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I. Förord 
 
Förra året var jag och min vän på en middag tillsammans med hennes mamma och 
hennes mammas väninnor. Vi började tala om hur det var att vara singel när man 
passerat femtio eftersom att de alla råkade vara singlar. De berättade att de upplevde 
att det var fler kvinnor än män som var singlar i deras ålder och att de verkligen kunde 
uppskatta att leva som singlar men ändå saknade närheten ifrån en parrelation. Jag 
blev överraskad av att kvinnorna inte var särskilt angelägna om att träffa en ny 
partner. Jag kom på mig själv med att tänka ”det måste ju ändå vara ensamt och 
tråkigt”, ”är man ung så finns det ju ändå en poäng med att vara singel ” och ”borde 
de inte skynda sig på och träffa någon så de inte blir ensamma och isolerade när de 
går i pension”.  
 
Detta möte gjorde mig nyfiken på hur det kommer sig att kvinnor i övre medelåldern 
väljer att leva som singlar och hur de upplever sin livssituation – uppsatsämnet var 
givet.  
 
Jag vill tacka alla intervjupersoner som varit med och för att ni delat med er av era 
erfarenheter, tankar och känslor. Utan er hade uppsatsen inte blivit vad den blivit. 
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II. Sammanfattning 
 
Sverige är ett av världens mest individualistiska länder. Befolkningen utgörs till 46 
procent av singlar och den största gruppen singlar är kvinnor i åldersgrupperna övre 
medelålder och äldre (Statistiska centralbyrån, 2012). Syftet med den här uppsatsen är 
att öka kunskapen kring hur svenska heterosexuella kvinnor i gruppen övre 
medelålder upplever singellivet.  
 
Jag använde mig utav välkända teorier och begrepp inom sociologin. De tillämpade 
teorierna och teoretiska begreppen var individualism, rena relationer, 
tvåsamhetsnormen och identitetsskapande utifrån teorier som spegeljaget och 
könsidentitet/könsroller. 
 
Undersökningsproblemet bestod i att beskriva kvinnornas upplevda positiva och 
negativa aspekter utav singellivet, hur deras förutsättningar av att leva som singlar i 
samhället påverkades av omgivningens attityder samt vilken betydelse det hade för 
deras identitet. 
 
Jag valde en deskriptiv metodansats och genomförde en kvalitativ studie i form av 
semistrukturerade intervjuer. Jag genomförde fyra semistrukturerade intervjuer med 
kvinnor mellan 53 och 64 år som var skilda och hade barn från tidigare äktenskap.  
 
Resultatet visade att de positiva aspekterna av singellivet var upplevelsen av 
självständighet, frihet och kontroll. Till de negativa aspekterna hörde ensamhet, 
försämrad ekonomi och att det var svårt att hitta en partner i deras ålder. Det visade 
sig att omgivningens attityder påverkade kvinnornas självbild negativt. Kvinnorna 
hade fått andra förväntningar på sig sedan de blivit singlar och hade därför varit 
tvungna att ändra sitt sociala beteende. Resultatet visade även att singelkvinnornas 
identitet var motsägelsefull då den slets mellan tvåsamhetsnormen och samhällets 
individualistiska ideal.  
 
Jag drar slutsatsen att upplevelsen utav singellivet för kvinnor i övre medelåldern är 
mångsidig. Deras handlingsutrymme är i och med singellivet både begränsat och 
utökat – de har större frihet att bestämma över sin vardag men samtidigt är de 
hämmade vid deltagandet i sociala sammanhang. Omgivningen har en stark inverkan 
på deras identitetsskapande och därmed ofta en negativ inverkan på deras självbild. 
Kvinnorna påverkas i hög grad av tvåsamhetsnormen men också utav individualismen 
vilken är mycket stark i Sverige. Dessa två begrepp står i ett motsatsförhållande till 
varandra vilket gör kvinnornas identitet ambivalent. För att leva upp till båda idealen 
framstår särboförhållandet för kvinnorna som det mest ultimata alternativet till 
singellivet. 
 
Nyckelord: övre medelåldern, singel, individualism, identitet, tvåsamhetsnorm 
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III. Abstract 
 
Sweden is one of the most individualistic countries. The population consists of 46 
percent of singles and the largest group singles are women in the age groups of upper 
middle age and older (Statistiska centralbyrån, 2012). The aim of this paper is to 
increase the knowledge of how Swedish heterosexual women in the upper middle age 
group are experiencing the single life. 
 
I used well-known theories and concepts in the field of Sociology. The applied 
theories and theoretical concepts were individualism, pure relationships, the norm of 
twosomes and identity formation based on theories like the looking glass self and 
gender identity/gender roles. 
 
The research problem was to describe women's perceived positive and negative 
aspects of the single life, how their conditions of living as singles in the community 
were affected by the attitudes and the importance of that for their identity formation. 
 
I chose a descriptive research approach and conducted a qualitative study in the form 
of semi-structured interviews. I conducted four semi-structured interviews with 
women between 53 and 64 years who were divorced and had children from previous 
marriages. 
 
The results showed that the positive aspects of single life were the experience of 
independence, freedom and control. The negative aspects consisted of loneliness, 
deteriorating economy and difficulties to find a partner in their age. It turned out that 
the attitudes from the surrounding society affect the women's self-image negatively. 
The women had different expectations about themselves since they became singles 
and had therefore been forced to change their social behaviour. The results also 
showed that single women’s identity was inconsistent when it was torn between 
twosomes norm and society's individualistic ideals. 
 
I conclude that the experience of the single life for women in late middle age is 
versatile. Their room for maneuvers are in the single life both limited and extended - 
they have more freedom to make decisions in their everyday life, yet participating in 
social contexts inhibits them. The surrounding society has a strong impact on their 
identity and thus often a negative impact on their self-image. The women are greatly 
affected by the standard twosome norm but also out of individuality ideals that are 
very strong in Sweden. These two concepts are in opposition to each other, which 
makes women's identity ambivalent. To live up to both ideals living apart 
relationships appear for the women as the most ultimate alternative to the single life.  
 
Key words: single, upper middle age, individualism, identity. norm of twosomes. 
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1. Inledning 
 
I detta inledande avsnitt presenteras varför valet av uppsatsämne är relevant och 
intressant. Här ges även en förklaring till vad som kommer att undersökas. För att ge 
en tydlig och klar bild över hur uppsatsen är uppbyggd presenteras även en kortfattad 
beskrivning av de olika avsnitten i uppsatsen.  
 
1.1 Bakgrund 
 
Sverige är ett av världens mest individualistiska land. Sveriges befolkning utgörs till 
46 procent av singlar (Statistiska centralbyrån, 2012). Den största gruppen singlar är 
kvinnor i åldersgrupperna övre medelålder och äldre. De flesta singlarna lever 
dessutom i storstäder. Statistiken i storstäderna visar att 14 procent fler kvinnor i 
åldrarna 54-65 år lever i singelhushåll jämfört med män. Dessutom ökar andelen till 
22 procent i åldrarna 65-69 år (Statistiska centralbyrån, 2012). 
 
Tidigare forskning visar att singelkvinnans livssituation inte är helt oproblematisk. I 
en studie gjord av Sandfield och Percys (2003) beskrivs hur den äldre singelkvinnans 
sociala status förknippas med ensamhet och isolering. Studien visar också att 
singelkvinnan upplever att hon behöver förklara dels för sig själv och för 
omgivningen varför hon är singel. Om en kvinna dessutom är fortsatt singel efter en 
viss ålder så ses det som något underligt och avvikande (Sandfield & Percys, 2003). 
Innebörden av att vara singel är något som ses som negativt och stigmatiserande men 
samtidigt kan singeln ses som stark, fri och autonom (Reynolds, Wetherell &Taylors, 
2007). Identiteten som singel har alltså flera olika dimensioner vilket påverkar 
kvinnornas självuppfattning. Sociologerna Evertsson och Nyman (2013) vid Umeå 
Universitet fick dock ett förvånande resultat när de sammanställde sin forskning. Den 
skilde sig nämligen ifrån den tidigare forskningen då det visade sig att speciellt äldre 
singelkvinnor är lyckliga och nöjda med sin tillvaro. 
 
Mitt intresse och val av uppsatsämne grundar sig på att vi faktiskt inte vet särskilt 
mycket om den äldre kvinnliga singeln i Sverige och hennes förutsättningar i 
samhället. Uppsatsämnet ligger i tiden då fler och fler lever som singlar i Sverige och 
det är de äldre kvinnliga singlarna som utgör den största delen av singelhushållen. I 
media diskuteras ofta den strukturella diskrimineringen av singlar i samhället. Ett 
eventuellt införande utav en singelminister har också stått på debattagendan. Detta gör 
mitt ämne både intressant och relevant för den tid vi lever i.  
 
Valet av ämne är vidare relevant för socialt arbete eftersom att kännedom kring och 
förståelse för målgruppen är viktigt för socionomer då de är i kontakt med gruppen i 
klientsamtal, kurativa samtal samt i äldrevården. 
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1.2 Problemdiskussion 
 
Internationellt inom forskningsområdet kring kvinnliga singlar finns det en del studier 
gjorda. Men inom den svenska forskningen är området näst intill outforskat. Både den 
internationella och svenska forskningen studerar oftast singelkvinnor i ett brett 
åldersspann, vilket gör att studier kring endast singelkvinnan i övre medelåldern inte 
har tagit någon plats i forskningen. De flesta studier är även gjorda i England och 
USA vilket gör att denna forskning inte är direkt applicerbar på svenska förhållanden. 
 
Jag anser att det är angeläget att endast studera singelkvinnor i övre medelåldern dels 
för att denna grupp utgör den största andelen av det totala antalet singlar i Sverige 
(Statistiska centralbyrån, 2012).  Det är högst troligt att singellivet i övre medelåldern 
skiljer sig ifrån singellivet i tjugo- och trettioårsåldern eftersom att livet skiljer sig 
mycket åt i övrigt. Därför anser jag att en studie som specifikt rör kvinnliga singlar i 
övre medelåldern behöver genomföras.  
 
Min ambition med den här studien är att utveckla Evertsson och Nymans (2013) 
studie genom att bara fokusera på kvinnor i övre medelåldern och utforska hur 
omgivningen och tvåsamhetsnormer påverkar singelkvinnan och hennes identitet.  
Mitt bidrag till forskningsområdet är en ökning utav kunskapen om singelkvinnan i 
övre medelåldern, en beskrivning av hur hennes livssituation och förutsättningar i 
samhället ser ut.  
 
1.3 Frågeställningar 
 
Jag vill undersöka singelkvinnans upplevelse av att leva som singel i övre 
medelåldern samt ta reda på hur kvinnan själv upplever sin livssituation.  
 
Den här uppsatsen kommer därför besvara följande frågor:  
 

• Vilka positiva respektive negativa aspekter av singellivet upplever 
singelkvinnan? 

• Hur upplever singelkvinnan att hennes förutsättningar i samhället påverkas 
utav omgivningens attityder? 

• Hur påverkas kvinnans identitet av singellivet? 
 
1.4 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att öka kunskapen kring hur kvinnor i övre medelåldern 
upplever livet som singel genom att belysa hur deras livsvärld kan se ut, kopplat till 
normer och identitet.  
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1.5 Uppsatsens disposition 
 
Uppsatsen består av sex avsnitt: inledning, tidigare forskning, teori, metod, resultat 
och avslutande diskussion. Avsnitt om tidigare forskning belyser ett antal tidigare 
studier kring singelkvinnors livssituation. Teoriavsnittet beskriver de teorier som 
kommer att tillämpas i uppsatsens analysdel. I metodavsnittet förklaras hur 
undersökningsproblemet praktiskt ska angripas för att besvara forskningsfrågorna. 
Resultatavsnittet redovisar resultatet av min undersökning. I det sista avsnittet förs en 
avslutande diskussion om resultatet i relation till den tidigare forskning och de teorier 
som redovisats i tidigare avsnitt. Det sista avsnittet består även av de slutsatser som 
jag drar av studien samt betydelsen av studien i vidare forskning.  
 
