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Sammanfattning 

 

Andelen singelhushåll ökar i Sverige, som är ett av de mest individualiserade länderna i 

världen. Detta kan ses som ett problem eftersom ensamhet kan leda till både fysisk och psykisk 

ohälsa. Samtidigt som oberoende och självständighet värderas högt i Sverige finns det normer 

i samhället om hur livet ska levas, till exempel att träffa en partner och få barn. Syftet  med den 

här studien är att undersöka den levda erfarenheten hos singlar i 25–35-årsåldern i Sverige, och 

hur singlarna förstår och skapar mening i sitt singelskap. För att besvara syftet och 

frågeställningarna har vi intervjuat 10 singlar utifrån en fenomenologisk ansats. Materialet har 

analyserats med hjälp av Alfred Schütz samt Peter L. Berger och Thomas Luckmanns begrepp 

som institutioner och den naturliga inställningen. Sammanfattningsvis visar resultatet att det 

finns en ambivalens i singelskapet, till exempel mellan frihet och ensamhet, mellan det liv som 

singlarna lever och andras förväntningar samt mellan en längtan efter en relation och att vara 

nöjd med att vara singel just nu. Något som återkommer i intervjuerna är att singlarna lyfter 

kritik mot synen på tvåsamhet, vilket kan förstås som en konsekvens av individualiseringen.  
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1. Inledning 

Är det singlarnas århundrade? Aldrig har det varit så lätt att träffa människor över hela världen, 

och ändå ökar andelen singelhushåll i många länder. I Sverige är drygt en tredjedel (36,2%) av 

alla svenska hushåll ensamhushåll (SCB, 2020), vilket kan uppfattas som alarmerande och 

nedslående trots att det inte ska förutsättas att det finns ett kausalt samband mellan upplevd 

ensamhet och singelhushåll. Faktum är dock att ensamhet kan vara lika farligt och ohälsosamt 

som att inte träna, alkoholism eller att röka nästan ett helt paket cigaretter om dagen (Brülde & 

Fors, 2015, s. 49). Att känna sig ensam kan också leda till psykisk ohälsa som ångest och 

depression (Aquilonius, 2021). De som upplever mest ensamhet är generellt män, människor i 

Stockholm, Göteborg och Malmö samt unga vuxna (18–34 år) (Brülde & Fors, 2015, s. 56; 

WSP, 2019, s. 2–3). 

 

En anledning till den ökande andelen singelhushåll skulle kunna vara individualiseringen, som 

innebär att jaget och individen blir viktigare än kollektiv gemenskap och samhörighet  

(Tornstam, 1983, s. 61). Sverige är ett av de mest individualiserade länderna i världen, vilket 

tydliggörs i World Values Survey där svenskar värderar självförverkligande och autonomi 

högre än andra länder (Berggren & Trägårdh, 2006, s. 74; World Values Survey, u.å.). Sverige 

har använt en modell som innebär att individen och staten har ett direkt förhållande, en så kallad 

statsindividualism. Individen är då inte beroende av familj, vänner och grannar, utan är istället 

beroende av staten och det samhälleliga skyddsnätet (Berggren & Trägårdh, 2006, s. 53, 72). 

Konsekvenser av statsindividualismen kan vara höga skilsmässotal, ensamhet och psykisk 

ohälsa (Berggren & Trägårdh, 2006, s. 75). 

 

Statsindividualismen romantiserar ensamhet, frihet och den självständiga medborgaren 

(Berggren och Trägårdh, 2006, s. 55). Utifrån det har en teori om svensk kärlek framkommit, 

där individens autonomi anses möjliggöra äkta och genuin kärlek. Den kärleken kompromissar 

inte med individens frihet, till exempel eftersom ingen part behöver ingå i relationen på grund 

av ekonomiska faktorer. Ett annat perspektiv på kärlek är att det ömsesidiga beroendet förstås 

som essensen i kärleken, det vill säga att relationen blir starkare och större än de parter som 

ingår i den (Berggren & Trägårdh, 2006, s. 58–59). I Sverige under 1900-talet ändrades 

lagstiftningen om äktenskap och jämställdhet mellan könen, så att äktenskapet blev mer 

modernt som institution och skulle passa även självförverkligande individer (Berggren & 
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Trägårdh, 2006, s. 65–68). Trots den svenska teorin om kärlek, individualiseringen och 

oberoendet, finns det normer om hur det sanna livet ska se ut. 

 

Individen förväntas ha uppnått vissa sociala milstolpar vid en viss ålder. Att träffa någon av 

motsatt kön i 25-årsåldern, gifta sig vid 30, och därefter få två barn mellan 30 och 40 år ingår 

i det Ambjörnsson och Bromseth (2016, s. 205) benämner som det heteronormativa 

livsmanuset eller den heteronormativa livslinjen. Uttrycken baseras på bilden av den 

heterosexuella kärnfamiljen. Att träffa en partner, gifta sig och få barn kan ses som en 

mognadsprocess där personen blir en fullvärdig och lyckad vuxen (Nordin, 2010, s. 45). Att 

leva utanför den heteronormativa livslinjen skulle kunna förstås som att personen lever ett 

misslyckat liv, och att mål, mening och lycka är något som associeras med den heterosexuella 

kärnfamiljen. Samtidigt kan de som lever utanför den heteronormativa livslinjen se fördelar 

med det, som att kunna satsa på utbildning, karriär och vänner (Ambjörnsson och Bromseth, 

2016, s. 221–223).  

 

Den här studien kommer att handla om 10 individer som lever utanför den heteronormativa 

livslinjen utifrån att de är singlar. Fokuset kommer att ligga på deras berättelser om hur de 

upplever singelskapet i Sverige och hur de påverkas i sin livsvärld, det vill säga den sociala 

verkligheten som varje individ lever i (Schütz, 2002, s. 13). Att andelen singlar ökar gör att 

forskning kring hur singelskapet uppfattas, singelskapets hur och varför, behövs för att 

nyansera bilden av att vara singel. Särskilt viktigt är det utifrån perspektivet att en konsekvens 

av individualiseringen är ensamhet, och ensamhet kan leda till fysisk och psykisk ohälsa. 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet är att via intervjuer undersöka den levda erfarenheten hos singlar i 25–35-årsåldern i 

Sverige, och hur singlarna förstår och skapar mening i sitt singelskap. 

 

● Vilka aspekter i svenska singlars livsvärld är återkommande i deras berättelse av 

singelskapet? 

● Hur upplever svenska singlar dynamiken mellan samhällets normer och den egna 

livsvärlden? 
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1.2. Disposition 

Andelen singlar ökar i världen, och i och med individualiseringen i Sverige samt normer kring 

hur livet ska levas, vill vi undersöka hur svenska singlar upplever singelskapet idag. Det 

presenterades i inledningen ovan.  

 

Härnäst kommer kapitlet om tidigare forskning, där artiklar och litteratur kring singelskap 

presenteras för att ge den här uppsatsen en kontext. Teman i den tidigare forskningen är bland 

annat för- och nackdelar, stigma och normer. Därefter följer teorikapitlet, som presenterar olika 

begrepp från Schütz samt Berger och Luckmann. Begreppen kommer att användas för att 

analysera materialet från intervjuerna. I metodkapitlet beskrivs och motiveras urvalet, samt 

processen att samla in data, transkribera och analysera. I kapitlet “resultat och analys” 

presenteras de teman som besvarar frågeställningarna och uppfyller syftet, i relation till 

teorierna och tidigare forskning. Exempel på teman är frihet och ensamhet, förväntningar från 

andra och kritik mot relationer. Slutligen kommer en avslutande diskussion, vilket är kapitlet 

som får avsluta den här uppsatsen. Här sammanfattas uppsatsens resultat genom att 

frågeställningarna besvaras och alla delar diskuteras och knyts samman. 
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2. Tidigare forskning 

Den här uppsatsen inledde med faktumet att andelen singlar ökar, och det är också så flera 

artiklar som kommer att presenteras i det här kapitlet inleds. Artiklarna avslutas sedan med att 

forskarna konstaterar att singelskapet är en ambivalent och komplex upplevelse. De resultat 

som forskarna kommer fram till kommer att presenteras i det här kapitlet utifrån fem teman: 

normer, singelskapet som ett stigma, anledningar till singelskapet, fördelar och nackdelar, samt 

strategier i singelskapet. De artiklar och den avhandling som lästs skapar en förståelse av 

forskningsläget idag och vilka forskningsfrågor som är aktuella och relevanta. På så sätt skapas 

en kontext för den här uppsatsen, det vill säga var vår forskning kommer in och vad den kan 

bidra med till det existerande fältet. Innan forskningsresultaten presenteras vill vi kommentera 

dels var den tidigare forskningen kommer ifrån, dels vilka forskningen har fokuserat på. 

 

Till att börja med vill vi lyfta en problematik gällande representativitet i den tidigare forskning 

som finns. Precis som flera författare nämner (Lesch & van der Watt, 2018, s. 391; Ang, Lee 

& Lie, 2020, s. 3082) är mycket av singelskapsforskningen från Väst i allmänhet, och 

Nordamerika och Storbritannien i synnerhet. Däremot har vi inte aktivt valt att fokusera på 

enbart västerländsk forskning i det här kapitlet, även om vår uppsats kommer att vara situerad 

i en västerländsk, och mer specifikt en svensk, kontext. Länder som Kina och Singapore har 

andra normer och kulturella föreställningar kring äktenskap, barn och relationer (Ang m.fl., 

2020, s. 3080), men Singapore visar liknande resultat som studier från Västeuropa. Det tyder 

på en essens i singelskapet som återkommer över landsgränser, och det kommer att utvecklas i 

kapitlet nedan. 

 

Med det sagt finns det andra faktorer än nationalitet som avgör hur singelskapet uppfattas. Flera 

studier fokuserar på singelkvinnor, vilket motiveras med att de upplever andra förväntningar 

än män på tvåsamhet, giftermål och att bilda familj (Ang m.fl., 2020, s. 3082; Lesch & van det 

Watt, 2018, s. 391), och det kan till exempel bero på att kvinnor behöver förhålla sig till 

biologiska faktorer som fertiliteten (Bergström, Courtel & Vivier, 2019, s. 117). Åldrarna i 

studierna varierar mellan 20 och 95 år, men flera artiklar noterar att 30-årsåldern är en viktig 

brytpunkt, och att singlar i 30–40-årsåldern i Västeuropa känner störst press på att träffa någon 

(Bergström m.fl., 2019, s. 117; Macvarish, 2006), medan pressen för giftermål i Turkiet är som 

störst något tidigare, mellan 25–35 år (Çelik, 2018, s. 50). 
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2.1. Normer 

I avhandlingen Man ska ju vara två, om ensamma medelålders män i kvinnobristens Norrland, 

skriver Nordin (2010) att om man vill anses vara fullvärdig vuxen bör man vid en viss tid i 

livet träffa en partner av motsatt kön för att leva i tvåsamhet och så småningom få barn. Att 

träffa vem som helst är inte tillräckligt då tvåsamheten ska grunda sig i det som kallas för 

romantisk kärlek. Kärleken ska kännas äkta och upplevas som moraliskt riktigt i samhället som 

vi lever i. Det egna självförverkligandet är beroende av att skapa och bevara en viss typ av 

förhållande. Utifrån det perspektivet blir då kärlek något vi måste ha för att vi ska kunna växa 

som människor. Kärleksförhållanden är en viktig del i det egna självförverkligandet, därför har 

den sexuella och känslomässiga tillfredsställelsen blivit en viktig del av vår identitet och en del 

av människans välbefinnande (Nordin, 2010, s. 44–46). 

 

Att intimitet endast kan uppnås genom en parrelation är ett vanligt antagande. Detta innebär att 

individer som är i en relation upplevs som gladare och har ett mer tillfredsställande liv än de 

som är singlar, det skriver Kezban Çelik (2018, s. 50) i en kvalitativ studie om turkiska 

yrkesverksamma kvinnor som aldrig varit gifta. Föreställningar om att leva ensam som singel 

är rätt så diversifierad idag men det förekommer ändå några negativa associationer om att 

singlar skulle vara ofullständiga. Missnöjet av att inte vara gift känns tyngst från 25 till 35 års 

ålder enligt Çeliks studie (Çelik, 2018, s. 50).  

I Frankrike är det singlar mellan 30–34 år som är mest missnöjda med sitt singelskap. Det kan 

vara för att det är runt 30-årsåldern många träffar en partner och bildar familj (Bergström m.fl., 

2019, s. 103, 117). Dessutom förutsätter omgivningen att singlarna vill vara i en tvåsam 

relation, så frågan de får är mer när ett kärleksintresse kommer att introduceras än om. Ibland 

försöker vänner och familj matcha ihop dem med någon, och de kan få kommentarer om när 

barnbarnen kommer att komma (Bergström m.fl., 2019, s. 117–119). Bergström m.fl. (2019, s. 

107) skriver att både män och kvinnor får sådana kommentarer, men att det oftast är från 

kvinnor. Det kan vara för att deras sociala roll har mycket att göra med familjen och länken 

mellan generationer. Kärlek och förhållanden är något som generellt har förknippats med 

kvinnor i den västerländska tanketraditionen och de förväntas vara bättre på romantisk kärlek 

än män. Män har betraktats som rationella och att de står för det fysiska i tvåsamheten, vilket 

kan vara att hjälpa till praktiskt, spendera tid tillsammans, aktiviteter och ha sex (Nordin, 2010, 

s. 42–43). 
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2.2. Singelskapet som ett stigma 

När normen är att leva i tvåsamhet kan det förstås som en privilegierad position och 

singelskapet som ett stigma (Budgeon, 2008, s. 306–308). Stigmat blir tydligt när singlarna 

talar om stereotypen av singlar. Flera artiklar lyfter singlars uppfattning om att omgivningen 

tycker synd om singlar och ser dem som ensamma, sorgliga och desperata (Macvarish, 2006; 

Lesch & van der Watt, 2018, s. 398; Zajicek & Koski, 2003, s. 378). Kanske är det till och 

med något fel på dem som inte har hittat en partner att leva ihop med (Zajicek & Koski, 2003, 

s. 378).  

Därmed utgår stigmat från att singeln som individ har misslyckats med att träffa en partner. Ett 

exempel på det tas upp i den kinesiska studien Involuntary Bachelorhood in Rural China. I 

studien skriver Wei och Zhang (2015, s. 2) att ogifta män vanligtvis tillhör den lägsta delen i 

den sociala hierarkin och oftast bor i de fattigare landsbygdsregionerna. Studien handlar om 

ofrivilliga ungkarlar som anses vara oönskade på äktenskapsmarknaden då dessa män har 

passerat långt över den kulturellt definierade lämpliga åldern för äktenskap. Att leva som 

ungkarl under en längre period är sällsynt och likt Zajicek och Koskis studie stigmatiserat i 

männens kultur då samhället ser ungkarlslivet som ett misslyckande (Wei & Zhang, 2015, s. 

2).  

