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Sammanfattning  

Med denna uppsats har vi velat ta reda på hur singlar över 30 år upplever sitt singelskap samt hur 

de förhåller sig till att inleda partnerskap och att skaffa barn. Singel är ett begrepp som inrymmer 

många olika aspekter och perspektiv. Genom individuella intervjuer har vi tagit del av 4 kvinnliga 

singlar och 4 manliga singlars egna upplevelser, alla är över 30 år och bosatta i mellan Sverige. Vi 

har analyserat det empiriska materialet vi fått fram med hjälp av vår teoretiska utgångspunkt som 

berör modernitetens samhälle där individen skapar sin självidentitet och livsstil utifrån sin 

kontext. Singlarna har givit oss en bild av deras liv och deras inställning till den norm om 

parrelationer och att skaffa barn som finns i vårt samhälle. Det empiriska materialet vi fått 

tillgång till har tolkats och analyserats med hjälp av Grounded theory. Vårt resultat visar på 

individens strävan efter känslan av frihet och oberoende. Singlarna är nöjda över sin livsstil men 

uppger att det kan finnas en saknad av någon ibland. En ambivalens uppstår mellan deras känsla 

av frihet till den ensamhet de kan uppleva. Upplevelsen av singelskapet och synen på partnerskap 

och barn mellan män och kvinnor visar sig inte vara så olik.   

 

Nyckelord: Singelskap, Livsstil, Sociala nätverk, Barnfri, Partnerskap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 
In this paper we wanted to find out how singles over 30 years experience their position as 

singles and how they relate to initiate partnership and having children. Single is a term that 

covers a number of aspects and perspectives. Through individual interviews, we’ve taken note 

of 4 female and 4 male singles own experience, they’re all over 30 years old and live in 

central Sweden. We’ve analyzed the empirical material based on the knowledge from our 

theoretical basis on the modern society that reviles how the individuals creates their own 

identity and lifestyle. The singles have given us an understanding of their lifestyle and their 

attitude to the norm of intimate relationships and having children in our society. The empirical 

material we had access to has been interpreted and analyzed using the Grounded theory. Our 

results indicate that the experience of freedom and independence is a requisite to the 

individuals. The singles are pleased with their lifestyle but state that they, at times, yearn the 

intimacy from a relationship. A feeling of ambivalence occurs when their need for freedom 

collides with the loneliness they occasionally experience. The experience of solitude and 

views on partnership and having children between men and women turned out not to be very 

different. 
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1. Inledning 

1 576 000 av befolkningen i Sverige räknas som singlar. Av dessa 1 576 000 singlar är 

fördelningen mellan män och kvinnor jämn, 47 procent av dessa är manliga och 53 procent 

kvinnliga. Ensamhushållen är vanligt förkommande vid 20-års ålder för både kvinnor och män. 

Statistiskt så minskar ensamhushållen upp i åren då många vid 35 års ålder ofta har ingått en 

parrelation (Statistiska Centralbyrån, 2012). 

Vid 30-35 års ålder visade resultatet av en undersökning att det var vanligast förekommande att 

människor ingick äktenskap (Adeniji 2008, s. 306). Av statistiska undersökningar som har gjorts 

så skaffar människor sitt första barn i Sverige vid en medelålder på 31,5 år för män och 29 år för 

kvinnor (Statistiska Centralbyrån, 2013). 

Vår egen förförståelse till det område vi valt att fördjupa oss i är att vi båda är singlar och 

förknippar begreppet med en viss livsstil och levnadssätt. Vi betraktar singelskapet både som 

något positivt och något negativt och vi kan själva relatera till båda delarna. En uppfattning vi 

båda delar är att singel som civilstatus inte är accepterat som något vi ska vara livet ut, utan det 

betraktas mer som en fas. Vi möts av kommentarer som; “satsa på din utbildning och karriär 

först”, “res medan du kan”, “gör allt det du inte kan göra sen”. I kontrast till de kommentarerna 

får vi även höra; “du borde skaffa dig någon”, “du kan ju inte vara själv hela livet”, “det börjar bli 

tid för dig att skaffa barn snart”. Kommentarerna ger dubbla budskap, hur ska vi då förhålla oss 

till alla utsagor och går det inte att kombinera. Är singellivet en fas som inrymmer vissa saker och 

händelser som man inte kan göra i en relation? Präglas den tiden av något särskilt, är det bara en 

fas och inget som kan vara för alltid? Bilden känns diffus, vi upplever även att singel som 

civilstatus blir ett vagt område vad gäller livsstil och levnadssätt vilket är något vi ofta måste 

argumentera och försvara för vår omgivning. Så hur tänker och upplever andra i samma situation. 

Finns det andra alternativa perspektiv att se på tillvaron som singel och som kan bredda vår 

tidigare förförståelse. Vi vill gräva ned oss djupare i andra singlars värld som har passerat en ålder 

på 30 år och ta del av deras upplevelser och erfarenheter genom denna studie. 

Vi har tagit del av den forskning om singelskap som gjorts och främst den som behandlar svensk 

kontext. Skälet till att vi valde att bearbeta den svenska forskningen som gjorts var för att se hur 

vi senare skulle kunna applicera den på vår egna undersökning som behandlar svenska singlar i 

den svenska kulturen. Det vi kunde konstatera var att den svenska forskningen som behandlade 

singelskap var begränsad i sitt omfång. För att uppnå en tillräcklig förståelse av singlar i den 

tidigare forskningen behövde vi komplettera den med internationella studier som gjorts. 
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Ålderspannet i tidigare forskning upplevde vi var väldigt bred och vi har inte funnit någon 

specifik åldersavgränsad forskning kring singelskap.   

Syfte och frågeställningar 

Vi vill nå en ökad förståelse om en grupp singlar som vi uppfattar befinner sig inom eller har 

passerat den normala åldern för att ingå parrelationer och föräldrarskap. Vad är det som påverkar 

att personer är singlar och hur förhåller singlarna sina tankar kring normen om parrelation och 

föräldrarskap. Vi vill även få en ökad förståelse av singelskapet och hur singlar upplever det. Vi 

har valt att ta del av både män och kvinnors upplevelser och som en del av undersökningen vill vi 

ta reda på om det finns något som skiljer deras singelskap åt. För att veta hur normen ter sig 

kring singelskapet så behöver vi även se till hur singlar upplever bemötanden från omgivningen. 

Vår strävan med denna undersökning är att komplettera den tidigare forskningen genom att 

belysa vår valda åldersgrupps tankar och känslor med en förhoppning om att kunna bidra till en 

ökad förståelse om deras singelskap. 

 

Syftet med denna uppsats är att få en ökad förståelse för upplevelsen av singelskap. Vi vill även ta 

reda på hur singlar ställer sig till parrelationer och föräldrarskap. 

- Vad utmärker singelskapet, finns det några gemensamma nämnare? 

- Hur upplever personer som är singlar reaktioner från omgivningen? 

- Skiljer sig upplevelser kring singelskapet åt mellan män och kvinnor? 

- Hur förhåller sig personer som är singlar kring tankar om parrelationer och föräldrarskap? 

Disposition 

Efter det inledande kapitlet följer kapitel två med en redogörelse av tidigare forskning inom vårt 

valda område. Där behandlas singel som begrepp och våra valda motpoler till begreppet singel 

som är parrelationer och föräldrarskap. 

Det tredje kapitlet är vårt metodkapitel. I kapitlet redogör vi för vårt tillvägagångssätt under 

uppsatsens gång. Vårt vetenskapliga perspektiv på uppsatsen presenteras samt vårt 

förhållningssätt. I det fjärde kapitlet gör vi en presentation av vår valda teoretiska utgångspunkt 

som vi funnit relevant för vår uppsats och som hjälp för att analysera vårt empiriska material. Det 

femte kapitlet är analysdelen i uppsatsen. Där presenteras vårt empiriska material tillsammans 

med vår valda teoretiska utgångspunkt som ligger till grund för resultatet vi kommit fram till. Det 

sjätte och sista kapitlet diskuterar vi resultatet från föregående kapitel. Vi presenterar vår slutsats 
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för uppsatsen och vad vi kommit fram till utifrån vårt syfte och frågeställning. Kapitlet innehåller 

egna reflektioner och behandlas tillsammans med den tidigare forskning vi tagit fram om vårt 

valda ämne. 

 

2. Tidigare forskning 

I detta kapitel redogör vi för tidigare forskning som gjorts och som fokuserar på olika delar om 

singelskap, parrelationer, föräldrarskap och begreppens innebörder. Singelskapet ställs ofta i 

förhållande till motpolerna parrelation och föräldrarskap därför vill vi även lyfta forskning kring 

dessa begrepp för att på så vis öka förståelsen för singelskapet. Den berörda forskningen har vi 

fått fram med hjälp av vår handledare samt sökt via högskolans elektroniska bibliotek. Utifrån 

vårt syfte och frågeställningar återfann vi sedan material som vi ansåg stämma in på vårt valda 

område om singelskap. 

Singelskap 

Att vara singel har på senare år blivit ett mer accepterat levnadssätt samtidigt som villkoren och 

förutsättningarna för familj och barn har förändrats. Men att vara singel betyder inte bara att leva 

utan partner utan det kan också innebära en livsstil (Engwall, 2005, s. 23). Här kommer vi 

redogöra för singelskapet utifrån dess innebörd, historia samt hur det ser ut ur ett genus 

perspektiv för att öka vår förståelse om singelskapet.    

Innebörden av singelskap 

Kristina Engwall, docent i historia har fokuserat på processen från singel till förälder och menar 

på att singelskap innebär mer än bara ett civiltillstånd men är samtidigt ett begrepp med få 

definitioner (Engwall, 2005, s. 23). Tidigt i sökningen av den tidigare forskning som gjorts kring 

ämnet insåg vi att begreppet singel var relativt odefinierat. Tidigare forskning förklarar inte 

begreppet singel som ett eget begrepp utan det jämförs med vad det inte är. En definition som är 

relativt ny är att betrakta singelskapet som en sorts livsstil, att leva och definiera sig själv som 

singel (Engwall, 2005, s. 24). I en studie gjord av Engwall (2005) belyser hon att medier 

framhåller singlar som framgångsrika och sociala men trots dessa positiva attityder kring 

singelskapet så finns en upplevelse från hennes informanter att singelskapet var lika med ett 

misslyckande, att vara singel ses och upplevs på så vis motsägelsefullt (Engwall, 2005, s.121). 
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Det uppstår alltså en krock mellan erfarenheten som singel och föreställningen om att vara singel. 

Att vara singel innebär också "den ultimata egoismen", med det menas att inte behöva ta hänsyn 

till någon annan, självbestämmande och att kunna spendera sin tid på det man själv vill utan att 

behöva förklara sig för någon annan (Engwall, 2005, s.35). 

Sasha Roseneil (2006) är en feministisk sociolog som även fördjupat sig i innebörden av 

begreppet singel. I den forskning som vi berör har hon gjort intervjuver med singel kvinnor i två 

steg. I första steget definieras singel som att vara ogift, för att i det andra steget några år senare 

ändras till att vara partnerlös (Roseneil, 2006, s. 3). Som tidigare nämnt så har inte äktenskapet 

samma betydelse längre, vilket Roseneil visar på i sin forskning då beskrivningen av singelskap 

inte längre är ogift utan partnerlös. 

Singelskap ur ett historiskt perspektiv 

Maja Bondestam (dåvarande Larsson) som är docent i idé- och lärdomshistoria har fokuserat på 

normer och avvikelse, i detta fall utifrån singelskapet. Under 1800-talet betraktades en singel 

oavsett ålder som någon som “svävade runt”, var rotlös, inte hade några strukturer och en otydlig 

identitet som en konsekvens av en falsk frihet (Larsson, 1999, s. 225).  

 

Sociologen Shelley Budgeon (2008) har fokuserat på sociala förändringar och hur det påverkar 

genus. Ur ett historiskt perspektiv har singlar haft en stigmatiserande status i förhållande till 

normen som var och fortfarande till en stor del är det heterosexuella paret, det är inte fören nu på 

senare år som singelskapet har blivit mer accepterat (Budgeon, 2008, s. 301). Något som Budgeon 

även menar är att singlar, alltså individer som inte befinner sig inom normen på något sätt måste 

redogöra för deras status medan par och gifta människor inte ifrågasätts då de inte går emot 

normen (Budgeon, 2008, s. 308). Singelskapet har alltså definierats och gör det fortfarande idag 

utifrån vad det inte är, så som gift eller i ett förhållande. 