1.6 Begreppsförklaringar 
 
Singel: en person som inte är involverad i någon form av kärleksrelation. 

Övre medelåldern: åldersgruppen i spannet mellan 50 och 64 år. 
 
Särbo: en person som har en relation med en annan person där båda betraktar sig som 
ett par och båda varseblir att människorna i omgivningen också betraktar dem som ett 
par. De två bor inte i samma hushåll utan lever i var sitt hushåll. I dessa två hushåll 
kan mycket väl också andra bo, till exempel barn eller föräldrar (Trost & Levin, 
2000). 
 
Identitet: våra egna föreställningar och känslor om oss själva, vilka vi är, varifrån vi 
kommer och vilka personlighetsdrag som är typiska för oss (Stier, 2003). 
 

2. Tidigare forskning 
 
Detta avsnitt har sitt fokus på tidigare forskning kring singelkvinnors livssituation. 
Anledningen till detta är för att ge en övergripande bakgrund till singelkvinnors 
förutsättningar i samhället.  Strukturen av detta kapitel är uppdelat i tre delar. Den 
första delen belyser singelkvinnors livssituation, den andra delen belyser hur 
tvåsamhetsnormen påverkar singelkvinnors egen självuppfattning samt hur den 
påverkar omgivningens föreställningar om singelkvinnor. Den avslutande delen är en 
diskussion om tidigare forskning på området relaterat till de kunskapsluckor som 
uppsatsen önskar fylla.  
 
2.1 Litteratursökning 
 
Litteratursökningen gjordes till största det med hjälp av Libris sökmotor, vilket är en 
nationell katalog för samtliga universitet i Sverige. Genom min sökning fick jag fram 
relevant forskning till min uppsats. Till största del har jag valt att använda mig av 
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forskningsartiklar som inte varit äldre än 20 år. Ett annat krav har varit att forskningen 
ska vara internationell eller svensk. De sökord jag använt mig av är: Single, woman, 
singelness, living alone, spinster, never married, middle age, identity, Living apart 
together och särbo.  
 
2.2 Singelkvinnors livssituation 
 
För att ta reda på hur kvinnor i övre medelåldern upplever singellivet har jag letat 
efter studier som säger något om singlars välbefinnande och livsomständigheter. En 
av dessa studier är gjord av forskaren Marks (1996). Studien är mycket omtalad inom 
forskningen kring singlar, av två anledningar. Dels beror det på att det finns få studier 
som gjorts på området och dels på att de flesta studier som har gjorts har varit 
kvalitativa. Marks (1996) forskning har genomförts med hjälp av en longitudinell 
studie med 6 876 respondenter från Wisconsin i USA. Forskaren har undersökt 
psykiskt välbefinnande hos kvinnor och män i åldersgruppen 53-54 år utifrån deras 
civilstånd. Författarens resultat visade att det fanns skillnader mellan gifta/upptagna 
och singlars psykiska välbefinnande. De som var singlar hade sämre psykiskt 
välbefinnande än de som var gifta eller hade en parrelation. Det som singlarna hade 
gemensamt var att de hade större autonomi än de som var gifta. En annan intressant 
del av resultaten var att de kvinnliga singlarna hade ett bättre psykiskt välbefinnande 
än de manliga.  
 
Resultaten indikerade även att kvinnorna som var singlar hade fler 
personlighetsegenskaper som var förknippade med psykiskt välbefinnande och 
personlig utveckling jämfört med de kvinnor som var gifta. Studien speglar en positiv 
bild av singelkvinnans psykosociala hälsa. Dock har den några år på nacken och är 
gjord i USA. Därför är det relevant att lyfta upp en studie som är gjord av Evertsson 
and Nyman (2013). Författarna har undersökt heterosexuella svenska kvinnors 
erfarenheter av att leva som singel. I sin forskning har de lagt fokus på 
samborelationer och beskrivit hur den svenska välfärdsstaten gör det möjligt för 
kvinnor att förbli singlar, även om de har hemmavarande barn. Studien är en 
kvalitativ intervjustudie där 12 heterosexuella kvinnor i åldrarna 22-66 år har 
intervjuats. Kvinnorna framställs som lyckliga med sina liv som singlar och de ser 
singellivet som ett sämre alternativ till att leva i en relation. Singellivet var inte ett 
aktivt val utan snarare en situation som intervjupersonerna hamnat i på grund av en 
separation ifrån en partner.  
 
Att leva som singel innebar för kvinnorna mer frihet, oberoende och kontroll över sitt 
eget liv i jämförelse med när de levde i en relation. Evertsson och Nyman (2013) 
pekar på att det var bristen på jämställdhet i en traditionell samborelation som gjorde 
att intervjupersonerna var försiktiga inför att inleda ett nytt samboförhållande. De var 
oroliga för att deras frihet och kontroll över sina egna liv skulle begränsas. Ett 
särboförhållande sågs därför som ett möjligt sätt att kombinera jämställd intimitet 
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med personlig frihet och självständighet. Författarna menar att det ökade antalet 
singelkvinnor inte nödvändigtvis tyder på en ökad önskan om singellivet i sig eller ett 
förkastande av intimitet utan snarare en konsekvens av de begränsningar som var 
förknippade med ett samboförhållande. Den aspekt av singellivet som informanterna 
upplevde som svårast var den ekonomiska situationen. Kvinnorna var oroliga för 
ekonomin och kände sig ekonomisk sårbara. Flera hade svårigheter med att spara 
pengar och hade fått dra ner mycket på sin konsumtion nu när de endast levde på en 
inkomst. Kvinnorna var inte lika oroade inför att dra ner på sin boendestandard men 
de oroade sig mer för att det sociala livet skulle bli begränsat eftersom deras största 
del av socialt umgänge skedde utanför hemmet och kostade pengar.  
 
Utifrån vad Evertsson och Nyman (2013) upptäckte i sin studie kring samborelationer 
är det relevant att lyfta fram en studie gjord av Trost och Levin (2000) där det 
undersöks varför par väljer att leva i ett särboförhållande. De kom fram till tre 
anledningar som är relevanta för min studie. En av anledningarna var att deras 
respondenter uppfattade att ett parförhållande var något som kom i tillägg till de 
relationer som de hade från förut och att målet inte var att låta parförhållandet ta över 
och ta all plats i stället för andra relationer. Ett exempel var en respondent som inte 
ville flytta ihop på grund av barn som bodde hemma.  Det var enklare att upprätthålla 
relationen till barnen om den nya partnern inte bodde i samma hushåll.  En annan 
anledning till att intervjupersonerna valde att inte leva tillsammans var för att hålla liv 
i spänningen i förhållandet samtidigt som det var lättare att ta till vara på sin 
individualitet. Ytterligare en aspekt handlade om att intervjupersonerna ville vara 
självständiga och att bo tillsammans med en partner skulle innebära att de går miste 
om viktiga sidor av sig själva. 
 
2.3 Tvåsamhetsnormens inverkan på singelkvinnor och deras 
identitet 
 
Tidigare forskning kring tvåsamhetsnormen och dess inverkan på kvinnor bygger 
oftast på kvalitativa intervjuer med singelkvinnor där kvinnorna intervjuas om 
relationer och livet som singel. Denna typ av forskning hänger tätt ihop med 
forskning kring singelkvinnors identitetsskapande, eftersom en människas identitet 
påverkas av omgivningens uppfattningar om henne enligt Stier (2003). På grund av att 
studier om gruppen ”singelkvinnor i övre medelåldern” är begränsad så har jag använt 
mig av den forskning som finns om singelkvinnor i ett bredare åldersspann utifrån 
tvåsamhetsnormen och identitet.  
 
För att ge en bild av singelkvinnors förutsättningar när det kommer till 
identitetsskapande behövs en förståelse för singelkvinnans sociala status. Därför är de 
engelska forskarna Sandfield och Percys (2003) studie värd att belysas. De har 
studerat singelns sociala status, utifrån hur heterosexuella kvinnor talar om relationer. 
Materialet till studien bygger på intervjuer som de gjort med 12 kvinnor mellan 20 
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och 48 år. Kvinnorna var antingen singlar eller hade ett förhållande vid 
intervjutillfället. Författarna beskriver att när intervjupersonerna talade om att ”vara 
singel” så sågs det som ett tillfälligt stadium, en förberedelse inför äktenskapet eller 
följden av ett misslyckande att upprätthålla en parrelation. Att vara fortsatt singel efter 
en viss ålder sågs som underligt och avvikande. Äldre singelkvinnor förknippades 
med ensamhet och isolering. De kvinnor som var singlar upplevde att de behöver 
förklara dels för sig själva och dels för andra varför de var singlar. Kvinnorna ansåg 
även att de själva var ansvariga för att tidigare relationer tagit slut. Vissa hade till och 
med blivit uppmuntrade av närstående att ta på sig skulden för uppbrottet. Studien gör 
det tydligt att upplevelsen av att vara singel genomsyras av starka tvåsamhetsnormer 
och könsroller, vilket blir påtagligt eftersom kvinnan ansågs vara den som ska lägga 
ner det största emotionella arbetet i relationen.  
 
Singelns sociala status beskrivs i Sandfield och Percys (2003) studie som negativ och 
därför är det även intressant att lyfta fram en studie om vilka strategier singlar 
använder sig av för att stå emot stigmatisering. Det är de engelska forskarna Zajicek 
och Koski (2010) som har intervjuat 28 singlar mellan 22 och 88 år.  Författarna 
identifierade tre strategier som singlarna i deras studie använde sig av för att motstå 
stigmatisering. Den första strategin handlade om att framställa sig själv i positiva 
termer som att vara fri, oberoende och att ha kontroll över sitt eget liv. Speciellt 
handlade det om att beskriva sig själv som fullkomlig samt självförverkligad. Den 
andra strategin var hur singlarna hanterade sociala interaktioner. Singlarna undvek 
medvetet platser eller sociala sammanhang som de inte kände sig bekväma med. Ett 
exempel på detta kunde vara att undvika fester där majoriteten av festdeltagarna var 
par.  Den tredje strategin var att se singellivet som det naturliga sättet att leva och 
starkt ifrågasätta tvåsamhetsnormen. 
 
Singelkvinnors identitetsskapande är som tidigare nämnts starkt kopplat till 
tvåsamhetsnormen och singelns ”sociala status”. Detta blir tydligt i en studie som 
gjorts av de engelska forskarna Reynolds, Wetherell och Taylor (2007). Forskarna har 
studerat hur singelkvinnor talar om att vara singel och hur de skapar sin identitet. 
Studien bygger på intervjuer med 30 singelkvinnor i åldrarna 30-60 år. Intervjuerna 
med kvinnorna visade att gamla normer i samhället lever kvar då kvinnorna själva 
förknippade innebörden utav ”att vara singel” som något negativt och 
stigmatiserande. Samtidigt försökte kvinnorna bryta sig ur denna identitet och istället 
skapa identiteten av att vara starka, fria och autonoma kvinnor, kulturen de lever i 
begränsar dock deras utrymme. Reynolds, Wetherell och Taylor (2007) beskriver 
bilden av singeln som väldigt motsägelsefull; å ena sidan är det ett ”misslyckande” 
(singlarna saknar något, det är deras ”fel” att de hamnat i situationen) och å andra 
sidan är det ett eget aktivt val (de är självständiga, individualistiska och ”klarar sig på 
egen hand”). Forskarna beskriver att kvinnorna växlade mellan dessa två identiteter 
under intervjun vilket gjorde att de ofta sa emot sig själva. Studien har satt fingret på 
hur singlars identitet sällan ger utrymme för någon medelväg utan singeln får välja en 
av dessa två identiteter men kan samtidigt inte stanna inom endast en av identiteterna 
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som erbjuds, vilket skapar en motsägelsefull självbild.  
 
