presenteras som idealet  och att det ibland kan få honom att 

skämmas över sin singelstatus. Korta förbindelser såsom ”one night stands” är inget han är 

vidare förtjust i men däremot kan han tycka ett KK förhållande är en bra lösning så länge båda 

har det bra och helst ska man gärna känna varandra. Han förklarar också att han ibland har 

valt  bort vissa potentiella partners,  eller  minskat  möjligheterna att  det  skulle utvecklas  till 

något mer. Han tycker att det är viktigt att de specifika intressen man har ska kunna delas med 

någon annan. Självständighet för Cristoffer är att man klarar sig själv och inte känner press av 

att vara med någon annan och tillfredsställa någon annan. Trygghet går hand i hand med vad 

han anser om självständighet.  Att  inte tänka på någon annan och göra vad man vill.  Han 

lägger mest pengar på mat och att gå ut då han tycker sin lägenhet är fruktansvärt tråkig. 

Dock tror Cristoffer att  hans matvanor som idag består av att  mestadels  äta ute hade sett 

annorlunda ut om han befann sig i ett förhållande:

”(…) finns ingen mening med att sitta hemma ensam och laga mat och sitta ensam hemma (…)”

Cristoffer känner inget behov av att flytta men om han någon gång skulle flytta från Göteborg 

kan  han  tänka  sig  Stockholm eller  Malmö  då  han  gillar  storstäder  och  möjligheterna  till 

kulturliv.

5.1.9 Lucas
Lucas är 26 år och arbetar som butikschef i en klädbutik i centrala Göteborg och gjort det i ca 

ett  år.  Han växte upp i  Lindesberg med hans föräldrar som var sambo och hans 20 åriga 

lillebror  som han inte  har så nära kontakt med idag.  Dit  kan han inte tänka sig att  flytta 

tillbaka då han tycker det är rätt dött och händelsefattigt. När han och hans lillebror flyttade 

hemifrån bestämde sig hans föräldrar för att skilja på sig efter ca 25 år. Vad det gäller krav 

och press från familjen angående hans yrkesval och liv som singel har han aldrig känt. Efter 

gymnasiet arbetade Lucas bland annat på hans pappas arbete, plåtslageriet, samt lite i butik. 

Han har bott i både Örebro och Oslo efter det. Han åkte till Tokyo ett halvår för att studera 

43



japanska sedan mest rest en del inom Sverige. Lucas anser att vänner betyder allt och en av 

hans närmsta vänner är hans ex flickvän. I hans vänskapskrets är det flest singlar. Han känner 

inte att det har påverkat honom mer än att han har fler att gå ut med. När det gäller media 

tycker han att det är rätt mycket hetts vad det gäller att skaffa en partner. Att den man ska 

hitta  ska  vara  perfekt.  Lucas  nämner  två  tidigare  förhållanden  som  han  haft,  ett  under 

gymnasietiden som varade i  ett  halvår drygt  och det senaste som höll  i  ca tre  år.  De var 

sambos i Göteborg. Han ser inte sig själv som aktivt sökande efter en partner men han dejtar 

för tillfället. Dejtingsajter är inget som han har prövat men Facebook är däremot mer vanligt 

förklarar  han.  Men  han  tror  på  dejtingsajter  då  hans  pappa  hittade  sin  flickvän  på  en 

dejtingsajt och att man kommer i kontakt med folk i andra städer som annars inte hade varit 

möjligt.  Lucas nämner  att  han vill  nå tvåsamheten men om tio år  är han förhoppningsvis 

utomlands. Där det alltid är varmt och sysslar med sina intressen som är musik, eftersom han 

spelar i ett band, och konst. Önskan efter en familj är inget han lägger så stor vikt i.

”ah om det följer sig så såklart men det är inget sådär som jag tänkt på att/ eller jag har tänkt på det 
men att man det är inget jag har drömt om sådär direkt det här med barn å sånt.”

Lucas har i vissa fall vart bort potentiella partners då orken till att kämpa inte alltid finns.

ah det har man nog gjort/ eller så har man inte riktigt orkat engagera sig i det för att man har hittat 
brister eller vad man ska säga eller att man inte känner riktigt så mycket som man skulle vilja (…) så 
är det nog många som är singlar för att man inte orkar kämpa.”

Förutom musik så gillar han att gå ut på krogen och se på film. Han vill egentligen inte flytta 

från Göteborg men skulle kunna tänka sig att bo där det är varmt under vinterhalvåret och om 

han skulle flytta så kunde han tänka sig göra det för ett arbete eller kärleken. Huruvida han är 

singel eller  inte spelar ingen roll så länge det känns bra. Vad det gäller korta förbindelser 

förklarar han att ”one night stands” ibland kan inträffa om han är lite berusad, men förklarar 

därefter  att  det  är  precis  som  det  ska  vara.  Han  lägger  till  att  han  gillar  att  träffa  nya 

människor. Anledningen till varför han tror att det är svårt att utveckla någonting seriöst efter 

ett ”one night stand” är att det är mycket som ska stämma in. Han menar på att alla letar väl 

lite grann efter en partner men att man inte behöver gå runt och leta. Utan det kommer när det 

kommer. Det Lucas lägger mest pengar på är öl men det blir en del konsumtion av kläder 

också. Trygghet för Lucas är bland annat ett arbete, någonstans att bo plus familj och vänner. 

Självständighet tycker han är väldigt viktigt, även i ett förhållande, och det kan vara att man 

kan ta hand om sig själv och göra saker man själv tycker är roligt.
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5.1.10 Cindy
Cindy är 27 år gammal och arbetar heltid inom kommunen på en förskola, där hon precis fått 

anställning. Utöver det är hon även kontaktperson till en tjej som hon träffar några gånger i 

veckan. Hon växte upp i Lindome, strax utanför Göteborg med sin mamma och pappa som 

skiljde sig när hon var sju år. Hon har även en syster som är 15 år äldre som är bosatt i Umeå 

med sambo och barn. Hennes systers livssituation har påverkat henne på så sätt att det ger 

henne framtidshopp om familjelivet. Cindy själv har haft en tanke på att flytta till Umeå men 

känner idag inget behov av att flytta. Ett skäl till varför hon skulle flytta idag nämner hon 

skulle vara om hon ville fly från sin verklighet, exempelvis när ett förhållande har tagit slut. 

Cindy har inte känt några krav hemifrån vad det gäller val av yrke. Efter gymnasiet där hon 

gick musiklinjen, började hon arbeta på en fabrik för att sedan åka ut och resa jorden runt i ett 

halvår. Hon har även arbetat extra i tio års tid på fritidsgården i Lindome som tjejgruppsledare 

och fritidsledare. Hon läste tre och ett halvt år på lärarutbildningen. På fritiden körar hon i ett 

band och ser sig gärna arbeta med musiken i framtiden. Annars så tränar hon och umgås med 

sina vänner. Hon går ut på helgerna eller har mysiga hemmakvällar med vänner. Cindy har 

varit singel i ett år då hon innan dess var tillsammans och bodde ihop med en kille i tre år. 

Deras förflutna sträcker sig tillbaka i ett ”till och från” förhållande i ca tio år. Att det tog slut 

var inte hennes val med det bästa för henne tyckte hon. Om hon inte hade haft erfarenhet av 

ett förhållande så tror hon sig ha varit smått hysterisk idag.

”(…) om man aldrig hade varit tillsammans med nån tror jag det hade nog varit jobbigt (…) jag har ju 
ändå haft ett längre förhållande man känner ju ändå att det känns bra så/ på nått sätt. Om man inte haft 
nån/ det hade nog känts konstigt eller så/ hade varit rädd för att binda sig typ.”

Hon har heller aldrig känt någon press hemifrån vad det gäller att hon är singel idag. Cindy 

säger att hon inte är direkt aktiv i sitt letande efter en partner men förklarar att dyker han upp 

så dyker han upp och då är hon inte främmande för det. Hon nämner ett fler tal gånger att hon 

inte är desperat vad det gäller att träffa en partner men att hon kan se det hos en del andra.