Att tycka synd om singlar och se dem som ensamma och sorgliga skapar också en föreställning 

om att singelskapet inte är någonting önskvärt eller valbart. Generellt uttryckte singlarna inte 

heller att de själva hade valt singelskapet. De brittiska, kvinnliga singlar som Simpson 

intervjuat i sin studie framställde inte singelskapet som ett val, men de uppgav ändå att de var 

nöjda med att vara singlar just nu (Simpson, 2016, s. 388, 391–393). Även Budgeons intervjuer 

med brittiska respondenter visar att singelskapet inte alltid var ett val från början, men att 

singlarna så småningom accepterade situationen och började förstå singelskapet som ett sätt att 

leva (Budgeon, 2008, s. 312). Trots att singlarna till en början inte menade att de hade valt att 

vara singlar, och kanske egentligen har en önskan om att träffa någon att dela livet med 

(Budgeon, 2008, s. 317), kan acceptansen förstås som ett motstånd mot stigmat genom att 

bilden av singelskapet som någonting ofrivilligt utmanas (vilket tas upp mer under rubriken 

2.5. Strategier i singelskapet). 
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2.3. Anledningar till singelskapet   

Till att börja med finns det en historisk aspekt av singelskapet i Europa. I England var 1600- 

och 1700-talen en osäker period vad gäller vad som utgjorde den rätta grunden för äktenskap 

och maskulinitet. I samma veva publicerades dikten The Pleasures of a Single Life som väckte 

stora reaktioner. I dikten skildrades äktenskap som något dystert samtidigt som ungkarlslivet  

hyllades. Dikten målade upp singellivet som socialt acceptabelt för män som var emot 

äktenskapet. Att förbli ogift blev mer tänkbart än någonsin för män. Det var också då som 

många i praktiken förblev singlar (Rosenheim, 2015, s. 308–312). 

På 1900-talet i Sverige flyttade nordsvenska kvinnor från glesbygden mer än männen vilket 

bidrog till att glesbygden blev till ett slags ungkarlsgetto. Den norra delen av Sverige är och 

har alltid varit ett område som ansetts vara mest lämpat för män och maskulinitet, delvis på 

grund av att området har präglats av mansdominerade yrken inom skogsbruket och träindustrin. 

Norrländska män framstod som bakåtsträvande och traditionella och kvinnorna som bodde i 

området flydde till städer så fort de fick chansen för att utbilda sig och skaffa bättre arbeten, 

men också för att hitta bättre män än de som fanns i Norrland (Nordin, 2010, s. 24–32). 

Det finns vissa maskuliniteter som är mer önskvärda och fungerar som modeller för hur en 

riktig man ska vara. Ofta är det moderna något som ska vara bättre medan det traditionella 

förblir det sämre och kan förknippas till platser, individer och yrken eller sysslor. Den så 

kallade ensamma traditionella norrländske ungkarlen blir då en negativ motbild till en modern 

maskulinitet (Nordin, 2010, s. 24–32). Nordins avhandling ger en inblick i hur platsen kan 

begränsa möjligheten till att träffa en potentiell partner men också hur media framställer 

stereotyper av vissa grupper. Det har diskuterats i samhällsdebatter från olika tidsperioder om 

hur ogifta män i en viss ålder är en särskild kategori av individer med vissa bestämda 

egenskaper och brister. Under olika tider har olika män av olika skäl fått stå för den 

problematiska ensamheten (Nordin, 2010, s. 12–14).  

Ett annat exempel om män på landsbygden är från artikeln The peasant and his body som är 

baserad på Pierre Bourdieus barndomsby Béarn i sydvästra Frankrike, där han analyserade 

bönderna på landsbygden på 1960-talet. Det visade sig att bönderna internaliserade den 

stereotypa negativa bilden som andra hade om dem. Detta bidrog till att de anammade ett 

tillbakadraget förhållningssätt vilket medförde en klyfta mellan könen för att bönderna hade 
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svårt att nå ut till kvinnorna med den osäkerheten som de bar på (Nice & Wacquant, 2004, s. 

579–587). 

Det finns också paralleller mellan Nordins avhandling och Wei och Zhangs artikel om 

ofrivilliga ungkarlar på landsbygden i Kina. En av anledningarna till att männen på 

landsbygden i Kina levde som ungkarlar var för att kvinnorna sökte sig bort från männen i den 

lokala byn och valde att gifta sig utanför sina byar för att kunna leva i hypergami1. Utifrån ett 

demografiskt perspektiv kan obalansen i könskvoten förklara ogynnsamma förhållanden på 

äktenskapsmarknaden. I ett samhälle där det är brist på kvinnor respektive män tvingas 

individer till att antingen gifta sig senare eller förbli singel (Wei & Zhang, 2015, s. 3–15). 

Andra anledningar till att vara singel kan vara mer personliga. Respondenterna i Simpsons 

studie anger till exempel att de inte har träffat rätt person än eller att det beror på ödet, med en 

inställning som är “händer det så händer det” (Simpson, 2016, s. 391–393). Ang m.fl. (2020), 

som har genomfört en fenomenologisk intervjustudie i Kina och Singapore, skriver att 

kvinnorna hade flera anledningar till att vara singlar. Kvinnorna menade till exempel att de 

arbetade mycket eller att de inte hittat rätt person än, vilket visar både på inre faktorer som 

“kräsenhet” och yttre faktorer som omständigheter med arbete (Ang m.fl., 2020, s. 3089, 3094). 

Andra faktorer kan vara att kvinnor dels har bättre ekonomiska förutsättningar idag än tidigare 

generationer, dels en ökad medvetenhet om könsroller och arbetsfördelning i hemmet, medan 

män är kvar i en mer gammaldags syn (Simpson, 2016, s. 393–394). 

Även sociologen Eva Illouz (2013) skriver om anledningen till att andelen singlar ökar. Hon 

beskriver att när individen själv har allt större makt över valet av partner skapas en konkurrens, 

och det uppstår en äktenskapsmarknad (Illouz, 2013, s. 78–80). Marknaden förstås som att 

individer på samma gång blir varor och konsumenter, vilket leder till mer rationella 

överväganden och nyttomaximering. Det innebär att både bedöma potentiella partners och sina 

känslor för dem. Illouz skriver att den här marknaden gör det svårt för människor att välja en 

enda person att binda sig till, och att det leder till en rädsla för att binda sig. Valet av partner 

kännetecknas av att individer har många potentiella partners att välja mellan, att människors 

val baseras på hur de vill leva sitt liv och deras behov och känslor, samt att det är två autonoma 

individer som ska vilja välja varandra varje dag (Illouz, 2013, s. 133–135). 

 

 
1 Hypergami är när en person gifter sig med någon med högre status än en själv som en medveten handling.  
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2.4. Fördelar – nackdelar 

Flera studier lyfter fördelarna med att vara singel: att göra vad man vill när man vill med vem 

man vill samt att inte behöva ta hänsyn till och förhålla sig till någon annans önskningar, 

viljor och känslor. Som singel värderas frihet, autonomi och att kunna fokusera på annat i 

livet, så som andra relationer, självutveckling eller karriären. (Budgeon, 2008, s. 314; 

Bergström m.fl., 2019, s. 109; Macvarish, 2006; Ang m.fl., 2020, s. 3090; Lesch & van der 

Watt, 2018, s. 397). I en feministisk diskursanalys av singelskapet som genomfördes av 

Reynolds och Wetherell beskrivs friheten på ett sätt som positionerar singelskapet som en 

privilegierad och hyllad position (Reynolds & Wetherell, 2003, s. 494, 500), vilket är en 

kontrast mot när singelskapet tidigare beskrevs som en stigmatiserad identitet (se 2.2. 

Singelskapet som ett stigma).  

 

En annan intervjustudie, genomförd av Budgeon, visar att singlarna inte är säkra på att de vill 

vara i en relation igen, på grund av de begränsningar de uppfattar att en relation skulle innebära 

på deras självutveckling (Budgeon, 2008, s. 316). Relationer är för mycket arbete, och man får 

för lite tillbaka, som Budgeons respondenter formulerade det (Budgeon, 2008, s. 314). 

Samtidigt finns det begränsningar även i singelskapet, genom att singlar till exempel inte gör 

saker som att äta ute själv eller åka på semester själv (Bergström m.fl., 2019, s. 110, Lesch & 

van der Watt, 2018, s. 398). Singlarna uttrycker också en rädsla för hur de uppfattas 

(Macvarish, 2006), kopplat till den stereotypa bilden av singlar under rubriken 2.2. Singelskap 

som ett stigma ovan. Macvarish skriver även att singlarna kände oro för att de skulle vara 

singlar för resten av livet. Särskilt kvinnor i 35–40-årsåldern brottades med denna oro, och 

hade svårt för att acceptera singelskapet som en livsstilsidentitet (Macvarish, 2006). Enligt 

Çeliks (2018) studie uppstår motsägelsefulla känslor, det vill säga en ambivalens, då missnöjet  

med att vara ogift minskar efter 35-årsåldern för kvinnor. När en kvinna passerat 35 år börjar 

hon finna sig i att åldern för äktenskap är förbi och fokuserar mer på sin nuvarande livsform 

(Çelik, 2018, s. 50). 

 

Att grubbla över singelskapet kan leda till negativa effekter. Detta har belysts i en studie utförd 

av Gebhardt, Van der doef, Massey, Verhoeven och Verkuil (2010). Att grubbla anses vara en 

central del av depression och dessutom skadlig för den fysiska hälsan. Regressionsanalysen i 

studien tyder på att ju mer engagerade deltagarna var i att hitta en partner desto lägre var deras 

tillfredsställelse med livet. Dock poängteras det att de kvinnliga singlarna i urvalet angav att 
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de var ganska nöjda med livet i allmänhet, vilket strider mot idén om att singlar är mindre 

lyckliga än de som är i en parrelation. Dock är resultatet i linje med uppfattningen om att singlar 

är mindre nöjda med livet i relation till press från samhället i och med åldersrelaterade 

förväntningar (Gebhardt, m.fl., 2010, s. 122–128).  

 

I artikeln How Bachelorhood and Migration Increase the HIV Transmission Risk Through 

Commercial Sex in China? av Qunying & Huijun (2019), belyser författarna nackdelar som 

ungkarlslivet kan medföra i Kina. Mellan åren 1983–2020 var det uppskattningsvis 51 miljoner 

flera män än kvinnor på äktenskapsmarknaden i Kina. Dessa ungkarlsmän har tvingats leta 

efter alternativa sätt för att tillfredsställa deras sexuella begär. Detta har lett till i en ökning av 

smittsjukdomen HIV. Sedan länge har ungkarlar som migrerat till städerna varit en bidragande 

faktor för spridningen av HIV. Detta tyder på att vara ogift ungkarl är korrelerat med högre 

risk för smittan (Qunying & Huijun, 2019, s.792) 

 

En annan stor nackdel med singelskapet verkar vara ensamheten: att inte ha sällskap, ingen 

emotionell stöttning och ingen som tar hand om en om man är sjuk (Ang m.fl., 2020, s. 3090–

3091). Lesch och van der Watt, som genomfört en feminist-fenomenologisk studie med vita 

kvinnor i Sydafrika, kommer fram till att singlarna känner en längtan efter den närhet de 

uppfattade att denna typ av relation kunde ge. De upplevde inte att det självklara sällskapet och 

den stöttning en sådan relation medför finns i relationer med familj och vänner. (Lesch & van 

der Watt, 2018, s. 394–395, 400–402). Författarna menar att uppfattningen om att tvåsamheten 

är den självklara och viktigaste vägen till samhörighet behöver utmanas. De skriver också att 

det är viktigt att uppmärksamma singlarnas positiva och negativa erfarenheter av singelskapet. 

(Lesch & van der Watt, 2018, s. 403–404). 

2.5. Strategier i singelskapet 

Att söka lyckan på annat håll var ett sätt för norrländska ungkarlar att träffa en potentiell partner 

i Nordins avhandling Man ska ju vara två. I både Nordins avhandling samt Wei och Zhangs 

studie om ensamma ungkarlar på landsbygden diskuteras icke konventionella metoder som 

männen använde för att ta sig ur singelskapet. De norrländska männen i Nordins studie lade ut 

kontaktannonser i tidningar och på internet och i vissa fall åkte de till Ryssland. De ansåg att 

det var svårt att hitta en partner i Utanträsk och ville helst träffa någon utifrån som uppskattade 

naturen (Nordin, 2010, s. 127–134). Ett alternativ för ungkarlarna på landsbygden i Kina var 
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att ingå i ett äktenskapsarrangemang, exempelvis äktenskap genom köp eller till och med att 

dela på en hustru. Även giftermål inom familjen förekom (Wei & Zhang, 2015, s. 5–13). 

Ett annat perspektiv på strategier är att singlarna accepterar singelskapet och inte aktivt letar 

efter en partner. Respondenter från Kina och Singapore kände press och förväntningar på att 

gifta sig, men motstod dessa genom att inte bry sig om andras förväntningar och istället 

fokusera på vänskapsrelationer och skapa en känsla av egenvärde genom till exempel arbetet 

(Ang m.fl., 2020, 3093–3094). Singlarna i Budgeons studie reflekterade kring och kritiserade 

tvåsamheten som norm, då de både ville ha kvar autonomin singelskapet innebär och 

intimiteten från en nära relation. De kunde därför tänka sig att göra relationer på andra sätt, till 

exempel att vara i ett öppet förhållande, vägra vara sambo, ha långdistansförhållanden eller helt 

och hållet fokusera på vänskapsrelationer (Budgeon, 2008, s. 318). 

En annan strategi är att konstruera singelskapet som en positiv identitet, till exempel genom att 

betona självständighet och självförverkligande (Reynolds & Wetherell, 2003, s. 507, Budgeon, 

2008, s. 312). Att beskriva singelskapet med socialt positivt laddade värderingar, som 

autonomi, självständighet och frihet, gör att singelskapet legitimeras som identitet (Budgeon, 

2008, s. 317). Att omdefiniera begreppet singel på det viset beskriver Zajicek och Koski (2001, 

s. 399) som en förekommande strategi för att motstå stigmatisering bland de brittiska singlar 

de intervjuade. Simpson (2016, s. 397) beskriver att en strategi för att minska stigmat kring 

singelskapet just är att beskriva det som ett val. 

2.6. Sammanfattning och vårt bidrag 

Sammanfattningsvis visar den tidigare forskningen olika aspekter av hur det är att vara singel. 

Singlar från olika delar av världen är medvetna om de förväntningar som finns i samhället på 

att vara i en tvåsam relation och synen på att singlar lever ett mindre lyckligt och 

tillfredsställande liv. Det gör att singelskapet kan förstås som en stigmatiserad identitet där 

singeln har misslyckats med att träffa en partner. Förväntningar och press från omgivningen i 

hänsyn till tvåsamhet kan leda till singlars missnöje i tillvaron. Samtidigt motsatte sig singlarna 

förväntningar genom att fokusera på andra relationer eller beskriva singelskapet som en 

möjlighet för självförverkligande och utveckling. För män belyses utmaningen med 

singelskapet utifrån perspektivet att kvinnor flyttar från landsbygden, och för singlar generellt  

beskrivs rädslan för att binda sig som en anledning till att fler är singlar idag. Även om få 

singlar skulle säga att singelskapet var självvalt och många tog upp ensamheten, var de inte 
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heller övertygade om att ingå i en relation då de uppskattade sin frihet. Singelskapet kan därmed 

förstås som någonting ambivalent med motstridiga känslor. 

Ambitionen och syftet med det här kapitlet har varit att presentera tidigare forskning för att få 

en bakgrund och kontext till den studie vi ska genomföra. Vi har presenterat tidigare forskning 

utifrån de teman som har identifierats som återkommande i forskningen. Flera artiklar har 

fokuserat på kvinnors upplevelser av singelskapet, några har haft både manliga och kvinnliga 

deltagare och vissa har bara fokuserat på män. Vi har inte begränsat oss till västerländsk 

forskning, och enbart Nordins avhandling behandlar en svensk kontext (norrländska män). Vår 

studies fokus är hur svenska singlar upplever singelskapet eftersom Sverige är ett land som 

sticker ut som ett av de mest individualiserade länderna i världen, med (stats)individualism och 

den svenska teorin om kärlek, vilket beskrivs i inledningen. I analysen kommer vi därmed att 

kunna jämföra om singlar i Sverige upplever och skapar mening i singelskapet på liknande sätt 

som i den tidigare forskningen, eller om förutsättningarna för svenska singlar gör att 

singelskapet förstås på något annat sätt. 