2.4 Diskussion kring tidigare forskning 
 
Den tidigare forskningen om singelkvinnans livssituation visar en tudelad bild. Dels 
är singelkvinnan självständig, fri och autonom men även stigmatiserad och ifrågasatt. 
Denna bild är även något som har införlivats i kvinnorna och de bär på en 
motsägelsefull identitet. Ekonomin är svår och kvinnorna känner sig ekonomiskt 
sårbara. Trots detta visar det sig att kvinnor trivs med att leva som singel och att de 
har fler personlighetsegenskaper som är förknippade med psykiskt välbefinnande och 
personlig utveckling jämför med kvinnor som är gifta. Kvinnorna trivs med friheten 
och att ha kontroll över sitt eget liv och vill därför ha ett särboförhållande i fall de 
träffar en ny partner, eftersom de upplever att samboförhållanden begränsar deras 
frihet och autonomi.  
 
Forskningsområdet i Sverige är bristfälligt, vilket återigen visar relevansen för min 
studie. Forskningsområdet baserat specifikt på svenska kvinnor i övre medelåldern är 
helt outforskat. Brist på tidigare studier kan bero på att singelkvinnor i övre 
medelåldern är ett fenomen som troligtvis har uppkommit i och med 
senmodernismen, därmed ökar behovet av studier i takt med samhällets ytterligare 
utveckling och forskningen har inte hunnit med.  

 
3. Teori 
 
I detta avsnitt presenteras de teorier som senare kommer att användas för att 
analysera resultatet av studien. 
 
3.1 Val av teori 
 
I syfte att öka kunskapen kring hur kvinnor i övre medelåldern upplever singellivet 
ska jag undersöka vilka fördelar respektive nackdelar som finns med att leva som 
singelkvinna i övre medelåldern samt hur kvinnans identitet påverkas av omgivningen 
där tvåsamhetsnormen är central. I det föregående kapitlet om tidigare forskning 
beskrivs singelkvinnors livssituation som problematisk samtidigt som en studie visar 
att singelkvinnor trivs och är lyckliga som singlar. I en av studierna trivdes kvinnorna 
så bra med att vara singlar att ifall de skulle träffa en ny partner skulle de vilja vara 
särbos. För att beskriva kvinnans singelliv och dess olika aspekter har jag valt att 
använda mig av de teoretiska begreppen individualism och rena relationer. För att 
utforska kvinnans förutsättningar i samhället kommer jag att använda mig utav 
tvåsamhetsnormen eftersom att den har varit central i tidigare studier. I min tredje 
forskningsfråga som rör kvinnans identitet kommer jag också att använda mig utav 
tvåsamhetsnormen och individualismen tillsammans med identitetsskapande utifrån 
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teorier som spegeljaget och könsidentitet/könsroller eftersom att dessa är högst 
centrala begrepp inom forskningsområdet kring identitet. 
 
3.2 Individualism 
 
För att förklara det teoretiska begreppet individualism behövs det sättas i relation till 
det senmoderna samhället. Det senmoderna samhället syftar på den nuvarande 
utvecklingsfas som människan lever i och som kännetecknas av radikalisering och 
globalisering av modernitetens viktigaste kännetecken (Giddens, 2009). Kortfattat 
avser modernitet det moderna samhälle som växte fram under 1900-talets början med 
industrialismens, kapitalismen, urbaniseringen, avtraditionaliseringen och 
sekulariseringen, vilket medförde att kollektivet fick mindre inflytande och fick stå 
tillbaka för individualismen (Giddens, 2009).  
 
Det finns flera olika definitioner av individualism men en av de vanligaste 
definitionerna är att se individualismen som en process eller utvecklingsriktning, där 
individen som oberoende och självständig aktör blir allt viktigare på bekostnad av 
kollektiva aktörer som kyrka, stat eller politiska partier. Detta innebär att individer är 
mindre beroende av sociala bindningar och traditioner, vilket gör att individen i högre 
grad kan påverka och kontrollera sitt eget liv och sina livsval (Bjereld m.fl., 2005). 
Individualismen betonar egenvärdet i att vara unik, fri och självständig samt och göra 
egna val (Stier, 2012). Att stå fri från kollektivet innebär att man är någon men 
innebär samtidigt ett ansvar för det egna livet och den egna utvecklingen. 
 
Det var också först när individualismen växte sig stark som människans identitet blev 
uppmärksammad. Stier (2003) förklarar det som att den sociala gemenskapen har 
blivit mindre vilket påverkat människors identiteter då de blivit mer otydliga, 
splittrade och problematiska samtidigt som varje människa har inflytande över sin 
egen identitet (Stier, 2012). Giddens (2011) menar att globaliseringen tvingar oss att 
leva på ett mer öppet och reflektivt sätt vilket innebär att vi ständigt reagerar och 
anpassar oss efter en föränderlig omgivning.  
 
3.3 Tvåsamhetsnormen 
 
I Sverige och i västvärlden återfinns en väl etablerad tvåsamhetsnorm. Enligt 
Gustavsson (2006) är tvåsamhetsnormen mer omfattande än heteronormen eftersom 
tvåsamhetsnormen även är väl vedertagen i såväl hetero- som homosexuella 
relationer. Tvåsamhetsnormen är alltså en norm som är internaliserad hos i stort sett 
alla individer i Sverige och i övriga världen. Med internalisering menas den process 
där omgivningens kultur, värderingar och moraluppfattningar successivt blir 
integrerade delar av individens personlighet (Stier, 2003). Att en internalisering har 
ägt rum är tydligt när socialisationens metoder, instrument och innehåll har blivit 
osynliga för den som genomgått processen, det vill säga när individen tror sig göra 
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som han eller hon själv vill. Därför uppfattas de egna värderingarna kring 
tvåsamheten som den ”naturliga” levnadsformen som just personliga uppfattningar 
(Stier, 2003). 
 
Begreppet tvåsamhetsnorm kan bäst förklaras utifrån ett normsystem där juridiska 
lagar, strukturer i samhället, människors attityder och föreställningar upprätthåller 
tvåsamheten som det ideala och naturliga sättet att leva på (Ambjörnsson, 2006). 
Tvåsamhetsnormen är heteronormativ och bygger på att två personer av olika kön ska 
vara monogama och leva tillsammans i en kärleksrelation. Personer som lever i 
polyamorösa förhållande eller par som har sex med en tredje person och/eller andra 
par ses som avvikande (Ambjörnsson, 2006). Att vara kvinna och ha lösa sexuella 
förbindelser utan att vilja ingå i ett förhållande betraktas också som avvikande och 
ifrågasätts därför av omgivningen.  
 
I Sverige är det heller inte tillåtet med månggifte, lagen bestämmer alltså att polygami 
inte är en socialt accepterad samlevnadsform utan tvåsamheten är den enda juridiskt 
tillåtna samlevnadsformen. Det är inte bara i juridisk mening som andra (sam) 
levnadsformer (att vara singel är även det en levnadsform) får utstå sanktioner. Ett 
exempel är att singlar som inte har barn och som har fyllt 29 år inte har rätt till 
bostadsbidrag trots att boendekostnaderna är högre för singlar (Socialförsäkringsbalk 
96 kap 11§ 1 pt). Att vara ensamstående förälder har också konsekvenser; när dennes 
barn fyller 18 år eller avslutat gymnasiet upphör rätten till bostadsbidrag 
(Försäkringskassan, 2013), trots att de flesta 18-åringar fortfarande bor hemma efter 
att de avslutat gymnasiet. Utöver detta bör nämnas de mängdrabatter som ges i till 
exempel mataffärer. De små förpackningarna är dyra medan storhushållen 
subventioneras och som singel ska du betala lika mycket TV-licens som en hel familj 
gör. Detta är endast några exempel på hur tvåsamhetsnormen försvårar för andra 
(sam)levnadsformer. 
 
3.4 Det rena förhållandet 
 
Det svenska samhällets normer och föreställningar kring relationer och förhållanden 
är formade av tvåsamhetsnormer och ”det rena förhållandet”. Anthony Giddens 
(2009) är den engelska sociolog som myntat begreppet ”det rena förhållandet”. 
Kortfattat syftar det rena förhållandet på en social relation som i grunden är beroende 
av den tillfredsställelse eller det utbyte man får av förhållandet i sig (Giddens, 2009).  
 
Till skillnad från relationer i traditionella kontexter är det rena förhållandet inte 
beroende av yttre sociala eller ekonomiska villkor. Motsatsen till det rena förhållandet 
är det tidigare äktenskapet, som dock finns kvar i mer traditionella kulturer och 
samhällen. Äktenskapet i sin traditionella form ses som ett kontrakt, som ofta initieras 
av föräldrar eller släktingar snarare än av de äkta makarna själva. Det ”äktenskapliga 
kontraktet” är i regel starkt påverkat av ekonomiska och sociala aspekter. Det rena 
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förhållandet är så att säga mer fritt och flytande. Generellt har denna syn på 
äktenskapet suddats ut och äktenskapet har blivit ett förhållande som inleds och består 
så länge som äktenskapet ger emotionell tillfredställelse (Giddens, 2009). 
 
Det Giddens (2009)  försöker att illustrera med begreppet ”det rena förhållandet” är 
vad vi i dagens samhälle ställer för krav samt har för förväntningar på en partner- eller 
vänskapsrelation.  Det rena förhållandet är som sagt ett förhållande som uppstår 
enbart på grund av vad förhållandet kan ge de involverade partnerna. Giddens (2009) 
menar också att när det gäller rena relationer som bara existerar för ens egen skull så 
är varje gräl eller tvist mellan partnerna ett inneboende hot mot själva förhållandet. 
Desto mer ett förhållande enbart beror på en själv, desto mer bidrar det också till 
spänningar i förhållandet. Vår tids relationer innebär att vi funderar och reflekterar 
över kvaliteten i våra relationer, och om de inte är till belåtenhet eller ger oss den 
personliga tillfredställelsen vi behöver så bryter vi upp. 
 
3.5 Identitet och identitetsskapande 
 
Begreppet identitet är svårt att definiera eftersom det inte finns någon enkel och 
entydig definition eller allmän uppfattning av vad identitet är (Stier, 2013).  
Stier (2003) beskriver identiteten som ett porträtt av vem eller vad hen är. Identiteten 
är ett självporträtt genom att konstnären (individen) målar en bild av vem och vad hen 
tror sig vara. Samtidigt är andra konstnärer (omgivningen) med och målar porträttet 
utifrån vad och vem de uppfattar att personen är. Med denna målande bild framgår det 
att en individs identitet påverkas av och bör förstås utifrån samhällets premisser och 
den sociala och kulturella omgivningen. Identitet brukar även användas som en 
synonym till självuppfattning, vilket är våra egna föreställningar och känslor om oss 
själva, vilka vi är, varifrån vi kommer och vilka personlighetsdrag som är typiska för 
oss. Vår självuppfattning jämförs sedan med vår ideala självbild, hur vi tycker att vi 
”borde” vara. Självuppfattningen och den ideala självbilden stämmer sällan helt 
överens. Självuppfattningen eller identiteten innehåller på så sätt två delar, självbilden 
och självkänslan. Det är alltså på detta sätt som andras uppfattningar om oss själva 
påverkar och skapar vår egen bild av oss själva (Stier, 2003).  
 
Det finns flera framstående forskare som studerat människans identitet och 
identitetsskapande. För att inte drunkna i alla teorier kring identitetsskapande har jag 
valt att lyfta fram Cooleys teori och begrepp kring identitet (beskrivet av Stier, 2003; 
Trost & Levin, 2010). Cooleys sätt att se på människans identitet utgick ifrån att den 
inte går att förstå utan att ta hänsyn till den sociala omgivningen. För att beskriva 
närmare vad han menade bör hans mest kända begrepp, ”spegeljaget” förklaras.  
 