 

Genusvetaren Anna Adeniji har studerat normkritik och menar på att det har skett en 

förskjutning som gör att singelskapet idag står för frihet och något avundsvärt i tjugoårsåldern, 

medan när en singel börjar närma sig 30-35 års åldern så betraktas individen som sorglig, omogen 

och bör “växa upp” (Adeniji, 2008, s. 307). Budgeon gjorde även en undersökning år 2005 som 

även den visade på samma egenskaper som Adeniji lyfter fram, men med tillägg så som att vara 

självisk, avvikande, oansvarig, ensam och att singlar saknade mänskliga och sociala band 

(Budgeon, 2008, s. 309). Trots att dessa attityder finns, så är singelskapet ändå mer accepterat än 
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förut. Dock vet vi inte hur accepterat det är och något vi gärna vill försöka lyfta fram är om 

singlarna själva upplever några av dessa attityder gentemot sitt singelskap. 

 

Engwall (2005) gör en historisk jämförelse mellan singelskapet på 1960-talet och 2000-talet, där 

singelskapet på 1960-talet inte var ett attraktivt alternativ för människor och något som sällan 

framhävdes av media. Kärnfamiljen och parrelationer var idealet som stod i rampljuset under 

denna tid och att vara singel betraktades som att vara ensam och ett icke önskvärt levnadssätt 

(Engwall, 2005, s. 28). På 2000-talet började detta betraktelsesätt ändras och singelskapet började 

lyftas i media och kopplades ihop med att vara framgångsrik och stark. Tankesätt som att hellre 

vara singel än olyckligt gift visade sig i tidningar och människor började värdera friheten med att 

vara singel (Engwall, 2005, s. 29). 

Genus och singelskap 

Att singelskapet anses mer accepterat beror bland annat på att fler kvinnor förvärvsarbetar och 

har därmed en bättre ekonomi och större förutsättningar att bo och leva ensam, de behöver inte 

förlita sig på mannens ekonomi så som det en gång i tiden har varit (Engwall, 2005, s. 120). 

Kvinnorna har större förutsättningar för att klara sig själva idag. Det medför även att de som 

lever i ett förhållande inte behöver stanna om det är dåligt, vilket gör att de praktiska 

anledningarna till partnerskap förlorar sitt värde (ibid). När det gäller män så tar Engwall upp ett 

intressant exempel på hur det förekommer kontinuitet i att betrakta mannen som norm trots 

förändring i levnadssätt. Dåtidens gifta man hade hög status och var eftertraktad på 

arbetsmarknaden då den gifta mannen ansågs stabil och bekräftade den heterosexuella 

läggningen. Dagens singelman bär lika status som den gifta mannen då den beskrivs som 

framgångsrik, flexibel och social med många väninnor och dejter. Engwall lyfter det konstanta, att 

mannen fortfarande har en stark förankring i arbetslivet och visar sig ha stor dragningskraft på 

kvinnor. Hans heterosexualitet och manlighet som norm bekräftas fortfarande, bara på ett nytt 

sätt (Engwall, 2005, s. 121).   

Parrelationer 

Engwall (2005) lyfter fram att det idag är accepterat med flera livsstilar än parrelation men att 

singlar ändå hoppas på att i framtiden få leva ihop med någon, vilket betyder att en del av idén 

om kärnfamiljen lever kvar (Engwall, 2005, s. 92). Så hur ser då normerna kring parrelationer och 
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äktenskap ut idag? Då singelskapet utifrån ovanstående diskussion blivit ett mer accepterat 

levnadssätt vill vi här gå in lite närmare på hur synen om parrelationen har förändrats. 

Parrelationer som norm 

Budgeon (2008) lyfter i sin forskning att parrelation som norm innebär ett heterosexuellt, 

långvarigt monogamt förhållande med en partner som man delar hushållet/boytan med 

(Budgeon, 2008, s. 302). Denna norm stöds av en ideologi om äktenskapet och familjen som 

baseras på antagandet om att alla strävar efter en sexuell parrelation för att det är det enda viktiga 

och för att människor är lyckligare och mer fulländade i ett förhållande än de som inte är det 

(ibid). 

 

Genusvetaren Anna Adeniji menar på att Sverige är ett väldigt öppet land vad gäller val av livsstil 

då det genom politik och lagar utryms olika familjetyper och livsstilar (Adeniji, 2008, s. 49). Som 

exempel så har vi äktenskapsbalken för de som är gifta men även sambolagen som stödjer de som 

lever ihop men inte är gifta. Det är heller inte avvikande att vara singel, homosexuell eller att flera 

gånger byta partner. Trots denna öppenhet så finns det ändå en norm för hur ett familjeliv bör 

utvecklas, vi ska träffa någon, flytta ihop, gifta oss och skaffa barn (Adeniji, 2008, s. 48). Det 

finns även ramar för när det helst ska ske vilket Adeniji (2008) tog reda på genom intervjuer med 

kvinnor där hon ställde frågan hur länge det är legitimt att vara singel och de allra flesta svaren 

var att vid 30-35 års ålder ligger max gränsen (Adeniji, 2008, s. 306). 

Något Adeniji (2008) också ger en tankeställare till som kan kopplas till normen om ett 

monogamt förhållande är att både äktenskapsbalken och sambolagen grundar sig på en 

parrelation, alltså samlevnad baserat på äktenskap som i sin tur är låst till tvåsamhet (Engwall, 

2008, s. 26). 

Innebörden av äktenskap 

Sociologen Jan Trost (1993) lyfter innebörden av äktenskap som är en gammal företeelse i 

Sverige, så långt som före kristen tid (Trost, 1993, s. 47). Före 1960-talet så gifte sig människor 

med varandra för att de ville bo tillsammans, det beslutet kunde grunda sig i att någon av 

partnerna hade fått ett fast jobb och stabil inkomst, boende eller på grund av graviditet (Trost, 

1993, s. 57). På mitten av 1960-talet introducerades samboendet för det svenska folket som en 

konsekvens av bostadsbrist och människor fick då dela på små utrymmen tillsammans (Trost, 

1993, s. 53). Detta ledde även till att en av anledningarna till äktenskap försvann. Till en början 
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var detta ett avvikande beteende och det tog närmare tio år innan samboendet blev accepterat 

(Trost, 1993, s. 54). Människor behövde inte längre gifta sig för att bo ihop, vilket gjorde att en av 

anledningarna till äktenskap försvann (Trost, 1993, s. 59). Så, varför gifter man sig då? Trost 

(1993) tror att det är för att det fortfarande ses som en tradition, att föreställningen om giftermål 

fortfarande finns kvar (Trost, 1993, s. 58). 

Adeniji (2008) gör ett tillägg och beskriver att äktenskap idag knyts ihop med romantik, att det 

kopplas ihop med individernas egna lycka och förälskelse (Adeniji, 2008, s. 26). Tidigare kunde 

kärlek betraktas som ett hinder, äktenskapet skulle främst inledas för att visa sin klasstillhörighet, 

ett symboliskt sätt att visa sin status (ibid). Det var också ett sätt att organisera familjers tillgångar 

och en del av samhällets struktur (Adeniji, 2008, s. 27). Kärlek var alltså problematiskt och inget 

som kunde utgöra en stabil bas i ett äktenskap. 

Föräldrarskap 

När och hur det passar sig att skaffa barn finns det starka normer och föreställningar kring. Det 

fyller även en roll i vårt sätt att tänka och förknippas med vuxenblivande, personlig mognad och 

familjebildning (Engwall & Peterson, 2010, s.13).  Då vi tidigare lyft innebörden av singelskapet 

och hur idealet till en viss del fortfarande är parrelationer och kärnfamiljen så vill vi då även gå in 

på föräldrarskap då barn är en del av att vara en kärnfamilj. 

Varför barn? 

En del människor tror att skaffa barn ligger nedärvt och är en drift hos oss människor. Andra 

menar på att det är socialt betingat, en förväntan från samhället och omgivningen (Trost, 1993, s. 

33).  Att skaffa barn och på så vis bilda familj är en norm som vi fått inpräglat tidigt i barndomen 

(ibid). För några hundra år sedan skaffade människor barn för att det inte fanns preventivmedel 

tillhands och som en försäkring inför ålderdomen, framtiden kunde på så vis säkras genom att 

åtminstone någon utav alla barnen kunde ta hand om föräldrarna när den dagen blev kommen 

(ibid). Barn var alltså en självklarhet. Idag krävs det att en kvinna beslutar sig för att vilja bli 

gravid då det finns en uppsjö av preventivmedel som gör att de har större möjligheter att styra 

valet. Beslutet om barn kan även dröja och ta tid i dagens samhälle där en bra utbildning och ett 

fast jobb är något som bör vara stabilt och avklarat för många innan beslut om barn kommer i 

fokus (Trost, 1993, s. 35). 
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Statistiska centralbyrån valde på 70-talet att starta en undersökning på grund av det minskade 

barnafödandet. Undersökningen ledde till att de fick reda på att barnafödandet hade en 

förskjutning på 5 år (då mellan 1970 och 2012) dock inte att den hade minskat i den omfattning 

de först trodde. Den minskning som skett gällande barnafödandet berodde bland annat på att 

fertiliteten var och fortfarande är åldersrelaterat och i och med förskjutningen så påverkas det. Ju 

äldre kvinnor blir innan de skaffar barn desto större risker och mindre chans att de lyckas bli 

gravida. Även som nämndes tidigare angående ett större utbud av preventivmedel, så påverkar 

det även den frivilliga barnlösheten (Statistiska centralbyrån, 2012). 

 

Birgitta Sandström har forskat om barnlöshet och lyfter att år 2002 visade statistiken att hela 38% 

av alla 30-åriga kvinnor var barnlösa (Sandström, 2002, s. 21). Precis som med ovanstående 

förskjutning från statistiska centralbyrån så visar det på att det inte är ett helt nytt fenomen då 

uppgifterna från Sandström (2002) berör en hundraårig period och endast visar på att denna 

förskjutning grundar sig utifrån olika generationer som valt att skaffa barn vid olika åldrar (ibid). 

Det som dock tillkommer är att barnafödandet har skjutits högre upp i åldrarna än det tidigare 

gjort (Sandström, 2002, s. 22). 

Barnlöshet ur ett genusperspektiv 

Sociologen Helen Peterson har bedrivit forskning om frivillig barnlöshet och menar på att aktivt 

välja bort att skaffa barn möts av vissa attityder från samhällets sida. Attityderna grundar sig i de 

normer som råder i samhället vad det gäller att bli förälder. Den som väljer bort barn betraktas 

som en avvikare då det normala beteendet är att skaffa barn och inte strida mot människans natur 

(Peterson, 2010, s. 87). Det gör då att valet att skaffa barn senare i livet inte blir ett nytt fenomen 

men samtidigt kan det vara intressant och se hur dagens singlar ställer sig till detta och hur de 

upplever att omgivningen ser på det. 

 

Engwall och Peterson (2010) är två forskare som valt att fördjupa sig i frivillig barnlöshet. Utifrån 

en nordisk kontext berör deras antologi frågor som varför man väljer att inte skaffa barn? Ökar 

eller minskar barnfriheten i de nordiska länderna? Detta är frågor som kan ställas i kontrast till 

varför det skett en minskning av barnafödandet bland kvinnor. 

De motiv eller anledningar till varför man väljer bort barn i sitt liv motiveras olika. Vissa anser att 

de vill satsa på karriär och på så vis fylla upp tiden i livet med arbete (Peterson, 2010, s. 82). Val 

av barnlöshet kan även baseras på en rädsla både av att vara gravid och själva förlossningen. Det 

finns kvinnor som berättar att de känner en avsaknad av en modersinstinkt, inte tycker om barn 
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och saknar ett genuint intresse för dem. Många tror sig inte heller klara av den rollen som det 

innebär att bli förälder och kunna ge sina barn en bra uppfostran. Kvinnor återger i forskningen 

att de fått en bild från sin omgivning som har barn att föräldraskapet är tråkigt, stressigt och är en 

tung börda att klara av, det har blivit många kvinnors motivering till att inte själva sätta sig i den 

situationen. Kvinnor som valt bort att skaffa barn har även återgett vissa personliga egenskaper 

de har och som de inte anser passar ihop med att bli mamma. Egenskaper som en låg tolerans 

nivå, behöver lugn och ro, värderar ensamheten högt, anser sig vara för mycket av en 

perfektionist för att få det att fungera tillsammans med ett barn (Peterson, 2010, s. 83). 

 

Forskningen vad det gäller barnlöshet bland män har funnits begränsad trots att det finns en 

konstaterad bild av att antalet män utan barn är fler än barnlösa kvinnor (Engwall, 2010, s. 332). 