Utöver jämförelser med tidigare forskning kommer den här studiens resultat att analyseras med 

hjälp av begrepp från tre teoretiker: Schütz samt Berger och Luckmann. Begreppen och 

teorierna som kommer att användas presenteras i nästa kapitel.  
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3. Teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp 

Alfred Schütz samt Peter L. Berger och Thomas Luckmann är teoretiker som har 

vidareutvecklat fenomenologin som grundades av filosofen Edmund Husserl. Fenomenologi 

är ”läran om det som visar sig för medvetandet” (Högström, 2017, s. 55) där utgångspunkten 

är individens subjektiva upplevelse av vardagliga händelser. Det innebär att den kunskap som 

fenomenologerna tar del av är oberoende av att vara sann i objektiv mening. Fenomenologin 

fokuserar på individens vardagliga intryck om världen och grundas på hur den framträder för 

oss. Teorin handlar om att tolka hur individer i sociala interaktioner skapar, erfar samt förstår 

världen (Högström, 2017, s. 55–56). Enligt Berger och Luckmann (1966) är fenomenologi en 

lämplig metod att använda för att förklara kunskap som finns i vår vard ag. Det är en 

beskrivande metod som är empirisk i sig men inte vetenskaplig på så sätt som vi förstår naturen 

från de empiriska vetenskaperna (Berger & Luckmann, 1966, s. 34) 

I fenomenologin står alltså individers upplevelser och förståelse av världen i fokus, vilket 

passar bra med vårt syfte som är att undersöka hur singlar upplever singelskapet idag. Även i 

flera artiklar i den tidigare forskningen stod singlarnas upplevelse av singelskapet i fokus, även 

om ingen använde fenomenologi som teori. Anledningen till att vi använder fenomenologi som 

teori är för att behålla fokuset på individens upplevelser och behålla en öppenhet (det här 

utvecklas i metodkapitlet), undvika att skapa fördomar eller idéer om vad vi kommer att få för 

svar och att inte behöva förhålla materialet till en särskild teori om till exempel stigma. 

Begreppen som kommer att tillämpas i den här studien är livsvärlden, den naturliga 

inställningen, typifiering, språkets betydelse, och institutioner. 

3.1. Livsvärlden 

Schütz beskriver livsvärlden som den delade verkligheten där människan är det subjektiva och 

deltar i aktiviteter som kräver kroppsliga rörelser (Schütz, 2002, s. 15–16). Människan kan inte 

existera i livsvärlden utan att samspela och kommunicera med andra (Berger & Luckmann, 

1966, s. 35). Livsvärlden består inte endast av naturen utan den innehåller också den sociala 

och kulturella världen. Schütz anser att det existerar en mångfald olika världar som människor 

rör sig mellan. Dock är livsvärlden den överlägsna samt suveräna verkligheten och det är även 

den världen som vi studerar i vår forskning om singelskapet eftersom det är den fysiska världen 

där singlar möts och kommunicerar med andra (Schütz, 2002, s. 15–16). 
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De andra världarna som Schütz syftar på är exempelvis drömmar, fantasivärld, teater och så 

vidare. Det som skiljer den vardagliga livsvärlden från de andra världarna är att den tas för 

given på ett självklart sätt. Den ligger till grund för alla motgångar vi ställs inför och den är 

ständigt närvarande i vår dagliga existens och det är också därför som vi har en naturlig 

inställning till den (Schütz, 2002, s. 15–16). Den naturliga inställningen är det sunda förnuftet 

som människor delar. Det är kunskap som vi alla är medvetna om i vardagslivets givna rutiner 

(Berger & Luckmann, 1966, s. 37). En naturlig inställning till singlar är att omgivningen 

förutsätter att de vill vara i en tvåsam relation (Bergström, m.fl., 2019, s. 117–119), men är det 

verkligen så för våra respondenter? 

Det är endast vissa objekt som människor intresserar sig för i vardagslivets naturliga 

inställning. Den naturliga inställningen är selektiv i vårt medvetande för att kunna fastställa 

vilka egenskaper hos ett objekt är individuella och vilka som är typiska (Schütz, 2002, s. 33–

34). Att något är typiskt innebär att andra människor uppfattar objektet på samma sätt som en 

själv. Hur människor tolkar världen är baserat på ett lager av tidigare erfarenheter som 

förmedlats genom andra eller oss själva. Det vill säga att vår kunskap om världen är en struktur 

av typifierade konstruktioner (Schütz, 2002, s. 32). Vad är det exempelvis som återkommer i 

singlarnas erfarenheter i singelskapet? 

Eftersom språket är det viktigaste teckensystemet i vår livsvärld kommer vi att tillämpa 

begreppet i analysen. I livsvärlden använder vi språket för att kunna förstå och kommunicera 

med andra människor. Det är ett teckensystem för att kunna tolka den verkligheten som vi lever 

i. Ursprungligen hänsyftar språket på “face to face”-möten, men kan lätt skiljas från den 

eftersom språket även kan användas i skrift (Berger & Luckmann, 1966, s. 51–52). Språket ger 

livet meningsfulla objekt (Berger & Luckmann, 1966, s. 35–36).  

3.2. Institutioner  

Kunskapssociologi, som Berger och Luckmann skriver om, analyserar verkligheten utifrån 

idén om att den är socialt konstruerad (Berger & Luckmann, 1979, s. 10). Ett sätt verkligheten 

konstrueras socialt är att den institutionaliseras genom att handlingar genomförs om och om 

igen, det vill säga vanemässigt (habitualisering). Här är typifieringar ett viktigt begrepp, utifrån 

att en typ av handling kommer att utföras av en typ av aktör (Berger & Luckmann, 1979, s. 70–

71). Genom att handlingar blir vanemässiga behöver inte en individ fundera över sina val vid 

varje given situation, utan institutioner begränsar antalet alternativ. Det gör också att en 
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människas handlingar blir lättare att förutsäga. (Berger & Luckmann, 1979, s. 69–70, 79). Trots 

att det finns lika många sätt att leva sitt liv som det finns människor på jorden, tenderar 

människor att följa vissa invanda handlingsmönster med att utbilda sig, göra karriär, träffa en 

partner (av motsatt kön) och få barn (Ambjörnsson & Bromseth, 2016, s. 205). Ambjörnsson 

och Bromseth kallar det för en heteronormativ livslinje, och det är ett exempel på en institution.  

 

En institution uppfattas som en självklar, objektiv verklighet, men Berger och Luckmann 

betonar att det är viktigt att komma ihåg att den är socialt konstruerad genom att människors 

handlingar har blivit objektiverade (Berger & Luckmann, 1979, s. 76–77). Detta leder också in 

på historicitet, som Schütz skriver om. Institutioner kan ses som ett kulturellt objekt, och har 

ett ursprung i tidigare, mänsklig aktivitet (Schütz, 1999, s. 35–36). Det tar tid att bygga upp en 

institution, det vill säga innan handlingar blir just vanemässiga, men när institutionen existerar 

utövar den social kontroll på människor (Berger & Luckmann, 1979, s. 71). Språket, till 

exempel hur människor uttrycker känslor och tankar, är en viktig del i objektiveringen av 

verkligheten (Berger & Luckmann, 1979, s. 48).  

 

I en artikel från den tidigare forskningen skriver Ang m.fl. (2020, s. 3085) att inom 

fenomenologin kan institutioner förstås som att även om människors erfarenheter är subjektiva 

upplevelser, kan de förstås i ett större socialt sammanhang som till exempel institutioner. 

Begreppet institutioner kan med andra ord hjälpa oss att i analysen förstå hur respondenternas 

subjektiva erfarenheter av singelskapet kan förklaras och tolkas utifrån normer.  

3.3. Avgränsningar 

Samtidigt som vi har valt ut några begrepp har vi valt bort andra begrepp. Institutioner är ett 

begrepp som förstås utifrån samhället som objektiv verklighet, men samhället existerar också 

som subjektiv verklighet. Ett viktigt begrepp inom den subjektiva verkligheten är 

internalisering, som handlar om hur individen tar till sig institutioner och gör dem meningsfulla 

för sig själv (Berger och Luckmann, 1979, s. 153–157). Det är dock inget vi kommer att ta upp 

i analysen, eftersom det inte är relevant för frågeställningarna och inte heller har fokuserats på 

under intervjuerna. En annan begränsning är att fenomenologin har avgränsats och att det finns 

andra begrepp inom fenomenologin som hade kunnat vara användbara. Till exempel fokuserar 

teoretiker som Simone de Beauvoir på kroppen i världen utifrån kön (Högström, 2017, s. 62–

64). Betydelsen av kön i singelskapet hade kunnat bidra med en ökad nyansering av hur 
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singlarna upplever singelskapet, men att fokusera på kroppen hade inneburit en begränsning i 

analysen genom att det är just kroppen som står i fokus. I den här studien är det framför allt 

reflektioner kring erfarenheter och upplevelser som kommer att analyseras.  

3.4. Sammanfattning 

Att använda teorier av Schütz samt Berger och Luckmann i analysen är för att skapa ett 

sammanhang och förståelse för singlarnas subjektiva upplevelser av singelskapet. Fokuset för 

den här studien är att förstå hur singlar konstruerar sin värld som just singlar i Sverige. Genom 

att använda begrepp som livsvärlden, den naturliga inställningen, typifiering, språkets 

betydelse och institutioner, kan vi förstå hur singlarnas subjektiva erfarenheter kan relateras till 

“samhället som objektiv verklighet” (Berger & Luckmann, 1979, s. 61). Med andra ord innebär 

det att singlarnas individuella upplevelser av att vara singlar, vad som är betydelsefullt i deras 

värld och vilka förväntningar de känner av, får en kontext och ett större sammanhang. Eftersom 

verkligheten består av både en subjektiv och en objektiv verklighet, skriver Berger och 

Luckmann (1979, s. 153) att de båda behöver beaktas. 

 

Berger, Luckmann och Schütz fokuserar framför allt på “intellektuella och intersubjektiva 

processer” (Högström, 2017, s. 62), de har utvecklat fenomenologin åt samma håll. Vissa 

begrepp och teorier, som den naturliga inställningen och språkets betydelse, återkommer i både 

Schütz samt Berger och Luckmann eftersom Berger och Luckmann vidareutvecklat Schütz 

teorier. Det gör att de här teoretikerna kompletterar varandra och går därmed bra att kombinera.  

 

Ingen av studierna i den tidigare forskningen använde fenomenologi som teori, men däremot 

som metod (se Lesch & van der Watt, 2018; Ang m.fl., 2020). Även vi tar med fenomenologin 

som filosofi till nästa kapitel, metodkapitlet. 
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4. Metod 

Med inspiration i en fenomenologisk metodansats följer en viss syn på hur verkligheten 

konstrueras (ontologi) och hur kunskap produceras (epistemologi) (Fejes & Thornberg, 2015, 

s. 22). Inom fenomenologin är fokuset på människors upplevelser av olika fenomen i 

livsvärlden (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008, s. 95), vilket innebär att vi får kunskap om 

världen genom människors beskrivningar av sina upplevelser. Målet är att undersöka, förstå 

och analysera dessa återgivelser för att kunna sätta ord på meningen och essensen i fenomenet 

(Dahlberg m.fl., 2008, s. 96, 115–116). Fenomenologin handlar också om att förstå hur 

individer i socialt samspel skapar, erfar och förstår verkligheten (Högström, 2017, s. 55).  

 

Inom fenomenologin är det viktigt med en öppen attityd. I praktiken innebär det en genuin 

nyfikenhet och vilja att lyssna på och förstå vad det är respondenten berättar, och att lägga 

förutfattade idéer åt sidan för att kunna låta sig bli överraskad av det som sägs (Dahlberg m.fl., 

2008, s. 97–98). Fenomenologi som filosofi förespråkar en radikal öppenhet, men på grund av 

våra sociologiska forskningsfrågor (och tid- och resursbrist) behöver vi fokusera på vårt 

specifika syfte, vilket är singlars upplevelser av singelskapet i Sverige. Med det sagt ska vi 

försöka vara så öppna som möjligt för respondenternas erfarenheter och tankar. 

 

Metoden intervju kan definieras som ett samtal mellan forskare och deltagare där forskarens 

uppgift är att förstå de som hon samtalar med (Aspers, 2011, s. 139). Samtidigt är forskaren 

delaktig i att producera kunskap genom hela processen, i alltifrån formulering av 

forskningsfrågor till analys av materialet. Vi behöver alltså reflektera över hur vi förstår och 

skapar mening i livsvärlden, eftersom vi är en del i skapandet av den värld som respondenten 

lever i (Dahlberg m.fl., 2008, s. 96). Det kallas också för reflexivitet, och är något som 

återkommer i kapitlet och slutligen avslutar det. I det här kapitlet kommer vi först att presentera 

vårt material och motivera vårt urval. Därefter beskriver vi processen med insamling av data, 

transkribering och kodning. Slutligen lyfts de etiska aspekter vi förhåller oss till i den här 

studien. 
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4.1. Material 

Via kvalitativa, semistrukturerade intervjuer kommer vi att hämta vår data. Eftersom vi 

fokuserar på singlars upplevelser och erfarenheter av att vara singlar och hur de upplever 

förväntningar från sig själva och omgivningen är intervjuer ett lämpligt tillvägagångssätt då 

det ger en inblick i hur människor tänker och resonerar. På så sätt kan vi komma närmare 

fenomenets mening och essens (Fejes & Thornberg, 2015, s. 33). 

4.1.1. Urval 

Singelskapet förstås i Reynolds och Wetherells artikel som en social konstruktion och en social 

kategori (Reynolds & Wetherell, 2003, s. 492). Begreppet singel har inte en enda fast 

definition. “Singel” säger ingenting om tidigare relationer, om hur länge personen har varit 

singel eller om personen dejtar. Bergström m.fl. (2019, s. 105–106) noterar till exempel att de 

som aldrig varit gifta känner större längtan efter att träffa någon än de som har varit gifta. Det 

innebär att olika faktorer påverkar hur singelskapet uppfattas. På grund av vår fenomenologiska 

ansats väljer vi att låta singlarna själva definiera om de är singlar eller inte.  

 

Trots att singelskapet kan förstås som en social konstruktion, finns det viktiga biologiska 

faktorer i singelskapet och relationsskapandet. Ett exempel på det är kvinnors fertilitet och att 

möjligheten att skaffa barn genom en graviditet sjunker efter 35-årsåldern (1177 Vårdguiden, 

u.å.). Dessutom är den tidiga 30-årsåldern en period då många stadgar sig (Bergström m.fl., 

2019, s. 117), till exempel är åldern för förstagångsföräldrar i Sverige 29,9 år för kvinnor och 

31,9 år för män (SCB, 2021). 30-årsåldern verkar därmed vara en viktig ålder i tidslinjen för 

familjebildning, det vill säga en ålder då många träffar en partner, gifter sig och får barn. Därför 

är det relevant att undersöka hur den sociala konstruktion som singelskapet är förstås i en ålder 

som präglas av den “biologiska klockan”. Singelskapet som social konstruktion hänger också 

samman med normer och förväntningar om hur relationer ska skapas och förstås. Ytterligare 

en anledning till att vi har valt ett åldersspann runt 30 är för att det visade sig att unga vuxna, 

18–34 år, är en av de grupper som upplever störst känsla av ensamhet (WSP, 2019, s. 2–3). 

Därmed har vi valt åldern 30 år, med ett intervall på +/- fem år, det vill säga åldersspannet 25 

till 35.  