Spegeljaget innebär att människans självuppfattning och identitet utvecklas i 
samspelet med omgivningen. Människan ser alltså sig själv hos andra och tolkar deras 
uppfattning av henne som genom en ”spegel” (Trost & Levin, 2010). Cooley menade 
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att individen ifrån början har en ”svag” självuppfattning som påverkas och formas i 
interaktionen med andra och därför är individens självkänsla beroende av hur 
omgivningen uppfattar hen.  
 
Ålder är också något som påverkar identiteten då vårt utseende är en stor del av vår 
egen självuppfattning (Stier, 2003). Därför är förändringar i vårt utseende svåra för de 
flesta individer. Samhället visar tydligt att förändringar i det yttre inte är önskvärt då 
en stor del av skönhetsindustrin bygger på ansiktskrämer som reducerar rynkor och 
hårfärg som täcker gråa hårstrån. Detta leder till en förändrad kroppsuppfattning och 
får därför ett större inflytande och betydelse för människans identitet. I Krekulas 
(2006) avhandling beskriver hon hur tidigare forskare inom området identitet och 
åldrande har framhållit att det finns olika normer för kvinnor och mäns åldrande, 
vilket bygger på att män värderas mer utifrån vad de gör medan kvinnor först och 
främst värderas utifrån yttre attribut. Kvinnor antas uppleva mer motvilja och skam 
för att åldras och de förlorar även sin sexuella attraktion tidigare än män. Männens 
åldrande förväntas innebära mer fördelar då de kan erhålla belöningar som prestige, 
makt och högre yrkespositioner.   
 
Inom identitetsforskningen talas det även om könsidentiteter som tilldelas individen 
beroende på vilket kön hen tillhör. Könsidentiteten är förankrad i könsrollerna och 
föreställningarna om vad som är manligt och kvinnligt. Könsrollerna bygger på gamla 
och okritiskt hållna fördomar och stereotyper om hur män och kvinnor är och beter 
sig. Dessa låter sig svårligen förändras och reproducerar sig från generation till 
generation. Förklaringen står sannolikt att finna i könssocialisationen, som är en 
anpassning till samhällets förväntningar och rådande normer, vilket utvecklar 
könsidentiteten. (Stier, 2003).  
 
Det kan dock bli krångligt när man talar om könsroller som ”roller” eftersom att 
betraktningen utav kön som roller ger associationer till att människor skulle kunna 
välja att spela en roll eller inte. Man skulle kunna tro att könsrollen ”kvinna” skulle 
kunna läras av en man. Det könsrollsbegreppet inte fångar upp är att samma handling 
får olika mening om den utförs av en kvinna eller en man. (Trost & Levin, 2010). Ett 
exempel på detta kan vara att ifall en man lämnar sin fru och sina barn för en annan 
kvinna får det inte samma betydelse som ifall en kvinna skulle göra samma sak, vilket 
beror på att vi har olika förväntningar på kvinnor och män. 
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4. Metod 
 
I detta avsnitt beskrivs hur jag ska angripa undersökningsproblemet praktiskt för att 
på bästa sätt besvara mina forskningsfrågor. Jag kommer att presentera val av 
forskningsansats, analysmetod och urval samt diskutera studiens kvalitet och vilka 
etiska aspekter jag har beaktat.  
 
4.1 Ansatser och val av metod 
 
Jag valde en kvalitativ metod till min studie. Med kvalitativ metod eller kvalitativt 
inriktad forskning avses forskning där datainsamlingen fokuserar på ”mjuka” data 
(Patel & Davidsson, 2003). Det kan vara i form av kvalitativa intervjuer och tolkande 
analyser, oftast handlar det om verbala analysmetoder av textmaterial. Den kvalitativa 
intervjun kan hjälpa oss att förstå hur och varför vissa ting eller beteenden har 
uppstått och existerar (Trost, 2005). Den kritik som riktats mot den kvalitativa 
forskningen har sin utgångspunkt just i att den är subjektiv och inte går att mäta (Patel 
& Davidsson, 2003). Men eftersom uppsatsens syfte är att studera intervjupersonernas 
subjektiva upplevelse av att leva som singel är metoden lämplig. Ett ytterligare 
argument för att använda den kvalitativa metoden är att jag ville undersöka 
intervjupersonernas livsvärld kopplat till normer och identitet, vilket är mycket svårt 
att göra med hjälp av den kvantitativa metoden eftersom detta är något som kommer 
till uttryck ”mellan raderna”.  
 
I valet av intervjuform finns det tre olika typer att välja mellan: öppen intervju, 
strukturerad intervju och semistrukturerad intervju, vilket syftar på hur den kvalitativa 
intervjun är strukturerad (Aspers, 2011). Den öppna intervjun innebär att 
intervjupersonen inte utgår ifrån förutbestämda frågor utan är mer intresserad av 
intervjupersonens tankar kring ett fenomen och vill därför inte styra intervjun genom 
sin egen förförståelse (Lantz, 2007). I den strukturerade intervjun utgår 
intervjupersonen ifrån ett frågeformulär där frågorna ofta har fasta svarsalternativ. 
Denna intervjuform används när intervjuaren vill studera ett specifikt fenomen.  Jag 
valde att genomföra semistrukturerade intervjuer som är ett mellanting mellan den 
öppna intervjun och den strukturerade intervjun. En semistrukturerad intervju innebär 
att intervjuaren har ett antal frågor som hen läser upp för intervjupersonen samtidigt 
som intervjuaren kan följa upp de svar som intervjupersonen ger (Aspers, 2011). På så 
sätt gav den semistrukturerade intervjuformen möjlighet för både mig som intervjuare 
och intervjupersonerna att avvika ifrån intervjuguiden och ta upp andra ämnen kring 
singellivet än vad jag i förväg hade tänkt ut. Att det fanns en viss struktur i intervjun 
var dock bra eftersom att jag ville att samtliga intervjupersoner skulle besvara samma 
frågor, vilket underlättade besvarandet av mina forskningsfrågor.  
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Vid val av forskningsansats finns det flera olika ansatser att välja mellan däribland 
explorativa, deskriptiva och hypotesprövande. Jag valde en deskriptiv ansats, även 
kallad ”beskrivande undersökning”. Den deskriptiva ansatsen används inom 
forskningsområden där det redan finns en viss mängd kunskap. Ofta rör en deskriptiv 
ansats förhållanden som ägt rum eller förhållanden som äger rum just nu. I denna 
form av beskrivande undersökningar begränsar forskaren sig till att undersöka några 
aspekter av det fenomen hen är intresserad av (Patel & Davidsson, 2003). Eftersom 
det finns en viss mängd med forskning kring singlar men begränsat med forskning 
rörande singelkvinnor i övre medelåldern är den deskriptiva forskningsansatsen att 
föredra.  
 
4.2 Val av analysmetod 
 
För att analysera resultatet av intervjuerna valde jag att använda mig utav en 
innehållsanalys som analysmetod. Innehållsanalysen kan användas för att analysera 
alla typer av texter som till exempel romaner, psykolog-patientsamtal eller läroböcker 
(Bergström & Boréus 2012). Termen innehållsanalys används framför allt om 
analyser där tillvägagångssättet består av att kvantifiera förekomsten av eller mäta 
vissa företeelser i texter (Bergström & Boréus 2012). Innehållsanalysen kan användas 
i både kvantitativ och kvalitativ forskning. Eftersom jag valde att använda mig utav 
kvalitativ metod beskriver jag vidare här hur jag tillämpade den kvalitativa 
innehållsanalysen vid analysen av mina intervjuer. 
 
I genomförandet av en innehållsanalys är kodning av materialet en viktig del och det 
finns olika sätt att gå till väga (Bergström & Boréus 2012). Kodning innebär att 
forskaren kategoriserar och reduceras meningen i långa intervjuuttalanden till några få 
och enkla kategorier (Kvale, 2009). Kategorierna kan vara utvecklade på förhand eller 
växa fram under analysens gång. I mitt fall var kategorierna dels bestämda i förväg 
och dels utvecklade i efterhand. Meningen med kodningen är att underlätta arbetet 
med analysen genom att ge en överblick över stora mängder transkriberat 
intervjumaterial (Kvale, 2009). Jag utformade ett kodschema, vilket är lämpligt vid 
manuell kodning enligt Bergström & Boréus (2012) vilket var den typ av analys jag 
genomförde.  
Fördelen med manuella analyser är att betydligt mer komplicerade bedömningar och 
tolkningar kan göras (Bergström & Boréus, 2012). Efter kodningen sammanställdes 
hela materialet. Mitt samlade resultat av intervjuerna tolkades senare och analyserades 
i relation till uppsatsens frågeställningar och syfte.  
 
Bergström och Boréus (2012) beskriver att en av nackdelarna med innehållsanalysen 
består i att den missar det outtalade och underförstådda. Därför behövde jag vara 
uppmärksam på detta när jag kodade materialet eftersom att jag till stor del studerar 
normer och identitet, vilka ofta är outtalade. Anledningen till att jag valde att använda 
mig av denna analysmetod trots allt är för att den är enkel att tillämpa samt vanligt 
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förekommande i analyser av intervjumaterial. Jag anser även att innehållsanalysen är 
ett bra hjälpmedel för att skapa struktur i ett omfattande intervjumaterial samt skapa 
ordning i resultat och analys, vilket främjar förståelsen för den som tar del av den här 
uppsatsen. 
 
4.3 Urval 
 
Enligt Trost (2005) är det bra att begränsa antalet intervjuer, annars finns det risk för 
att materialet blir för stort för att analyseras på ett korrekt sätt. Fokus ska vara på 
kvalitet och inte kvantitet när det kommer till kvalitativa intervjuer (Trost, 2005). 
Enligt Kvale (2009) finns det dock även risker med att göra ett för få antal intervjuer. 
Ett för litet antal intervjupersoner begränsar studiens generaliserbarhet. Kvale (2009) 
håller dock med Trost (2005) om att ett för stort antal kan gör det svårt att göra en 
mer ingående tolkning av intervjuerna. I linje med den här uppsatsens omfattning och 
tidsspann bedömde jag att fyra semistrukturerade intervjuer var en lämplig 
urvalsmängd. 
 
Urvalet skedde genom en så kallad snöbollsselektion. Snöbollsselektion är en 
selektionsprocess där forskaren tar hjälp av ”fältet” för att identifiera personer med de 
egenskaper som forskaren är intresserad av att studera (Aspers, 2011). Jag upplevde 
att det var svårt att få tag i respondenter, dels skulle de uppfylla urvalskriterierna 
(kvinna mellan 50-64 och singel) och sedan skulle de dessutom ställa upp. Flera 
tillfrågade tackade nej, främst på grund av ämnets känslighet. 
 
Jag utgick ifrån en singelkvinna i övre medelåldern som jag känner och bad henne 
fråga vänner och bekanta som är singlar, om de ville medverka i en intervju. 
Nackdelen med snöbollsselektionen är att jag endast får tillgång till en viss del av 
”fältet” (Aspers, 2011). Av den anledningen letade jag upp den tredje 
intervjupersonen genom ett bekvämlighetsurval då jag frågade runt i min 
bekantskapskrets om de kände någon som kunde tänka sig att sälla upp på en intervju.  
 
Innan intervjutillfället hade jag inte träffat någon av intervjupersonerna vilket jag tror 
kan ha både fördelar och nackdelar. Att vi inte hade träffats förut kan ha bidragit till 
att de inte kände att de kunde vara helt uppriktiga under intervjuerna. Men det kan 
även ha inneburit att de kände sig relativt anonyma och därför upplevde att de kunde 
öppna sig och vara ärliga. Att jag inte kände de sen tidigare var dessutom en fördel 
under analysarbetet eftersom att jag inte hade några förutfattade meningar kring vilka 
de var som personer vilket hjälpte mig att vara mer objektiv i mina tolkningar. 
 