Det finns ett intresse ur forskningssyfte att närmare kartlägga mäns anledning och syn på sin 

barnlöshet. Kristina Engwalls intervjuer som hon gjorde för sin forskning, ger männen en 

förklaring till att deras barnlöshet inte grundar sig i aktivt val, utan frågan har aldrig varit aktuell 

för dem (Engwall, 2010, s. 334). Männens främsta motiv som fler ger uttryck för är att deras 

egentid är för viktig, föräldraskap är för krävande och innebär en uppoffring. Friheten betonas av 

männen och de vill vara flyttbara och flexibla vilket de inte tycker att de kan vara om de skulle ha 

barn (Engwall, 2010, s. 335). 

Sammanfattning av tidigare forskning 

Tidigare forskning lyfter att singelskapet har blivit mer accepterat idag men att idealet om 

kärnfamiljen fortfarande lever kvar till en viss del. Äktenskapets betydelse har minskat i och med 

kvinnors förankring på arbetsmarknaden, så de praktiska anledningarna som förelåg förr till att 

människor gifter sig finns inte längre kvar i vårt samhälle. Detsamma gäller beslutet om att skaffa 

barn. Idag har vi en äldrevård som gör att vi inte behöver skaffa barn för att säkra vår ålderdom. 

Strävan efter karriär och utbildning kan bidra till ett övervägande om att skaffa barn och bli en 

accepterande anledning att man inte gör det tillskillnad från förr då det betraktades som en 

självklarhet. 

Något vi tidigt uppmärksammade när vi tog oss an tidigare forskning var att singelskapet sällan 

beskrevs som ett begrepp för sig, utan ställdes i kontrast till vad det inte är så som ogift och 

partnerlös. Vi kunde hitta olika egenskaper som kännetecknade en singel och hur det kunde 

betraktas som en livsstil, men vad som ingick i denna livsstil definierades inte mer djupgående. 

Singlar ses idag som personer som är fri så länge de är under 30 år, när personerna passerar över 

30 års åldern så kan de börja att betraktas som sorgliga, omogna och bör växa upp. 
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3. Teoretisk utgångspunkt 

Som teoretisk utgångspunkt har vi valt att använda oss av Anthony Giddens böcker Modernitet och 

självidentitet och Intimitetens omvandling. Giddens återger en teori om människans identitet och hur 

den blir ett reflexivt projekt i modernitetens samhälle. Utvecklingen av människan identitet är 

nära knutet till samhällets utveckling och för att vi ska förstå och kunna tolka singelns upplevelse 

av sitt singelskap gör Giddens teori om modernitet, identitet, livsstilar och rena relationer 

tillämpbara för vårt valda ämne. 

Från det förmoderna till det moderna 

För att förstå individen och dennes handlingar i dagens samhälle använder sig Anthony Giddens 

av ett begrepp som han kallar Modernitetens reflexivitet. Med begreppet beskriver han den 

förändring som har skett i samhället och med individen över tid från det förmoderna till dagens 

nutida samhälle (Giddens, 1999, s. 44).   

 

Giddens återger tre huvudelement för att förstå den dynamiska karaktär som dagens sociala liv 

speglas av. 1. Åtskiljandet av tid och rum, 2. Urbäddningsmekanismer och 3. Institutionell 

reflexivitet (Giddens, 1999, s. 31). Åtskiljandet av tid och rum beskriver hur moderniteten har 

inneburit en lägesändring vad det gäller att förhålla sig mellan tid och rum. I det förmoderna var 

tid och rum starkt sammankopplat och de sociala aktiviteter som ägde rum och de var knutna till 

en särskild plats (Giddens, 1999, s. 26). Med detta som kontrast till det som Giddens beskriver 

som moderniteten har de sociala aktiviteter som sker förlorat sitt fäste till en specifik plats till en 

viss tid. I stället har det skett en frikoppling och sociala aktiviteter koordineras i vårt samhälle var 

som helst, när som helst utan att någon anknytning behöver finnas till en särskild plats (Giddens, 

1999, s. 28). När Giddens(1999) beskriver förändringarna vad det gäller urbräddningsmekanismer 

från det förmoderna till dagens modernitet syftar han på att individen blivit mer flexibel och inte 

lika låst till platser som det tidigare kunde vara. Idag förlitar sig individen på abstrakta system och 

har ett ökat förtroende för dem (Giddens, 1999, s. 29). I det förmoderna skedde mänsklig 

kontakt genom att man fysiskt behövde infinna sig på samma plats. Dagens modernitet har ersatt 
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det fysiska mötet med telefoner och internet och på så vis behöver vi varken tiden eller rummet 

som referens för att mötas (Giddens, 1999, s. 28). 

 

Tillskillnad från det förmoderna så genomsyras moderniteten av institutionell reflexivitet. Det 

Giddens menar med begreppet är att individen ständigt ställs inför nya revideringar av 

information eller kunskaper som uppkommer. För individen kan det innebära att tankar och idéer 

lätt kan bytas ut när ny information når individen. Hur individen förhåller sig till kunskapen som 

inhämtas blir det som grundar individens sociala handlingar (Giddens 1999, s. 30). Det sker 

ständigt en förändring i samhället hur man ska använda sig av kunskap om sociala livsvillkor som 

kan avspegla de olika alternativa förhållningssätt individen intar gentemot exempel olika normer 

som genomsyrar vårt samhälle (Giddens, 1999, s. 31). För individen har moderniteten inneburit 

att  individen  kan vara mer flexibel och den har bidragit med fler valmöjligheter till hur individen 

vill förhålla sig och agera i samhället. Moderniteten kännetecknas av att ingenting givet utan 

individen ges möjligheter att omvärdera sitt förhållningssätt till och i samhället. 

Självidentitet 

Med de förändringar som moderniteten inneburit har också individens självidentitetsprocess 

genomgått en förändring. Giddens använder sig av Janette Rainwaters bok som heter Self-Therapy 

där han anser att boken fångar upp avspeglingen av moderniteten och dess innebörd för 

individens självidentitet. Boken är framtagen som en praktisk tillämpning och förhåller sig till de 

frågor som individen idag ställer sig frågande till,  ”Hur ska man göra? Hur ska man handla? Vem 

ska man vara?”(Giddens, 1999, s. 89). Utifrån moderniteten blir självet ett reflexivt projekt där 

individen själv bär ansvaret (Giddens, 1999, s. 95). 

”Vi är inte det vi är, utan det vi gör oss till” (Giddens 1999, s. 95) 

Vad individen kommer att bli ligger i dennes ansträngningar om hur den väljer att omskapa sig 

och på så vis kunna bygga upp en sammanhängande och positiv identitetskänsla. Att självet 

ständigt behöver agera reflexivt innebär att individen ofta behöver reflektera och ta ställning till 

vad som sker med den och runt den (ibid, s. 95). Tiden gör sig viktig för individen då den själv 

måste ta kontroll över den. Det är tiden som ger förutsättningen för individens 

självförverkligande av sitt själv. Ett mantra blir att leva livet fullt ut och då krävs att varje 

ögonblick blir tillfredsställt. För att individen ska lägga grunden till sin framtid och säkra den, har 

man inte möjlighet att nyttja tid till tillfälligheternas spel utan behöver aktivt ta tillvara på 

interaktioner och ta kontroll över sin disponerbara tid (Giddens, 1999, s. 97). 
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För att nå ett självförverkligande fortsätter Giddens att ta hjälp av Rainwaters uppfattning av att 

individen behöver utmana sig och släppa greppet om det förflutna.  För att utvecklas och komma 

framåt måste man ta risker, bryta gamla beteendemönster och våga chansa trots att saker kan bli 

värre än vad det tidigare var (Giddens, 1999, s. 98).  Giddens lyfter fram något han anser viktigt 

för individen från en självterapibok: 

”Om ditt liv någonsin ska förändras till det bättre måste du chansa. Du måste ta dig ur den vanliga 

trallen, träffa nya människor, utforska nya idéer och slå in på okända vägar. De risker som är 

förbundna med självutveckling handlar på sätt och vis om att ge sig in i det okända, in i ett 

främmande land med ett annat språk, andra seder, som du måste lära dig under resans 

gång”(Giddens, 1999, s. 98). 

 

Självförverkligandets moraliska tråd är autenticitet, ett begrepp som beskriver att man ska vara 

sann mot sig själv. En ökad autenticitet bidrar till ett högre självvärde, och ökar känslan av 

integritet, medkänsla, ärlighet, kärlek och energi. Detta är egenskaper som gör sig viktiga hur 

individen förhåller sig till andra människor och intima relationer (Giddens, 1999, s. 99). 

Med en god utvecklad självreflexivitet kan individen klara passager och kriser som uppstår i livet. 

Individen vågar passera genom livet och anta möjligheter som kan innebära en risk. Att ingå en 

ny relation kan vara en sådan eller att klara sig igenom en skilsmässa. Självreflexiviteten hjälper 

individen att övervinna det som kan skrämma den (Giddens 1999, s. 100). 

Det projekt som Giddens beskriver om hur individer genom självreflexivitetet bygger vår 

självidentitet innebär att individen gör sig medveten om alla dess möjligheter att omskapa sin 

biografiska berättelse. Individen står inför många valmöjligheter utifrån olika kontexter. Detta är 

Giddens huvudpoäng hur vi ska förstå självidentiteten (Giddens, 1999, s. 13). 

Livsstilar 

Alla de valmöjligheter som moderniteten erbjuder det sociala livet så blir livsstilar ett centralt 

begrepp för Giddens i sin teori. Det grepp som tidigare har funnits om vikten av traditioner har 

luckrats upp, vardagslivet har ombildats utifrån lokala och globala förutsättningar och med det 

har individen tvingats inta en viss livsstil av de många alternativ som finns (Giddens, 1999, s. 13). 

Valen av livsstilar är många för individen men hur individen ska välja begränsas av modernitetens 

icke-fundamentaliska karaktär. Detta kan för individen innebära konsekvenser. Livsstilen kan lätt 

förknippas med något ytligt men dominansen av livsstil för individen uttrycker något helt annat 

än ytlighet. Giddens definierar livsstil på följande vis: 
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”En livsstil kan definieras som en mer eller mindre integrerad uppsättning praktiker som en individ 

följer, inte bara för att sådana praktiker tillfredsställer nyttobehov, utan därför att det ger en 

materiell inramning till en speciell berättelse om självidentiteten” (Giddens, 1999, s. 101). 

Livsstilar innefattar så mycket olika komponenter, allt ifrån kläder matvanor till handlingsätt och 

umgängesmiljöer.  Livsstilen är fri och som oändlig för individen då den förändras tillsammans 

med att självidentiteten är ombytlig. Alla beslut som fattas angående sin livsstil är sammankopplat 

med vem man vill vara. Hur många valmöjligheter som ges till att välja bland livsstilar är 

beroende av hur långt individen står ifrån de traditionella handlingsmönsterna (Giddens, 1999, s. 

102). 

Livsstilen byggs upp utifrån den miljö individen befinner sig i, där är livsstilen skyddad och 

accepterad. Men vardagslivet innebär en växling mellan miljöer och ofta hamnar individen i andra 

sammanhang, utanför sin trygghet. I nya miljöer kan den egna livsstilen bli ifrågasatt och känslan 

av att individen inte passar in kan uppstå (Giddens, 1999, s. 104). 

Till livsstilen innefattas begreppet livsplanering. Livsplaner byggs utifrån individens biografi och 

blir en strategi för en förberedelse inför framtiden. Det reflexiva arbetet med självidentiteten 

förutsätter att individen organiserar och planerar sina tankar om framtiden (Giddens, 1999, s. 

106). För att individen ska få en sammanhållen identitet och personlighet i dagens moderna 

samhälle belyser Giddens vikten av att behöva skapa livsstilar och livsplaneringar (Dahlgren & 

Starrin, 2004, s. 107). 