”(…) jag är inte desperat liksom absolut inte så. Jag är inte ute å raggar å typ verkligen ute för att hitta 
nån det är jag inte (…) jag kan tänka mig lite att man kan uppfattas som desperat om/ om man hela 
tiden pratar om att träffa nån eller sådär är ute varje helg för att träffa nån å bara dejtar hur mycket 
som helst å man verkligen vill hitta mannen i sitt liv liksom det kan vara ganska tydligt hos vissa så 
gärna dom som är lite äldre än mig då. Tjejer framför allt (skratt) så då kanske man blir lite desperat 
om man liksom verkligen letar å jagar liksom i stället för att låta det gå.”

Hon känner dock en viss stress över framtiden vad det gäller barn, man och hus då hennes 

klocka har börjat ticka men menar på att händer det så kan det gå fort. Hon säger däremot att 

när hon var i ett förhållande så var det mer aktuellt att tänka i ett längre perspektiv vad det 
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gäller familjebildning. Idag önskar hon att någon av hennes vänner tar första steget vad det 

gäller barn och giftermål så en del inom vänskapskretsen inte fastnar i en bekvämlighet av att 

vara singlar.

”(…) när jag var tillsammans med min förra kille/ för då umgicks vi mer med par som hade barn å hus 
å hela faderittan å då är det klart då blir man ju SUGEN liksom/ då kan man ju mer tänka sig att skaffa 
barn å hus, när dom man umgås med har det liksom å nu känns det mer kan inte nån börja någon gång 
så att alla kan liksom asså att det blir en sån där dominoeffekt (skratt).”

Hon förklarar att hon själv inte har några större problem med att vara singel men nämner att 

vid sådana tillställningar som just parmiddagar kan nog många känna en viss skam över sin 

singelstatus.

”(…) parmiddagar det är så accepterat att vara/ amen det är liksom det man ska vara man ska vara 
med nån liksom å då har du det färdigt för dig (…) amen det är nog det där att man känner sig som 
femtehjulet å man känner att man liksom är ensam det är inte okej att vara ensam (…)”

Hon förklarar att hennes vänskapskrets är väldigt blandad vad det gäller singlar och par, men 

singlarna väger över en aning. Hennes bästa vän är i ett förhållande. Vänner betyder väldigt 

mycket för henne då de är ett gäng på 10 - 15 personer som umgås väldigt ofta. Angående den 

mediala  bilden anser hon främst  att  singlar framstår  som sökande.  Bilden av tvåsamheten 

anser hon framställs som något av ett problem. Att det är svårt att vara två. Dejtingsajter är 

inget hon provat på och känner inget behov av det heller. Hennes syn på korta förbindelser är 

att man dejtar ett tag för att se om det kommer att fungera. Hon känner att hon är öppen för att 

ge sådana möjligheter en chans oavsett om hon känner att hon är kär eller inte. Kraven hon 

hade  förr  på  sin  partner  förklarar  hon  har  ändrat  sig  en  aning  fram  tills  idag. 

Personlighetskraven har höjts då hon känner att det är viktigt att personen ifråga äger vissa 

egenskaper. Detta förklarar hon dels beror på att hon tänker mer framtid och att hon ska klara 

sig.  En  anledning  till  varför  många  förhållanden  endast  överlever  några  år  tror  hon  kan 

förklaras med en rädsla över att inte vara lycklig. Hennes upplevelser av många relationer är 

att så fort de får en motgång ger de upp utan en kamp. Hon säger också att många säkert tror 

att det är lätt att hitta lyckan och därmed väljer att inte kämpa för något som faktiskt kunde 

vara någonting bra. Det hon lägger mest pengar på är bland annat restaurangbesök och en del 

sparande  till  resor.  Livskvalité  är  något  hon prioriterar.  Om tio  år  ser  hon sig  själv  som 

lyckligt  gift,  bor i hus, har barn,  umgås fortfarande med sina vänner,  arbetar kanske med 

musik och har eventuellt utbildat sig lite mer. Om hon dock inte skulle ha träffat någon och 

hon var en bit över 30 år så förklarar hon att det skulle kännas jobbigt. Självständighet är 
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väldigt viktigt för henne och det handlar främst enligt henne om att man kan ta hand om sig 

själv. Trygghet för Cindy handlar framförallt om att vara nöjd med sin tillvaro.
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6. Analys
De diskussioner  som förs  i  analysdelen  har  sin  utgångspunkt  i  vår  problemformulering.  

Analysen är baserad på vår empiriska undersökning och analyseras med hjälp av våra valda  

teorier som presenterades i teorikapitlet tidigare. Här ska empiri och teori kopplas samman 

och ge Dig som läsare en större förståelse för vår studie.

6.1 Teoretisk analys

Vår forskning har ett syfte att öka en förståelse för vad som avgör valet mellan att ingå i en 

tvåsamhet  eller  leva  som singel  i  ett  postmodernt  samhälle.  Om vi  ska  förklara  detta  så 

behöver  vi  sätta  in  de  livsberättelser  vi  har  gjort  i  ett  större  historiskt  och  samhälleligt 

sammanhang. Som C Wright Mills menar att samtidens historia även är fakta om kvinnor och 

mäns personliga framgångar och misslyckanden. Alltså kan man varken förstå en individs 

livshistoria eller ett samhälles historia om man inte har en förståelse för de båda två.64

6.1.1 Analys av nätverkssamhälle

Alla våra kvinnliga informanter har antingen utbildat sig eller är mitt uppe i sin utbildning. 

Som till exempel Carina och Cissi som båda är 29 år och studenter. Det kan vara en utav de 

förvandlingar Castells talar om att många samhällen har gått igenom. Idag är den klassiska 

genusordningen inte  lika given.  Det sker i  stället  en kamp mellan det  patriarkala  och det 

matriarkala.  Att  våra  kvinnliga  informanter  är  exempel  på  denna  revolution  är  klart  och 

tydligt. Jessica förklarar att självständighet är viktigt för henne. Hon arbetar och betalar alla 

sina räkningar själv. Tack vare att hon varit singel så pass länge vet hon hur hon ska ta hand 

om sig själv. Hon förklarar att hade hon däremot haft en partner så hade hon nog fortfarande 

varit en bortskämd liten flicka. Carina uttrycker en stolthet över att hon får allt att gå runt på 

egen hand. Vilket visar på denna kamp, där kvinnorna inte längre är beroende av mannen på 

samma sätt och att de nu spelar på samma arena som dem. 

    Vidare säger Castells att informationsteknologins revolution är ett bidrag i omkastningen av 

rollerna, vilket har påverkat ekonomins betydelse för det sociala. Det kan vi se i ovanstående 

64 Mills C.W. (2002:23). Den sociologiska visionen. Arkiv förlag
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resonemang  med  Jessica  och  Carina.  Möjligheten  att  klara  sig  ekonomiskt  i  dagens 

postmoderna samhälle medför en självständighet, som nu även kvinnorna har kommit att bli. 

Detta var någonting inte enbart dem uttryckte utan flertalet informanter instämde. Fast trots 

att de ansåg sig klara sig ekonomiskt och att det var en del av deras självständighet, uttryckte 

vissa att det är dyrare att leva som singel. Carina till exempel förklarar det som så, att som 

singel har man samma utgifter som i ett förhållande men en halverad inkomst. 

    Det första vi kan konstatera med ekonomins betydelse för det sociala är en begränsning till 

att  inleda en tvåsamhet.  Genom att  de kvinnliga informanterna utbildar  sig och klarar  sig 

ekonomiskt, är de inte heller i samma behov av en partner som man var förr. Samt att det 

finns annat som lockar, så som karriär. En förutsättning som talar för tvåsamheten, och som 

visar på att samhället inte helt är uppbyggd efter en ekonomisk självständighet, är det inte är 

ett lika dyrt levnadssätt som att vara singel. 