Respondenterna bestod utav fyra heterosexuella singelkvinnor i övre medelåldern 
mellan 53-64 år som bor i en svensk storstad. Alla har varit singlar mellan 5 till 15 år. 
Samtliga kvinnor hade haft längre relationer och levt ihop med en man tillsammans 
med deras gemensamma barn i 15 till 30 år innan de skiljde sig. Några av 
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informanterna hade haft kortvariga relationer men ändå definierat sig som singlar. 
Alla intervjupersonerna bor i en svensk storstad. Namnen som används i uppsatsen är 
fingerade för att för att upprätthålla intervjupersonernas anonymitet. De fingerade 
namnen är ”Anna”, ”Karin”, ”Marie” och ”Ellen”. Alla kvinnor hade barn. Två av 
kvinnorna hade vuxna barn som fortfarande bodde hemma hos dem. En av 
intervjupersonerna hade ett barn som var under arton år och bodde hemma hos henne.  
 
4.4 Genomförandet av intervjuerna 
 
Vid genomförandet av intervjuerna fick informanterna själva välja när och var 
intervjun skulle ske. Detta resulterade i att en intervju skedde i intervjupersonens hem 
och de andra tre genomfördes i privata rum på respektive intervjupersons arbetsplats. 
Intervjuerna tog cirka en timma och genomfördes under vecka 46, 2013. Inför 
intervjuerna hade jag förberett en intervjuguide. I intervjuguiden fanns olika teman 
med tillhörande frågor formulerade utifrån uppsatsens forskningsfrågor och syfte. Jag 
följde Patel och Davidssons (2003) konkreta råd om hur intervjufrågor kan utformas 
samt övriga aspekter som är viktiga att tänka på vid kvalitativa intervjuer. Några av 
dessa råd var att intervjuguiden bör bestå av korta intervjufrågor för att få långa 
spontana intervjusvar. Intervjun bör inledas med ett antal neutrala bakgrundsfrågor 
och några ledande inledningsfrågor. Intervjun bör även avslutas med ett antal neutrala 
frågor som ger utrymme för kommentarer kring intervjun. Syftet är att det ska ger 
möjlighet för intervjupersonerna att lägga till sådant som inte kommit med i frågorna 
men som intervjupersonerna upplever som betydelsefullt för intervjun (Patel & 
Davidsson, 2003). Samtliga intervjuer spelades in, transkriberades, kodades och 
sammanfattades för att underlätta min analys.  
 
4.5 Undersökningens kvalitet: validitet, reliabilitet och 
generaliserbarhet 
 
Med god validitet menas i stora drag att man mäter det som är avsett att mäta (Patel & 
Davidsson, 2003). Validitet i den kvalitativa forskningen gäller därför snarare hela 
forskningsprocessen än bara metoden. Vid datainsamlingen kopplas validiteten till om 
forskaren lyckats skaffa en grund för att göra en trovärdig tolkning av den studerades 
livsvärld och om forskaren lyckats fånga det som är mångtydigt och kanske 
motsägelsefullt. Jag anser att mina semistrukturerade intervjuer innehar en relativt 
god validitet därför att jag ställde frågor som gav svar på mina forskningsfrågor, samt 
frågor som var väl tillämpbara för de teorier som har presenterats.  
 
Kortfattat innebär begreppet reliabilitet tillförlitligheten i mätningen (Patel & 
Davidsson, 2003). För att en undersökning ska ha hög reliabilitet ska resultatet bli 
detsamma vid upprepade mätningar och oberoende av vem som utfört 
undersökningen. Begreppet reliabilitet har dock en annan betydelse i kvalitativ 
forskning jämfört med den kvantitativa. Om till exempel en intervjuare intervjuar en 
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person flera gånger och ställer samma fråga men får olika svar är det i en kvantitativ 
forskning ett tecken på låg reliabilitet. I den kvalitativa forskningen behöver detta inte 
ses som låg reliabilitet då det kan bero på att intervjupersonen fått nya insikter eller 
lärt sig något utifrån den tidigare intervjun. Om intervjufrågorna lyckats fånga in den 
unika situation som råder vid undersökningstillfället är det viktigare än att 
intervjupersonerna svara på samma sätt. En låg reliabilitet inom kvalitativ forskning 
kan orsakas av till exempel slarv och skrivfel i transkriberingen av intervjuerna, 
oläsliga anteckningar, missförstånd vid intervjuer eller andra felaktigheter under 
datainsamlingen (Patel & Davidsson, 2003).  Ljudupptagningen vid inspelningarna av 
mina intervjuer var mycket god. I arbetet med transkriberingen var jag mycket 
noggrann. I fall där jag var osäker på vad en intervjuperson egentligen menat med sitt 
svar tog jag kontakt med henne för att på så sätt få klarhet och undvika 
misstolkningar. Med bakgrund av detta anser jag att mina semistrukturerade intervjuer 
innehar relativt god reliabilitet.  
 
När det kommer till generaliserbarhet är det ofta något som är problematisk i 
kvalitativa studier (Patel & Davidsson, 2003). För att en kvalitativ studie ska vara 
generaliserbar behöver resultatet kunna generaliseras till en större population, vilket 
kan göras om urvalet sker systematiskt och väljs ut slumpmässigt (Kvale, 2009). Mina 
intervjuer är alltså inte generaliserbara eftersom att mitt urval är litet och eftersom att 
respondenterna inte valdes ut slumpmässigt. Trots detta kan mitt resultat ge en 
indikation på hur det kan förhålla sig.  
 
4.6 Etiska överväganden 
 
När en forskare gör en vetenskaplig studie måste hen genomföra den utifrån de regler 
som forskarsamhället har ställt upp och de främsta redskapen en forskare kan använda 
sig av är de gällande etiska reglerna (Aspers, 2011). I genomförandet av mina 
intervjuer använde jag mig av vetenskapsrådets etiska regler, vilka är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, 
som är grundläggande för det så kallade individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 
2013). Eftersom intervjuerna lyfte upp frågor kring privat natur fanns risk för att 
ämnet skulle röra upp känslor. På grund av detta var det extra viktigt att informera 
intervjupersonerna om deras rättigheter. Detta gjordes genom att informanterna fick 
ett informationsbrev i samband med intervjun som de fick läsa igenom (se bilaga 1). 
Vid intervjun gick jag även igenom informationsbrevet tillsammans med 
intervjupersonen för att säkerhetsställa att hon var införstådd med sina rättigheter. Jag 
var också noggrann med att tydliggöra att ifall det var någon fråga som hon inte ville 
svara på så behövde hon inte och om hon kände sig illa tillmods under intervjun, 
kunde intervjun avbrytas när som helst. Efter själva intervjun frågade jag hur 
intervjupersonen upplevt intervjun samt om det var något som sagt som hon inte ville 
skulle transkriberas. I efterhand skickades även transkriberingen av intervjun ut till 
respektive respondent för att ge dem möjlighet att invända ifall det fanns något de inte 
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ville skulle vara med i uppsatsen. Under arbetet med transkriberingen har 
respondenternas namn samt platser och omständigheter ändrats eller uteslutits för att 
säkerhetsställa respondenternas anonymitet. Eftersom att jag valde att använda mig 
utav snöbollsselektion så är några av intervjupersonerna bekanta med varandra. 
Därför var jag noggrann med att erbjuda respondenterna att ta del av transkriberingen 
innan uppsatsen publicerades. 

 
5. Resultat 
 
I detta avsnitt kommer resultatet ifrån min undersökning att redovisas utifrån olika 
teman. Dessa teman kommer att illustreras med hjälp av citat ifrån 
intervjupersonerna. I nästa avsnitt görs en djupare analys kopplat till teorin som 
tidigare presenterats och därför kommer jag inte att gå in så mycket på teorin även 
om jag använder begreppen i de olika temana.  
 
5.1 Val av teman 
 
Jag valde att strukturera resultatet utifrån de tre frågeställningar som jag ska försöka 
att besvara i min uppsats. Temana fick utgöras utav nyckelord som uppkom som ett 
resultat av analysen, relaterade till frågeställningarna. De valda temana är Frihet, 
självständighet och kontroll, Ensamhet och utsatthet, Ekonomisk sårbarhet, Ökade 
krav och minskat utbud, Ambivalens samt Nya sociala spelregler.  
 
5.2 Frihet, självständighet och kontroll 
 
Kvinnornas singelliv innebar både negativa och positiva aspekter. Till det positiva 
hörde att känna sig fri och självständig och att ha kontroll över sitt eget liv. Kvinnorna 
upplevde att de inte behövde kompromissa utan bestämde själva över sin egen 
tillvaro. Denna självständighet och frihet var något som kvinnorna inte hade haft i 
samma utsträckning när de levde i en parrelation. Både friheten och självständigheten 
beskrevs på olika sätt av intervjupersonerna. Övergripande sågs friheten av kvinnorna 
som att ha möjlighet att bestämma när, vad och hur saker skulle göras, eller inte göras 
alls. Intervjupersonernas syn på att vara självständig kan i grova drag beskrivas 
genom att kvinnorna upplevde att de klarade sig själva, kände att de hade kontroll 
över sitt eget liv och kunde påverka sin egen livssituation i högre utsträckning. Ellen 
och Karin talade om friheten som kom i samband med att de blev singlar på följande 
sätt.  

”Det är den där friheten. Jag känner ju liksom lite så här att jag kan göra precis vad 
jag vill. Det har man ju inte haft på väldigt länge. Jag kan nog nästan känna mig lite 
euforisk av denna frihetskänsla.” /Ellen 
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Citatet illustrerar hur mycket mer frihet kvinnorna hade som singlar jämfört med att 
leva i en parrelation. I samband med intervjun pratade Ellen om att det var en häftig 
känsla att kunna göra precis vad hon vill och att hon hade lekt med tanken att flytta 
till varmare breddgrader.   

”Det bästa med att vara singel är att kunna bestämma själv vad jag ska göra. Har jag 
planer på att göra något så gör jag det. Jag har frihet att göra precis som jag vill. 
Sedan kan jag äta, sova och läsa när jag vill.” /Karin 

Detta citat visar också tydligt att flera av de krav som kvinnorna hade innan hade 
försvunnit i och med att de blev singlar. Att leva i en parrelation innebär att båda i 
relationen behöver ta stor hänsyn till varandra och kompromissa om mycket. I 
samtalet med Karin lyfter hon fram hur hon äntligen kan få välja när hon ska äta och 
sova, vilket för henne innebär en nyvunnen känsla av frihet som hon inte haft tidigare, 
eftersom att vara i en relation innebär att man även behöver fatta gemensamma beslut 
om när man ska äta och sova vilket hon hade upplevt som påfrestande då de hade 
olika arbetstider. 

Att kvinnorna kände sig mer självständiga som singlar berodde på att de varit tvungna 
att ”klara av saker på egen hand”. Detta hade varit ansträngande för många men hade 
samtidigt inneburit att de fått en ökad känsla av att vara självständiga, vilket flera av 
intervjupersonerna trodde hade bidragit till ett bättre självförtroende och självkänsla. 
Karin berättade om hur skilsmässan med följden att hon att tvingats klara sig själv 
hade inneburit att hon kände sig mer självständig. 

”Det som har stärkt mig mycket är att klara mig själv. Att våga bo själv, sova själv 
och klara ekonomin själv. Jag känner att min självständighet har gjort att jag vågar 
pröva på nya saker som jag aldrig gjort innan.” /Karin 

Citatet illustrerar att bli singel innebär en utmaning i form av att var tvungen att klara 
sig själv men samtidigt kan ge en tillfredsställelse som väger upp det svåra med att 
behöva bli självständig. I Karins fall hade hon inte tagit ansvar för ekonomin på över 
20 år, vilket innebar en stor omställning för henne. Men i samband med att hon blev 
singel var hon tvungen att klara av sin egen ekonomi. Hon berättade att detta kändes 
mycket jobbigt i början men att hon nu är stolt och glad över att kunna klara av detta 
själv och att hon nu mera känner en tillfredställelse i att hon kan lägga sina pengar på 
det hon själv vill.  