Betydelser av sexualitet och relationer 

Moderniteten har bidragit till förändringar vad det gäller individens förhållningsätt till sexualitet 

och relationer. Giddens (2001) återger att synen på sexualiteten har förändras och förändringen 

beskriver Giddens med begreppet den plastiska sexualiteten. Den plastiska sexualiteten innebär 

att sexualiteten betraktas som autonom och har befriats från kraven om fortplantning. Individer 

kan inleda sexuella relationer utan att det kan leda till en graviditet då det moderna samhället 

erbjuder preventivmedel. För att uppnå föräldraskap behöver vi inte heller använda sexualiteten 

till, idag kan vi välja att inseminera oss eller adoption är ett möjligt alternativ. Den sexuella 

revolutionen som genomsyrar moderniteten har bidragit till att sexualitet betraktas som en 

njutning för både kvinnor och män. Tidigare kunde sexualitet innebära en skräck för kvinnor då 

det fanns en medvetenhet om att handlingen kunde innebära en oönskad graviditet. Sexualitetens 

nya innebörd för individer blir i egenskap av ett gemensamt intresse och samspel (Giddens, 2001, 

s. 32). 
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Giddens (2001) beskriver i sin bok Intimitetens omvandling om hur relationer och förhållanden 

mellan två parter kan existera. Ett sätt att bygga ett förhållande på är utifrån bilden om den 

romantiska kärleken. Giddens (2001) bekriver den romantiska kärleken vara byggd på en 

idealisering och en förväntning på den andra partnern. Könsfrågan gör sig central för den 

romantiska kärleken och hur olika förväntningar på den andre konstrueras. Sexuell attraktion och 

passion mellan två partner är inte nödvändig för ett förhållande som bygger på en romantisk 

kärlek. Förhållandet existerar istället utifrån ideal om den andre partnern och en idealiserad bild 

om framtiden tillsammans (Giddens, 2001, s. 43). Som ett exempel på hur den romantiska 

kärleken kan existera och finnas till kan vi se till traditionen om äktenskap tillbaka till det 

förmoderna. Det traditionella äktenskapet inleddes till stor del utifrån ekonomiska förhållanden. 

Traditionen inom äktenskapet byggde på en arbetsfördelning där kvinnan tog hand om hem och 

barn medan mannen var ute hela dagarna och tjänade in pengar i form av arbete. Äktenskapet 

sågs som ett kontrakt och inleddes i första hand av praktiska och ekonomiska skäl (Giddens, 

1999, s. 111). 

Giddens (1999) ger ett alternativ på den romantiska kärleken och ett förhållande som kan 

känneteckna moderniteten, han kallar det för det rena förhållandet. Detta förhållande existerar 

mellan parter byggd på en ömsesidighet och för att förhållandet bidrar med något till båda parter 

i relationen (Giddens, 1999, s. 112).  Inom förhållandet råder en förpliktelse till att uppnå 

ömsesidighet och kunna känna ett känslomässigt stöd från varandra (Giddens, 1999, s. 115). Den 

rena relationen finns och existerar endast på kriterier att den ger något för sin egen skull och 

fortsätter så länge båda parter blir tillfredsställda av relationen. Den rena relationen ger även 

utrymme för individen och den egna självreflexiviten som är viktig för individen i det moderna 

samhället (Giddens, 2001, s. 58). Utifrån den rena relationen inleds ett äktenskap och fortsätter så 

länge det finns en emotionell tillfredställelse och ger den enskilda individen något (Giddens, 1999, 

s. 111). Tillskillnad från ett äktenskap som inleds utifrån romantisk kärlek där det existerar utifrån 

en idealiserad bild av det.   

Intimitet är ett annat begrepp som Giddens (1999) menar är viktigt för det rena förhållandets 

existens. Intimitet är den länk som knyter ihop det egna självetsreflexivitet med det rena 

förhållandet. För att upplevelsen av intimitet mellan två individer ska uppstå i den rena relationen 

krävs det en förpliktelse till att skapa och dela en gemensam livsstil. Men hotas intimiteten i det 

rena förhållandet kan det krävas att det egna självet förändras för att balansera upp relationen 

igen (Giddens, 1999, s. 118). 
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4. Metod och material 

I detta kapitel beskriver vi hur vi praktiskt gått tillväga för att besvara våra forskningsfrågor. 

Kapitlet berör val av vetenskapligt perspektiv, analysmetod, urval, genomförandet av intervjuer 

och etiska överväganden. 

Vetenskapligt perspektiv 

För att uppnå kunskap utifrån ett vetenskapligt perspektiv finns det två huvudriktlinjer att ta 

ställning till. Den ena är positivismen och har sin grund i ett naturvetenskapligt perspektiv. Inom 

detta perspektiv vill vi finna absolut kunskap genom ett avståndstagande från allt man tidigare 

vet, för att plocka fram en säker kärna av kunskap. Inom denna inriktning tar man ingen hänsyn 

till att spekulera utifrån teorier eller religiösa uppenbarelser. Kunskapen byggs på logik och det 

som vi via våra sinnen kan iaktta (Thurén, 1999, s. 14-15). 

 

Den andra huvudriktlinjen som även är den vi utgår ifrån är hermeneutiken och det är utifrån den 

inom ett vetenskapligt perspektiv vi kommer nå kunskap om vårt valda ämne. Hermeneutiken 

har sin grund i ett humanistiskt synsätt (Thurén, 1999, s. 14). Genom denna inriktning ges 

möjlighet till inhämtning av kunskap, genom att vi sätter oss in i och förstår andra människor. I 

jämförelse med positivismen så öppnar hermeneutiken upp dörrarna till en kunskap genom 

forskarens möjlighet till att använda sig av igenkännande och sin egen förförståelse (Thurén, 

1999, s. 51). 

Kvalitativ metod 

Kvalitativ metod för forskaren innebär att den intar en inställning och har ett intresse för 

människors tankar och funderingar om sig själva som personer. Metoden inrymmer aspekter 

utifrån kulturella, vardagliga handlingar och vetande (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 28). En 

forskare inom kvalitativ metod intar en induktiv syn vilket innebär att forskaren drar sina 

forskningsresultat utifrån de empiriska material som samlats in, det som forskaren hämtat in ute i 

verkligheten (Bryman, 2001, s. 249). Kvalitativ forskning vill få en ökad förståelse om den sociala 

verkligheten, om individer som befinner sig i den, och hur de tolkar och upplever den miljö de är 

och lever i. Det är mellan individer, i deras samspel där de sociala egenskaperna skapas och det är 

de egenskaperna den kvalitativa forskaren vill komma närmare och försöka förstå (Bryman, 2001, 

s. 250). 
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Intervjuguide och genomförande av intervjuer 

Intervju som metod och tillvägagångssätt inom kvalitativ forskning är ett gammalt sätt att 

införskaffa sig kunskap på ett systematiskt vis (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 23). 

Intervjun som teknik för forskning betraktas som en interpersonell situation där två deltagare 

förhåller sig till ett gemensamt ämne. Utifrån forskarrollen ges en unik och spännande möjlighet 

att bli insatt i någon annans livsvärld och får ta del av den genom samtalet (Kvale & Brinkmann, 

2009, s. 139). 

Intervjuguiden vi utformade för vår studie bygger på de nyckelord vi fann relevanta för att kunna 

uppnå vårt syfte. Vi har använt oss av en semi-strukturerad intervju som innebär att 

intervjuguiden är uppbyggd på våra nyckelord och svarar för de områden vi kom fram till som 

skulle kunna ge oss en bild av informanters upplevelser av deras singelskap (Bryman, 2009, s. 

301). Nyckelorden i intervjuguiden benade vi ut till ett par frågor som vi anser ringar  in 

begreppens olika innebörder, på så vis blev de lättare att fånga  in bredden i de olika begreppen. 

Guiden fanns mer till som ett stöd för oss under intervjuerna och följden på frågorna blev inte 

alltid ställda som de var utformade på pappret (Bryman, 2009, s. 301). Ibland var det passande att 

ta en fråga som stod bland de sista för att fånga upp ett spår informanten öppnade upp för. 

Innan de riktiga intervjuerna påbörjades gjorde vi pilotintervjuer. Vi valde personer i vår 

omgivning som vi provade vår intervjuguide på. Dels för att öva in oss och bli bekväma i de 

frågor vi tänkt ställa till våra informanter och dels för att få en uppfattning om vi lyckats fånga in 

vårt syfte med studien i vår intervjuguide. Efter pilotintervjuerna gjorde vi några små justeringar i 

valen av ord samt att vi lade till ytterligare två frågor som ansågs komplettera guiden och ge oss 

en djupare förståelse.   

 

Vi inledde intervjuerna med att återge vårt syfte med studien, informanterna fick då en möjlighet 

att lyfta tankar och funderingar som de kan ha burit på sedan den första kontakten som togs och 

de tackade ja till medverkan. Vidare redogjorde vi för de etiska riktlinjerna som vi förhållit oss till 

i vår studie. De fick information om att de i studien kommer behandlas med konfidentialitet, 

vilket innebär att vi kommer att skydda deras identitet med fiktiva namn i form av en 

sifferbenämning för varje informant. Siffran kommer endast berätta om det är en kvinna eller 

man bakom samt deras ålder. Kände de att någon fråga dyker upp som de inte vill svara på 

behöver de inte göra detta och de behöver heller inte ange skäl till det. 
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De fick godkänna vår önskan om få spela in intervjun och en försäkran gavs om det inspelade 

materialet endast skulle vara tillgängligt för oss som forskare och kommer raderas så snart det 

inte behövs längre. Vi fick ett godkännande av samtliga informanter. Fördelen för oss som 

forskare att få tillåtelse att spela in ger oss ökad möjlighet till total närvaro under intervjuerna. 

Skulle vi behöva föra anteckningar under intervjuerna föreligger det en risk att koncentrationen 

av vad som sägs förloras i samband med att anteckningar görs. När vi fick möjlighet att spela in 

kunde vi ordagrant återge viktiga citat som informanter gav oss. 

Intervjuerna som var åtta stycken ägde rum på olika platser. När tid och plats bestämdes såg vi till 

att informanterna fick så mycket inflytande som möjligt både vad det gällde dag, tid på dygnet 

och vart de ville ses. Utifrån informationen och syftet med intervjuerna som de fick av oss 

märkte vi att valet av platserna var relaterade till miljöer där det var lugnt och inte så mycket folk 

som var i rörelse. För vissa kanske detta är ett ämne som upplevs jobbigt att prata om och vi fick 

en känsla av att informanterna själva säkerställde att det inte var någon annan som skulle kunna ta 

del av det som sades. Som ett exempel på val av plats som var en stängd restaurang, informanten 

ordnade själv denna plats via en vän med motivering “Där kan vi sitta utan att det kommer 

komma någon som stör”. Även deras egna hem var ett återkommande val av plats. 

Avgränsning och urval 

Vi har gjort en geografisk avgränsning och valt tre stycken mindre städer i mellersta Sverige. 

Urvalet av våra informanter satte vi en åldersgräns på minst fyllda trettio år och uppåt. 

Anledningen till att vi satt en gränsdragning vid den åldern är pågrund av den normförskjutning 

som finns att återfinna i tidigare forskning vad det gäller att ingå en parrelation och att skaffa 

barn. Vi såg det intressant att fånga in upplevelserna av en grupp människor som är singlar och 

befinner sig en bit över det som går att betrakta som normen. Åldersspannet för vårt urval blev 

mellan 32 år upp till 49 år. Till urvalet valde vi åtta stycken informanter och de krav vi på förhand 

bestämt angående kriterier för dem var att de ska se sig som heterosexuella, räkna sig som singlar. 

Vi ville även få en jämn fördelning mellan kvinnor och män. Vad vi menar med singlar för vårt 

urval är att de inte ska vara i någon relation där det är uttalat att man är i ett förhållande, de ska 

inte heller ha några barn sen tidigare. Motiveringen till barnfrihet baserades utifrån att vi anser att 

man hamnar under ett annat begrepp. Personer kan vara singlar med barn men oftast benämns 

detta som ensamstående med barn, det faller under något annat än singel. Vi har även frågor som 

rör tankar om barn och viljan att skaffa, har de redan barn skulle vi inte fånga in de tankar vi vill 

åt i frågan. 
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Informanterna kom vi i kontakt med hjälp av ett snöbollsurval även kallat kedjeurval. Bryman 

beskriver hur ett tillvägagångssätt för snöbollsurval går till genom att forskaren tar kontakt med 

ett mindre antal människor som är relevanta för undersökningen och använder dessa för att få 

kontakt med ytterligare informanter (Bryman, 2011, s. 196). 

 

Vi började se över vårt egna sociala nätverk, om vi kände någon singel som skulle kunna passa in 

i vårt urval. Vi tog kontakter både via telefon och facebook, som är en social media. På så sätt 

kom vi i kontakt med fem stycken. En av oss hade en vän som själv inte var singel men visste två 

stycken som skulle kunna vara intressanta för oss. En av personerna skedde den första kontakten 

via sms och den andra via facebook. En arbetskollega hänvisade till en av hennes vänner som 

ställde upp efter en kontakt via telefon. 