    Om  ekonomin  är  ett  hinder  till  en  tvåsamhet  blir  det  även  en  konsekvens  för 

reproduktionen. Castells tes om att reproduktionen inte prioriteras på samma sätt idag som 

den gjordes förr,  då man idag har andra egna individuella  mål  som går före,  styrker  den 

tanken. Att det sedan ses som ett misslyckande att söka en partner är ännu ett hinder på vägen 

till målet, som är en partner och familj. Vilket sågs främst hos våra kvinnliga informanter när 

de talade om sökandet efter en man. En del av dem uttryckte sig att man kan uppfattas som en 

misslyckad singel om man letar efter en partner aktivt. Cissi för fram att en misslyckad singel 

är en som ser att hitta en partner som det största självförverkligade i dennes liv. Hon menar på 

att man då missar mycket på vägen. Som tyder på att det finns egna individuella mål som går 

före. Cindy anser att om man verkligen går in för att hitta en partner kan det uppfattas som 

desperat.

”(…) jag är inte desperat liksom absolut inte så. Jag är inte ute å raggar å typ verkligen ute för att hitta 

nån det är jag inte (…) om man hela tiden pratar om att träffa nån eller sådär är ute varje helg för att 

träffa nån å bara dejtar hur mycket som helst å man verkligen vill hitta mannen i sitt liv liksom det kan 

vara ganska tydligt  hos vissa så gärna dom som är lite äldre än mig då.  Tjejer  framför allt  (…)” 

(Cindy)

Både Cindys citat och de andra kvinnornas utlåtanden angående behovet av en man anser vi 

pekar på att man idag inte har familjebildning som högsta prioritet. Det blir helt plötsligt lite 

fult om man prioriterar att hitta en partner framför allt annat. Ett annat sätt där man kan se att 

reproduktionen sidosätts är genom att de inte är begränsade i sin rörlighet. Vilket vi kan se då 
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majoriteten av våra informanter har rest en hel del och inte är helt främmande för att förflytta 

sig igen. Carina själv säger att hon inte är platsbunden. Eric lyfter fram fördelarna med att inte 

ha någon att kompromissa med, att man har sitt liv i en ryggsäck, man kan bara slänga upp 

den på ryggen och förflytta sig. Återigen kan vi här se att andra mål kan komma att väga över.

    Vi kan även koppla denna syn,  som dessa kvinnor  har  och även männens,  angående 

tvåsamheten  till  dagens  teknologi  som  Castells  nämner.  Hans  resonemang  kring 

informationsteknologins  revolution  och  hur  inte  endast  ekonomin  utan  även  tekniken  har 

ändrat  det  sociala.  Cristoffer  nämner  just  detta,  att  han  upplever  att  singellivet  är  mer 

accepterat  idag  och  relaterar  till  alla  tv  –  program  som  visas.  Tvåsamheten  tycker  han 

presenteras som idealet vilket ibland har gett honom skamkänslor över att han är singel. Våra 

informanter  har  en  något  blandad  bild  av  hur  tvåsamheten  presenteras.  Fast  främst 

framkommer det att relationer framstår som problematiska men att det ligger en stor fokus på 

att  man  ska träffa  någon,  att  det  blir  en  norm.  Mer negativa  påverkningar  som bekräftar 

många informanters känsla av att tvåsamheten fortfarande är en norm har Cissi upplevt på 

Internet.

”(…) där har dom ju riktat reklam på en facebooksida utifrån vad man har fyllt i för uppgifter liksom 
och där kan det bli då när jag loggar in tjugonio år och ensam frågetecken och det kan jag bli jävligt 
irriterad på nä jag är inte så jävla ensam men visst jag är inte ihop med någon liksom.” (Cissi)

Att  finna  en  partner  ses  som  en  norm  kan  vi  se  genom  de  medel  som  framförs  med 

informationsteknologin. Det är inte helt ovanligt i dagens postmoderna samhälle att finna en 

partner via internet. Som vissa informanter säger så är det väldigt ”dejting-fokuserat” idag, 

samtidigt som de upplever att det är okej att vara singel. Genom att hela tiden mata oss med 

den bilden uppstår det en förvirring. Vilket styrker det Castells nämner om vår tid som en 

okontrollerad och en aningen förvirrad förändring. Denna förvirring går även att koppla till 

våra  informanters  dubbelsidiga  tankar  kring  singellivet  samt  tvåsamheten.  De  bilder  från 

media som har presenterats för dem går väl ihop med Castells tankar kring att vi i väst som 

lever i rikedom, makt och bilder som flödar fritt skapar ett sökande efter en identitet. Det är en 

huvudkälla till vår sociala mening. Han säger att i en sådan förändring tenderar individer att 

gruppera sig kring primära identiteter. Om vi ser till att våra informanters primära identitet är 

deras singelliv kan vi se hos vissa hur de har ”byggt upp” sina territorier kring det. Singeln 

lever ett  aktivt  liv där den sociala interaktionen är viktig.  Det innebär att  de måste ha ett 

”spelplan”  för  att  socialisera.  Ett  spelplan  som  både  Cristoffer  och  Marcus  nämner  är 

nattklubbar/ pubar. Båda två anser att det är en plats som innehåller möjligheter när det gäller 
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att träffa någon. Trots detta väljer Marcus att hålla sig borta från nattklubbar då han känner att 

han fått sin beskärda del av den miljön då han arbetade som diskjockey. Eftersom Cristoffer 

inte ser sig själv som en som ”raggar” på krogen men spenderar merparten av sin tid där, och 

som enligt honom är där allting sker, vet han att det minkar hans chanser att hitta en partner. I 

denna okontrollerade tid tolkar vi att våra informanter känner ett behov av att gruppera sig 

och skapa en gemenskap där alla delar samma livssituationer. Alla våra kvinnliga informanter 

anser att deras vänskapskrets består av främst singlar, om inte annat så har en del av dem 

medvetet valt att umgås mer med dem. Majoriteten av männen upplever det som att fler är par 

eller  att  det  är  ungefär  lika.  Men  både  kvinnorna  och  männen  föredrar  att  umgås  med 

likasinnade. Carina nämner att hon väljer att umgås med singlar då de inte sitter hemma en 

fredagskväll och den uppfattningen delar hon med Lucas. Ett annat resonemang som speglar 

Castells tes angående gruppering är Cissis tankar.

”(…) och sen blir jag såklart påverkad utav mina närmsta/utav dom jag hänger med mest för dom är ju 
singlar dom är ju ute väldigt mycket och hittar på (…) om jag bara skulle umgås med människor som 
var i förhållanden och skulle skaffa barn så skulle jag känna mig väldigt ensam tror jag, men det gör 
man ju inte om man har ganska många andra som är i samma situation.” (Cissi)

Både Calle och Marcus nämner hur det kan kännas om man inte ingår i en grupp med singlar. 

Calles uppfattning är att de flesta av hans vänner har ett förhållande och tycker det är tråkigt 

att inte fler kunde vara singlar samtidigt. Det Marcus tycker är jobbigt är när han alltid dyker 

upp ensam på tillställningar. Vi tolkar att dessa tillställningar är parrepresenterade då Marcus 

upplever  ett  utanförskap  av  något  slag.  Konsekvensen  av  detta  kallar  Castells  för  en 

strukturell slitning. Vi tolkar den slitningen som att funktionen, att umgås oavsett civilstatus, 

ställs mot meningen, känslan av tillhörighet. Den slitningen menar han påverkar de sociala 

kommunikationsmönstren  som  slutligen  kan  innebära  att  sociala  grupper  och  individer 

alieneras från varandra och uppfattar varandra som främlingar. Han nämner hur den sociala 

splittringen tillåts  att  växa då  identiteter  blir  mer  specifika  och  svårare  att  dela.  Carolina 

uppfattar den här ”vi – och dem” känslan som kan jämföras med den sociala splittring Castells 

talar om.