Utifrån de positiva aspekterna med att vara singel beskrev flera av respondenterna att 
de upplevde att både deras självförtroende och självkänsla hade blivit bättre sedan de 
blivit singlar.  En av intervjupersonerna kände däremot inte att hennes självförtroende 
och självkänsla hade förändrats varken från eller till sedan hon blev singel. Av några 
informanter beskrevs också självförtroendet som lågt inför nya relationer och kunde 
utgöra ett hinder när det till exempel handlade om att flörta med andra. Karin 
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berättade att hennes självkänsla och självförtroende förändrades till det positiva efter 
att hon varit singel en period.  
 
”Min självkänsla var ju väldigt låg då när han stack ifrån mig. Men sen när jag 
märkte att vänner stannade kvar även om jag inte var gift med honom längre så 
stärkte det både min självkänsla och mitt självförtroende.” /Karin 

Detta citat visar hur viktigt det kan vara för självförtroendet och självkänslan att få 
stöd ifrån vänner och familj efter ett uppbrott ifrån en längre relation. Karin berättade 
att hon i samband med skilsmässan var orolig för att hennes vänner inte skulle stanna 
kvar eftersom alla hennes vänner var gemensamma med hennes man. Karin beskrev 
hur hon tidigare haft en identitet som var beroende av att hon var gift med sin man 
eftersom de gjorde allt tillsammans. Att bli singel hade för henne inneburit att hon 
vara en egen person med en egen identitet, vilket stärkt hennes självförtroende och 
självkänsla.  
 
5.3 Ensamhet och utsatthet 
 
När vi talade om de negativa aspekterna med singellivet kom ensamhet och ekonomin 
upp som det svåraste att hantera. Ordet ensamhet innebar inte bara den fysiska 
ensamheten utan det handlade till stor del om att inte ha någon partner att dela sin 
vardag med. Samtidigt beskrev flera av intervjupersonerna att de hade erfarenhet utav 
att känna sig ensamma i ett parförhållande och den ensamhetskänslan var mycket 
starkare och svårare. De respondenter som hade blivit singlar när deras barn var små 
kände sig också mycket ensamma i rollen som ensamstående förälder.  En av 
intervjupersonerna upplevde den fysiska ensamheten som den mest påtagliga och hon 
beskrev det så här. 

”Jag tycker att det är jättejobbigt att komma hem till en tom lägenhet.” /Karin 

Karin berättade att hon kände sig mycket ensam eftersom hon bodde själv och barnen 
hade flyttat hemifrån. Samtidigt gav ensamheten henne lugn och ro i hennes tillvaro 
och hon skulle inte vilja bo ihop med någon igen. När Karin reflekterade närmare 
kring vad det var hon saknade med att bo ihop med någon så handlade det snarare om 
att hon ”sörjde” att barnen inte bodde hemma längre än att hon saknade en partner att 
bo tillsammans med. För Ellen handlade ensamheten mer om att inte ha någon att dela 
det vardagliga med.  
 
”Har man ett bra förhållande så har man ju någon att dela vardagliga bekymmer 
med. Det har ju inte jag. Det blir ju också så här att ens vänner blir ju väldigt viktiga 
när man behöver någon att prata med. Då blir de väldigt viktiga. Särskilt vi kvinnor 
vill ju diskutera med någon vi har förtroende för. Det känner jag absolut att jag har. 
Däremot kan jag ju inte ringa dem och fråga ’nu har jag köpt ett par stövlar på öppet 
köp, vilka ska jag ha?’ Men i de stora frågorna känner jag att jag har nära vänner 
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som jag kan prata med.” /Ellen  

Citatet belyser att andra relationer blir viktigare när man blir singel. För Ellen 
handlade det om att hennes nära vänskapsrelationer blev viktigare och att hennes 
vänner fungerade som betydelsefulla samtalspartners istället för en partner. Det hon 
kände att hon saknade var helt enkelt någon att dela det vardagliga med. I övrigt hade 
hon andra relationer som tillfredsställde hennes känslomässiga behov. Marie berättade 
att hon kände sig ensam i rollen som förälder. 

 
”Ja, man är ju mer ensam. Till exempel med barnen har man ju inte haft någon att 
bolla med på det sättet. Och speciellt i och med att han ville hålla sig där borta med 
den nya familjen var jag ju ensam med allting. Så att ventilera och tjöta med någon 
vuxen person har jag ju saknat. Det ska jag inte sticka under stolen med.” /Marie  
 
Marie beskrev hur ensam hon kände sig som ensamstående förälder. Detta var något 
som flera av intervjupersonerna också hade upplevt. De som hade haft vuxna barn när 
de blev singlar hade också upplevt sig ensamma i föräldrarollen även om deras barn 
var vuxna. Att inte ha en relation till barnens pappa var något som flera beskrev som 
besvärligt och som en form av sorg. Flera beskrev att de saknade att ha en annan 
förälder att prata med om barnen, oavsett om barnen var små eller vuxna. I Maries fall 
hade hon velat ha någon att prata med när det till exempel handlade om att fatta beslut 
kring barnen. 

5.4 Ekonomisk sårbarhet 
 
Ekonomin var också något som hade påverkat informanterna negativt och flera fick 
kämpa för att ”få ihop” det. Kvinnorna hade fått en minskad inkomst i och med att de 
inte levde på två inkomster längre. Själva singellivet var också dyrare att leva 
eftersom de inte länge hade någon att dela hyra och övriga kostnader med. Ekonomin 
hade även en känslomässig del i och med att deras ekonomiska försörjning endast 
vilade på deras egna axlar. De oroade sig för oväntade utgifter, sjukdom och 
pensionen. Ellen beskrev på vilket sätt singellivet var dyrare än att leva i ett 
samboförhållande.  

”Det tror jag också är en fälla att om man vill leva det där dejtinglivet och gå ut och 
vara ute mycket och så där. Att man tror att man kan ha den boendestandarden man 
hade innan. Man vill resa som man gjort innan och så vill man äta som man gjort 
innan. Det är väldigt få som kan göra det utan att det blir ekonomiska konsekvenser 
av det. För det är ju liksom inte direkt gratis att leva ett ”singelliv”. Om man då 
lägger i det singellivet att man är ute mycket mer och gör mycket mer.” / Ellen 

Detta citat illustrerar att när man blir singel så behöver de flesta dra ner på sin 
levnadsstandard och anpassa sig efter en mer begränsad ekonomi. Detta var något 
som några av intervjupersonerna hade upplevt som svårt eftersom deras man hade 
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tjänat mycket mer än dem blev det ett ”iskallt uppvaknande” som en intervjuperson 
uttryckte det. Eftersom kvinnan oftast är hemma med barnen och tjänar mindre än 
mannen så får kvinnan en sämre pension, vilket gör kvinnan mer ekonomiskt sårbar 
än mannen vid en skilsmässa. Detta var också fallet för intervjupersonerna eftersom 
det dels var de som varit hemma med barnen och tjänat mindre än sina män. Anna 
berättade hur hon tvingats göra avkall på mycket på grund av ekonomin.  

”Det finns mycket som jag och mina barn tvingats göra avkall på grund av ekonomin. 
Det är väl någonting jag kan känna som en liten sorg. Att inte kunnat ge dem allt jag 
velat och att inte kunnat resa iväg.” /Anna 

Citatet belyser hur svårt det kan vara för en ensamstående förälder att få ekonomin att 
gå ihop. Anna berättade att hon fått ekonomiskt stöd ifrån sin familj när det handlat 
om oväntade utgifter eller om barnen hade önskat sig något speciellt. Hon beskrev sin 
ekonomiska situation som skör och att hon hade önskat att hon hade kunnat ge barnen 
mer utlandssemestrar. Samtidigt berättar hon att hon är glad över att barnen har lärt 
sig pengars värde och därför verkligen uppskattar de saker de gör tillsammans. När vi 
träffas bor barnen fortfarande hemma men hon berättar att när den yngsta går ut 
gymnasiet kommer det att bli ännu mer ekonomiskt tajt eftersom hon då inte längre 
har rätt till bostadsbidrag. 
 
5.5 Högre krav och minskat utbud 
 
Det fanns en till negativ aspekt med att vara kvinna och singel i övre medelåldern som 
var tydligt kopplad till deras ålder. Alla intervjupersonerna beskrev nämligen att det 
var mycket svårt att träffa en partner i deras ålder. Kvinnorna trodde att det berodde 
på flera faktorer. Det var tre faktorer som alla kvinnorna talade om på ett eller annat 
sätt. Dels upplevde de att det finns fler kvinnor än vad det fanns män på 
singelmarknaden, vilket innebar att det fanns ett begränsat antal singelmän att tillgå. 
Dels handlade det om att det fanns få naturliga mötesplatser för singlar i övre 
medelåldern att träffas på.  

Kvinnorna hade prövat att gå på krogen, några hade provat nätdejtning och några 
hade varit med i en förening för singlar som är femtio plus. Kvinnorna upplevde att 
dessa mötesplatser var dåliga för att träffa en seriös partner.  Den tredje faktorn 
handlade om att de med åldern kände att de hade blivit mer rigida i vad de ville få ut 
av en relation och därför var mindre flexibla. Anna beskrev att vara singel under en 
längre tid hade gjort henne osäker inför nya relationer och att flörta med andra. 

”I och med att jag inte haft några relationer efter jag skiljt mig så kan jag känna att 
självförtroendet inte är på topp. Att tröskeln liksom blivit lite högre. Jag känner 
kanske att jag inte skulle vara gångbar på marknaden av olika anledningar. Att man 
är lite äldre och att jag inte vågar på samma sätt.” /Anna  
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Det Anna beskriver är hur två faktorer samverkar för hennes låga självförtroende 
kring nya relationer och att flörta. Anna berättade att hon kände sig ovan och 
ringrostig inför att träffa en ny partner. Hon trodde att detta berodde på att det var så 
många år sedan hon hade varit ute i ”svängen” och flörtat och dejtat eftersom hon 
varit ensamstående förälder och valt att prioritera barnen framför ambitionen att träffa 
en ny partner. I och med att hon hade blivit äldre kände hon sig också osäker på om 
hon var ”gångbar på marknaden”. Detta var något som hon upplevde hämmande 
henne inför att finna en ny partner. Karin berättar om när hon blev singel och hur hon 
fick höra av andra hur svårt det var att hitta någon ny partner när man passerat femtio. 
  
”Jag kommer ihåg när jag träffade en annan singelkvinna när jag nyligen blivit 
singel. Jag frågade henne om hon inte träffat någon ny. Då sa hon att i min ålder är 
det ju kört. Det är ju jättesvårt. Då var jag inne i en tidigare fas då jag trodde att jag 
skulle hitta någon. Men idag förstår jag vad hon menade.” /Karin 
 
Detta citat visar tydligt att det är allmänt känt för kvinnor i övre medelåldern som har 
varit singlar en period att det är mycket svårt att träffa en partner. Karin berättade att 
hon främst upplevde att det inte fanns några män i hennes ålder som var singlar. Hon 
trodde att det berodde på att det var många män som träffade en yngre kvinna och att 
män hade ett större åldersspann att välja mellan eftersom de kunde träffa både yngre 
och äldre kvinnor medan kvinnor oftast träffar en äldre man så var deras möjligheter 
att träffa någon mer begränsade. Karin beskrev också att när man är yngre träffar man 
mer folk eftersom man studerar och byter jobb och därför ingår man i fler sociala 
sammanhang där det finns möjligheter att träffa någon. Flera av intervjupersonerna 
berättade att man ofta träffas på jobbet men att det inte var troligt för dem eftersom de 
dels arbetade inom kvinnodominerade yrken och att de kollegor som var män hade de 
arbetat tillsammans med i flera år och hade det funnits en attraktion mellan dem så 
hade de redan varit tillsammans. Anna berättade att det var svårt att finna naturliga 
mötesplatser att träffa en partner på.  
 