Analysmetod 

Vårt tillvägagångssätt och den metod vi utgått ifrån för vår analys är Grounded theory. 

Analysmetoden bygger på en nära relation mellan det materialet som samlats in, analysarbetet och 

den slutliga teorin. Målet är en utveckling av en vald teori som görs med hjälp av det insamlade 

empiriska materialet (Bryman, 2009, s. 375). 

Som ett första stadier i vårt analysarbete började vi med att transkribera ned de intervjuer vi 

genomfört. Transkribering innebär att det inspelade empiriska materialet transformeras från ett 

muntligt språk och blir nedskriven i text (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 194). Genomföra 

intervjuer tidsmässigt i relation till transkribering av dem är något som skiljer sig mycket i hur 

lång tid det tar. Transkribering är en process som kräver mycket tid. Våra inspelade intervjuer låg 

tidsmässigt mellan fyrtiominuter till en timme var. En fyrtiominuters intervju tog cirka 5 timmar 

till en läsande text. Tillvägagångssättet för transkribering innebär ett aktivt lyssnande av det 

inspelade materialet, pausa efter utsagda meningar och citera ned dem i text. Intervjusituationen 

skiljer sig mycket i upplevelse mot den skrift transkriberingen resulterade i. Att kunna återge 

naturliga tystnader, ironi och gester som sker under en intervju till skrift är näst intill omöjligt 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 194). Känslan när vi läste vårt transkriberade material blev inte 

densamma som när vi genomförde intervjuerna. 

Nästa process var kodning av det material vi nu hade fått fram. Kodningen är den process som 

räknas till en av de viktigaste delarna för Grounded theory. Kodningen startade med läsning av 

det transkriberade materialet flera gånger. Citat från informanterna konceptualiserades ned vilket 

innebär en nedbrytning av dem. Nedbrytningen resulterade i att vi fick fram kodord ur vårt 
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material. Exempel på kodord vi fann var arbete, fest, resa, umgås, kär, fritid. Dessa kodord 

sorterade vi sedan in i olika kategorier där olika kodord tillsammans bildade ett tema som 

sammanfattade alla de kodord som låg inom kategorin. De teman vi slutligen valde att behandla i 

vårt resultat och som kunde ge oss en djupare förståelse och ringa in upplevelsen av singelskapet 

var känslan av frihet kontra ensamhet, deras vanor, synen på partnerskap och föräldraskap 

(Bryman, 2009, s. 377). Teman behandlas kommande i vår resultatdel där vi analyserar dem 

tillsammans med vår teoretiska utgångspunkt för att nå en djupare förståelse. 

 

Etiska överväganden 

När vi förhållit oss till etiska överväganden i vår studie har vi använt oss av Kvale och 

Brinkmanns etiska protokoll som kan användas som en ram, hur man bör förhålla sig etiskt 

riktigt vid genomförandet av en kvalitativ studie (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 92). 

Innan en studie påbörjas som innefattar intervjuer med utvalda informanter behöver vi som 

forskare ta ställning till vissa etiska riktlinjer. Det finns fyra stycken centrala områden som gör sig 

tänkvärda och bör tas med i beaktning under hela forskningsprojektets gång (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 85). Vi som forskare har tagit till oss och på ett reflektivt sätt under 

intervjuernas gång förhållit oss till de osäkerhetsområden som Kvale och Brinkmann tar upp. 

 

Vid den första kontakten som togs med varje informant fick de informationen om studiens 

övergripande syfte och det tilltänka upplägg. Detta upprepades vid intervjutillfället samt att 

informanterna informerades om att de deltar utan några krav eller tvång. Frivilligheten betonades 

och möjligheten att avbryta intervjun eller välja att inte svara på några frågor utan att behöva ge 

skäl till det (Bryman, 2009, s. 446). Efter vi har försäkrat oss att våra informanter förstått och 

godkänt detta har vi uppnått ett informeratsamtycke. 

Informanterna delgavs deras rätt till konfidentialitet i vår studie. Med detta menas att informanterna 

inte kommer att framställas som identifierbara i studien och deras privatliv värnas (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 88). Det sista övervägande är över vår roll som forskare och hur den bör 

betraktas som ett osäkerhetsområde. För oss forskare föreligger det ett moraliskt ansvarsfyllt 

forskningsarbete. Det är genom oss kunskapen erhålls och kommer omsättas (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 90). Som forskare hör det till etisk riktighet att åstadkomma hög vetenskaplig 

kvalitet på det tryckta materialet. Resultaten ska svara på ett representativt sätt för det valda 

området forskningen berör (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 91). 
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Vi har tillsammans som forskare reflekterat över vad vår studie skulle kunna medföra för 

konsekvenser för våra informanter. Med konsekvenser syftar Kvale & Brinkmann på att som 

forskare ska man i möjligaste mån minimera skada för informanten och etiskt göra gott (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 89). Våra frågor berör personers privata liv och våra frågor skulle kunna 

medföra att vi väcker upp förträngda känslor, minnen, situationer som informanten inte vill 

påminnas om (ibid, s. 89). Under vår urvalsprocess stötte vi på en sådan situation. Vi hade en 

informant som först tackat ja till medverkan men efter några dagar kom ett återbud från henne, 

hon kände att ämnet var för känsligt för henne och inget hon ville dela med sig av. Detta var 

något vi reflekterade mycket över inför kommande intervjuer, hur informanterna skulle kunna 

känna inför vissa frågor och vad vi genom att ställa dem skulle kunna påverka dem. 

Informanterna har genom informerat samtycke blivit medvetna om deras frivillighet till 

medverkan och rätten att inte svara på frågor de kan känna sig obekväma i. Vi anser att det är 

viktigt att beakta eventuella konsekvenser och känslor som kan komma till ytan hos våra 

informanter. Vi kan inte garantera vad våra informanter tar med sig för tankar och funderingar 

efter genomförda intervjuer, om så vår avsikt inte är att göra någon ledsen eller på något sätt 

orsaka skada av de frågor vi ställer (Kvale & Brinkman, 2009, s. 89). Intervjusituationen och den 

relation som uppstår mellan informant och forskare kan bidra i stunden att informanten berättar 

saker som denne senare kan komma att ångra. Med vårt syfte i åtanke behöver vi som forskare ta 

eventuella konsekvenser i hög beaktning. 

Trovärdighet och äkthet 

Metodkapitlet belyser vårt vetenskapliga perspektiv och den utgångspunkt som vi har intagit i 

uppsatsen. Metodkapitlet avspeglar vårt tillvägagångssätt för vår studie och beskriver hur vi nått 

vårt resultat. Genom utförliga beskrivningar i varje moment som vi gjort under arbetets gång vill 

vi säkerställa en trovärdighet och spegla en äkthet i det vi kommit fram till och som blivit till det 

resultat vi presenterar. 

 

 

 



 

21 

 

5. Analys och resultat 

Nedan presenteras vår analys som vi gjort av det empiriska material vi samlat in tillsammans med 

Anthony Giddens teori om modernitet, självidentitet, livsstil, sexualitet och relationer. Det 

empiriska materialet har kodats och genom kodningen har vi tagit fram teman som berör vårt 

syfte och vår valda frågeställning. De teman vi berör är, frihet, ensamhet, vanor, den rätta och 

barnfri. Kapitlet inleds med presentation av våra informanters kön och ålder. 

 

Informanterna benämns med en siffra. 

Informant 1: Kvinna, 36 år. 

Informant 2: Man, 32 år. 

Informant 3: Man, 34 år. 

Informant 4: Kvinna, 38 år. 

Informant 5: Kvinna, 34 år. 

Informant 6: Man, 33 år. 

Informant 7: Kvinna, 49 år. 

Informant 8: Man, 40 år. 

 

Friheten och ensamheten som singel 

I vårt analysarbete kunde vi finna två teman som blev återkommande i informanternas intervjuer 

och som återger en upplevelse utav deras singelskap och vad det innebär för dem. Ett av de 

teman som vi fick fram om vad singelskapet står för är känslan av frihet. Känslan beskrevs ur en 

positiv bemärkelse och något som ansågs önskvärt. Friheten beskrevs i ord som att känna sig fri, 

ha kontroll över sitt eget liv och tillvaro och en hög självständighet. Det andra temat som 

beskriver upplevelsen av singelskap är känslan av ensamhet, vilket ger oss en annan bild av 

singelskapet. Någon upplevde ensamheten som en positiv aspekt men övervägande kopplades 

ensamheten ihop med något som tillhör singelskapets negativa sida. 

”Frihet är det ju, alltså jag får ju göra vad jag vill. Jag behöver inte ta hänsyn till nån, utan jag kan 

ju..vill inte jag städa på en vecka så gör ju inte jag det. Jag kan åka iväg och göra saker som jag 

märker att andra inte kan göra. Jag kan ju åka på en kryssning om jag vill. Jag kan åka och hälsa på 

kompisar som bor nån annanstans å sådär utan att behöva kolla på klockan, när ska jag hämta 

dom, när ska jag göra det och det är liksom….det är ju en vanesak. Från början var det ju tråkigt 

men nu..nu är det liksom okej, jag jobbar ju ganska mycket så man känner ju inte av det så. Men 

annars, det är ju skönt”- Informant nummer 4. 
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Kvinnan bakom citatet återger hur hon betraktar och uppskattar sin frihet. Hon berättar om att 

slippa ta hänsyn till någon annan än sig själv. Vi tolkar detta citat som en beskrivning av 

frihetskänslan. Informanten beskriver känslan av att kunna vara spontan genom att resa iväg utan 

att det påverkar någon annan. Vi betraktar även att friheten kan kännetecknas genom 

 informantens upplevelse av självbestämmande, då informanten berättar om hur sysslor kan 

utebli då det endast är upp till henne  om och när de blir av. Hon beskriver även hur det till en 

början var tråkigt men hur livet har blivit en vana och nu uppskattar den frihet hon känner. 

 

Något vi märker under intervjuerna är hur informanterna beskriver och förtydligar sina 

frihetskänslor genom att jämföra med omgivningen. De hämtar exempel från vänner de känner 

som lever i relationer och där informanterna tror vännerna blir begränsade i sin frihet. Vi tolkar 

det som att informanterna sätter sig själva i relation till sin omgivningen och på det sättet 

värdesätts och uppskattas känslan av  frihet ännu mer. Citaten nedanför kan stärka vår tolkning 

till detta. 

”Nej men vissa tycker nog att det är oansvarigt och att man inte tar någonting på allvar. Och 

samtidigt tror jag att det kan grunda sig i avundsjuka då vissa inte kan göra som de vill” - 

Informant nr. 6. 

"De flesta jag känner lever familjelivet, vilket gör att simpla spontana saker som att gå ut och ta en 

öl kräver planering och att de måste hem till frun och fråga först. Det gör nog att jag uppskattar 

friheten att göra vad jag vill mer, det finns ingen som hindrar mig." - Informant nr. 8. 

Som singlar framhäver de sina möjligheter till självbestämmande och slippa ta hänsyn till någon 

annan, detta blir återkommande när informanterna ofta jämför sin upplevelse  med vad de tror 

om sin omgivnings situation. 

 

En informant berättar om allt klagande och de krav som han upplevde när han  levde i en relation 

som han inte upplever när han är singel. 

”Singel betyder fri från huvudvärk, så är det”- Informant nummer 2. 

Citatet från mannen illustrerar hans upplevelse om singelskapet som problemfritt i jämförelse 

med den tiden när han levde i en parrelation. Fler informanter berättar om deras erfarenheter av 

dåliga parrelationer de levt i vilket vi tolkar blir en anledning och till att de betraktar singelskapet 

som mer attraktivt för dem. Informanternas beskrivning av hur de värdesätter sin frihet i 

singelskapet kan vi förstå genom att vi kopplar till Giddens (1999) teori om självets reflexivitet 

och hur individer skapar sig en positiv identitetskänsla. En förutsättning för självets utveckling 

bygger på vad man vill göra och vem man vill vara. Detta skapas genom att individerna agerar 
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och reflekterar över sig själva i sampel med vad som sker runt omkring dem. Informanterna 

skapar den positiva bild de upplever med sitt singelskap genom att reflektera över hur de 

upplever att andra i parrelationer har det och hur de själva har haft det i tidigare relationer vilket 

kan få oss att förstå hur de värdesätter den känsla av frihet de känner. 

“När man är yngre, speciellt killar så är det fritt fram att göra vad man vill och gå ut och ha sex 

med vem man vill, stöta på vem man vill. Men när man är äldre så är det inte på den nivån, utan då 

är det mer att jag bestämmer och jag kan göra vad jag vill och har ingen karl som ska titta på golf 

på tv:n hela dagarna”- Informant nummer 7. 