 

Trots beaktandet av biologiska faktorer som fertilitet i det tidigare stycket, har vi inte valt att 

begränsa oss till att intervjua enbart kvinnor. Vi har valt att intervjua personer oavsett kön, och 
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det är för att även män stadgar sig och får barn runt 30-årsåldern enligt statistiken ovan (SCB, 

2021), samt att allas erfarenheter av singelskapet kan bidra med förståelse till hur singelskapet  

upplevs. Då finns det även möjligheter att finna implikationer för könsskillnader i singelskapet, 

vilket inte är ett tema den tidigare forskningen fokuserade på. Vi har inte heller valt att begränsa 

oss till en viss stad i Sverige, eftersom det är upplevelsen av singelskapet som är det viktiga, 

inte var de bor. Vilka metodologiska konsekvenser de har fått tas upp vidare under 4.2. 

Insamling av data. 

 

Vårt tillvägagångssätt för att hitta respondenter har varit en kombination av målstyrt urval och 

bekvämlighetsurval. Vi har valt ut deltagare som uppfyller de kriterier som vi har avgränsat 

oss till. Ett målstyrt urval är en form av icke sannolikhetsbaserat urval då vi på ett strategiskt 

sätt har valt ut deltagare som är relevanta för de frågeställningar som vi har formulerat 

(Bryman, 2018, s. 496). Vi tog kontakt med administratörerna för flera större, privata 

Facebookgrupper för singlar (med flera tusentals medlemmar) och frågade om tillåtelse att 

publicera ett inlägg i gruppen. En fördel med att ta kontakt med respondenter via en sådan 

grupp är att de som är i gruppen är singlar och därmed redan uppfyller ett av våra kriterier. 

Dessutom är alla, oavsett kön, välkomna i de grupperna. Däremot uppstod problem då ingen 

av de grupper vi vände oss till tillät att vi publicerade ett inlägg om att vi sökte singlar till vår 

studie. 

 

Istället publicerade vi ett inlägg i en privat grupp med flera tusen medlemmar. Gruppen är för 

kvinnor och icke-binära i alla åldrar utan något särskilt tema och inget tillstånd från 

administratör behövdes. Där fick vi kontakt med hälften av våra respondenter. Vi försökte hitta 

en grupp för enbart män där vi kunde publicera ett inlägg, men hittade ingen sådan. Dessutom 

får vi inte gå med i en grupp för män eftersom vi är kvinnor. Eftersom vi vill ha en jämn 

könsfördelning i studien, för att få olika perspektiv på singelskapet oberoende av kön, bestämde 

vi för att använda oss av de kontakter som vi har via Facebook. På så sätt fick vi tag på fyra 

män till studien, och det var även så vi fick tag i respondenten till pilotstudien. Det är personer 

som ingen av oss känner personligen, det är inga vänner eller bekanta. Eftersom vi fick tag på 

respondenterna via Facebook är det också ett så kallat bekvämlighetsurval då urvalet fanns nära 

till hands (Bryman, 2018, s. 243). 

 

Totalt intervjuade vi därmed 10 personer, och i tabellen nedan har vi angett dem med fingerat 

namn. 
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Tabell 1. Respondenter 

Namn Ålder Stad Hur länge personen varit singel 

Amanda 30 år storstad Mer än 6 år 

Bonnie  26 år mellanstor stad 4 år 

Cornelia 25 år liten stad 6 år 

Dani 28 år liten stad 6 år 

Ester 28 år storstad Mindre än 1 år 

Fanny 30 år landsbygd 2 år 

Gustav 33 år storstad “Ett par år” 

Håkan 35 år storstad 3 år 

Isak 31 år storstad Mindre än 1 år 

Johan 35 år storstad 4 år 

 

I tabellen framkommer att kvinnorna var 25–30 år och männen 31–35 år, vilket totalt ger en 

bra åldersspridning med en genomsnittlig ålder på 30 år. Majoriteten av respondenterna bor i 

någon av de tre största städerna i Sverige, vilket kan vara en begränsning för att det framför 

allt är storstadsperspektivet som kommer fram. I tabellen kommer det fram att de hade varit 

singlar olika länge, alltifrån att de precis blivit singlar till flera år. 

4.1.2. Avgränsningar 

Individer utanför Sverige var inte av intresse, till exempel på grund av att det kan förekomma 

olika tidszoner vilket kan leda till det blir svårt att boka tid för intervju. Språkbarriärer är också 

en bidragande faktor till vårt beslut. Vi väljer att inte intervjua personer som är yngre än 25 år 

eller äldre än 35 år, även om det hade kunnat bidra med en dynamik att genomföra en 

jämförande studie mellan 25–35-åringar och till exempel 45–55-åringar. I den tidigare 

forskningen är fokuset framför allt på kön och ålder, och det är även huvudfokus i urvalet i den 
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här studien. Vi har valt att inte begränsa oss till en viss stad, eller utifrån kön, sexualitet, religion 

eller geografisk tillhörighet. 

4.2. Insamling av data 

Vi genomförde semistrukturerade intervjuer, och började därför med att formulera en 

intervjuguide (se bilaga 2). Utifrån fenomenologin har vi försökt vara så öppna som möjligt för 

att ge respondenterna utrymme att berätta om vad de tycker är viktigt i just sitt singelskap. 

 

Vi tog kontakt med våra respondenter och skickade ett informationsbrev (se bilaga 1) till dem. 

Intervjuerna genomfördes via Zoom, antingen för att respondenten befann sig i en annan stad 

eller föredrog det. Fysiska intervjuer hade varit att föredra med tanke på de fördelar det fysiska 

mötet ger, men vi valde att inte begränsa oss till en viss stad i vår studie då det viktigaste är 

respondenternas erfarenheter och tankar om singelskapet. Dessutom är det viktigt att 

respondenterna känner sig bekväma i intervjusituationen, och förhoppningsvis valde 

respondenten en plats där denne kände sig avslappnad. Fördelen med att alla intervjuer 

genomfördes via Zoom är likvärdigheten och att de blir jämförelsebara på ett annat sätt än om 

några intervjuer hade genomförts digitalt och några fysiskt, på plats. Förutsättningarna för 

intervjuerna var detsamma vad gäller det digitala. 

 

En fördel med Zoom är att det är resurssparande vad gäller tid och ekonomi då inga resor 

behövde göras. En nackdel med Zoom, och en viktig sådan, är att interaktionen blir annorlunda 

i och med att det intima försvinner lite genom skärmen. Ögonkontakt är till exempel svårt. 

Under ett fåtal intervjuer uppstod tillfälliga problem med dålig uppkoppling, vilket gjorde det 

svårt att höra vad respondenten sa. I två av intervjuerna uppstod problem med bakgrundsljud. 

I en av dem borrades det i huset där respondenten befann sig, vilket kan ha bidragit till att vi 

båda blev lite stressade. Det märktes genom att respondenten talade snabbt. En annan 

respondent var utomhus under intervjun, vilket gjorde att det ibland var svårt att höra vad som 

sades på grund av vind, barn som lekte i bakgrunden och fiskmåsar. Det kan ha gjort 

respondenten mer bekväm i situationen, för det blev en avslappnad intervju, men det kan också 

stundtals ha distraherat oss båda från frågorna. 

 

Intervjuerna tog mellan 40 och 60 minuter. Flera av de kvinnliga respondenterna berättade att 

singelskap är ett ämne de tänkt mycket på och talade om med sina vänner, och de intervjuerna 
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blev också längre. Intervjun där respondenten befann sig i ett hus där det renoverades blev en 

av de kortare, vilket kan ha berott på att vi båda blev stressade av ljudet. 

4.3. Transkribering 

Intervjuerna sparades som ljudfiler och transkriberades sedan i sin helhet för att skapa en 

analyserbar text. Vid de tillfällen då någonting var ohörbart, antingen på grund av störande 

bakgrundsljud eller att personen talade lite för snabbt, har det markerats. Däremot var det inga 

längre sekvenser som blev ohörbara, utan det mesta och viktigaste kom med. Det finns olika 

åsikter om huruvida allting ska transkriberas, då en nackdel är att det kan bli alltför stort fokus 

på detaljer och att kontexten försvinner (Lindgren, 2014, s. 31). Ett annat problem är att tonfall, 

betoningar av ord och talets tempo och nyanser kan vara svåra att förmedla på ett tydligt sätt i 

skrift. Därför kan det vara bra att lyssna på intervjun flera gånger för att kunna göra 

respondentens berättelse rättvisa.  

 

Det kan också vara utmanande att läsa en transkribering eftersom en intervju inte alltid låter 

naturlig i skrift. I skrift blir till exempel oavslutade meningar, utfyllnadsord och upprepningar 

mer påtagliga. De kan dock vara relevanta och av intresse i analysen (Smith, Flowers & Larkin, 

2009, s. 88). Även om det inte är en språkanalys vi genomför kan sådana detaljer avslöja när 

personen tvekar och inte vad de ska säga, vilket kan skapa kontext. Det som sedan visar sig 

vara irrelevant kan redigeras bort när citaten anges i den färdiga texten, med en notering om de 

ändringar som har gjorts, för att det ska bli mer flyt för läsaren och lättare att förstå (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s. 331–332), vilket vi också har gjort. 

4.4. Val av kodning och analysteknik 

I analysen användes IPA, som står för Interpretative Phenomenological Analysis (Smith, 

Jarman & Osborn, 1999, s. 218). Även om fenomenologin inte har en enda, tydlig manual för 

hur texten ska kodas och analyseras har Smith, Flowers och Larkin (2009, s. 79–81) formulerat 

ett antal steg att utgå ifrån som nybörjare inom fenomenologin. Det första steget går ut på att 

läsa texten flera gånger för att sakta ner och komma dem närmare (Smith m.fl., 2009, s. 82). I 

det andra steget antecknas allt som är av intresse: textens innehåll, lingvistik och egna 

tolkningar av det som sägs. Dessa anteckningar kan ske i den vänstra marginalen. (Smith m.fl., 

2009, s. 83–84). 
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I nästa steg utvecklas anteckningarna och koderna till teman, vilka kan skrivas ned i den högra 

marginalen (Smith m.fl., 2009, s. 84, 91). Därefter undersöks vilka kopplingar som finns 

mellan olika teman (Smith m.fl., 2009, s. 92). Viktigt att poängtera är att analysen inte strikt 

följer dessa steg, utan processen kan beskrivas som iterativ, eller som en spiral, vilket innebär 

att forskaren återkommer till stegen och går igenom materialet flera gånger, och återkommer 

till intervjuer som redan analyserats (Smith m.fl., 2009, s. 81; Lindgren, 2014, s. 34–35). 

 

Vi utgick från stegen ovan i analysen. Vi formulerade koder, anteckningar och reflektioner i 

den vänstra marginalen och teman i den högra marginalen. Nedan finns ett exempel på kodning 

från en av våra intervjuer. Att visa detta synliggör för läsaren hur vi har genomfört vår analys 

och kommit fram till resultatet, vilket ökar trovärdigheten (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 341). 

Några exempel på teman som dykt upp under kodningen är fördelar med singelskapet, 

nackdelar med singelskapet, förväntningar från andra, språket och dejting idag. 

 

Tabell 2. Exempel på kodning. 

Koder/anteckningar Talare Citat från transkribering Teman 

Tidsaspekt i singelskapet. Louise Känns det annorlunda att vara 

singel nu som 25 än som 20? 

 

Ambivalent - viktigt ord! 

Motstridiga känslor/upplevelser. 

Att vara stressad 

Cornelia ( … ) Det är väldigt ambivalent. 

Jag känner mig både tryggare och 

mer stressad samtidigt. 

Känslor i 

singelskapet 

Nackdelar med 

singelskapet 

Följer upp på spåret med vad 

som är stressande. 

Louise Vad skulle du säga är det som 

stressar dig? 

 

Framtiden: vision/dröm 

 

“egentligen inte så brådis”, 

resonerar med en bild mellan 

ålder och en känsla av/syn på att 

det är bråttom att med hus/barn. 

Varför bråttom? 

Bild av att hon som 26 bör 

Cornelia … Jag vill köpa ett hus och skaffa 

barn, det är typ det. 

 

Eller ja, huset är inte så brådis och 

det är väl egentligen inte så brådis 

med att skaffa barn heller. Men… 

jag tänker ändå att jag vill gärna 

hinna klämma ut några ungar och 

 

 

 

språket 

 

förväntningar 

från andra? / 

sig själv 
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skaffa barn snart, för att “hinna” 

Längtan efter liv med partner 

och barn, per definition 

omöjligt som singel 

 

*Avvaktar med att ställa 

uppföljningsfråga* 

 

Cornelias förväntningar på att 

träffa någon och skapa en familj 

Koppling till kommentarer som 

“jaha, har du nån kille?” som 

Cornelia nämnde tidigare - dvs 

även andras förväntningar? 

Bilden av att 20 är ungt, det är 

lugnt, och att vid 26 är det dags 

att skaffa familj 

 

språket: “fel” på mig, 

“märkligt” 

då är det dags att börja snart. 

*skratt*. Så det är väl egentligen 

en längtan efter familjeliv typ… 

tror jag. 

 

*tystnad* 

 

Jag tror att när jag förut kunde luta 

mig tillbaka på att ”ja men jag är 

bara 20, jag har bara varit singel i 

ett år, det är lugnt”.. så är det nu 

snarare ”okej jag fyller snart 26, 

jag har varit singel i mer än sex 

år”. Det börjar. alltså jag fattar ju 

att det inte är något större fel på 

mig så… men… det kommer 

sådana tankar ändå, oavsett, vare 

sig jag vill eller inte… att det på 

något sätt är lite märkligt att ingen 

vill vara ihop med mig. 

förväntningar/ 

normer 

Nackdelar med 

singelskapet 

 

 

 

 

egna 

förväntningar 

andras 

förväntningar 

 

syn på sig själv 

 

 

språket 

Förtydligande: ( … ) innebär att text har uteslutits för denna tabell. Intervjun har redigerats så att 

utfyllnadsord som “ehm”, “typ”, “såhär” och “liksom” som inte är av relevans har tagits bort för att 

underlätta läsningen. Två punkter (..) indikerar en kortare paus och tre punkter (...) en längre paus. 

 

I den vänstra kolumnen är alltså anteckningar om innehållet i det som sades, språkliga detaljer 

och egna tolkningar och reflektioner, och i den högra kolumnen är de teman vi fick fram (Smith 

et al., 2009, s. 83–84, 91). Det som tas upp i den här tabellen kommer att utvecklas och 

analyseras i kapitel 5 under rubriken 5.4. Den biologiska klockan och 5.6. Singelskapet som ett 

misslyckande. I resultat- och analyskapitlet kommer citat från intervjuerna att vara redigerade 

på samma sätt som i tabellen, det vill säga att det som är irrelevant för analysen tas bort. Det är 

för att det ska bli mer flyt i texten (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 331–332). De teorier och 

begrepp som används för att analysera texterna presenterades i kapitel 3. 
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4.5. Etiska överväganden 

För att skydda respondenterna från skada och kränkning har vi följt individskyddskravet som 

innehåller fyra allmänna huvudkrav för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 

(Vetenskapsrådet 2017, s. 13; Vetenskapsrådet 2002, s. 1–6).  

 

Innan vi påbörjade intervjuerna informerade vi alla deltagare om syftet med denna 

undersökning. I informationsbrevet som de fick innan intervjun framkommer de etiska 

riktlinjerna och hur intervjuerna kommer att användas så att de är införstådda med vad de ger 

sig in på, i enlighet med informationskravet. I informationsbrevet står det även var uppsatsen 

kommer att publiceras så att de kan ta del av den. I enlighet med samtyckeskravet har var och 

en av deltagarna fått ge sitt samtycke i form av skriftligt eller muntligt samtycke. För att inte 

avslöja respondenternas identiteter har vi använt oss av fingerade namn och vi har heller inte 

tagit med unika aspekter av deras liv, i enlighet med konfidentialitetskravet (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s. 323). Uppgifterna som respondenterna delar med sig av kommer endast  

att användas till forskningsändamål, i enlighet med nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002, s. 