”Det finns för få mötesplatser för min generation.”/Anna 

Detta citat var ett genomgående tema för intervjupersonerna då de alla upplevde att 
det fanns få mötesplatser för att träffa någon i deras ålder. Anna berättade att hon 
hade provat på olika forum för att träffa en partner men det var inget forum som hon 
tyckte hade varit bra. Hon hade inte några positiva erfarenheter av att gå på krogen. 
Där hade männen varit överförfriskade vilket hon tyckte var både tråkigt och jobbigt 
eftersom hon själv inte gillade att dricka särskilt mycket. Sedan hade hon varit med i 
en förening för singlar som är femtio plus men de hade varit för gamla tyckte hon. 
Hon hade skapat en profil på en nätdejtningssajt men hon upplevde att hon blev 
hårdare bedömd på nätet än i verkligheten och därför känt sig obekväm och valt att 
inte träffat någon av dem som mejlat henne.  
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Ellen talade om hur man i övre medelåldern bär på mer ”bagage” vilket kan göra det 
svårare att hitta någon ny partner. ”Bagage” syftade på att ha en eller flera skilsmässor 
bakom sig, barn, barnbarn och gamla och/eller sjuka föräldrar. Detta kunde bli 
ansträngande för relationen då det fanns så många andra relationer som tog mycket tid 
och energi. 
 
”Vi har ju så mycket mer bagage nu än när vi var tjugo” /Ellen 

Det som Ellen beskriver var att intervjupersonerna upplevde att de inte var lika 
formbara som när de var unga och att deras liv innebar att de hade fler 
livsomständigheter som gjorde det svårare att träffa en ny partner. De hade flera andra 
relationer som tog upp mycket av deras tid och energi. Ellen beskrev också hur 
emotionellt ansträngande det kan vara att både bära på sitt eget ”bagage” och den nya 
partnerns.  
 
5.6 Misslyckad i andras ögon 
 
I samtal kring tankar, känslor och upplevelser av omgivningens attityder kring 
kvinnliga singlar i övre medelåldern hade i stort sett ingen av intervjupersonerna 
reflekterat särskilt mycket runt det. Men efter att intervjupersonerna hade fått fundera 
lyftes tre aspekter upp. Dels handlade det om hur omgivningen såg på kvinnor som 
skilde sig i övre medelåldern. Dels handlade det om hur omgivningen såg på att 
intervjupersonerna varit singlar under flera år, samt att omgivningen uppmuntrade 
dem att träffa en ny partner. Flera upplevde att omgivningen tänkte ”vad är det för fel 
på henne?” när ett par i övre medelåldern gick isär. Vissa upplevde också att 
omgivningen ifrågasatte dem för att de varit singlar under en längre tid. Alla upplevde 
att omgivningen uppmuntrade dem till att träffa en ny partner. Detta trodde de 
berodde på omtänksamhet ifrån omgivningen men några kände att omgivningens 
glada tillrop blev en ytterligare press på att de ”borde” träffa någon eftersom de själva 
redan bar på de tankarna. Marie berättade hur hon varit med om en situation då 
hennes bekanta undrat vad det var för fel på en äldre kvinna som nyligen skilt sig. 

”Ibland kan man ju höra i min egen bekantskapskrets när någon har skiljt sig. Vad 
tog det åt henne? Vad var det för fel på henne? Då kan ju jag sitta där men de är ju 
så vana vid att jag är själv. De kan glömma bort mig. Då kan jag tänka att, jaha vad 
sa ni om mig då?” /Marie 

Detta citat belyser omgivningens attityder kring äldre kvinnor som lämnar en relation. 
När kvinnorna lämnar en relation behöver de stå till svars och förklara varför de valt 
att lämna förhållandet. Omgivningens ifrågasättande är också något som påverkar 
kvinnornas självbild negativt. Detta blir tydligt när Marie beskriver att hon reflekterat 
kring hur omgivningen har sett på henne när hon själv skiljde sig. Anna trodde att 
omgivningen tänkte att det var något fel på henne eftersom hon inte träffat en ny 
partner på flera år.  
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”Jag kan tänka mig att de tänker, ”vad är det för fel på henne som inte kan träffa 
någon”? De är många som säger men du som ser så bra ut, vad konstigt att du inte 
träffar någon.” /Anna 

Detta citat visar hur starkt normen om att leva i tvåsamhet är införlivad i 
intervjupersonerna. Är man singel i ”för många år” är det något fel på personen och 
det ses som ett misslyckande utav omgivningen. Anna beskrev hur hon kände att hon 
behövde försvara det faktum att hon inte träffat någon genom att förtydliga att hon 
helt enkelt inte aktivt sökt efter en ny partner och på så sätt var det inget ”fel” på 
henne.  

Alla intervjupersoner upplevde att omgivningen uppmuntrade dem till att träffa en ny 
partner att leva tillsammans med. De trodde att det berodde på omtanke ifrån 
omgivningen. Karin beskriver omgivningens uppmuntrande på följande sätt. 

”De tror att jag ska bli lyckligare då, om jag träffar någon. Det tror inte jag. Det är 
ju inte bara att träffa någon. Att träffa någon i sig gör ju inte mig lyckligare” /Karin 
 
Detta citat visar hur omgivningen förutsätter att man är lyckligare om man lever i 
tvåsamhet och därför ses omgivningens uppmuntran som omtanke. Karin berättade att 
det var personer som levde i ett förhållande som var angelägna om att hon skulle 
träffa någon. Hon trodde att det berodde på att de i hennes egen ålder som var 
tillsammans med en partner hade föreställningar om att det var hemskt att leva som 
singel när man var äldre. I själva verket upplevde Karin singellivet vid en äldre ålder 
som något positivt eftersom det var så många väninnor som också var singlar och de 
hittade på mycket saker ihop. Anna upplevde omgivningens uppmuntran som en 
ytterlige press på att träffa en ny partner eftersom hon själv bar på de tankarna.  

”Folk kan säga ”ska du inte gå ut, det är ju så många som träffar folk på nätet”. Det 
kan nästan bli en press. Ett krav. Jag har ju själv de tankarna och det räcker att jag 
har dem.” /Anna  

Även detta citat gör det tydligt att omgivningens omtanke inte är positivt för 
kvinnornas självförtroende och identitet. Att bli ifrågasatt för att man är singel eller 
uppleva att omgivningen tycker synd om en visar på en stigmatiserad syn där den 
kvinnliga singeln är avvikande. Det är helt enkelt inte en önskvärd situation att 
befinna sig i ”för länge” och omgivningen försöker hjälpa kvinnorna ur denna 
livssituation för att återgå till det ”normala” som är att leva i tvåsamhet. 
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5.7 Nya sociala spelregler 
 
Kvinnorna kände också att de blivit tvungna att ändra sitt beteende sedan de blivit 
singlar för att undvika missförstånd. Flera upplevde att de behövde tänka sig för när 
de var i sociala sammanhang tillsammans med gifta par eftersom det kunde leda till 
att frun upplevde dem som ett hot. Att ha ett djupt samtal, skratta eller dansa 
tillsammans med en gift man hade inte tidigare varit ett problem eftersom då båda 
varit gifta. Men eftersom kvinnorna nu var singlar kunde samma handlingar leda till 
svartsjuka ifrån kvinnan som var gift med mannen. På samma sätt hade kvinnorna fått 
ändra sitt beteende för att inte ge ”fel signaler” till män i deras närhet som nu visste 
att de var singlar. Kvinnorna upplevde detta som hämmande och tråkigt men 
samtidigt nödvändigt för att slippa eventuella missförstånd. Marie talade om hur hon 
innan hon blev singel kunde dansa med vänners män men att hon upplever att det inte 
skulle vara socialt accepterat idag för att hon inte är tillsammans med någon längre. 
 
”Det är så man tänker ibland, har man helt plötsligt blivit ett hot fast vi känner 
varandra så väl. Att de tänker ”Titta där, nu är hon ensam och nu är hon på honom”. 
Fast man hade gjort samma sak när man vart gift. Då när jag var gift kanske det var 
någon karl som ville dansa och jag tycker om att dansa själv. Då kunde man dansa 
hur mycket som helst. Då hade det varit okej. Men jag tror inte att det hade varit okej 
om jag varit ensam.” /Marie 
 
Det Marie beskriver är hur förväntningarna på henne har förändrats sedan hon blev 
singel. Som singelkvinna innebär hon ett hot för de par som är tillsammans eftersom 
det finns en chans att mannen bildar par med singelkvinnan istället. Marie var tidigare 
inte något ”hot” när hon dansade loss med upptagna män eftersom hon redan var 
tillsammans med någon. Därför har Marie behövt ändra sitt sociala beteende i dessa 
sammanhang sedan hon blev singel. Ellen berättar om hur hon upplever att hon har 
behövt markera för män i hennes närhet att hon inte är intresserad så att de inte tror att 
hon ger dem en invit.  
 
”Det är lite det där att vissa saker vill man inte göra när man är singel för det är så 
lätt att det missuppfattats. Det är mycket sådär med män som man har i sin omgivning 
som vet om att man är singel. Då måste man markera på ett annat sätt. Det är lite 
tråkigt för att det är väldigt trevlig att ha både män och kvinnor nära sig.” /Ellen 

Detta citat visar hur Ellen ändrat sitt beteende gentemot män sedan hon blev singel 
eftersom hon inte vill hamna i påfrestande situationer där män uppfattat att hon gett 
dem en invit. Anledningen till att kvinnorna upplever att de behöver markera för 
männen i deras närhet kan beror på tvåsamhetsnormen, om att man ska leva i en 
parrelation vilket innebär att singlar ständigt är på jakt efter en ny partner. Det blir 
därför nödvändigt för kvinnorna att tydligt markera att de inte är intresserade av en 
relation eftersom omgivningen förutsätter att de är på jakt efter en ny partner.  
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5.8 Ambivalens 
 
Genomgående i alla intervjuerna var tvåsamhetsnormen ständigt närvarande och togs 
för given. Intervjupersonerna uttryckte att det ideala ändå vore att leva i en 
kärleksrelation. Trots att alla intervjupersoner var övertygade om att tvåsamheten 
ändå var det optimala trivdes de i sin nuvarande situation som singel. Alla 
informanterna uttryckte en vilja om att träffa en partner. Kvinnorna uppgav att de 
saknade en kärleksrelation men kände sig lyckliga och tillfreds med sina liv som 
singlar. De menade att ett parförhållande inte var en förutsättning för att de skulle 
känna sig fullständiga som personer. Att hitta någon att ha ett förhållande med sågs 
som ett plus men inte som ett måste för att ha ett rikt liv. Ingen av kvinnorna hade lagt 
ner mycket tid eller prioriterat att träffa en ny partner. De jagade helt enkelt inte en ny 
relation. När vi talade om hur de skulle vilja att en ny eventuell parrelation skulle se 
ut sa alla att de skulle vilja leva i ett särboförhållande. Några ville endast vara särbo 
och några kunde tänka sig att prova att bo tillsammans i ett senare skede. Kvinnorna 
såg många fördelar med att leva i ett särboförhållande. Några av fördelarna var att 
bevara sin självständighet, att ha kontroll över sin egen tid och att kunna ha sin egen 
personliga sfär. Att leva i ett särboförhållande sågs som ett sätt att förena det bästa av 
två världar, frihet och självständighet med närhet och trygghet. Karin beskrev att hon 
borde försöka hitta en ny partner men att hon inte hade prioriterat det. 
 