I det här citatet beskriver kvinnan hur friheten i singelskapet har omvärderats genom åren. 

Informanten som är 49 år upplevs göra en åtskillnad i betydelsen av friheten för singelskap 

utifrån vilken ålder man befinner sig i. Vi tolkar det som att informanten menar att som ung kan 

friheten innebära att gå ut och inleda sexuella relationer med vem man vill, medan hon som äldre 

upplever friheten i vardagsbestyren. Giddens (1999) talar om självets reflexivitet, om vem man 

vill vara och hur den utvecklingen knyts till tiden. Individer tar kontroll över sin disponibla tid 

och inte nyttja den på fel saker, det leder till att en trygg identitetskänsla skapas för individen. Vi 

tolkar att kvinnan har gjort det genom att utesluta saker som hon inte anser tillhöra hennes 

levnadsätt och ålder, det ligger i hennes ansträngningar om hur hon väljer att omskapa sig och på 

så vis kunna bygga upp en sammanhängande och positiv identitetskänsla som hon trivs med och 

som hon kan stå för. Vi tolkar att kvinnan utifrån sin ålder skapat om innebörden av frihet och 

värderat om den. Vi tolkar det som att åldern får en styrande funktion för vad som värdesätts 

som frihet och vad singelskapet står för.   

 

Känslan av frihet tolkar vi som något informanterna värdesätter högt med singelskapet. Det som 

vi kunde urskilja i vår analys av vad som betraktades som mindre önskvärt med singelskapet var 

känslan av ensamhet. Många beskriver att ensamheten är en känsla som kan göra sig påmind ofta 

och vi har genom analysen hittat olika beskrivningar av ensamheten samt sätt för informanterna 

att hantera den på. 

”Jag klarar inte av att vara själv, jag måste umgås med kompisar hela tiden” - Informant nr. 2. 

För den här informanten blir ensamheten en känsla som inte är önskvärd utan den tillgodoses 

med hjälp av det sociala nätverket som omges av informanten. Ytterligare en informant ger oss 

en liknande beskrivning om upplevelsen av ensamheten och betydelsen av det sociala nätverket 

när känslan infinner sig: 
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“Dom betyder jätte mycket… det känner man ju speciellt när man är singel och har varit singel 

länge att, om man inte hade dom då skulle man bli väldigt ensam[… ]Det blir ganska tomt liksom, 

man behöver ha det sociala[...]Jag tror det är därför jag försöker hitta på saker också, för att 

komma ut… för att inte känna mig ensam...” - Informant nr.5. 

Ensamheten kan även påminna informanterna om en avsaknad av fysisk närhet av en annan 

person, en informant berättar: 

”Under de här tre åren som jag varit singel har jag haft en man jag kan höra av mig till och han är 

så snäll och kommer” - Informant nr. 1. 

 

Vi upplever att det finns ett sätt att hantera den ensamhet som informanterna kan uppleva med 

singelskapet. Antingen använder de sig av sina vänner, umgås mycket och tar tillvara på de sociala 

nätverk de har eller så har de en relation med någon annan som kan liknas vid en parrelation där 

de får tillgång till den närhet som de kan sakna. Relationen bygger oftast på sex och de berättar 

att de inte vill blanda in känslor som kärlek. De flesta är överens om att de upplever ett behov av 

en fysisk närhet med någon annan människa. De som har en relation där de får tillgång till närhet 

bygger på en ömsesidig överenskommelse vad den går ut på mellan informanterna och den andra 

partnern. Informanterna bekräftar den plastiska sexualiteten existens i vårt samhälle som Giddens 

(2001) beskriver som den sexuella revolution som skett i och med modernitetens samhälle. 

Sexuella relationer får sitt fäste i ett gemensamt delat intresse till att uppnå njutning för båda 

parters del. Sexualiteten är idag befriad från krav om fortplantning som funnits i postmodern tid 

utan gör sig istället helt legitim att existera ändå. Att tillfälliga sexuella relationer uppstår blir inget 

problem, utan de betraktas som ett sätt att dela ett ömsesidigt behov och ge tillfredsställelse. 

Singlar kan om de vill stilla sitt behov av närhet och sex utan att inleda en fast parrelation eller att 

det skulle leda till barn. Vi tolkar att den plastiska sexualiteten ger singlarna en ökad frihetskänsla 

genom att de inte behöver binda sig till någon utan bli fria att kunna känna fysisk närhet med 

vem de vill. Samtidigt som den plastiska sexualiteten kan dämpa ensamhetskänslor. 

En annan informant delar med sig av hennes upplevelse av ensamhetskänslan: 

“Jag blir mer och mer påmind om att man känner sig ensam, det har liksom inte varit en sån känsla 

förut. Men nu när man börjar bli över 30 och börjar tänka att det är nu man ska ha barn och 

villa...jag blir påmind oftare nu och jag tycker det är jobbigare nu också.” Informant nr. 5. 

Kvinnan bakom citatet beskriver känslan ensamhet och hur innebörden av den har förändrats i 

och med hennes ålder. Vi tolkar det som att hon idag betraktar ensamheten som något icke 

önskvärt och tänker sig att den skulle ersättas med något annat i livet. För att förstå kvinnans 

känslor om ensamheten och viljan att gör något åt den kan en koppling göras till Giddens (1999) 
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teori om livsplaner och självidentitet. Livsplaner bygger på tankar om framtiden, i samband med 

det sker en process vad det gäller sin självidentitet och vem man vill vara. Vi tolkar att kvinnan 

befinner sig i en process där nya livsplaner inför framtiden påverkar hennes självidentitet. 

Förändring i tankemönster kan medföra att tidigare känslor förändras som med kvinnan och 

hennes syn på ensamheten. Hon blir påmind om den på ett annat sätt då hennes framtidstankar 

har tagit en annan riktning än tidigare.   

 

Ensamhetskänslan behöver inte alltid innebära något mödosamt eller betraktas som en negativ 

aspekt på singelskapet av informanterna. Många gånger njuter de av just ensamheten och kunna 

få vara själva. Känslorna av ensamhet för vissa sätts i relation med tidigare skeden i livet och på 

så vis uppskattas den och får en positiv effekt. 

 

”Jag tycker om att vara själv…sista relationen var så dålig, verkligen jätte dålig, så jag tycker att det 

är helt okej att jag får sitta själv i min etta som är den bästa i stan och jag kan lätt leva med det tills 

jag dör” Informant nr. 1. 

 

Den dåliga relationen kvinnan levt i tidigare får henne att betrakta ensamheten hon upplever som 

något önskvärt och som värdesätts. Hon uppskattar att vara själv när hon tänker tillbaka på den 

tid som varit. Citatet tolkar vi som hellre ensam och lycklig än att vara två och olycklig och där 

ensamheten i singelskapet blir positivt laddad. Med hjälp av en teoretisk tolkning av det som 

kvinnan upplever kring ensamheten och vad det inbringar för känslor för henne gör vi en 

koppling till Giddens (1997) teori om att nå självförverkligande genom sin självidentitet. Det 

uppnås genom att släppa tidigare saker, oftast de saker som individen förknippar som något 

negativt för den. Gör individen det går det att finna en trygghet i sig själv och sitt varande. Det 

bidrar till en utveckling framåt i livet och uppskatta det som är. Just nu befinner sig kvinnan i sin 

etta som är den bästa i staden och det som varit upplevs bearbetat då hon uppskattar det som 

hon känner nu. 

Att leva som singel 

Informanternas vanor kan skilja sig åt i vissa avseenden men vi har kunnat återfinna några 

likheter i deras levnadssätt och som kännetecknar vår valda grupp. Livet för dem upplever vi som 

väldigt aktivt, vardag som helg håller de sig sysselsatta. Vardagarna fyller de flesta upp med 

mycket arbete, obekväma arbetstider är något som flera av våra informanter innefattas av. Deras 

fritid präglas av mycket social aktiviteter och sysselsättningar av olika slag. De lägger mycket tid 
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på att fika med vänner, gå på bio, träna och det blir aktiviteter som utgör en stor del av deras 

fritid. Helgerna spenderar de flesta med att gå ut och äta med vänner och/eller gå på krogen. 

 

”Det är väl fest så det står det härliga till[…]det har varit jäkligt mycket sista tiden i alla fall” - 

Informant nr. 2, om en lördagskväll. 

 

Krogen, fest och alkohol är det många av våra informanter som spenderar lördagskvällen till. När 

vi ber informanterna att berätta mer om krogen och festlivet beskrivs det som ett tillfälle att ses 

och träffa sina vänner. De vänner som de träffar och umgås med ute på krogen är oftast även 

singlar och har inga barn. 

 

”Går man ut rätt ofta är man nog mer av singelhållet” - Informant nr. 3. 

 

Mannen bakom citatet gör en direkt koppling till att vara singel och leva kroglivet. Vi tolkar det 

som att krogen är ett typiskt ställe för singlar att umgås och vara på.  Går man ut ofta skulle 

personen kunna avspegla en livsstil som kännetecknar singel. En kvinna fortsätter i ett liknande 

resonemang: 

 

”Det blir ju så, mycket att umgås med vänner, jag har ju inga barn att åka hem till[---]Mina vänners 

civilstatus är samma som mig, gamla singlar” -Informant nummer 1. 

 

Hon fortsätter berätta om att alla hennes nära vänner har samma civilstatus som henne, singlar 

och har inga barn och det blir dem hon mest umgås med. Hon berättar om en vän som står 

henne nära och som har barn, det är den enda vän hon har i sin bekantskapskrets som är förälder 

 

”Men när hon fick barn försvann hon, vi har ju inte setts nu tillsammans på 8 månader” -

Informant nummer 1. 

 

Trots att de inte setts på så länge berättar kvinnan bakom citatet att hon förstår att det är så. 

Hennes vän har mycket att göra med sin familj och lever ett annat liv. Flera av informanterna är 

inne på dessa tankar, att deras vanor skiljer sig från personer i parrelation eller med barn. De gör 
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en skillnad vad det gäller levnadssätt och vanor, singellivet beskrivs i ord som ostrukturerat och 

spontant, ett liv utan större planering. Informanterna upplevs umgås mindre eller inget alls med 

de som har familj och barn. Det enda undantaget var vår informant nr 7 som är 49 år, hon har så 

gott som bara bekanta som har barn men deras barn är äldre och många är utflugna. Hon berättar 

att eftersom hennes vänners barn börjar eller är vuxna kan det öka möjligheterna till 

spontaniteten hos vännerna igen, motsvarande när barnen var mindre. Vi tolkar informanternas 

val av umgänge baseras utifrån deras egen livsstil. Det läggs stor vikt vid att kunna vara spontan, 

social och ta dagen lite som den kommer utan att behöva passa någon speciell tid. 

 

“Jag reser väldigt mycket, så ofta som jag kan. Ibland får jag med mig någon, men jag sticker gärna 

iväg själv. Ofta blir det på impuls, kan bestämma på en torsdag att åka till Spanien över helgen, och 

så gör jag det. Jag älskar att jag har den möjligheten”- Informant nummer 8. 

 

Citatet ger oss en bild av vad spontanitet kan innebära. Han uppskattar möjligheten att inte 

behöva någon framförhållning och kan göra det som känns rätt just i stunden. De vanor som 

informanterna har förstår vi genom Giddens (1999) teori om livsstilar. Giddens beskriver 

begreppet livsstil som ett levnadssätt med praktiker som tillfredsställer individens nyttobehov och 

är direkt kopplad till självidentiteten, vem man vill vara. Livsstilen påverkas av individens 

umgängesmiljöer och som vi kan ta del utav informanternas utsagor väljer de umgängesmiljöer 

som påminner om deras egna. Där blir livsstilen skyddad och accepterad. När individer ställs 

inför miljöombyte kan livsstilen bli ifrågasatt av dem som inte delar den samma. Det kan ge oss 

en förståelse till varför informanterna har en nära anknytning till sina vänner med samma 

civilstatus, där är de trygga och skyddade. Livsstilen ringar in personens självidentitet och stärks 

tillsammans med lika livsstilar där den får sitt sammanhang. 

Önskan om parrelation? 

Vi undersökte hur informanterna ställer sig till singelskapets ena motpol, parrelation. Singelskapet 

har blivit ett accepterat levnadssätt därför var det intressant och se om synen på parrelation har 

förändrats. Vi vill veta om det finns en önskan efter en parrelation eller om singellivet för 

informanterna är det önskvärda. 