14). För att undvika att lämna ut någon har vi inte ställt fråga om psykisk ohälsa då ämnet är 

känsligt (Aspers, 2011, s. 117). 

 

I mötet mellan en forskare och respondent uppkommer en maktdynamik. Ett exempel på det är 

att vi som forskare är berättare som talar för våra respondenters vägnar. Då skrivandet anses 

vara värdeskapande är det nästan oundvikligt att det inte uppstår problem med auktoritet och 

författarskapet. Det är vårt ansvar som forskare att resultatet presenteras i en form som är både 

vetenskapligt och etiskt hållbart (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 322–324). 

 

Ett etiskt problem kan uppkomma om respondenterna delar med sig av mer än de egentligen är 

bekväma med, till exempel till följd av att forskaren har berättat om sina egna erfarenheter eller 

att intervjusituationen är så öppen och forskaren är aktivt lyssnande (Dahlberg m.fl., 2008, 

s.102–103, Kvale & Brinkmann, 2015, s. 110). Som Kvale och Brinkmann (2015, s. 110) 

skriver, kan intervjuer om personliga ämnen kännas nästan kvasiterapeutisk eftersom forskaren 

ska lyssna uppmärksamt. Singelskapet är ett ämne som potentiellt skulle kunna framkalla 

jobbiga känslor, vilket är något vi som forskare behöver vara medvetna om och till exempel 

vara uppmärksamma på när det är läge att ställa fler följdfrågor, och när det inte är det. Intervjun 

skulle kunna vara jobbig för respondenterna, men det kan också vara givande att få sätta ord 
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på sina tankar med någon som mest lyssnar och ställer följdfrågor. Som Berger och Luckmann 

(1979, s. 52) skriver kan språket göra ens egna känslor och tankar verkligare för både sig själv 

och den andre. 

 

Ett metodologiskt och etiskt problem kan uppkomma om forskaren kommenterar eller berättar 

om egna erfarenheter, då det kan få respondenten att medvetet, eller omedvetet, styras till att 

säga det forskaren förväntar sig att höra (Dahlberg m.fl., 2008, s.102–103). Att dela med sig 

av egna erfarenheter var inget vi gjorde, men sättet frågorna är formulerade på och vad som 

fokuseras på i följdfrågorna kan ha påverkat svaren från respondenten. Ett exempel från 

pilotstudien är att begreppet strategier användes i frågan “Kan du berätta om vilka strategier 

som du har använt för att träffa en potentiell partner?”. Respondenten tolkade frågan som att 

strategier skulle innebära en handlingsplan för att få en make, medan vårt syfte med frågan var 

mer i stil med “Vad gör du för att ta dig ur singelskapet, dejtar du via Tinder, barer,  

fritidsaktiviteter?”. Frågan togs bort till c-uppsatsens färdiga intervjuguide. 

 

Precis som Lesch & van der Watt (2018, s. 403–404) skriver att forskningen måste inkludera 

och vara öppen inför alla erfarenheter i singelskapet, behöver vi också vara medvetna om vilken 

bild av singelskapet vi framställer, bekräftar eller förnekar. Det vill säga vilken bild vi skapar 

av singlar som grupp, och vilken bild vi skapar av de enskilda individer som deltar (Kvale & 

Brinkmann, 2015, s. 110). Det kan till exempel vara att vi i resultat- och analyskapitlet inte tar 

citat ur sin kontext på ett sätt som gör att meningen i det försvinner. 

4.6. Reflexivitet och trovärdighet 

Som forskare är det viktigt att vara medveten om sin egen roll i fältet. Att ha ett reflexiv 

förhållningssätt handlar om forskarens självmedvetenhet i mötet med den andre, det vill säga 

forskningsobjektet, respondenten. I viss mening är det ett sätt att studera sig själv genom att 

studera andra. (Ehn & Klein, 1994, s. 10–12). Genom att studera andras erfarenheter av att vara 

singlar kan vi förstå våra egna erfarenheter. Eftersom vi båda är singlar innebär det är att vi har 

egna uppfattningar och upplevelser av singelskap, vilket i viss mån kan påverka vilket material 

vi får fram. Ett sätt att inte vara reflexiv är att ställa frågor som vi tror att vi vet svaret på. Därför 

är det extra viktigt att vara uppmärksam på att behålla en öppen attityd under intervjuerna. 
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Validitet, som kan kopplas till trovärdighet, handlar om forskarens förmåga att använda teorier 

och begrepp som är relevanta för undersökningens ändamål (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 

2018, s. 104). Det handlar också om att ställa relevanta frågor till rätt urvalsgrupp. För vår del 

är frågorna som vi har utformat riktade till singlar mellan 25–35 år och därmed har vi valt ut 

respondenter som faktiskt kan besvara dessa frågor. Därmed ökar trovärdigheten. Enligt 

Bryman (2018) kan trovärdighet skapas genom att man redogör resultaten till de berörda i 

undersökningen. Detta kan vi göra genom att deltagarna får en chans att ta del av 

transkriberingen vilket Bryman kallar för respondentvalidering (Bryman, 2018, s. 467). 

 

En svårighet med att vara två som intervjuar utifrån en semistrukturerad intervjuguide är 

likvärdigheten i genomförandet och materialet som kommer fram, eftersom följdfrågorna vi 

ställde varierade beroende på vad respondenten svarade på föregående fråga. Tjejerna uttryckte 

att singelskap och relationer är något de tänkt mycket på, och hade också mycket att säga kring 

frågorna. Killarna gav mer kortfattade svar. En fördel med att vara två är att vi kan fånga upp 

olika saker i intervjuerna och att vi då kan jämföra intervjuerna med varandra. Vi kommer 

också in med olika perspektiv i och med att vi har olika bakgrund, både utifrån egna intressen 

och tidigare erfarenheter av kvalitativa intervjuer. Våra intressen kan också ha påverkat vad 

som tas upp i resultatdelen, och hur vi tolkar det, vilket kan göra att vi har missat aspekter av 

singelskapet som andra forskare hade fokuserat på.  
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5.  Resultat och analys 

Intresset för den här undersökningen är vad singlar i Sverige upplever är betydelsefullt i sin 

livsvärld och hur de hanterar normer i förhållande till sin egen upplevelse av att vara singel. 

Sverige är ett av de mest individualiserade länderna i världen och drygt en tredjedel av alla 

svenskar bor i ensamhushåll (SCB, 2020), vilket utmärker den svenska kontexten. Däremot är 

inte den tidigare forskningen (med undantag för Nordins avhandling) eller teorierna från 

Sverige. Flera studier i den tidigare forskningen är från Västeuropa och Nordamerika, men 

även från till exempel Kina och Singapore. Vad kan det finnas för likheter och skillnader mellan 

singlar i andra länder och singlar i Sverige? För att analysera materialet har vi tagit hjälp av 

den tidigare forskningen där det framkommer att singelskapet är en ambivalent upplevelse 

mellan en längtan efter en romantisk partner och att vara nöjd som singel. Den tidigare 

forskningen visade även normernas betydelse för singlarna, att singelskapet kan förstås som ett 

stigma och svårigheter med att träffa någon utifrån demografiska faktorer. Materialet kommer 

även att analyseras utifrån de fenomenologiska begreppen livsvärlden, naturliga inställningen, 

typifiering, språkets betydelse och institution utifrån Schütz samt Berger och Luckmann.  

 

De teman som kommer att presenteras i det här kapitlet är: frihet, ensamhet, att dejta idag, den 

biologiska klockan, förväntningar från andra, singelskapet som ett misslyckande och kritik mot 

relationer. Dessa teman har vi fått fram efter att vi kodade materialet. Majoriteten av 

respondenterna tog upp friheten i att kunna göra vad man vill, när man vill, men också 

ensamheten i att inte ha en partner. Singlarna i vår studie har en önskan om att träffa en partner, 

även om de flesta är nöjda med att vara singlar just nu. Svårigheter med att dejta idag var också 

återkommande i intervjuerna. Framför allt de kvinnliga respondenterna reflekterade kring 

förväntningar utifrån singelskapet, i relation till den biologiska klockan och kommentarer de 

får, där singelskapet kan kännas som ett misslyckande. Det framkom även en kritik mot 

tvåsamheten och synen på romantisk kärlek.   

5.1. Frihet - “göra precis vad man vill när man vill” 

När ämnet om fördelar med singellivet kom upp var “frihet” återkommande i respondenternas 

berättelser. Då handlar det till exempel om friheten i att kunna dejta, ligga och flirta med vem 

man vill, att bara kunna se till sina egna viljor och behov och inte behöva förhålla sig till någon 

annan. Respondenterna lyfte också att de har mer tid att umgås med vänner och mer tid för sig 

själva. Amanda och Johan anser att det finns en frihet i att kunna resa iväg och komma hem 
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när de vill då det inte finns några begränsningar och allt är möjligt. Nedan är ett citat från Håkan 

som uttrycker fördelarna med att vara singel. 

 

Det är mestadels bra för man får väldigt mycket frihet och kan göra precis vad man vill när man vill 

(…). Man behöver inte fråga regeringen om lov, som man brukar uttrycka det. Med regeringen 

menar man hon där hemma. (Håkan) 

 

Att vara i en relation kan därmed förstås om en begränsning på ens frihet. Även i den tidigare 

forskningen togs frihet upp som en fördel med singelskapet, till exempel att kunna göra vad 

man vill när man vill och med vem man vill, samt att inte behöva ta hänsyn och förhålla sig till 

någon annans önskningar, viljor och känslor (Budgeon, 2008, s. 314; Bergström m.fl., 2019, s. 

109; Macvarish, 2006; Ang m.fl., 2020, s. 3090; Lesch & van der Watt, 2018, s. 397). Ester 

säger till exempel att det är en lyx att kunna ta avgörande beslut på egen hand.  

 

Singelskapet kan därmed, utifrån frihet, ses som en hyllad position (Reynolds & Wetherell, 

2003, s. 494, 500). Fanny säger till exempel att det är skönt att inte behöva “hålla på och pussla 

ihop sitt liv, som man gör när man bor med en sambo”. Det blir viktigt att vara autonom och 

självständig, vilket det också är i individualiseringen (Berggren & Trägårdh, 2006, s. 74). Att 

friheten och självständighet togs upp både i tidigare forskning och i vår studie visar att det finns 

något gemensamt över landsgränser i singelskapet, och eftersom autonomi är viktigt i 

individualiseringen, kan det tolkas som att betonandet av frihet och själva individualiseringen 

inte är unik för Sverige. 

 

Det som är typiskt i respondenternas upplevelser av singelskapet är just friheten då det är 

någonting som återkommer i flera av singlarnas berättelser, både i den här studien och i tidigare 

forskning. Andra singlar uppfattar därmed fenomenet singelskap och frihet på samma sätt som 

en själv. Friheten som kommer med att vara singel är något som uppskattas i singlarnas 

livsvärld. Något annat som är typiskt i respondenternas berättelser är upplevelsen av ensamhet.  

5.2. Ensamhet i singelskapet - ”det jag vill bort ifrån i singellivet är ju att känna 

mig ensam” 

Det framgick en ambivalens i respondenternas berättelser om singelskapet. Å ena sidan 

uppskattade de sin frihet, å andra sidan hade de gärna haft någon att dela vardagen med. 
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Samtidigt som Ester ansåg att det bästa med att vara singel är att slippa anpassa sig efter någon 

annan skulle hon mer än gärna anpassa sig efter någon annan. Även i intervjun med Håkan 

framkom en ambivalens då han menar att friheten är något positivt i singelskapet men att det 

också kan vara ensamt och att det finns en saknad av att ha någon vid sin sida. Att ha någon att 

komma hem till på vardagar och någon att spendera söndagarna med var något som några av 

singlarna uttryckte att de saknade. För flera av de kvinnliga respondenterna var ensamheten 

markant när de befann sig i sammanhang där de flesta var par. 

 

Jag har känt en liten stress för att när jag växte upp så var jag en del av ett tjejgäng, vi var 8 tjejer 

( … ). De fortsatte på det här vanliga svenska typiska spåret att gå klart sina utbildningar och leva 

livet så som Svenssons ska leva ( … ). Det typiska är ju att hitta en sambo tidigt och sen gifta sig, 

vara klar med sin utbildning, skaffa Volvo, villa och vovve. (Amanda) 

 

Även Cornelia uttrycker att det stressar henne lite när hon ser att hennes vänner “som har varit 

i relationer länge firar högtider tillsammans och börjar skapa egna traditioner.” I  studien av 

Bergström m.fl. (2019, s. 117–118) uttryckte singlarna liknande tankar som Cornelia och 

Amanda om att pressen på att träffa någon kan kännas större när ens vänner är i relationer då 

det skapar en stress. Amanda talar också om det “svenska typiska spåret” som hennes vänner 

fortsatte på. Ambjörnsson och Bromseth kallar det för en heteronormativ livslinje vilket skulle 

kunna ses som ett exempel på en institution (Berger & Luckmann, 1979, s 69–70), vilket är 

inrotade handlingsmönster som människor tenderar att följa (Ambjörnsson & Bromseth, 2016, 

s. 205), vilket också är normer.  

 

Tanken att spendera resten av livet ensam uppfattades som skrämmande, vilket kvinnorna tog 

upp, medan rädslan för att inte träffa någon inte var något som framkom i intervjuerna med 

männen. Däremot talade de flesta respondenter om ensamhet som sådan. Singlarna i 

Macvarishs (2006) studie tog upp just oron om att vara singel resten av livet, framför allt 

kvinnor i 35–40-årsåldern. Även kvinnorna i vår studie uttryckte den här oron, men då redan i 

25–30-årsåldern. Kanske kan ensamheten och oron för att vara singel resten av livet förstås 

utifrån förväntningar vi har på relation. En naturlig inställning och något som är typiskt kopplat 

till singelskap är ensamhet då omgivningen förutsätter att singlar vill vara i en tvåsam relation 

eftersom människor tenderar att följa vissa normer som att träffa en partner och bilda familj 

(heteronormativa livslinjen). Att träffa en romantisk partner var något som de flesta av 

singlarna vill uppnå, särskilt kvinnorna som uttryckte en känsla av stress och oro över att inte 
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ha hittat en partner. I Nordins avhandling Man ska ju vara två skriver hon att romantisk kärlek 

och uttrycka känslor är något som främst har förknippas med kvinnor och ansetts vara kvinnliga 

kvaliteter sedan långt tillbaka (Nordin, 2010, s. 42). 

 

Att samhörighet endast kan uppnås genom en parrelation är ett vanligt antagande (Çelik, 2018, 

s. 50). Dani poängterade dock att “man inte behöver känna sig ensam om man har nära vänner”. 

För henne var det minst lika betydelsefullt, om inte mer. I den tidigare forskningen 

framkommer det att singlar kopplar ensamhet med en längtan efter en närhet, en stöttning och 

det självklara sällskapet som de uppfattar att de bara kan få i en romantisk relation (Lesch & 

van der Watt, 2018, s. 394–395, 400–402). Det kan handla om det Nordin (2010, s. 45–46) 

skriver om att uppfattningen är att kärleksförhållanden är något vi behöver för att utvecklas 

som människor. En parrelation ses som något essentiellt i vårt liv, vilket förstås utifrån den 

heteronormativa livslinjen och normer om hur människor ska leva för att ha ett fullvärdigt och 

lyckat liv. 