”Som singel att man får mindre tid och jag tycker att det är lite tråkigt men samtidigt så vet jag att så 
fort jag träffar någon så blir/det blir ju så det blir ju en människa till, som betyder jätte mycket för dom 
(…) då kommer man i andra hand och det stör mig” (Carolina)  

Castells diskussion angående de försvagade sociala rörelserna vi har idag och institutionernas 

legitimitetsförlust kopplar vi framförallt till två utav våra informanters berättelser. Deras svar 

passar in på vad Castells nämner om meningsskapandet idag. Det handlar inte om vad man 
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gör utan vad man är, eller tror sig vara. Resonemanget vi fört när vi valt Cristoffers och Calles 

uttalanden och tolkningen vi gjort av Castells teori är att singlar skapar en mening efter sitt liv 

som singel. Som vi nämnt tidigare så tror sig alla våra informanter vara självständiga och 

utifrån det skapar de en mening med sitt liv. På samma sätt tolkar vi att när våra informanter 

berättar om sina tidigare förhållanden så har de istället skapat en mening utifrån att man är två 

och inte en. Vår tes angående detta blir att ju längre man är singel desto starkare identifierar 

man sig med singellivet och vice versa om man har ingått i ett förhållande under en längre tid. 

Cristoffer har alltid varit singel och identifierar sig starkt med det. Han vill träffa någon men 

trots det ser han sin situation som oförändrad om tio år. Calle är Cristoffers motsats i detta 

sammanhang. Han säger att han i stort sett alltid har varit i ett förhållande. Vi tolkar detta som 

att Calle istället har identifierat sig som en del av tvåsamheten. Han ser ljusare på sin framtid 

vad det gäller att hitta en partner. Han uttrycker sig till och med att det endast är en tidsfråga 

innan han är i ett förhållande igen. Deras olika situationer anser vi styrker detta antagande. 

Denna meningsskapande kan antingen ses som en fördel respektive en nackdel  för att  nå 

tvåsamheten.

6.1.2 Analys av individualisering

Beck och Beck - Gernsheim talar om globalisering av biografin, att vi idag sprider ut våra liv i 

separata världar. Vi kan tydligt urskilja detta hos våra informanter hur även de har gått från 

platsmonogami till  platspolygami.  I stort sett bor ingen av våra informanter kvar på deras 

födelseorter. Två utav 10 är uppvuxna precis i utkanten av Göteborg medan resten kommer 

från andra städer eller orter. De flesta kommer ifrån mindre platser i Sverige och endast en 

utav våra informanter har yttrat sig om att han kan tänka sig flytta tillbaka hem igen medan 

resten beskriver vilken otrolig tristess det skulle innebära. Vilket återigen tydliggör att man 

inte är trogen till en plats som man var mer förr, utan att man rör på sig och därmed är mer 

platspolygamisk. Eftersom man inte är bunden till en och samma plats längre kan det innebära 

ett hot mot tvåsamheten. Vissa av våra informanter förklarar att en flytt varit orsaken till deras 

separation. Andra informanter har nämnt att de istället har flyttat på grund av kärleken vilket 

istället visar på att båda parterna har varit villiga att sätta relationen före bevaringen av andra 

saker i deras liv. Calle var villig att flytta då hans första prioritering var just hans relation. Det 

han tyckte var jobbigt med separationen var att han hade flyttat till Göteborg för hennes skull 

och att han nu inte bor där hans vänner bor. Många utav informanterna hävdar att de idag inte 

skulle flytta, om det inte skulle vara för ett bra arbetserbjudande eller för vissa kärleken, en 
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del för båda två. Däremot säger Carolina att hon inte skulle våga flytta för kärleken igen. 

Eftersom hon valde att flytta till Australien för kärleken men det slutade med att hon blev 

sårad.

    Detta bekräftar även det Beck och Beck Gernsheim talar om angående hur de traditionella 

formerna av umgängen håller  på att försvinna. Att de inte är villiga att flytta  hem till  sin 

hemort igen, där deras familj finns, visar på att vi idag väljer våra egna separata relationer. 

Därmed  är  vi inte  lika  beroende  av  familjen  idag  som  vi  var  förr. I  stället  kan  vi  se 

genomgående hos våra informanter att vänner i stället kommer att bli det viktiga. Som Cissi 

säger har hon ingen större lust att flytta från Göteborg, då hon anser att ha sina vänner runt 

omkring sig är viktigt.  Däremot såg hon inte familjen som något hinder när hon valde att 

flytta ifrån sin hemort. Vi kan då se en koppling till att de sociala banden är på väg att bli 

reflexiva vilket kräver underhållning då det sociala nätverket ständigt uppdateras med nya 

individer.  Idag  är  hela  världen  en  möjlighet  och  man  behöver  inte  acceptera  de  lokala 

värderingarna och synsätten på samma sätt som förr. Valen blir fler i ett postmodernt samhälle 

och prioriteringen blir därmed annorlunda. Som att vänner går före familj och att kärleken 

ibland går före vänner. Där Calle är ett tydligt exempel, då han valde att flytta från vänner för 

kärlekens skull. 

    Denna reflexivitet kan påverka möjligheten att finna kärlek. För att finna den enligt Beck 

och Beck - Gernsheim, och få möjligheter till ett äktenskap samt föräldraskap, krävs det att 

två individer flätar samman deras individuella livshistorier. Som vi har nämnt tidigare finns 

det en mer rörlighet hos våra informanter. De bryter upp samt skapar nya band till vänner eller 

eventuella partners. Detta skulle kunna ses som ett hinder till att två individer har möjlighet 

att sammanfläta deras individuella livshistorier. Eftersom de inte stannar kvar på samma plats 

tillräckligt länge. Ett annat sätt att se det skulle vara att om platsen inte ger en möjlighet till ett 

förhållande väljer man att flytta på sig för att öka chansen att träffa någon. Informanternas 

mål är trots allt  att hitta en partner och om inte det uppfylls anser alla att det skulle vara 

väldigt jobbigt. Eric är den som starkast uttrycker att han i det läget aktivt skulle ändra på sina 

förutsättningar genom att flytta.

 ”(…) Nä då tror jag faktiskt inte att jag bor kvar här i Sverige i så fall (…) jag är en sökare då skulle 
jag nog känna ja men ut och hitta sig själv eller vad som helst (…)” (Eric)

En följd  av  vår  rörlighet  kan  också  komma  att  innebära  att  våra  livshistorier  är  så  pass 

individualiserade att det medför en svårighet att sammanfläta dessa. När Beck och Beck – 
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Gernsheim talar om att varje liten familj representerar en egen subvärld. Är det just detta som 

krävs,  att  det  finns  en större  ansträngning hos  båda  parter  då vi  idag  har  olika  livsstilar, 

värderingar, tankesätt och hur vi väljer att kommunicera. En tolkning kan vara att rörligheten 

minimerar chanserna att skapa sin egen lilla subvärld. Samt att vi är så individualiserade idag 

att den kan väga över ansträngningen om familjens subvärld.

    Beck och Beck – Gernsheim tar upp problematiken om dubbla budskapen vad det gäller 

singelliv  och  tvåsamhet,  som  nämnt  tidigare  har  våra  informanter  upplevt  dessa  dubbla 

budskap. Det uppstår vad de benämner som en kamp mellan att leva sitt egna liv och den idag 

mer globala ”uppkopplade” världen. Vi ska befinna oss på olika platser under en begränsad 

tid, vi ska vara flexibla vad det gäller arbete och vara beredda på att flytta när tillfället ges. På 

en bekostnad av vadå? Kärlekens? De menar att ens vardagliga rutiner måste anpassas till en 

familjevärld. Media är ett annat resultat av vår ”uppkopplade” värld. Som ger oss en slags 

inbillad föreställning om att drömpartnern finns där ute och att det inte är omöjligt att hitta 

honom eller  henne.  Precis  det  som undersökningen  visade  vid  Heriot  Watt  University  i 

Edinburgh. Fler möjligheter serveras men baksidan av det tycks vi ha tolkat hos en del av våra 

informanter.