 

Ur materialet kunde vi senare urskilja några gemensamma nämnare som längtan efter att hitta 

någon, men samtidigt inte ta första bästa bara för att ha någon. De flesta uttrycker en önskan om 
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att finna någon men vår grupp har krav på relationer och säger att är det inte bra så kan det lika 

gärna vara. Följande citat återger de resonemang som flera för: 

”Jag vill väl också kunna komma hem till någon men det lär ju va någon speciell annars kan ja lika 

gärna komma hem till en tom svart lägenhet istället” - Informant nr.2. 

“Hellre inget än dåligt[---]Man vill ju träffa någon som får en att må bra” - Informant nr.6. 

Det som informanterna beskriver för oss om deras syn på en relation och vad den ska innehålla 

tolkar vi som en önskan om den rena relationen som Giddens (1999) beskriver. Informanterna 

söker en relation som ger dem något och uppfyller deras förväntningar. Giddens teori om den 

rena relationen existerar på en ömsesidighet och ett känslomässigt stöd mellan parterna. Som 

informanterna berättar för oss vill de inte ha en relation som inte ger dem något, då kan de hellre 

klara sig utan och vara singlar. Deras resonemang leds mot att informanterna har bestämda krav 

på en eventuell parrelation. Vi tolkar det som att de inte uteslutit funderingar om att ingå en 

parrelatation utan är öppna inför det men ingen vill ha en relation bara för att, utan betraktar 

singelskapet som mer attraktivt tills de finner den rätta. 

 

“Folk undrar ju, när ska du träffa någon, har du inte träffa någon, nej men nu måste du sätta fart. 

Jag menar, det blir liten press sådär och jag känner att jag kan inte träffa någon på befallning heller. 

Och ju mer man försöker desto mindre tycker jag att det funkar.” - Informant nr.5. 

 

Citatet styrker innebörden av Giddens (1999), den rena relationen. Den rena relationen blir till 

när relationen kan ge individerna en ömsesidighet och bidra till en emotionell tillfredsställelse 

Som informanterna beskriver i sitt citat går det inte att jaga fram en relation och inleda en för 

någon annans skull. Informanterna har krav på sin eventuella parrelation och den ska bli till för 

att hon vill det.   

 

Informanterna kunde känna press från sin omgivning att finna någon att dela sitt liv med men de 

flesta informanterna sa att de inte lät sig påverkas av detta i någon större utsträckning. 

Informanterna väljer när de vill dejta och träffa någon på sina villkor och låter inte omgivningen 

styra det. En informant berättar om hur det kan låta från hennes omgivning: 

“Hon kommer väl aldrig träffa någon, liksom lite ironiskt sådära men jag tror hon vill ändå att jag 

ska göra det, det märks” -Informant nr. 5. 

“Dom kan tycka, du är värd att träffa någon. Kan dom tycka synd om mig, fast på ett bra sätt” - 

Informant nr. 5. 
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Kvinnan lyfter omgivningens syn och åsikter om hennes singelskap. Kvinnan sa detta med en 

något sorgsen ton och vi tolkar sättet hon sa det på att omgivningen får en påverkan på kvinnan. 

Hon berättar att de tycker synd om henne fast på ett bra sätt. Hurvida hon menade då gavs aldrig 

någon förklaring till utan där kan vi endast spekulera. Vi tolkar att omgivningen har sina åsikter 

men de talas inte ut i klarspråk utan lindas in i ironiska uttryck. Det ges även en bild av att 

omgivningen tycker synd om henne för att hon fortfarande är singel. Andra speglar en annan bild 

och delar deras upplevelse av omgivningens åsikter om deras singelskap. 

 

”Nej men vissa tycker nog att det är oansvarigt och att man inte tar någonting på allvar. Och 

samtidigt tror jag att det kan grunda sig i avundsjuka då vissa inte kan göra som de vill”. - 

Informant nr. 6. 

 

Medan andra inte märker av någon speciell reaktion från omgivningen och då mestadels på grund 

utav att informanterna går sin egen väg och personerna i deras omgivning har förstått det. Citaten 

nedan illustrerar det. 

 

“Jag tror inte att det är någon som har någon kommentar överhuvudtaget, men det har de sällan då 

dom vet att jag gör som jag vill” -Informant nr. 7. 

 

”Det är väl så där, åh jag har en kille åt dig annars bryr dom sig inte särskilt mycket dom vet liksom 

hur jag funkar” - Informant nr. 4. 

 

“Närmsta familjen har nästan slutat funderat, dom tycker inte att det är någon idé längre” - 

Informant nr. 8. 

 

Resonemanget som förs i citaten ovan tolkar vi som att omgivningen i endast en liten mån 

försöker påverka informanterna att inleda en parrelation. Citaten ger oss en bild av att 

informanterna är säkra i sig själva och om vad de själva vill, de bekräftar en reflexiv självidentitet. 

Vidare spekulerar vi om denna säkerhet i identiteten kan kopplas till informanternas ålder. 
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En informant berättade att med åldern så har det blivit mer accepterat att de är singlar än vad det 

var innan de fyllde 30 år, då upplevdes en större påtryckning på deras livsstilsval. Det ligger enligt 

Giddens (1999) i individens egna ansträngningar till ett ställningstagande vad det är som sker med 

den och runt den. Det arbetet bidrar till en positiv identitetskänsla vilket singlarna kan spegla till 

sin omgivning. Det går att tolka från informanterna att de med åren är mer trygga i sina livsval 

och i sin identitet och påverkas inte i samma utsträckning som det verkar gjort när de var yngre. 

Detta tyder på att med åldern så har informanterna blivit mer självsäkra. Detta kan vi även se 

utifrån ovanstående citat då de flesta av våra informanter upplever ett intresse från omgivningen 

att de ska träffa en partner men i liten utsträckning låter sig påverkas. Vi tolkar det som att de är 

mer trygga i sig själva och i sina val i livet. Giddens (1999) teori om moderniteten vi lever genom 

idag kan även få oss att förstå varför inte informanterna låter sig påverkas av omgivningens 

åsikter. Till moderniteten hör det till individen att agera reflexivt mot sig själv, där den själv bär 

ansvaret för vad de är. Det går att tolka informanterna som starka individualister där de själva 

väljer sina vägar i livet. Informanterna ger oss en bild av att normen om partnerskap inte är lika 

starkt förankrad längre som förr då vi nu tillåts göra andra val av civilstatus. 

Föräldraskap 

Det sista temat som vi tagit fram från vårt empiriska material var informanternas inställning till 

föräldraskap. Vi vill ta reda på om de någon gång i framtiden vill ha barn och om informanterna 

på något sätt känner påtryckningar från omgivningen till att skaffa barn. Anledningen till att vi 

finner detta tema intressant att belysa är utifrån den ålder informanterna är i. Det vi tidigare 

nämnt är en förskjutning som skett när man väljer att skaffa barn och vi vill veta vad det kan bero 

på samt om denna förskjutning har blivit accepterad. 

”Jag kommer ju vilja ha barn…..jag skulle vilja träffa någon jag kan skaffa barn med” - Informant 

nr. 3. 

“Jag tror faktiskt att jag kommer ångra mig om jag inte.” - Informant nr. 5. 

 

Önskan om barn finns hos många av våra informanter och vi tolkar det som att det finns en 

rädsla att de kommer ångra sig om de inte skaffar barn. En informant beskrev att skaffa barn är 

som en del av livscykeln, det tillhör och kan ses som meningen med livet. Men andra informanter 

resonerade annorlunda. 
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”Sen jag var liten har jag sagt att jag ska hitta en karl som har barn redan” - Informant nr.4. 

 

“Jag tycker om barn, det är inte de att jag inte valt att ha barn, det har bara inte blivit så[...]Det är 

inget jag direkt går och sörjer” - Informant nr. 7. 

 

Citaten ovan illustrerar två av våra kvinnliga informanters tankar om barn. Den ena kvinnan 

berättar att sedan hon var liten har hon sagt att den karl hon hittar redan ska ha barn. Hon 

berättar om hennes uppväxt och hur hon fått vara mamma till hennes småsyskon, hon berättar 

att hon har fått sin dos av barn. Hon nämner även att hon nu skulle ha svårt att få barn då hon är 

38 år men det är som det är säger hon. Precis som den andra informanten bakom citat 2 har hon 

med sin ålder accepterat att hon inte kommer få några barn, men som hon poängterar, det är 

inget hon sörjer utan hon har förlikat sig med tanken. Giddens (1999) talar om att individen ska 

vara sann mot sig själv med ett begrepp han kallar autenticitet. En god utvecklad autenticitet 

hjälper individen att skapa en god självidentitet som individen kan känna sig trygg och stabil med. 

Kvinnorna och deras inställning till att skaffa barn kan tyda på en ärlighet och en acceptans, vilket 

bidragit till att de förlikat sig med tanken om barnfri och inget de funderar över. De upplevs 

trygga i sig själva.    

Omgivningen kan påverka våra informanter och deras tankar om barn. Vi har fått ta del av deras 

upplevelser av omgivningens åsikter och detta är främst den närmsta familjens inverkan. En man 

berättar: 

 

”De tycker jag är misslyckad…mamma tycker det, hon tjatar ju typ jämt och ständigt, hur kan du 

inte skämmas, du är gammal nu, det är dags för det, ska alla runtikring tro att du är farfar till ditt 

barn och inte pappa, hur ska du orka uppfostra dem när de är i den åldern att de kräver mycket tid 

när du är gammal och inte orkar” - Informant nr. 2. 

 

Mannen berättar hur detta ofta kommer på tal för honom och hur han brottas med detta 

dagligen. Hans familj, och då främst hans mamma vill att han ska skaffa barn, och det är snart. 

Mannen bakom citatet är kluven inför hela tanken, han vet inte om han någonsin kommer skaffa 

barn och känslan av att göra sin mamma besviken plågar honom. Tillskillnad från de två 

kvinnorna och deras säkerhet bakom sin inställning till barn så är denna man i en annan situation. 

Med stöd från Giddens (1999) teori om självreflexivitet kan vi tolka mannens självreflexivitet som 

att inte vara tillräckligt utvecklad för att han ska kunna bemästra den situation han står inför, dels 
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hans egna tankar och hans mammas. Hans autenticitet är begränsad då han upplevs som att 

varken vara sann mot sig själv eller mot sin mamma.  

Omgivningens påverkan på våra informanter om att de inte har barn var något återkommande. 

Detta gällde främst våra manliga informanter och deras föräldrars önskan om barnbarn. De 

berättar att de upplever med sin ålder att det finns vissa krav från deras nära. 

 

“Jag märker mer på morsan, jag är ju hennes enda barn.[...]Jag tror inte folk väntar för att det är 

kul” - Informant nr. 6. 

”Jag kan tänka att min far är sådär besviken på mig, att jag inte, att jag inte har familj eller ordnat 

på ett annat vis” - Informant nr. 3. 

 

Vi märker en skillnad på hur omgivningen ställer sig till informanterna när det kommer till barn 

motsvarande till hur de ställer sig till att hitta en partner. Vi upplever att pressen blir större och 

mer framträdande när det kommer till barnfrågan och att informanterna på något vis tar åt sig 

mer utav omgivningens åsikter. Trots att de inte tänker stressa eller pressa fram något bara för 

hinna få barn, så upplevde vi ändå att omgivningens åsikter vägde tyngre när det kom till barn än 

om val av partner. Detta tror vi kan bero på att man har bara en period i livet att skaffa barn 

medan man genom hela livet kan hitta nya människor att dela sitt liv med. 
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Slutsatser och slutdiskussion 

 

I detta kapitel presenterar vi sammanfattningen av vårt resultat samt besvarar vår frågeställning. 

Det resultat vi funnit diskuterar vi tillsammans med den tidigare forskning som gjorts inom vårt 

berörda område. Syftet med denna studie var att undersöka enskilda individers egna upplevelser 

kring deras singelskap. Vår förförståelse innan vi påbörjade intervjuerna var att vi betraktade 

singelskapet som en fas, något vi inte ska stanna kvar i resten av livet. Vi ansåg även att 

partnerskap och familjebildande till en viss del än idag står för vad som kan betraktas som 

normen i samhället och att singelskapet för den ålder vi valt att beröra skulle stå utanför den. 