5.3. Svårigheter med att dejta idag - “du kan alltid svajpa fram någon annan” 

Dejting är ett vanligt förekommande fenomen i singelskapet, även om flera av singlarna 

upplever hinder på grund av olika omständigheter. Ett exempel som flera av singlarna nämnde 

var pandemin. Dessutom kan dejting vara tidskrävande, Cornelia menade till exempel att det 

skulle gå ut över studierna. Isak tog även upp att vädret är en bidragande faktor till varför han 

inte har träffat någon eftersom det har varit vinter och kallt och därför har han hållit sig inne 

för det mesta. 

 

Männen tyckte att just i Sverige kan det vara svårt att ta den första kontakten i det verkliga 

livet. Flera av de manliga respondenterna ansåg att det inte var helt okomplicerat att få till en 

dejt, vare sig det var via dejtingsidor eller i verkligheten, medan några av kvinnorna hade stött 

på oseriösa män som inte visste riktigt vad de ville ha. Amanda upplever att många män har 

lätt att ta kontakt med henne när hon är ute medan Isak upplever att det är svårt att få kontakt 

med nya människor på ett autentiskt sätt i Sverige. 

 

Man kan inte riktigt prata med någon främling ute i världen utan att folk tror att man har en stor 

agenda bakom det. Förstår du vad jag menar? Att bara träffa folk randomly känns svårt i Sverige 

(…). Vi är inte så öppna här i Sverige. (Isak) 
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Isak upplever att han inte kan tala med främmande människor i livsvärlden. Detta är inte 

konstigt eftersom det typiska med Sverige är att det är ett land som anses vara introvert, blygt 

och återhållsamt (Berndtson, 2016) vilket försvårar förutsättningarna att träffa nya människor. 

Isaks uppfattning om Sverige kan kopplas till Nordins avhandling då hon menar att platsen kan 

begränsa möjligheten till att träffa en potentiell partner (Nordin, 2010, s. 12–14). Men det finns 

andra vägar man kan ta för att träffa nya människor. Det existerar en mångfald olika världar 

som människor kan rör sig mellan (Schütz, 2002, s. 15–16). Internet, som några av singlarna 

använder, är en plats där man kan träffa en potentiell partner då det är en värld där det är vanligt 

förekommande att skapa nya kontakter. Majoriteten av männen dejtade dock inte via internet, 

och de flesta i vår studie ville träffa någon på ett organiskt sätt och komma bort från 

“svajpkulturen”. 

 

“Svajpkulturen”, det vill säga att via dejtingappar “svajpa” “ja” eller “nej” på olika potentiella 

matchningar, och därmed potentiella partners, är något flera singlar tar upp och ser både för- 

och nackdelar med. Dani säger till exempel att det är roligt att möta nya människor och få nya 

perspektiv och erfarenheter, men också att många inte vet vad de söker. Cornelia säger, 

angående att dejta via Tinder och förväntningar: 

 

Får jag för mig på en fredag att “åh det vore kul att träffa någon i helgen”, då kan jag öppna 

Tinderappen och så kan jag se till att jag träffar någon i helgen. Det är väldigt tillgängligt på så sätt. 

Men det är också en grej som jag tycker kan vara lite knepigt och det är det här med, när man då 

dejtar runt, att veta vad personer har för förväntningar, vad man vill få ut av det. För jag är på ett sätt 

så här att “ja, det vore ju trevligt om nästa person jag träffar är pappan till mina barn”. (Cornelia) 

 

I citatet lyfter Cornelia en kontrast mellan ett kortsiktigt dejtande och ett långsiktigt dejtande, 

samt sina egna respektive den andra personens förväntningar. Även Fanny talar om att hon vill 

träffa pappan till sina barn, och säger att det blir ett “jävla sållande” för att hitta de seriösa 

personerna på Tinder. Det här är någonting som inte riktigt stämmer överens med 

institutionerna och den heteronormativa livslinjen. I institutionen finns det handlingsmönster 

individer förväntas följa, och i det här fallet borde singlarnas intentioner och förväntningar 

likna varandra. Alla singlar borde, i institutionen, sträva efter en tvåsam relation. Att det finns 

så mycket osäkerhet kring förväntningar är inte helt logiskt utifrån institutionen eftersom i 

institutionen ska aktörer av typen singel utföra handlingen målinriktat dejtande för att träffa 

någon. 
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“Svajpkulturen” kan ha bidragit till svårigheten att träffa någon. Dani lyfter att vi har en stor 

andel singelhushåll i Sverige, och på frågan vad hon tror att det beror på svarar Dani att hon 

tror att “det finns en rädsla för närmare relationer” idag, och att “du kan alltid svajpa fram 

någon annan och gå på en ny dejt, och den kanske passar mig ännu bättre”. Det har en tydlig 

koppling till det som tas upp i den tidigare forskningen utifrån Illouz. Att det finns så många 

singlar idag skulle delvis kunna förklaras utifrån att människor har en önskan om att träffa 

någon men att det blir svårt just på grund av att det finns så många valmöjligheter och att det 

då skapas en rädsla hos människor för att binda sig till en enda person. Dessutom baseras valet 

av partner på såväl reflektioner och behov som känslor, och det handlar också om att det är två 

individer som ska vilja välja varandra varje dag. (Illouz, 2013, s 133–135). Det har att göra 

med det Berggren och Trägårdh (2006, s. 58–59) skriver om att individens frihet anses 

möjliggöra äkta och genuin kärlek. Samtidigt som individer förväntas träffa en partner, i 

institutionen, vill individen själv inte bara ha en partner för att det är så det ska vara, utan det 

ska vara ett val baserat på romantisk kärlek. 

 

Amanda säger till exempel att “gå ut på klubben och folk vill ha en, det betyder ingenting. För 

att vill man ha någonting djupare så betyder inte det ytliga någonting längre”. Det typiska med 

romantisk kärlek är att det oftast beskrivs som Amanda beskriver, det vill säga en djup 

upplevelse som man inte får av vem som helst. Enligt Nordins avhandling ska den romantiska 

kärleken kännas rätt och yttras på ett sätt som upplevs moraliskt riktigt i det samhället vi lever 

i (Nordin, 2010, s. 46). En del av den romantiska kärleken är att skaffa barn så småningom. 

5.4. Den biologiska klockan - “jag vill gärna hinna klämma ut några ungar” 

Den nedåtgående fertiliteten, eller att “klockan tickar” som Fanny sa, är någonting flera 

respondenter reflekterade över. Bonnie var osäker på om hon vill ha barn, medan Cornelia, 

Ester och Fanny uppfattade fertiliteten som en stress i singellivet. De manliga respondenterna 

lyfte inte frågan om barn. Bonnie beskriver frågan om fertilitet och kön i allmänna termer i 

citatet nedan. 

 

Kvinnor har ju alltid talats om att, ‘ja du måste skaffa barn innan du är en viss ålder’ ( … ) och hej 

och hå, medan killar inte har den där biologiska klockan då. Så att det känns som att många killar 

kan… men de kan bara dejta runt, och sen kanske de hittar någon när de är 40 och är nöjda med det. 

Men en kvinna har inte riktigt den lyxen, om det är en familj man önskar ha då. (Bonnie) 
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I citatet beskriver Bonnie hur normer kring att skaffa familj och barn ser olika ut för kvinnor 

och män. Det är också någonting som lyfts i den tidigare forskningen, då flera artiklar 

fokuserade på kvinnors upplevelser av singelskapet just för att de dels behöver förhålla sig till 

fertiliteten (Bergström m.fl., 2019, s. 117), dels upplever andra förväntningar än män på 

tvåsamhet, giftermål och att bilda familj (Ang m.fl., 2020, s. 3082; Lesch & van det Watt, 2018, 

s. 391). Även i den här studien verkar de kvinnliga respondenterna förhålla sig till frågan om 

fertilitet och barn på ett annat sätt än de manliga respondenterna. Oavsett om kvinnorna vill ha 

barn eller inte så är fertiliteten något att förhålla sig till. 

 

Ester beskriver det som att “diskursen är att vid 30 är det kört. Och sen är det ju i praktiken inte 

så, för många löser det sig ändå. Men att det finns ett så tydligt fönster och en tydlig deadline.” 

Även Cornelia verkar förhålla sig till det Ester säger i att “jag vill gärna hinna klämma ut några 

ungar och då är det dags att börja snart.” Det finns en stress i ordvalet “hinna”, som att det är 

bråttom för henne som 26-åring att få barn. Det kan förstås utifrån den heteronormativa 

livslinjen där en kvinna förväntas träffa en partner i 25-årsåldern, gifta sig några år senare och 

därefter få två barn (Ambjörnsson och Bromseth, 2016, s. 205).  

 

I institutionen är det inte bara begripligt, utan också förväntat utifrån den naturliga 

inställningen, att en kvinna i sena 20-årsåldern aktivt letar efter en partner för att hinna få barn, 

bland annat eftersom det finns den här synen på en biologisk “deadline”. Dessutom kan det 

förstås som att en vanemässig handling av typen skaffa partner och barn, utförs av en aktör av 

typen kvinnlig singel, en typifiering som i sig bildar en institution (Berger & Luckmann, 1979, 

s. 70–71). Även i den tidigare forskningen framkommer det att det finns en gräns vid 30 år vad 

gäller att stadga sig och få barn, dock oavsett kön. Dessutom visar statistik från SCB (2021) att 

medelåldern för att få sitt första barn är strax under 30 för kvinnor, och bara två år äldre för 

män. Att de manliga respondenterna inte reflekterade kring barnfrågan är värt att notera 

eftersom de ändå är i åldern när män, enligt statistiken, blir förstagångsföräldrar. 

 

Barnfrågan och fertiliteten är därmed en viktig aspekt i singlarnas livsvärld, men det har också 

en tydlig koppling till en längtan efter en romantisk partner. Att vara singel omöjliggör då 

skapandet av kärnfamiljen. Ester beskriver att singelskapet kan vara stressande och skapa en 

känsla av maktlöshet, eftersom giftermål och barn inte är något “[man bara kan] skaffa hur som 

helst” eller ordna åt sig själv. Den frihet som singlarna uppskattade i singelskapet, att kunna 
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göra vad man vill när man vill, nyanseras här genom att singlarna inte kan göra exakt vad de 

vill. Singelskapet blir då en begränsning i längtan efter och önskan om en kärnfamilj. 

5.5. Förväntningar från andra - “när du gifter dig…” 

I majoriteten av intervjuerna framkommer det implicit eller explicit att singlarna har 

förväntningar på sig, både från sig själva och andra, att träffa någon förr eller senare. Johan 

säger till exempel att det finns mycket förväntningar utifrån att han som 35-åring är singel. 

Kommentarer singlarna kan få är till exempel “har du träffat någon?” (Fanny), “jaha, har du 

nån kille?” (Cornelia) och “när du gifter dig…” (Bonnie). Det är framför allt de kvinnliga 

respondenterna som utvecklar det här. Bonnie säger till exempel också: 

 

Jag tycker väl att omgivningen alltid har den här uppfattningen om att “ja, ja, men du är singel nu, 

men det kommer inte att vara så sen. Du är ju bara singel för att du kommer att träffa någon snart, 

eller träffa någon om några år”. Själv så känner jag väl att det här är ett trevligt tillstånd att vara i, 

men jag tror att omgivningen tänker att det här bara är någon sorts vänteperiod, att det är inte 

normaltillståndet att vara singel, utan du är singel till du hittar någon. Och då är du liksom hel. 

(Bonnie) 

 

Till att börja med finns det en språklig aspekt i de kommentarer och frågor singlarna får. Frågan 

är inte huruvida de vill träffa någon och gifta sig, utan det förväntas och förutsätts, att personen 

kommer att träffa någon snart och att det inte ses som ett normaltillstånd att vara singel och att 

en partner kommer att göra personen hel. Även Dani säger att det antas att singelskapet är 

ofrivilligt och att man som singel vill träffa någon. I det språket som används blir den naturliga 

inställningen tydlig. I teorin lyfts att en naturlig inställning är att omgivningen förutsätter att 

singlar strävar efter en tvåsam relation (Bergström m.fl., 2019, s. 117–119), och det visar sig 

vara fallet även för flera singlar i den här studien.  

 

För det andra kan frågorna förstås utifrån begreppet institutioner. I institutionen som är den 

heteronormativa livslinjen (Ambjörn och Bromseth, 2016, s. 205) behöver singlar inte fundera 

över sina val, utan antalet valmöjligheter är begränsade. Omgivningen, till exempel släktingar, 

familjemedlemmar och kollegor, bekräftar det genom att förutsäga vad som kommer att hända, 

“har du träffat någon än?” och “när du gifter dig…”. Bonnie och Fanny beskriver implicita 

förväntningar från samhällets sida, att allt är gjort för att man ska vara två. Som exempel tog 

de upp svårigheten med att få lån till ett hus på egen hand. Den ekonomiska svårigheten med 
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att leva ensam bekräftar en tvåsamhetsnorm på samhällelig nivå. I institutionen är det självklart  

att den rätta och rimliga vägen är att träffa en partner. 

 

Att det är tvåsamheten som är viktig syns delvis i hur respondenterna talar om “sin framtida 

partner”, men också i intervjun med Dani när hon bryter den här normen. Hon beskriver att när 

hon berättade för sina vänner att hon varit på dejt med ett par svarar vännerna “urgh, nej, fy, 

varför det?”. Dani säger att: 

 

Då kan jag tycka det är väldigt märkligt, för om min kompis berättar om sin supermonogama relation 

så skulle ju inte jag bara “nej men gud vad tråkigt, va, varför är ni monogama? Usch.” Alltså att det 

är väldigt strikt och fast hur man ska ha relationer, och det är ingen som ifrågasätter det, utan det 

bara är så. Det är en monogam norm. (Dani) 

Att Dani vänder på det och säger att hon aldrig skulle ifrågasätta monogama2 relationer på 

samma sätt som hennes vänner ifrågasatte den icke-monogama dejtingsituationen, handlar 

återigen både om språk och om institutioner/den naturliga inställningen. Att vända på det som 

Dani gör visar dels hur märklig kommentaren framstår för Dani, dels hur märkligt det skulle 

vara att fråga en monogam person varför de är monogama. Det kan förstås utifrån normer om 

hur relationer ser ut idag och att den naturliga inställningen är att träffa en (1) partner och skaffa 

barn. Dani säger dessutom att det ingen ifrågasätter hur man ska ha relationer (vilket nyanseras 

under rubriken 5.7. Kritik mot relationer). Här kan dejten förstås som att både Dani och paret 

hon träffade utmanade den naturliga inställningen och normer om tvåsamhet. 

5.6. Singelskapet som ett misslyckande - “jag fattar ju att det inte är något större 

fel på mig, men…” 

En majoritet av singlarna längtade efter en romantisk parrelation, men flera av dem uttryckte 

också att de var nöjda med sitt liv idag. Även i tidigare forskning uppgav singlarna att de var 

nöjda med att vara singlar just nu och kunde förstå singelskapet som ett sätt att leva, även om 

de ville träffa någon att dela livet med (Budgeon, 2008, s. 312, 317). För några är singelskapet 

dock något de vill bort ifrån så snart som möjligt. Cornelia berättar att det finns en viss st ress 

kopplad till singelskapet nu när hon är 25 år, dels utifrån att hon hade tänkt att hon skulle träffat 

någon vid det här laget, dels att hennes vänner börjat skapa traditioner med sina partners runt 

 
2 Monogami innebär en relation mellan två personer. 
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högtider, medan hon själv inte har en aning om hur framtiden kommer att se ut. Dessutom 

resonerar hon under intervjun med bilden av att det skulle vara något fel på henne, hon säger: 

 

Alltså jag fattar ju att det inte är något större fel på mig, men det kommer sådana tankar ändå, oavsett, 

vare sig jag vill eller inte, att det på något sätt är lite märkligt att ingen vill vara ihop med mig. 