”(…) nu kanske man börjar tänka ah men hur skulle det va o bo med den här personen (…) man har 
redan i tidigt skede börjat se om den här människan passar in eller inte och sen bara nja nä det är inget 
och så avslutar man. Så gick man miste om någonting där” (Eric)

Det Eric förklarar som att man ger upp för snabbt kan enligt oss bero på att man har den 

inställningen att fler möjligheter finns och förhoppningen om någonting bättre existerar. Både 

Calle som förklarar hur gräset kan upplevas som grönare på andra sidan när man är i ett 

förhållande och Carolina som förnekar att hon har höga krav men som förklarar att hon endast 

är petig och letar efter drömmannen kan styrka denna inställning till sökandet efter en partner. 

Majoriteten av våra informanter har den inställningen att ”händer det så händer det” vad det 

gäller  sin  framtida  partner.  Det  bekräftar  återigen  den  tes  som forskarna  på  Heriot  Watt 

University tog fram angående medias påverkan då budskapet som sänds ut är att det endast 

finns en perfekt partner och att det är ödesbestämt.

6.1.3 Analys av tillit och rena relationer

Genom att befinna sig bland de man kan lita på och ha sina rutiner, skapar det en trygghet. 

Denna tillit ser Giddens som ett sätt att handskas med de risker som råder. Som nämnt tidigare 

ser  samtliga  av  våra  informanter  vänner  som någonting  jätteviktigt,  att  det  betyder  allt. 
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Genom att främst omge sig med vänner som man delar samma livsstil med, kan det bli ett sätt 

att skapa trygghet. De behöver inte känna sig ensamma. Som Cristoffer säger så spenderar 

han merparten av sin tid bland vänner. Eftersom när han är själv, i till exempel sin lägenhet, 

upplever  han ensamheten som starkast.  Att  merparten av informanternas  vänner  består  av 

andra singlar kan medföra att man har en annan tillit till dem. De delar samma situation och 

det blir ett ömsesidigt beroende av varandra. Som i sin tur minskar risken av total ensamhet. 

Dock finns fortfarande ensamheten kvar hos våra informanter. När de inte har sina vänner 

runt omkring sig är då de känner av det som mest. Som i exemplet med Cristoffer. Vissa 

uttryckte också en saknad att ha någon att dela det vardagliga med, att bara ha någon där. För 

Cissi innebär en tvåsamhet i bästa fall en trygghet, en känsla av att aldrig vara ensam. Här 

skulle  man kunna göra ett  antagande att  trygghet  hos vänner inte är  total  men den dövar 

ensamheten stundvis. 

    Giddens säger att  i  dagens postmoderna samhälle  försöker man skapa sin livsstil  och 

livsbanor som resulterar i en sammanhållen identitet eller personlighet. Det kan vara att man 

är  singel  och  har  en  personlighet  som  tilldelas  denne.  Det  var  ingen  ovanlighet  bland 

informanterna att de hade ett ganska aktivt krogliv. Som även stärker den bilden av singeln 

som sänds ut i  media. Den ”hippa” och ”fria” singeln, som alltid är ute med sina vänner. 

Bilden  finns  men  informanterna  kan  inte  alltid  identifiera  sig  med  den.  Carinas  bild  av 

singelkvinnor är  att  de ses ute på ”stan” drickandes  vin och skvallrar  med sina väninnor. 

Vilket hon inte riktigt kan identifiera sig med. Vidare säger hon att hon däremot kämpar sig ut 

ibland även fast hon inte riktigt vill det men att hon vet att nog skulle vara bra för henne. Det 

kan förklara det Giddens talar om att individen ger sig i kast med att skapa den identitet eller 

personlighet som sänds ut. Detta ökar därmed även kraven, kraven på att anpassa sig i vårt 

mångfacetterade samhälle och göra legitimerade val. Ett krav kan vara att vara självständig, 

som idag ses som en norm. I stort sett alla understryker hur de idag som singlar kan göra det 

de själva vill göra utan att ta hänsyn till någon annan. De klarar av att försörja sig själva utan 

någon hjälp från någon annan. Kraven att  vara självständig väger över kravet att  finna en 

partner.  Som nämnt  kan man enligt  våra informanter  ses som desperat  om man söker en 

partner aktivt.  Genom att  söka aktivt  kan de då förlora  kravet om självständighet.  Vidare 

säger de att det är viktigt att vara självständig i ett förhållande, att vara två och inte en, som 

blir ett komplement till att försvara sin självständighet. Om två personer sätter upp ett krav 

om sin egen självständighet kan chansen minska att dessa två kan ingå en tvåsamhet med 

varandra.  Carina  är  den  som uttalar  sig  extra  tydligt  angående  detta  då  hon förklarar  att 
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hennes krav på en partner har höjts med åren. Som sagt är hon inte lika villig att göra avkall 

på sina vanor för vem som helst. Inte alla vill säga att de är kräsna i valet av partner men 

däremot erkänner många att de har höga krav. Här kan vi se att genom att kraven på sin egen 

identitet  har ökat, har även kraven på den potentiella partnern ökat. Som Cindy säger har 

hennes personlighetskrav på en partner ökat, hon ser det som viktigt att personen har vissa 

egenskaper. Vidare har vi det här med rutiner, man har sin rutin och man är inte villig att 

ändra den för vem som helst. De har sina fritidsintressen, sina vänner och sin tid som de anser 

som betydelsefulla. Det viktigaste att bevara med sitt singelliv för Marcus är att få behålla 

sina fritidsintressen, som är ett exempel. Valet att stanna kvar som singel kan då väga över 

valet att ingå i en tvåsamhet. Även i Engwalls undersökning med olika singlar tas rutiner upp 

där  de  nämns  som  en  anledning  till  varför  man  ibland  väljer  att  vara  singel  framför 

tvåsamheten. 

    Det Giddens för fram handlar i  mångt  och mycket  om Becks  och Beck -  Gernsheim 

reflexivitet,  att  skapa  en  livsberättelse  där  ens  val  framstår  på  ett  så  rimligt,  rationellt, 

känslomässigt och moraliskt sätt som möjligt.

Giddens tar upp Thompsons tes om sökromansen. Där hon säger att sexuella sammankomster 

ses som omvägar på väg mot målet som är en kärleksrelation. Sex ses som ett bränsle i jakten 

efter romansen. Som vissa säger är korta förbindelser ingenting för dem, medan andra ser det 

som ett sätt att tillfredställa ett behov, det blir ett bränsle. Som Carina säger är det skönt att ha 

någon  ibland  och  att  det  blir  ett  substitut  till  närhet  som man  får  i  ett  förhållande.  Det 

tillfälliga bränslet kan tolkas på så sätt att det skjuter upp sökandet efter en partner. Om man i 

sitt singelliv på annat håll lyckas fylla de behov som i normalt fall finns i ett förhållande, så 

som närhet, minskar även behovet att söka en fast partner. Det som skulle tala emot detta är 

det Thompson tar upp med att dessa sexuella handlanden inte behöver innebära ett uppskjut 

av det önskade förhållandet. Utan kan vara en början till  det eftertraktade mötet.  Däremot 

talar sannolikheten emot det. Vilket just styrks av att flertalet inte har en tro om att ett ”one 

night stand” leder till ett förhållande och att ett KK-förhållande oftast inte fungerar i långa 

loppet. Då oftast den ena fattar mer tycke än den andra och man börjar i fel ände, som är 

någonting som bland annat Eric tar upp. Cindy är ett exempel på att det kan ses som en början 

till ett eftertraktat möte. Hon ser dessa möten som en möjlighet att kanske träffa någon.
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    Som nämnt tidigare existerar dessa förhållanden för att det finns ett behov att tillfredställa. 

Vilket kan ses i likhet med vad Giddens talar om rena förhållanden. Dessa uppstår till en följd 

av att en social relation uppstår för ens egen skull. Det handlar alltså om vad man kan få ut av 

ett förhållande. Är sex det enda man vill ha nöjer man sig med ett ”one night stand” så har 

man lyckas med den typen av rena förhållanden. Om man i stället använder sig av ”one night 

stand” i hopp om att det ska leda till någonting mer kan det i stället ses som ett misslyckande. 