Utifrån de fem teman vi plockade fram ur vårt empiriska material och som analyserats med hjälp 

av vår valda teoretiska utgångspunkt har vi sammanfattat ett slutresultat av vad singelskapet 

innebär för vår valda åldersgrupp. Vi är medvetna om att detta resultat inte nödvändigtvis svarar 

för alla singlar. Resultatet vi har tolkat fram ur det empiriska materialet om upplevelsen av 

singelskapet kan sammanfattas med en upplevd känsla av frihet blandat med en känsla av 

ensamhet. Hur informanterna beskrev kärnan av de två upplevelser var olika, men en slutsats vi 

kan göra av utsagorna är att känslan av friheten betraktas som singelskapets positiva sida och 

ensamheten blir den negativa sidan av det. 

 

Antony Giddens teori har varit relevant för tolkningen av vårt resultat och hans teori har givit oss 

en djupare förståelse av informanternas utsagor. Giddens teori om livsstilens innebörd och 

funktion för individer bekräftar våra informanter. Vi får vi fram i resultatet hur begreppet livsstil 

värderas av individer och hur den upprätthålls tillsammans med liknande livsstilar. Singlar umgås 

mest med singlar av den anledning att liknande livsstil delas, vilket för dem upplevs göra dem 

bekväma i tillvaron. Även Giddens teori om självets reflexivitet som ett projekt visar vårt resultat 

att informanterna identitet är väl förankrad i den processen. Informanterna ger oss en känsla av 

ett gott självförtroende och en medvetenhet om vilka de vill vara, och det upplevs som att de 

speglar detta till sin omgivning tydligt. De upplevs trygga i sitt singelskap nu och de är medvetna 

om att det finns andra valmöjligheter att omskapa sig om de skulle vilja. För informanterna 

handlar det inte om att de inte kan utan snarare att de inte vill göra en förändring, inte så länge de 

trivs som det är nu. 

Önskan om att inleda en parrelation var inte så stark som vi ville tro. Det resultatet speglar 

handlar inte om att nå en parrelation bara för att, utan det handlar om önskan att finna den rätta. 

Den rätta för informanterna är något som vi tolkar i vårt resultat, att finna den rena relationen 

som Giddens använder sig av. Relationen ska som informanterna återger ge dem något, en 

tillfredsställelse som kännetecknas av ett ömsesidigt utbyte av varandra i relationen. Giddens 

begrepp om den rena relationens innebörd hjälpte oss att förstå vad det var våra informanter 

syftade på. Vi upplever att vårt resultat speglar i alla fall vår valda grupps förväntningar på en 

relation och hur stark Giddens teori om den rena relationen är förankrad i dagens samhälle.  
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Vad det gäller vårt resultat i förhållande till den tidigare forskningen har resultatet både bekräftat 

den och inte bekräftat den. Med hjälp av våra informanter försökte vi ta reda på vad som 

utmärker singelskapet, vad de värdesätter och betraktar som mindre önskvärt. Informanterna 

beskriver singelskapets positiva aspekt med ordet frihet. De berättar om hur de uppskattar 

friheten och känslan av att bara ta hänsyn till sig själv. Spontaniteten upplevs viktig och att kunna 

ta dagen som den kommer värdesätts. Adeniji (2008) har i sitt forskningsresultat konstaterat att 

singelskapet betraktas som avundsvärt ur en frihets aspekt, något som våra informanter även 

bekräftar med deras utsagor. Trots att Adeniji (2008) påpekar att friheten infinner sig så länge 

man är i tjugo-års åldern och blir sorgligt i 30-års åldern så är det inget våra informanter 

bekräftar, friheten värderas fortfarande högt och positivt. 

Deras frihet avspeglas i deras livsstil och tillhörande vanor och hur de kan leva livet ostrukturerat 

och oplanerat i stor utsträckning. De jämför med parrelationer och föräldraskap för att kunna 

spegla en bild av deras livsstil som jämförelsevis okomplicerad. Detta upplevs som ett sätt för 

informanterna att motivera varför de är singlar och försvara deras civilstatus så som Budgeon 

(2008) menar i sin forskning att singlar ofta ställs inför. De behöver motivera för sin omgivning 

varför de inte befinner sig inom normen om partnerskap utan är singlar. Våra informanter lyfter 

de negativa aspekterna som de anser partnerskap och föräldraskap innehåller som de själva inte 

upplever i sitt singelskap, som att passa tider, ta hänsyn och anpassa sig till någon annan. Detta 

bekräftar Engwall (2005) forskning som en av innebörderna att vara singel och hon kallar det för 

den ultimata egoism som Engwall menar innebär att inte behöva ta hänsyn till någon annan, 

spendera sin tid som individen själv önskar och bestämma över sitt egna liv. 

 

Budgeon (2008) har ur sitt resultat från sin forskning ringat in de negativa bilder som finns kring 

singelskapet och lyft fram egenskaper som självisk och ensam. Informanterna upplever själva inte 

själviskheten som något negativt som Budgeon (2008) menar på i sin forskning. Däremot 

bekräftas den negativa aspekten kring ensamheten av våra informanter. Känslan av ensamhet blir 

något som ringar in upplevelsen av våra informanters singelskap. 

Här kommer singlarnas funderingar och tankar in på hur skönt det skulle vara att dela vardagen 

med någon ibland, kunna få komma hem till någon istället för att komma hem till en tom bostad. 

Detta ser vi som en intressant aspekt på singlarnas ambivalens där de å ena sidan värderar sin 

frihet högt där ingen hänsyn behöver tas till någon i kontrast till saknaden av att ha någon partner 

i sitt liv och någon att dela vardagen med. 

Engwall (2005) poängterar i sin forskning, trots att flera livsstilar accepteras idag än normen om 

partnerskap så finns det fortfarande en strävan som singel att hitta en partner. Människor strävar 

efter att befinna sig inom normen. 

 

Adenijis (2008) undersökning visade på kvinnors inställning till att betrakta det som normalt att 

vara singel fram till 30-35 års ålder, vilket alla våra informanter antingen börjar överskrida eller 
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redan har överskridit. Den ambivalens de bär på idag om deras civilstatus kan vi tyda på en 

inverkan av deras ålder. De börjar känna av att de är äldre och acceptansen till deras civilstatus är 

idag inte den samma för dem själva längre. Tankarna för dem mot partnerskap och en önskan till 

det. Engwalls (2005) forskning visade på att singlar bär på en förhoppning om att ingå ett 

partnerskap i framtiden. Detta är något som stämmer överens med våra informanters 

funderingar. Trots deras positiva utsagor om deras civilstatus och vad de värderar med den märks 

tankar om normens förankring om partnerskap och hur de faller tillbaka på den och ständigt 

väger mot den.  

Vi uppmärksammade informanternas upplevelser av en viss press från omgivningen att hitta en 

partner men de lämnas ofta oberörda inför deras åsikter. Vi upplever att våra informanter har 

kommit till den punkt i livet då de inte vill ha någon bara för att ha någon, utan de vill hitta den 

rätta från början annars kan det lika gärna vara. Engwall (2005) för ett liknande resonemang i sin 

forskning om ett tankesätt som hellre singel än olyckligt gift, vilket är ett resultat av det moderna 

samhället. 

 

Det vi kan konstatera av vårt resultat angående informanternas inställning till att skaffa barn blir 

en tudelad åsikt. Det finns en barnlängtan och detta är främst männen som bär på denna längtan. 

Den önskan om barn hos männen är väl förankrad till den upplevda önskan från deras 

omgivning om att de ska skaffa barn. Den uttalade önskan kommer främst från deras närmsta 

familj och männen skulle vilja tillgodose den. Dock finns det ingen av männen som uttalar en 

stress till att skaffa barn mer än att det kommer ske i framtiden. Det går inte att tolka någon 

rädsla att det inte kommer ske utan det blir snarare en fråga om när. Detta bekräftar delvis 

Engwalls (2010) forskning om barnfria män där de intervjuade svarar med att frågan inte varit 

aktuell för dem än och inte grundar sig i ett aktivt val att de är barnfria. För våra informanter 

handlar det inte vidare om att männen prioriterar andra saker i sitt liv utan det har inte blivit av 

för dem än. Alla män kan tänka sig att skaffa barn och ingen av dem har aktivt valt bort barn i 

framtiden. 

Kvinnorna upplevs inte känna samma önskan eller känna samma press från omgivningen till att 

skaffa barn. Deras inställning är mer accepterande av det faktum att de inte har några barn och att 

det inte heller kommer bli några för de flesta av dem. Kvinnorna är alla äldre utom en, och de 

äldre belyser deras svårigheter till att skaffa barn nu. De har själva inget emot barn och ser gärna 

att den partner de kanske inleder ett förhållande med redan har barn sen tidigare. De beskriver 

den känsla de har nu om att inte behöva ta hänsyn till någon och kan styra deras liv som de själva 

vill. Detta är inget de tror de skulle uppleva om de hade skaffat barn. Det går att spekulera om 

barnfriheten hos dessa kvinnor är ett aktivt val eller inte, de har nu svårt att skaffa barn men 

istället för att nämna en önskan om barn vänds det till det positiva de ser med att inte ha barn. 

Det går även att spekulera i om det skulle kunna vara ett försvar för en önskan som tryckts 

undan. 
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Vi kan återfinna många lika tankar hos våra singlar i deras livsstil och i deras upplevelser. Mellan 

kvinnor och män är inte skillnaderna så stora som vi först trodde de skulle vara. Männen och 

kvinnorna är väldigt lika varandra i sin livsstil och i sin inställning till normen om partnerskap  

 

Kring frågor hur omgivningen påverkar våra informanter framkom det i resultatet att när det 

handlar om barn så påverkas våra informanter i större utsträckning än när det gäller att hitta en 

partner. En tänkbar anledning till det kan vara att skaffa barn är tidsbegränsat, medan tid kan 

spenderas hela livet åt att finna den rätta partnern. De i omgivningen som har flest kommentarer 

kring partnerskap och barn var närmsta familjen och de vänner som lever i ett förhållande med 

eller utan barn. 

 

De som kände en liten eller ingen press alls från sin omgivning var våra äldsta informanter som 

passerat 35 år, vilket vi även lyft fram som gränsen för hur länge det normalt anses att vara singel 

och utan barn. Om gränsen för normen har passerats med några år så kan vi spekulera i om det 

kan ha en påverkan på hur omgivningen och singlarna ser på situationen, att det kanske kan vara 

försent och därav inte kommer att ske. Vilket kan bidra till den neutrala inställningen till det. 

Upplevelserna kring singelskapet utifrån våra informanters utsagor är blandade med både 

negativa och positiva känslor. Trots hoppet att hitta den rätta ändå finns där hos de flesta av våra 

informanter så är de överlag nöjda med sitt liv och vill inte ändra på det bara för att ha någon att 

dela sitt liv med. 

Som avslutande och som behandlar vår egen förförståelse för vårt valda ämne, om singelskapet 

betraktas som fas i livet svarar vårt resultat för det. Singelskapet återges med flera positiva bilder 

men det är ingen som beskrev att de ville vara singlar resten av livet. Det finns en längtan eller 

önskan till något annat i livet hos informanterna. Singelskapet kan tolkas utifrån våra 

informanters utsagor som en fas nu, kanske en tid till framöver men inte för evigt. 
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Bilaga 

 

Intervjuguide 

Övergripande/Livsstil 

- Ålder 

- yrke 

 

- Berätta om din vardag, hur ser en typisk vardag ut, hur ser en typisk helg ut? 

- Hur länge har du varit singel? 

- Vad innebär det att vara singel för dig? 

 

- Hur upplever du att dina vänner och familj ser på ditt sätt att leva? 

- Har du någon gång haft en fast relation?  

- Om ja, varför tog den slut? Skiljde sig ditt liv åt då från nu? 

- Om du skulle välja att ha en fast relation idag, hur tror du att ditt liv skulle ändras då? 

 

Sociala nätverket 

- Berätta lite om vilka personer du umgås med.  

- Hur ser deras civilstatus ut, har de barn? 

- Vilken betydelse har dessa människor för dig? 

- Vad brukar du göra med dina vänner? 

 

Singelskap 

- Av vilken anledning är du singel? Är det ett aktivt val? 

- Vad tror du gör singelskapet önskvärt resp. icke önskvärt(beroende på ovanstående svar)? 

- Om du som singel behöver närhet, sex eller kärlek, hur tillgodoser du det? 

 

Barnfri  

- Berätta om din inställning till barn? 

Vill ha/ vill inte ha, varför? 

- Hur ser dina vänner och familj på att du inte har eller inte vill ha? 
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Tvåsamhet  

- Vill du ha en relation? I så fall, varför/varför inte? Söker du aktivt, på vilket sätt? 

- Vad söker du hos en eventuell blivande partner? 

- Vad tror du är anledningen till att fler är ogifta och barnfria längre? 