(Cornelia) 

 

När institutionen så tydligt visar vad som förväntas av en vid en viss tidpunkt i livet, kan ett 

avvikande från den livslinjen skapa jobbiga känslor, vilket tyd liggörs i citatet ovan. 

Singelskapet kan förstås som ett misslyckande utifrån sina egna förväntningar. Cornelia får 

tankar om att det kanske är något fel på henne, eller att det åtminstone är lite märkligt, att ingen 

vill vara ihop med henne. Samtidigt beskriver hon att hennes utbildning är krävande och att 

hon lätt hamnar efter när hon börjar träffa någon seriöst, vilket skulle kunna innebära att det 

inte riktigt passar att träffa någon nu utifrån hennes omständigheter. Nordin (2010, s. 45–46) 

ger ett annat perspektiv på det utifrån att en romantisk kärleksrelation kan ses som ett uttryck 

för självförverkligande, eftersom individen då utvecklas som människa och först då kan ses 

som vuxen på riktigt. Självförverkligande och individualisering behöver därmed inte enbart 

vara någonting en individ gör på egen hand, utan något som förverkligas i relationer med eller 

till andra människor. 

 

Känslan av misslyckande kan också speglas i andras förväntningar. Det Cornelia beskriver om 

att hon tänkt att det kanske är något fel på henne som inte har en partner, återkommer när hon 

beskriver att hennes mamma “kanske inte tänker att det är något fel på mig, men hon tycker att 

det är lite konstigt att jag varit singel länge.” På så sätt cementeras känslan av misslyckande 

utifrån andras förväntningar på en singel att träffa någon och följa de vanemässiga vägarna i 

institutionen. Även den tidigare forskningen tog upp att singlarna av omgivningen kan 

uppfattas som att det är något fel på dem som inte har hittat en partner att leva ihop med (Zajicek 

& Koski, 2003, s. 378). På så sätt skapas ett stigma i singelskapet utifrån uppfattningen att en 

individ har misslyckats med att träffa en partner, och att singelskapet inte kan vara något 

önskvärt eller valbart (vilket tas upp mer under punkt 5.7. Kritik mot relationer). Singlarna 

själva nämnde dock inte singelskapet explicit som en stigmatiserad eller marginaliserad  

identitet. 
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Även Ester beskriver hur singelskapet kan ses som ett misslyckande, fast med andra ord. På 

frågan om vad hon skulle känna om hon inte träffar en partner, om det ens är ett alternativ att 

inte träffa en partner, svarar Ester: 

 

Jag tänker på den risken mycket, att det finns ingen som kan garantera mig en partner. ( … ). Om 

alternativet för mig är att vara någon ogift, barnlös faster, alltså, då kan jag lika gärna bara gå och 

dö direkt. Den tanken är med mig, att det är ett alternativ [att jag aldrig skulle träffa någon, vår anm.] 

och den tanken skrämmer mig. (Ester) 

 

Ester svarade på den här frågan när hon satt i en solig park och stickade, vilket tog udden av 

hur allvarligt och mörkt det låter i skrift. Särskilt när hon kunde skratta åt det när intervjuaren 

kommenterade att “oj, ja, det var mörkt”, innan vi bytte ämne. Det här citatet visar någonting 

viktigt i hur singlar upplever samhällets normer utifrån sina egna erfarenheter. Det tydliggör 

hur meningslöst ett liv utanför den heteronormativa livslinjen kan uppfattas av någon som inte 

lever i en tvåsamhet (Ambjörnsson & Bromseth, 2016, s. 221–222). Det skapar också en 

koppling till ensamhet, och de risker för både fysisk och psykisk ohälsa som det kan föra med 

sig (Brülde & Fors, 2015, s. 56). Gebhardt m.fl. (2010, s. 126) genomförde en studie som tyder 

på att ju mer engagerade deltagarna var i att hitta en partner desto längre var deras 

tillfredsställelse med livet. Att grubbla mycket över sitt singelskap och sin önskan om att träffa 

en partner skulle därmed kunna innebära att singeln känner sig mindre nöjd med sitt liv och att 

risken för ohälsa blir större. 

5.7. Kritik mot relationer - “skaffa Volvo, villa och vovve” 

En romantisk tvåsamhet beskrivs av Fanny som att det skulle vara “the cherry on top” eller 

“grädden på moset” i ett liv hon redan trivs med. Även Bonnie ser på en romantisk partner som 

att det skulle bli en extra guldkant i livet och att det skulle kännas som ett rikare liv. Både 

Fanny och Bonnie, men även Dani och Amanda, kritiserar institutionen av romantisk 

tvåsamhet. Fanny säger: 

 

Jag tycker att det känns väldigt ohållbart att man pratar om en partner som någon form av… att den 

ska komplettera en eller att man är halv utan sin romantiska partner, alltså det är väldigt mycket som 

läggs på den andra personen, att den ska uppfylla ens liv. (Fanny) 
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Även Bonnie säger att hon tror att det är ett “ganska riskabelt tänk att tänka att en person ska 

göra hela livet komplett”. Synen på att en partner ska uppfylla ens liv och göra det komplett 

kan förstås utifrån institutionen av en heteronormativ livslinje, där den heterosexuella 

kärnfamiljen är det som skapar lycka, mål och mening och att det då är ett misslyckande att 

leva utanför det (Ambjörnsson & Bromseth, 2016, s. 221–222). Amanda menar dock att det 

finns någonting utanför den heteronormativa livslinjen. Hon beskriver först att det typiska är 

att träffa en partner och gifta sig, utbilda sig och “skaffa Volvo, villa och vovve”. Det är den 

naturliga inställningen Amanda beskriver här. Att Amanda sedan säger “men jag vill inte ha 

det livet. Jag vet att det finns något mer”, kan ses som provocerande i en institution där 

människor följer, och förväntas följa, en viss norm. Den heteronormativa livslinjen kan i 

institutionen förstås som den enda rätta och riktiga vägen. 

 

Som beskrivits tidigare kritiserade även Dani tvåsamhetsnormen utifrån att folk, som Dani själv 

säger, antar så mycket, både om andra och i en relation, och att “man kan hitta sina egna värden 

och det som är viktigt och meningsfullt just för mig eller för oss, om man då är tillsammans. 

Hur vill vi leva vårt liv?”. Både Amanda och Dani utmanar den naturliga inställningen och 

institutionen genom att synliggöra sina egna viljor, vilket kan förstås utifrån 

individualiseringen och att individens självständighet är viktigare än traditionella 

familjevärderingar (Berggren & Trägårdh, 2006, s. 74; World Values Survey, u.å.). Med andra 

ord blir individens mål och viljor allt viktigare. 

 

Flera respondenter i den här studien skulle inte beskriva sin partner som sin andra hälft, eller 

som att de kompletterar varandra, utan att varje person är hel från början och att träffa någon 

är en guldkant i livet. Det kan förstås utifrån den svenska teorin om kärlek, och perspektivet att 

det är två oberoende individer som inte behöver varandra, men som väljer varandra och vill 

leva tillsammans (Berggren & Trägårdh, 2006, s. 58–59). Här tydliggörs å ena sidan normen 

av att vara oberoende och skapa sitt eget liv och å andra sidan normen att leva i en tvåsam 

relation. Att singlarna längtar efter tvåsamhet, men samtidigt strävar efter att vara nöjd a med 

sitt liv just nu, kan alltså förstås utifrån balansgången mellan de här två normerna. Det finns 

därmed en dynamik, eller kanske konflikt, i singlarnas livsvärld som handlar om att ens egna 

behov och livsmål balanseras mot de normer och förväntningar som finns. Kritiken mot kärlek 

kan därmed vara en konsekvens av individualiseringen. Att även de brittiska singlarna i 

Budgeons (2008, s. 318) studie kritiserade tvåsamheten som norm utifrån ambivalensen mellan 

en längtan efter både autonomi och intimitet kan förstås som att individualiseringen även finns 



 

44 
 

i Storbritannien. En lösning på den här konflikten singlarna tar upp skulle kunna vara att göra 

relationer på andra sätt. 

 

Fanny beskriver att “folk börjar utforska mer vad en relation kan vara” och att yngre 

generationer, i hennes erfarenhet, inte ser på tvåsamheten som att den är allt utan att de är mer 

fria i att inte ha en sambo. Hon ger exempel på att människor är särbo, i distansförhållanden, 

öppna relationer och flersamma. Ett exempel på det finns under rubriken 5.5. Förväntningar 

från andra, när Dani beskriver att hon varit på en dejt med ett par. Ett exempel på det i den 

tidigare forskningen är att singlarna i Budgeons (2008, s. 318) studie övervägde att vara i ett 

öppet förhållande, vägra vara sambo, ha långdistansförhållanden eller helt och hållet fokusera 

på vänskapsrelationer. 

 

Ett annat perspektiv på kritiken mot relationer kan också vara den historicitet som finns i 

institutioner. Schütz (1999, s. 35) skriver att institutioner kan förklaras utifrån tidigare, 

mänsklig aktivitet, och ett exempel på det kan vara det Berggren och Trägårdh (2006, s. 67) 

beskriver om att äktenskapslagarna i Sverige på 1900-talet ändrades så att äktenskapet blev 

mindre fast och mer modernt och med ökad jämlikhet mellan könen. Att personer idag utforskar 

hur relationer kan skapas, skulle kunna vara en konsekvens av den friare syn på äktenskapet 

som skrevs in i lagstiftningen förra seklet. När människor börjar förhålla sig till normer, 

ifrågasätta dem och kanske även handla på nya sätt i sin livsvärld och sin vardag, skulle 

institutionen kunna förändras sakta men säkert. Det vill säga, dagens singlar kan nyansera 

bilden av tvåsamhetsnormen och den heteronormativa livslinjen med att skaffa en partner och 

barn. Den kritiken av relationer som framkommer kan leda till att andra sätt att göra relationer 

blir mer vanligt och accepterat. En förändring av institutioner sker inte bara så där, och är inget 

som Berger och Luckmann utvecklar, men att normer så småningom ändras när de börjar 

ifrågasättas är en trolig konsekvens. 

 

Ett sista perspektiv på kritiken mot tvåsamheten är att den här krit iken kan förstås som en 

strategi för att kunna konstruera singelskapet som en positiv identitet (Reynolds & Wetherell, 

2003, s. 507). Att beskriva sig själv som nöjd med singelskapet kan vara ett sätt att legitimera 

singelskapet som identitet (Budgeon, 2008, s. 317) och undvika stigmatisering (Zajicek och 

Koski, 2001, s. 399). Genom att kritisera tvåsamhetsnormen och ta avstånd från synen på kärlek 

som något som skulle uppfylla hela livet, skapar singlarna en position där de kan ses som 

lyckliga och fullvärdiga vuxna (Nordin, 2010, s. 45) även i singelskapet. 
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5.8. Sammanfattning 

Precis som den tidigare forskningen visade att det är viktigt för forskningen att ta upp alla 

erfarenheter av singelskapet (Lesch & van der Watt, 2018, s. 403–404), visar det här kapitlet 

att det finns olika erfarenheter av att vara singel. De teman som tagits upp är frihet, ensamhet, 

den biologiska klockan, förväntningar från andra, singelskapet som ett misslyckande och kritik 

mot tvåsamheten.  

 

I resultatet framkommer en ambivalent bild av singelskapet som betonar ”å ena sidan, å andra 

sidan...”. Samtidigt som singlarna å ena sidan uppskattade att kunna göra vad de vill när de vill, 

utan att behöva förhålla sig till någon annan, saknade de å andra sidan någon att dela vardagen 

med och börja skapa sina egna traditioner med. Att dejta var något som kom upp under 

intervjuerna, och att träffa någon via Tinder är visserligen lättillgängligt, men det är mycket 

sållande för att träffa de seriösa personerna där och det finns en osäkerhet i vilka förväntningar 

den andre har. Att träffa någon i den fysiska världen beskrivs också som en utmaning. 

 

Singlarna har förväntningar på sig att träffa någon, vilket till exempel märks utifrån 

kommentarerna de får och att singelskapet antas vara ofrivilligt. Att mötas av den här naturliga 

inställningen kan göra att singelskapet blir stressande och ses som ett misslyckande, även om 

flera singlar var nöjda med att vara singlar och alla kunde beskriva fördelar med singelskapet. 

Någonting som bidrar till stressen för de kvinnliga deltagarna är den biologiska klockan, som 

män inte behöver förhålla sig till på samma sätt i sin livsvärld. Slutligen lyfter respondenterna 

också kritik mot relationer, vilket kan förstås utifrån individualiseringen och den svenska teorin 

om kärlek.  
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6. Avslutade diskussion 

I det här avslutande kapitlet kommer vi att sammanfatta resultatet och diskutera utifrån syfte 

och frågeställningar, tidigare forskning och teori, samt metoden.  

 

Syftet med den här studien är att undersöka den levda erfarenheten hos singlar i 25–35-

årsåldern i Sverige, och hur singlarna förstår och skapar mening i sitt singelskap. Det har gjorts 

genom kvalitativa intervjuer och med inspiration av fenomenologin. Frågeställningarna är 

“Vilka aspekter i svenska singlars livsvärld är återkommande i deras berättelse av 

singelskapet?” och “Hur upplever svenska singlar dynamiken mellan samhällets normer och 

den egna livsvärlden?”. Resultatet visar att singelskapet förstås som något ambivalent med 

motstridiga känslor, fördelar och nackdelar, å ena sidan, å andra sidan... De aspekter i svenska 

singlars livsvärld som är återkommande i intervjuerna är frihet, ensamhet, svårigheter med att 

träffa en partner, den biologiska klockan och förväntningar och kommentarer från 

omgivningen. Hur svenska singlar upplever dynamiken mellan samhällets normer och den egna 

livsvärlden är att singlarna förhåller sig till normer, som den heteronormativa livslinjen, utifrån 

hur de själva vill leva sitt liv. 

 

Teorierna och begreppen vi har valt hänger ihop med varandra i och med att de syftar på 

normer. Den naturliga inställningen och institutioner är till exempel nära sammankopplade 

genom att den naturliga inställningen ger uttryck för institutionens vägar. Våra respondenter 

går emot normen genom att leva som singlar och på så sätt skapas en dynamik i 

undersökningen. Det gör att vi har kunnat uttala oss om singlars kritik mot normerna, men även 

de positiva aspekterna i singelskapet som kanske inte hade framkommit om vi hade intervjuat 

individer som lever i en tvåsamhet. Fokuset har legat på svenska singlars upplevda livsvärld  

utifrån normer. Ett viktigt tema i den tidigare forskningen var singelskapet som ett stigma, men 

att använda en teori om stigma skulle innebära att vi fokuserar helt på en enda del av 

singelskapet och inte varit lika förenligt med fenomenologins öppenhet som att använda 

fenomenologiska teoretiker. Genom teorierna vi valde har vi fokuserat på singlarnas subjektiva 

verklighet och vad som är betydelsefullt för dem. 