Det kan alltså bara upprätthållas om båda ser det så pass tillfredställande att det är värt att 

bevara. Liknande kan det ses till en förklaring till att informanternas tidigare förhållanden har 

avslutas. Som Cindy säger var valet inte hennes att avsluta förhållandet och likaså var det för 

Carina. De hade därmed inte samma syn på vad som var värt att bevara. Lika så för Marcus 

som själv avslutade sitt  tidigare förhållande då hans dåvarande partner inte visste vad hon 

ville. Han såg det som viktigt för att det skulle vara värt att fortsätta. Ett sätt för att skapa en 

sådan ren relation som möjligt för informanterna är genomgående att ha vissa krav, som vi var 

inne på tidigare vad gällande ens självständighet och kraven det medför. Jessica säger att hon 

upplever sig som kräsen och att hon verkligen tänker efter innan hon bestämmer sig för att 

träffa en ny person. Calle tror även att den ”eviga singeln” har för höga krav. Vilket kan ses 

som att chansen till en ren relation med någon annan minskar. Carolina ser sig själv som petig 

och menar på att man söker drömmannen. Att veta vad man vill ha och framför allt vad man 

inte vill ha är någonting som Cissi säger och tycker sig veta och att hon ser sig själv som 

kräsen. Det kan ses som att man arbetar mot en så ren relation som möjligt. Vad kan JAG få 

ut av den sociala relationen? Däremot kan det medföra att man lättare går åt var sitt håll då det 

kan anses som någonting som inte är värt att behålla. Det uppfyller inte ens krav. Att Cindys 

förhållande tog slut var inte hennes val. De hade inte samma syn på framtiden. Carina ser att 

hennes före dettas val att avsluta förhållandet som ett misslyckande och känner en viss skam 

över att hon investerade så mycket i det. Det handlar alltså också om att det är två personer 

som  ska  anse  att  förhållandet  är  värt  att  bevara.  Att  den  ena  parten  väljer  att  avsluta 

förhållandet kan ses i att denne ansåg att någonting annat var mer värt att bevara, så som sin 

självständighet och sin egen utveckling.

   I dessa fall, när man själv har valt att avsluta ett förhållande, menar Cissi är enda gången 

man kan säga sig ha valt  att  vara  singel.  Vilket  även går  att  koppla till  om man vill  bli 

tillsammans eller inte och det är där i som valen ligger. Personen ifråga ska vara värd att 

prioriteras  framför  sin egen frihet.  Det  blir  en form av emotionell  motsättning.  Vill  båda 

parterna  ingå  i  ett  förhållande  och  ser  en  framtiden  ökar  ens  chanser  till  ett  varaktigt 
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förhållande. De minskar dock om den ena ser en framtid och den andra ser det som ett stopp 

på vägen. Vilket oftast resulterar i ett uppbrott. Den då som ville ha ett förhållande kan i dessa 

lägen känna sig besviken eller sårad och i värsta fall kan det leda till att nästa försök till ett 

förhållande ses som jobbigt. Chansen finns att man kan bli sårad igen. Någonting Carolina är 

exempel  på.  Hon flyttade  för  kärleken  men  det  blev  ett  hemskt  uppbrott  vilket  i  sin  tur 

medförde att hon i ett framtida syfte skulle ha svårt att flytta för kärleken igen.

    Att kraven har en betydelse för ens civilstatus i dagens postmoderna samhälle kan ses i 

Giddens  sammanflödande  kärlek,  som  är  aktiv  men  inte  helt  förutsättningslös.  De  rätta 

förutsättningarna måste finnas för att ett förhållande ska påbörjas eller fortsätta. Som stämmer 

in i ovanstående resonemang. Den går därmed inte ihop med den romantiska bilden om ”för 

evigt” eller ”den enda”. I dag har vi i stället gått från betydelsen av att finna en ”speciell 

person” till betydelsen att finna den ”speciella relationen”. Det kan ses genomgående i våra 

intervjuer, med undantag för Cindy som talade om speciella egenskaper hos en partner. När 

informanterna  talar  om  kommande  relationer  är  det  inte  främst  egenskaperna  hos  den 

specifika personen som lyfts fram, utan de talade mer om hur relationen ska se ut. Att man är 

självständig tillsammans och att man delar en del intressen. Förutsättningen är som nämnt 

tidigare  att  det  ska  finnas  ett  utbyte  åt  båda  hållen.  För  att  detta  ska  vara  möjligt,  som 

sammanflödande kärlek står för, är att man måste öppna sig och visa sårbarhet för varandra. 

Vilket man själv väljer vilken utsträckning det ska ske, men det är också en risk. En risk att 

det kan framkomma en delad mening om deras relation.

6.1.4 Analys av emotioner

Hur vår mänskliga natur ter sig grundar sig i våra primärgrupper, familj och grannskap, hur 

deras normer och värdering ser ut. Vilket görs genom spegeljaget som Cooley tar upp. Som 

handlar om hur vår självkänsla uppstår i förhållande till  hur man ser sig själv utifrån den 

andres perspektiv. Denna tes berör emotionerna skam och stolthet,  hur de uppstår. Vid en 

koppling till våra informanter kan man se hur de upplever dessa emotioner beroende på hur 

vänskapskretsen ser ut. Till exempel har Jessica tytt sig kanske lite extra till en vän som är 

singel.  Som  nämnt  tidigare  umgås  merparten  av  våra  informanter  mest  med  andra 

singelvänner. Carina säger att de vänner som hon umgås med nu behöver inte direkt vara 

hennes närmaste vänner men de delar samma livsstil. De har tid för varandra på ett annat sätt 

än vad de vännerna i  en parrelation har för singelvännen.  Singelvännerna blir  alternativet 

eftersom det inte är de som sitter hemma en fredagskväll. Cristoffer nämner att relationen till 
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dem som har skaffat  partner har avtagit.  Marcus har fler  parvänner  runt omkring sig och 

upplever till  exempel att  hans systers situation påverkar honom fruktansvärt,  eftersom han 

själv väldigt gärna vill skaffa familj. Han ser sig genom de andras perspektiv som främst är 

par och vissa har familjer, självkänslan blir därmed låg eftersom han själv inte lyckats uppnå 

det alla andra har lyckats åstadkommit. Detta tydliggörs i det Cindy i sin tur kan uppleva det 

lite skamligt att vara singel på parmiddagar och Marcus tar upp att det är tråkigt att alltid 

komma ensam till olika tillställningar. Om tesen kring spegeljaget stämmer upplever man inte 

att  ens liv som singel skulle vara någonting skamligt om flertalet  av ens vänner också är 

singlar och tvärtom om de är par. Det väcks i stället en stolthet, stolthet över att man kan klara 

sig själv. Som samtliga informanter tycker att de gör. 

    Ett annat tillfälle som kan styrka spegeljaget är när Marcus genom en utmaning lyckades 

”fixa” tjejen som ingen trodde att han skulle göra. Responsen från hans vänner blev positiv 

och de uttryckte en avundsjuka. Vilket gjorde att Marcus kände stolthet. Detta är ett tydligt 

exempel på hur man identifierar sig genom den andre. Han lyckades genomföra det ingen 

trodde att han skulle göra. Det visar även på att det viktigaste och det vi ständigt strävar efter 

är positiva känslomässiga bekräftelser från våra medmänniskor. Fast även om vi är omringade 

av vänner som delar samma civilstatus har vi medias bild som påverkar oss på samma sätt. De 

dubbla  budskapens  förvirring  som  informanterna  för  fram  av  den  mediala  bilden  ger 

konsekvensen att vi söker bekräftelse från mer en ett håll. Vissa ifrågasätter den men kan inte 

bortse från att den påverkar dem. 

(…) jag vet inte vad det är som påverkar mig men eh det är väl höll jag på att säga töntigt att när man 
kommer närmare trettio liksom/jag hatar att tänka så men samhället eller vem det nu är dom har ju fått 
en att tänka så” (Carolina)

Cristoffer säger till och med att bilden om tvåsamhet som norm får honom att skämmas över 

sitt  singelliv.  Vårt  emotionella  tillstånd  är  alltså  beroende av  andra  människors  omdöme. 

Genom att vara det uppnår man enligt Cooley inte den önskade graden av självständighet som 

är en norm idag. Denna självständighet tycker åter igen informanterna är viktig och många 

anser  sig  vara  självständiga.  Fast  om  Cooleys  tes  stämmer  är  få  av  informanterna  helt 

självständiga eftersom de ser sig själva genom andra och söker andras bekräftelse. För Eric är 

självständighet att man är trygg i sig själv och inte låter sig påverkas av andra, och det är i så 

fall den närmsta formen av total självständighet. 

    Ett sätt att förändra ens identitet eller självbild är genom en social rörelse. Vilket redan har 

haft sin effekt på dagens samhälle. Då det förr ansågs som mer skamligt och svårt att vara 
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singel medan idag är  det  mer  accepterat  och möjligheten  finns att  klara  sig själv.  Vidare 

utvecklas det genom att man håller ihop med andra singlar både på privat plan, politiskt och 

genom alla singelaktiviteter och forum som finns för singlar. Dejtingsajter, tv-program och ett 

aktivt krogliv blir en form av social rörelse. Eftersom den handlar om att fortsätta förändra 

eller bevara ens sociala identitet eller självbild. Genom denna sociala rörelse skapas en ny bild 

av singeln med en uppfattning om att singeln är självständig med sin fria tid, att det är häftigt 

att vara singel, allt är spännande och ”oproblematiskt”. Som nämnt tidigare är det just den 

bilden våra informanter har av singellivet. De fördelar de ser med sitt singelliv är sin fria tid 

där de inte behöver kompromissa bort delar av sig själva samtidigt som de upplever en viss 

ensamhet. Normen om tvåsamhet väger fortfarande över. 

    Enligt Cooley ses skam som ett tecken på svaghet och om man visar denna svaghet förlorar 

man även makt.  De säger att  de känner sig ensamma eftersom de inte har någon partner, 

däremot trycker ett flertal på att de inte är desperata. Att de inte skulle vara med någon bara 

för att. När de talar om att vara desperat eller misslyckad pratar de om det i form av någon 

annan. Här kan tesen om att visa skam är lika med att visa svaghet ses, som går emot normen 

om självständigheten.  Carina  uttrycker  sig  att  hon känner  sig  stolt  över  att  inte  ha  blivit 

desperat, samtidigt som hon tycker att det är paradoxalt att vi ska sträva efter tvåsamheten 

men när vi gör det ses det som ett misslyckande. Resultatet blir att ett erkännande av skam 

blir ett sätt att förlora makt.  

”(…) jag är inte desperat liksom absolut inte så. Jag är inte ute å raggar å typ verkligen ute för att hitta 
nån det är jag inte (…) jag kan tänka mig lite att man kan uppfattas som desperat om/ om man hela 
tiden pratar om att träffa nån eller sådär är ute varje helg för att träffa nån å bara dejtar hur mycket 
som helst å man verkligen vill hitta mannen i sitt liv liksom det kan vara ganska tydligt hos vissa så 
gärna dom som är lite äldre än mig då. Tjejer framför allt (skratt) så då kanske man blir lite desperat 
om man liksom verkligen letar å jagar liksom i stället för att låta det gå.” (Cindy)

Det är få som uttrycker sig som aktivt sökande efter en partner, mer lite då och då sökande. 

Samtidigt som de i viss mån gör det, genom att dejta eller använda dejtingsajter. Detta kan 

bero på att man inte vill framstå som ”desperat” eller ”misslyckad”. Det kan i sin tur upplevas 

som ett misslyckande i sitt singelliv. Skam uppstår inte om man inte har identifierat det som 

det genom andra. Alltså skulle den inte finnas om det inte fanns en allmän bild om den.

    Eftersom grunden till  sociala relationer är solidaritet,  närhet och emotionalitet  så är vi 

ständigt sökande efter detta. Vänner kommer ha en betydande roll i en ”mellantid” som Calle 

uttrycker att man befinner sig i som singel. De blir ett substitut men känslan av ensamhet 

råder fortfarande hos flertalet av informanterna. Behovet är inte helt uppfyllt. Speciellt i det 
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sexuella och den kärlek som den innefattar. Där kanske närhet och emotionalitet är den största 

bristvaran. Vilket även Engwall kom fram till att vara en aspekt som inte talar för singlarnas 

fördel. Att de känner en brist på närhet, värme och ömhet, att det finns en saknad av att inte 

vakna upp med  någon annan vid sin  sida.  Vilket  också leder  till  ett  oregelbundet  sexliv. 

Carolina lyfte fram att som singel så kanske man har KK-förhållanden för att fylla ett behov 

som de i förhållanden får på ”köpet”. Vissa av informanterna ser inget problem med att ha 

”one night stands” medan andra inte var så mycket för det men kunde förstå att de existerar, 

eftersom vi är mänskliga varelser med vissa behov av sex och närhet. 

    Som nämnt tidigare har självständigheten blivit  en norm i  det postmoderna samhället. 

Många  uttryckte  att  de  hade  förlorat  lite  av  sig  själva  och  sin  självständighet  i  tidigare 

förhållanden och att  detta  vill  de se en ändring på om de ingår  i  ett  nytt  förhållande,  att 

fortfarande  vara  sig  själv.  Samtidigt  som  bilden  av  tvåsamheten  ses  som  någonting 

problematiskt och jobbigt. Vilket återspeglar den patriarkala och materialkala kultur vi lever i, 

där den tidigare genusordningen inte längre är den självklara. I liknelse kan man se det som en 

koppling  till  hälsa  som  t.ex.  riskerna  kring  rökning  som  är  allmänt  kända  blir  även 

tvåsamheten en allmän risk. Ser man den som stor nog kan det leda till handlingsförlamning 

och fruktan.  Det blir  en risk att  ”ge upp” sin självständighet och sitt  egna liv. Cristoffers 

situation ser lite annorlunda ut då han inte har haft några tidigare förhållanden och han själv 

säger att han inte har något förhållande att jämföra med och hur ska han då veta vad som 

komma skall. Saknaden av tidigare erfarenheter blir också en risk. 

    Avslutningsvis sammanfattar Cooleys resonemang om primärgrupper ovanstående text. Att 

vi  till  en  början  föds  som ett  blankt  papper  som sedan  formas  utefter  primärgruppernas 

normer och värderingar. Vi identifierar oss med dem genom spegeljaget. Vilket är oberoende 

plats, alltså informanterna har i stort samma värdegrund. Vidare kan man se att informanterna 

sedan har gjort en övergång till en uppdatering av sina primärgrupper. Som nu mer handlar 

om vänner och de nya områden som de infinner sig i. Det tillsammans med att medias bild 

förändras, förändras även deras beteende. Vilket styrker det Cooley talar om, att människan är 

förändringsbar,  att  vissa  situationer  och  institutioner  påverkar  oss.  Som  sociala 

sammankomster med andra singlar eller par, samt de områden de rör sig på. Informanterna 

kan i ena tillfället känna stolthet för att sedan känna skam i nästa. 
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7. Slutdiskussion
Som avslutningsvis diskuterar vi med egna åsikter och reflekterar kring uppsatsens resultat  

och slutsatser. I våra egna reflektioner kommer förslag till framtida forskning att presenteras.  

Slutligen följer en sammanfattning som återspeglar vår uppsats i helhet. 

7.1 Egna reflektioner
I denna undersökning kan vi se att många utav våra informanter tänker relativt likasinnat vad 

det gäller sin syn på singellivet och tvåsamheten. Den gemensamma nämnaren hos de alla är 

den stundtals kännbara ensamheten. Som blir konsekvensen av Castells nätverketssamhälle 

som ger upphov till en individualisering. Vilket Beck och Beck – Gernsheim främst berör 

men som är genomgående i samtliga teorier. Den i sin tur expanderar i Giddens tillit och rena 

relationer,  som i informanternas fall lett till  tillfälliga relationer och har medfört  oönskade 

konsekvenser  av  ensamhet  då  riskerna  har  ansetts  för  höga.  I  nästa  led  sätter  det  även 

informanternas  reproduktion  i  riskzonen,  dock  kvarstår  önskan  om  en  familj.  Cooleys 

primärgrupp lyfter tydligast fram att det är fortfarande i en familj som man når den största 

acceptansen och ömsesidig respekt. Som tydliggörs av konsekvensen av informanternas roll 

som sociala varelser i spegeljaget, medförande emotionerna skam och stolthet, till att skapa en 

stabil  identitet  som bäst uppstår i  primärgruppen familjen.  I analysen av emotioner är där 

teorierna faller på plats. Hur samhället ser ut har ett avgörande i våra emotioner och vice 

versa.