 

Vår undersökning bidrar till forskningsfältet med ett perspektiv på hur singlar upplever 

singelskapet i det som benämns som det mest individualiserade landet i världen. En likhet 

mellan den tidigare forskningen och vårt resultat är ambivalensen mellan frihet och ensamhet 
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samt ambivalensen mellan att trivas som singel och pressen från omgivningen att vara i en 

relation. Vi fann många likheter med den tidigare forskningen, men en skillnad var att i den 

tidigare forskningen framkom icke konventionella metoder för att ta sig ur singelskapet, som 

äktenskapsarrangemang eller som i Nordins studie där männen sökte lyckan i Ryssland. Våra 

respondenter hade inga sådana strategier. En annan skillnad mellan den här undersökningen 

och männen på landsbygden i Nordins avhandling, Nice och Wacquants artikel samt Wei och 

Zhangs artikel är att männen i den här studien inte talade om en stereotyp bild av manligheten 

i förhållandet till dejting. Det kan vara för att männen i vår studie anses vara moderna och 

besitta en mer önskvärd maskulinitet då de bor i storstäder (Nordin, 2010, s. 28). En tredje 

skillnad är att kritiken mot relationer och tvåsamhet har fått större plats i vår studie än i den 

tidigare forskningen, vilket skulle kunna bero på att individualiseringen har kommit långt i 

Sverige. Samtidigt kan det också vara slumpmässigt och skulle kräva ytterligare studier för att 

kunna uttala sig mer om. 

 

En annan jämförelse med den tidigare forskningen är att flera studier fokuserade på 

singelkvinnor eftersom de upplever andra förväntningar än män på tvåsamhet, giftermål och 

att bilda familj (Ang m.fl., 2020, s. 3082; Lesch & van det Watt, 2018, s. 391). Historiskt sett 

har kvinnor ansetts vara bättre på romantisk kärlek och att uttrycka sina känslor (Nordin, 2010, 

s. 42–43). Även i den här studien finns det ett fokus på de kvinnliga deltagarna vad gäller 

normer och förväntningar. Det kan bero på institutionen, att kvinnor förväntas skaffa barn, får 

kommentarer om det och känner större press utifrån den biologiska klockan. Det kan också 

vara att kvinnorna har formulerat de här tankarna tydligare för sig själva. Det som är tydligt är 

dock att kärlek och förhållanden associeras till kvinnor och deras livsvärld i första hand 

(Nordin, 2010, s. 42). Det som är värt att poängtera är att frågorna som vi forskare ställde styr 

materialet i viss mån, vilket togs upp i metodkapitlet. Frågan om förväntningar togs upp i alla 

intervjuer, men i intervjuerna med männen blev det att det handlade mer om männens 

förväntningar i en relation. Även om vi hade kunnat förtydliga frågorna ytterligare, ville vi inte 

ställa alltför ledande frågor eftersom det skulle skada trovärdigheten i en fenomenologisk 

studie där öppenheten är viktig. 

 

I fenomenologin är utgångspunkten individens subjektiva upplevelse av vardagliga händelser 

(Högström, 2017, s. 55–56), och för att få fram individens upplevelse är intervju en lämplig 

metod. Intervjuerna låter forskaren komma nära individen på djupet, jämfört med andra 

metoder som till exempel observation. Genom intervjuerna får vi reda på vad respondenterna 
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tycker och tänker, men inte hur de faktiskt agerar. En begränsning med fenomenologin är att 

den har en grund i filosofi och utgår från det subjektiva, men inte är empiriskt vetenskaplig 

(Berger & Luckmann, 1966, s. 34). 

 

Den öppna attityden i fenomenologin innebär att det är viktigt att forskaren kan lägga 

förutfattade idéer åt sidan och låta sig överraskas av det som sägs (Dahlberg m.fl. s. 97–98). 

Intervjuguiden har påverkat resultatet i och med att vi har velat få reda på vissa saker, eftersom 

vi har syfte och frågeställningar att förhålla oss till, men vi har ändå försökt behålla öppenheten. 

Ett tillfälle när vi själva fick reflektera över våra förgivettaganden och vår egen naturliga 

inställning är när en respondent ifrågasatte monogamin som norm. Våra intervjufrågor är 

påverkade av tvåsamhetsnormen i och med att frågan ”vad skulle en romantisk partner bidra 

med i ditt liv?” (kursivering för att tydlighetens skull här) förutsätter att singeln vill ha en (1) 

partner. Tvåsamhetsnormen blir därmed tydlig i intervjusituationen och det påverkar materialet  

och i sin tur resultatet. 

 

Något annat som påverkat resultatet är urvalet och kontexten vi som forskare och 

respondenterna befinner oss i. Singlarna har berättat om normer utifrån det svenska samhället  

i och med att de befinner sig i Sverige och därför är det den kontexten de uttalar sig om. Ett 

syfte med att ha Sverige som urvalskriterium är att det är ett av de mest individualiserade 

länderna i världen (Berggren & Trägårdh, 2006, s. 74), och undersöka om det märks i den här 

studiens resultat jämfört med resultaten i den tidigare forskningen. Individualiseringen syns till 

exempel i att friheten uppskattades och att singlarna kritiserade tvåsamheten, men det är också 

något som tas upp i tidigare forskning. Något som skiljde sig är att singlar i den här studien 

berättade att det kan vara svårt att träffa nya människor i Sverige. Flera av de kvinnliga 

deltagarna reflekterade över att det är svårt att dejta för att människor är obeslutsamma och inte 

vet vad de vill, och de var själva stressade över den biologiska klockan. Det kan vara ett resultat 

utifrån det åldersspannet vi har valt att förhålla oss till eftersom 30-årsåldern är en kritisk gräns 

för familjebildning (Bergström m.fl., 2019, s. 117).  

 

En annan aspekt utifrån metod är trovärdighet. Trovärdighet handlar om att analysen ska vara 

grundad i materialet, det vill säga att slutsatser har en grund i det respondenterna faktiskt har 

sagt. De citat som tagits med i resultat- och analyskapitlet är ett försök till att visa var tolkningar 

och slutsatser kommer ifrån. Även mättnad och transparens ökar trovärdigheten (Kaijser & 

Öhlander, 2011, s. 288). Metodkapitlet och reflexivitet bidrar till trovärdigheten genom att 
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synliggöra hur vi genomfört undersökningen, till exempel genom att ha med exempel på 

kodning (se tabell 2). Som tidigare nämnts är en öppen attityd viktig inom den fenomenologiska 

ansatsen, men forskaren är oavsett medskapare av kunskap i till exempel vilka tolkningar som 

görs (Dahlberg m.fl., 2008, s. 96; Fejes & Thornberg, 2015, s. 20). Vi har använt oss av flera 

olika källor för att få en helhetsbild av fältet, vilket ökar trovärdigheten (Kaijser & Öhlander, 

2011, s. 292). Dessa källor är statistik, vetenskapliga artiklar och mer populärvetenskapliga 

böcker. För att undersökningen ska bli vetenskaplig behöver teoretiska begrepp tillämpas 

(Aspers, 2011, s. 18–19). 

 

En slutsats i vår undersökning, som bekräftar tidigare studiers resultat, är att singelskapet är 

ambivalent. Utifrån frågeställningen “Vilka aspekter i svenska singlars livsvärld är 

återkommande i deras berättelse av singelskapet?” fick vi fram flera svar. Det singlarna 

uttryckte att de saknade med en relation och som är högst påtagligt i deras livsvärld är någon 

att dela vardagen med. Ensamheten var återkommande i singlarnas erfarenheter av 

singelskapet, men det var även aspekten av frihet i att inte behöva förhålla sig till någon annan 

och göra vad man vill när man vill. En tredje aspekt som återkom i singlarnas upplevelser var 

svårigheterna med att dejta och träffa nya människor. Särskilt kvinnorna kände press på att 

träffa någon utifrån den biologiska klockan och utifrån kommentarer de fick. Kritik mot 

romantiska relationer var också någonting som återkom i singlarnas berättelser. 

 

Frågeställningen “Hur upplever svenska singlar dynamiken mellan samhällets normer och den 

egna livsvärlden?” kan besvaras utifrån att omgivningen förutsätter att singlarna vill leva i en 

tvåsamhet, medan de själva är nöjda med sitt liv och kritiserar synen på romantiska relationer. 

Det skapas också en dynamik när människor i singlarnas omgivning lever enligt den 

heteronormativa livslinjen och de själva inte gör det. Det kan skapa en känsla av misslyckande 

trots att de egentligen är nöjda med sitt liv. Vår studie visar att kvinnorna upplever dynamiken 

mellan samhällets normer och den egna livsvärlden på ett mer uttalat sätt än männen, vilket 

kan bero på den biologiska klockan.  

 

Studien ger en inblick i hur singelskapet kommer till uttryck i Sverige för singlar i åldrarna 25 

till 35. Samtidigt kan resultatet inte generaliseras i och med att det är en mindre undersökning 

på 10 personer och urvalet är målstyrt, för att kunna generalisera hade ett slumpmässigt urval 

behövts. Däremot säger resultatet fortfarande någonting och kan bidra till att nyansera bilden 
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av hur singelskapet upplevs utifrån den tidigare forskningen. Även om Sverige är ett av de mest 

individualiserade länderna visar den här studien liknande resultat som den tidigare forskningen. 

En större studie, eller framtida studier, skulle kunna visa att det finns skillnader mellan länder 

utifrån individualisering, eller bekräfta att det inte är så stor skillnad. 

I vår studie fokuserade vi på hur den individuella upplevelsen av singelskapet kan förstås 

utifrån begrepp som naturliga inställningen och institutioner, vilket förklarar fenomen på ett 

mer strukturellt plan. I framtida forskning skulle upplevelsen av singelskapet kunna analyseras 

utifrån teorier kring interaktion och identitet i Sverige, för att förstå hur singlar skapar en 

identitet som singlar snarare än hur deras upplevelse av singelskapet kan förstås utifrån normer. 

De skillnader som framkom mellan män och kvinnor i vår studie hade kunnat utvecklas vidare 

i jämförande studier i singelskapet utifrån ett feministiskt perspektiv. Andra förslag till vidare 

forskning är hur ensamstående föräldrar bemöts i samhället och upplever singelskapet eller en 

jämförande studie mellan yngre och äldre singlars upplevelser. Forskningsfältet är väldigt brett 

och därmed finns det mycket att forska om. 
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7.1. Intervjuer 

1. Namn: Amanda 

Ålder: 30 

Intervjudatum: 2022-03-16 

Intervjuns längd: 43 minuter 

Intervjun utförd av Lydia Nanono 

 

2. Namn: Bonnie 

Ålder: 26 

Intervjudatum: 2022-04-19 

Intervjuns längd: 40 minuter 

Intervjun utförd av Louise Berglund 

 

3. Namn: Cornelia 
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Ålder: 25 

Intervjudatum: 2022-04-20 

Intervjuns längd: 45 minuter 

Intervjun utförd av Louise Berglund 

 

4. Namn: Dani 

Ålder: 28 

Intervjudatum: 2022-04-20 

Intervjuns längd: 60 minuter 

Intervjun utförd av Louise Berglund 

 

5. Namn: Ester 

Ålder: 28 

Intervjudatum: 2022-04-28 

Intervjuns längd: 50 minuter 

Intervjun utförd av Louise Berglund 

 

6. Namn: Fanny 

Ålder: 30  

Intervjudatum: 2022-04-29 

Intervjuns längd: 55 minuter 

Intervjun utförd av Louise Berglund 

 

7. Namn: Gustav 

Ålder: 33 

Intervjudatum:2022-04-21 

Intervjuns längd: 40 minuter 

Intervjun utförd av Lydia Nanono 

 

8. Namn: Håkan 

Ålder: 35 

Intervjudatum:2022-04-26 

Intervjuns längd: 40 minuter 

Intervjun utförd av Lydia Nanono 
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9. Namn: Isak 

Ålder: 31 

Intervjudatum: 2022-05-03 

Intervjuns längd: 45 minuter 

Intervjun utförd av Lydia Nanono 

 

10. Namn: Johan 

Ålder: 35 

Intervjudatum:2022-05-04 

Intervjuns längd: 50 minuter 

Intervjun utförd av Lydia Nanono 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

58 
 

8. Bilagor 

8.1. Informationsbrev 

Informationsbrevet är skrivet utifrån en mall från Uppsala universitet, och skickades ut till 

respondenterna innan intervjun. 

Uppsala universitet, 

Sociologiska institutionen 

En förfrågan om deltagande i studie 

Vi är två studenter som nu har påbörjat vårt examensarbete på 15 högskolepoäng vid 

Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet. I examensarbetet undersöker vi hur singlar 

i Sverige idag upplever att det är att vara singel, till exempel utifrån förväntningar från sig 

själva och omgivningen. 

Du tillfrågas därför, i din egenskap som intervjuperson, om ditt samtycke till att medverka i 

den här studien. Du kan lämna samtycke skriftligt via mejl eller muntligt under intervjutillfället. 

Data samlas in under veckorna 16 och 17 genom kvalitativa intervjuer som kommer att ta 

ungefär 45 minuter. Med din tillåtelse kommer vi att spela in intervjun i endast ljudformat för 

att sedan kunna transkribera den. 

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas. 

Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och 

anonymisering, vilket i praktiken till exempel innebär att materialet kommer att avidentifieras 

för att skydda din identitet. Det insamlade materialet kommer att förvaras så att endast vi och 

handledare kommer åt det under arbetets gång. Materialet kommer vidare att analyseras i en c-

uppsats som sedan kommer att publiceras digitalt genom publikationsdatabasen DiVA. 

Om du har några frågor finns våra kontaktuppgifter nedan. 

Med vänliga hälsningar 

Louise Berglund & Lydia Nanono 

Telefon, mejl. Telefon, mejl.  

Handledare: Dr. Dominik Döllinger: mejl.  
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8.2. Intervjuguide 

Inledande frågor 

 

● Hur kommer det sig att du erbjöd dig att vara med i studien? Vad var dina tankar kring 

att vara med och prata om det här? 

● Hur definierar du ordet “singel”? 

● Betyder ordet “singel” något särskilt för dig? 

 

Öppna frågor 

 

● Hur upplever du att det är att vara singel idag? 

● Hur bemöts du som singel av andra människor? 

● Vilka förväntningar upplever du (från dig själv och/eller andra) vad gäller att ha en 

relation? 

● Hur upplever du att det är att dejta idag? 

● Vad skulle en romantisk partner bidra med i ditt liv? 

 

Avslutande frågor 

 

● Hur länge har du varit singel? 

● Vill du ha en partner?/När började du känna att du vill ha en partner? 

● Hur gammal är du?  

● Var bor du? 

● Vill du tillägga någonting annat?/Jag har inga fler frågor. Har du något annat du vill ta 

upp eller fråga om innan vi avslutar intervjun? 
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8.3. Deklarering angående arbetsfördelning 

Inledande formalia (försättsblad, sammanfattning, innehållsförteckning)   

Louise:      50     % Lydia:      50     %  

  

Tidigare forskning  

Louise:      50     % Lydia:      50     %  

  

Teorikapitel  

Louise:      50     % Lydia:      50     %  

  

Metodkapitel  

Louise:      50     % Lydia:      50     %   

  

Resultatkapitel: Datainsamling (kontakter med informanter, datainsamling,  

transkribering)  

Louise:      50     % Lydia:      50     %  

  

Resultatkapitel: Bearbetning av data och presentation av resultat  

Louise:      50     % Lydia:      50     %  

  

Diskussionskapitel  

Louise:      50     % Lydia:      50     %  

  

Bilagor  

Louise:      50     % Lydia:      50     %  

  

Genomläsning av färdigt manus/korrektur  

Louise:      50     % Lydia:      50     %  

  

Förberedelser av oppositioner under uppsatskursen (ej slutventileringen)  

Louise:      50     % Lydia:      50     %  

  

Delaktighet vid oppositioner under uppsatskursen (ej slutventileringen)  
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Louise:      50     % Lydia:      50     %  

 

Ort, Datum        Ort, Datum  

  

Uppsala, 2022-05-20               Stockholm 2022-05-20 

  

Louise Berglund        Lydia Nanono 

  

Louise Berglund    Lydia Nanono 