    I dagens postmoderna samhälle kan vi se att det finns mycket annat som lockar och till viss 

del  kommer  i  vägen  för  möjligheten  att  ingå  i  en  tvåsamhet.  Det  är  en  stor  fokus  på 

individualiseringen och dess egenskaper kanske ännu inte lärts att bemästra. Valen blir för 

många och kan inte helt baseras på varje enskild individ. Eftersom vi hela tiden står i ett 

samspel med andra och definierar oss genom dem. Det blir en konflikt eller slitning mellan 

vad  man  tror  sig  vilja  vara  och  vad  man  bör  vara.  Paradoxalt  blir  både  singellivet  och 

tvåsamheten en norm, men vågskålen väger över på tvåsamheten. Med vårt syfte att få en 

ökad  förståelse  rörande  de  avgörande  valen  mellan  att  leva  som  singel  eller  ingå  i  en 

tvåsamhet i ett postmodernt samhälle, kan ses i dessa konsekvenser. Det är just konsekvenser 

av det postmoderna samhället och inget medvetet val att välja bort tvåsamheten eller att vara 

singel.
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I ett förslag till vidare forskning är att bygga vidare på dessa konsekvenser som kan återses i 

ett postmodernt samhälle. Det kan se annorlunda ut om åldersgruppen hade varit en annan. 

Vad händer om man är 40 och singel? Vidare att även rikta in sig på kvinnor, eftersom det var 

de som mer uttryckte en stress över reproduktionen. Ett annat perspektiv som skulle kunna 

lyfta fram de omedvetna konsekvenserna av medias bild, rörande singellivet respektive 

tvåsamheten, är en jämförelse med de som befinner sig i en tvåsamhet. Vad medförde att de 

hamna där och inte kvarstår i ett singelliv.

7.2 Sammanfattning

En rapport om bostadsmarknaden som EU har gjort visar på att Sverige är det land med flest 

singelhushåll än något annat land i Europa. Hela 47 procent av de svenska hushållen består av 

en person och 28 procent av två personer. Överallt  i  media matas vi idag med olika tv – 

program där singlar presenteras på ett sätt och tvåsamheten på ett annat. Den världsberömda 

tv – serien  Sex and the City  visar upp fyra kvinnor som i sitt singelliv lever ett storstadsliv 

med  fart  och  fläkt.  Dessa  karaktärer  är  profiler  av  dagens  singlar  och  deras  sätt  att  leva 

likställer singelgruppens typ av livsstil.

    Syftet med vår undersökning är att få en ökad förståelse för varför de kvinnor och män i 

åldrarna 25-35 år lever som singlar och vad de vill bevara i sina liv. Vilka faktorer påverkar 

singelstatusens fortlevnad i dagens postmoderna samhälle? För att få en djupare förståelse för 

hur singeln tänker använda vi oss utav kvalitativ metod. Vi har intervjuat tio personer, fem 

kvinnor och fem män mellan åldrarna 25 – 32 år för att skapa en ökad förståelse hur de tänker 

kring deras singelliv. Den teoretiska ramen grundar sig på teorier som på ett sociologiskt sätt 

kan förklara singelns beteende och handling i ett postmodernt samhälle.

    Vi upptäckte att singlarna i denna undersökning tänker relativt likasinnat vad det gäller sin 

syn på singellivet och tvåsamheten och känslan över deras dubbla budskap lever hos dem alla. 

Ingen ser deras singelliv som ett val före tvåsamheten. Den gemensamma nämnaren hos de 

alla är den stundtals kännbara ensamheten. Behovet av att få närhet och förståelse mättar de 

först  och  främst  med  hjälp  av  sina  vänner  som betyder  mycket  för  dem.  I  en  tid  då  de 

traditionella formerna av umgängen håller på att försvinna blir vännerna deras ”familj”. Korta 

förbindelser eller KK förhållanden är det ingen av informanterna som avfärdar utan det kan 

istället erbjuda den kärlek och närhet man inte kan få ut av sina vänner. Majoriteten anser 
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dock inte att ett kärleksförhållande kan födas ur ett sådant möte då mycket annat måste passa 

in.

    Informanterna föredrog att umgås med andra singlar då de delade liknande livssituationer. 

Det skapas en tillit som innebär trygghet för dem. De umgås på platser som kan liknas vid 

deras territorier så som bland annat krogar och pubar. Självständigheten var genomgående 

viktigt för alla och var en utav de punkter ingen ville prioritera bort för ett förhållande. 

    Några av informanterna är inte främmande för att använda sig utav dejtingsajter trots att 

känslan av en desperathet enligt vissa fortfarande verkar vila över det. En annan desperathet 

nämns då en del anser att ett för aktivt letande efter en partner kan uppfattas som något fult 

och  desperat.  Oavsett  vad  anser  alla  att  vi  fortfarande  har  tvåsamheten  som  en  norm  i 

samhället.

Alla  informanter  har  även  en  önskan  om  tvåsamheten  men  majoriteten  av  dem  har  en 

inställning som, ”händer det så händer det”. Men vid frågan hur deras situation ser ut om tio 

år ser alla av informanterna sig själva som antingen föräldrar eller sambo, eller både och.
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Bilaga:

Intervjuguide

Övergripande

- Ålder

- Kön

- Civilstatus

- yrke

Relation till familj

- Vill du berätta lite om hur ditt familjeförhållande såg ut under tiden som du växte upp, 

och hur den ser ut nu? Vart befinner sig din familj idag?

- Följdfråga;  är  dina/din  föräldrar/förälder  skild,  gift,  aldrig  gift,  ensamstående  eller 

någonting annat?

- Vad är dina tankar kring det? Hur påverkade/påverkar det dig idag?

- Vad arbetar din/dina föräldrar med? Finns en akademisk bakgrund?

- Har du nått krav på dig hemifrån?

- Hur ställer du dig till dem?

- Hur ser de på att du är singel?

      Efter gymnasietiden

- Skulle du kunna berätta lite om vad du har gjort efter gymnasiet fram tills nu? Resor, 

utbildning, arbeten, relationer mm.

     Närrelationer 

- Hur ser dina vänners/syskons civilstatus ut?

- Har de barn?



- Gifta?

- Hur påverkas du av deras livssituationer?

- Vad tycker du media sänder ut för bild av livet som singel?

- Hur mycket tror du att det påverkar ditt liv och dina val? Till vilken grad?

- Vilken betydelse har vänner för dig?

 Tidigare relationer

- Har du haft några tidigare förhållanden? Skulle du kunna tänka dig att berätta lite om 

dem? Hur pass seriösa?

- Varför valde ni att gå skilda vägar?

- Vad är din erfarenhet av korta förbindelser? Hur förhåller du dig till dessa?

- Vad känner du att du kan ta med efter dina tidigare erfarenheter i framtida syften? 

Något du vill förändra respektive bevara?

Singel vs. Tvåsamheten

- Vad betyder begreppet singel för dig? Vad står det för?

- Respektive tvåsamheten.

- Vill du nå tvåsamheten? I så fall, varför/varför inte?

- Vilka för resp. nackdelar har du upplevt som singel?

- På vilket sätt skiljer sig din situation åt idag som singel från de att du var runt 20 år?

- Hur tror du att ditt liv ser ut om 10 år?

- I nuläget, är du öppen för ett förhållande?

- Söker du aktivt? I så fall, på vilket sätt?

- Hur disponerar du din fritid?

- Skam och stolthet
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