”Det är klart att man ska träffa någon ny karl men jag har inte lagt så mycket tid på 
det. Jag vill ha lugn och ro.” /Karin 
 
Citatet visar hur Karin påverkas av tvåsamhetsnormen genom att hon känner att hon 
”borde” träffa någon och är snabb med att förklara att hon inte har lagt så mycket tid 
på sökandet efter en ny partner. I samma andetag säger hon att hon vill ha ”lugn och 
ro”. När jag frågar henne närmare vad det betyder berättar hon att hon inte vill träffa 
någon ny partner men att hon så småningom vill det, tror hon. Hennes tankar och 
känslor kring att vara singel är motsägelsefulla och under intervjun intar hon 
identiteten av att vara en stark och individualistisk kvinna som ifrågasätter 
äktenskapet och i nästa stund beskriver hon sin livssituation som misslyckad på grund 
av att hon saknar en partner. Marie talade också om att det ideala ändå vore att leva 
med någon samtidigt som hon trivdes med att var singel. 

”För jag menar alla vill vi väl ha ett förhållande, att ha någon. Men jag mår ju inte 
dåligt på’t kan jag ju säga. I och med att jag inte är den som sitter hemma och ugglar 
i ett hörn.” /Marie 

I detta citat är tvåsamhetsnormen oerhört tydlig eftersom Marie säger att ”alla vill vi 
väl ha ett förhållande”. Att leva i en parrelation ser hon som det optimala men att vara 
singel är samtidigt inget som begränsar hennes liv. Träffar hon en ny partner är det ett 
plus men inte en förutsättning för att hon ska ha ett bra liv.   
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I samtal kring hur intervjupersonerna skulle vilja ett en eventuellt ny relation med en 
partner skulle se ut visade det sig att alla ville ha ett särboförhållande. Flera beskrev 
det utifrån att de vant sig vid singellivets fördelar och därför inte ville bo tillsammans 
med en ny partner. Marie beskrev hur hon såg på att vara särbos.  

”Det är att du kan ha din egen tid. Många tycker ju att när man varit ensam så länge 
och någon kommer in så blir det liksom att vi äger varandra. Ens partner kanske 
säger ”ska du gå iväg nu igen?” när man ska träffa väninnorna eller göra något. 
Många har ju det så att de lever tillsammans på helgerna. Då har ju bägge två sina 
aktiviteter på veckorna. Det är ju idealet.” /Marie 

Marie berättade att det var viktigt för henne att känna sig självständig och att ha 
kontroll över sin egen tid. Detta var något som hon inte ville förlora och därför var ett 
särboförhållande ett bra alternativ. Citatet beskriver också hur ett par kan ”äga” 
varandra och ifrågasätta varandra när de gör något på egenhand.  Att vara särbo 
innebar att man kan vara en egen individ som bestämmer över sig själv. Ellen 
berättade att hon inte heller ville bo ihop med någon ny partner igen. 

”Jag har väldigt svårt att tro att jag skulle flytta ihop med någon. Alltså jag tror 
faktiskt inte det. Om jag ska säga så här så är jag lite för bränd för det. Jag kan tänka 
så här att, gärna en ny man men jag vill ha min sfär och min energi för mig själv. 
Men det ska vara väldigt rätt och jag ska vara väldigt kär. Annars får det faktiskt 
vara.” /Ellen   

Citatet belyser att bo ihop med någon också innebär ett risktagande och uppoffringar 
ifall relationen inte fungerar. De flesta av intervjupersonerna hade erfarenheter av en 
uppslitande skilsmässa där de blivit både sårade eller bedragna. Detta var också en av 
anledningarna till att några var försiktiga med att inleda en relation och inte minst att 
flytta ihop med någon.  

6. Avslutande diskussion 
 
I detta avsnitt kommer en avslutande diskussion att föras utifrån resultatet i 
föregående avsnitt och i förhållande till uppsatsens frågeställningar. Först kommer 
en sammanfattning av det tidigare berörda resultatet presenteras. Sedan görs en 
övergripande diskussion kring resultatet i relation till den tidigare forskning och de 
teorier som redovisats i tidigare avsnitt. Därefter kommer en diskussion kring den 
metod som använts utifrån studiens resultat. Den sista delen består av de slutsatser 
som jag drar av studien samt betydelsen av studien i vidare forskning.  
 
6.1 Sammanfattning av resultatet 
 
För att undersöka problemet ställdes frågor inom följande övergripande områden; 
upplevelsen av att leva som singel och dess betydelse för identiteten, positiva 
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respektive negativa aspekter, singelkvinnans förutsättningar i samhället samt 
upplevda attityder från omgivningen. (Se bilaga 2 för att ta del av den fullständiga 
intervjuguiden.) 
 
Respondenterna upplevde att det fanns både positiva och negativa aspekter med att 
leva som singel. Positiva aspekter var ökat frihet, självständighet och kontroll. 
Negativa aspekter var ensamhet och sämre ekonomi. Vidare upplevde 
intervjupersonerna att de påverkades av omgivningens attityder och att de till följd av 
detta hade känt sig tvungna att ändra sitt sociala beteende. Resultatet ger en antydning 
om att kvinnorna hade fått ökat handlingsutrymme inom en del områden medan det 
hade begränsats inom andra. Gällande respondenternas identitet framkom en splittrad 
sådan, de slets mellan att trivas som singel och att önska en partner, starkt påverkade 
utav tvåsamhetsnormen och individualistiska ideal.  
 
6.2 Diskussion av resultatet 
 
Positiva aspekter med att vara singel var att respondenterna upplevde sig vara mer 
självständiga, fria och hade större kontroll över sitt liv än när de levde i ett 
parförhållande med en man. Även ökad självkänsla och ökat självförtroende 
upplevdes som positivt. Kvinnorna kände att de vuxit som personer och blivit starkare 
i sig själva. De som var ensamstående föräldrar upplevde också att de blivit stärkta i 
rollen som mamma. Detta överensstämmer med Evertsson och Nymans (2013) studie 
där deras respondenter också såg fördelarna med singellivet i form av frihet, 
oberoende och kontroll över sitt eget liv. Marks (1996) hade även i sin studie sett att 
singlar hade större autonomi och att singlar hade fler personlighetsegenskaper som 
var förknippade med psykiskt välbefinnande jämfört med de kvinnor som var gifta.  
 
Det fanns dock även flera negativa aspekter med att leva som singel. Ensamhet var 
den aspekt som främst upplevdes negativt. Med ensamhet menades inte endast den 
fysiska ensamheten utan också att inte ha någon att dela det vardagliga livet med. 
Detta är i linje med studien av Sandfield och Percy (2003) vilken belyser att den äldre 
singelkvinnans sociala status är förknippad med isolering och ensamhet. 
 
En annan negativ aspekt var att kvinnorna hade fått en sämre ekonomisk situation i 
kontrast till när de levde i ett förhållande. Den försämrade ekonomin innebar inte 
endast en sänkt levnadsstandard utan även en ekonomisk oro inför oväntade utgifter, 
framtiden och pensionen. I Evertsson och Nymans (2013) studie framgår det att också 
deras intervjupersoner hade fått en försämrad ekonomi och att de kände sig 
ekonomiskt sårbara eftersom de endast levde på en inkomst.  
 
Trots att kvinnorna i min studie skulle vinna ekonomiskt på att flytta ihop med en 
eventuell partner så var det inget de var villiga att göra utan de värderade sin frihet 
och självständighet högre.  
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Individualistiska tankegångar var framträdande i intervjumaterialet, samtidigt som 
påverkan av tvåsamhetsnormen var stark. Motsägelsefulla tankar, känslor och 
förväntningar som kvinnorna hade till singellivet och relationer var något som blev 
extra tydligt när vi talade om hur de skulle vilja att en eventuell ny parrelation skulle 
se ut. Samtliga berättade att de skulle vilja leva i en särborelation eftersom de såg 
många fördelar med att leva i den samlevnadsformen. Några av fördelarna var att 
bevara sin självständighet, att ha kontroll över sin egen tid och att kunna ha sin egen 
personliga sfär. Att leva i ett särboförhållande sågs som ett sätt att förena det bästa av 
två världar; frihet och självständighet med närhet och trygghet. 
 
Även i Evertsson och Nymans (2013) studie framkom det att flera respondenter 
önskade ett särboförhållande eftersom att de var oroliga för att deras frihet och 
kontroll över det egna livet skulle begränsas om de bodde tillsammans med en 
partner. Särboförhållandet sågs som ett sätt att kombinera intimitet med personlig 
frihet och självständighet.  
 
Trost och Levin (2000) har i sin studie urskilt flera anledningar till att par väljer att 
leva i en särborelation. En av dem är att man ”inte vill göra samma misstag igen”. 
Denna anledning blev framträdande även under mina intervjuer. Intervjupersonerna 
hade varit gifta tidigare och skilsmässan hade varit en negativ erfarenhet. Detta är ett 
tydligt exempel på hur kvinnan antas ansvara för att förhållandet ska fungera. Detta 
sätt att tala om att vara singel är något som även återkommer i Sandfield och Percys 
(2003) studie. I deras studie ansåg kvinnorna att de själva var ansvariga för att tidigare 
relationer tagit slut. Några av deras respondenter hade även blivit uppmuntrade av 
närstående att ta på sig skulden för uppbrottet. Även om inte mina intervjupersoner 
uttryckligen sa att det var ”deras fel” att relationen tog slut, så framgick det ändå att 
de kände att omgivningen tänkte att det var något fel på dem eftersom de inte kunde 
upprätthålla en relation. Sandfield och Percy (2003) tolkar detta fenomen utifrån 
könsroller där kvinnan anses vara den som ska lägga ner det största emotionella 
arbetet i en relation. Utifrån detta sätt att se på fenomenet blir det också ”naturligt” att 
det är kvinnans lott att ta på sig en större del av ”skulden” för den misslyckade 
relationen.  
 
Mitt resultat visade även att kvinnorna med åldern kände att de hade blivit mer rigida 
i vad de ville få ut av en relation och därför var mindre flexibla. Detta kan förklaras 
utifrån Giddens (1997) begrepp ”det rena förhållandet” vilket belyser att vi i dagens 
samhälle har andra krav och förväntningar på en kärleksrelation i jämförelse med hur 
det såg ut tidigare, innan senmodernitetens framfart.   

Det rena förhållandet är ett förhållande som uppstår enbart på grund av vad 
förhållandet kan ge de involverade partnerna (Giddens, 1997). Kvinnorna i min studie 
uttryckte alla att de kände sig lyckliga och tillfreds med sina liv som singlar och att en 
man skulle behöva tillföra något fantastiskt för att de skulle välja att ingå en relation. 
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Ellen uttryckte det på detta vis: ”Jag kan tänka så här att, gärna en ny man men jag 
vill ha min sfär och min energi för mig själv. Men det ska vara väldigt rätt och jag ska 
vara väldigt kär. Annars får det faktiskt vara.” vilket tydligt bekräftar teorin om den 
rena relationen.  

Giddens (1997) menar också att det finns baksidor med den rena relationen. Då den 
upprätthålls för parternas egen skull innebär det också att varje gräl eller tvist är ett 
inneboende hot mot själva förhållandet. Det rena förhållandet innebär alltså att vi 
funderar och reflekterar över kvaliteten i våra relationer och om förhållandet inte ger 
oss tillfredställelse så bryter vi upp. Detta kan leda till att det är svårare att inleda en 
relation i äldre ålder då mina intervjupersoner beskrev att de inte ville kompromissa 
lika mycket idag som när de var yngre. 

I övre medelåldern har även de flesta mer ”bagage” som Ellen uttryckte. Hon syftade 
på att det inte alltid är helt smärtfritt att ingå nya relationer då det innebär ett 
engagemang i den nya partnerns familj med, barn, barnbarn, exfruar och gamla och 
sjuka föräldrar. Dessa aspekter kan påverka relationen i stor utsträckning och därför 
leda till att engagemanget i den nya familjen blir övermäktigt. Om man dessutom 
tänker att den kvinnliga könsrollen innebär ett större emotionellt engagemang kring 
både den egna familjen och den nya partnerns familj kan det innebära att det blir lite 
plats kvar för de egna behoven.   

Mitt resultat visar hur och på vilket sätt som omgivningen påverkar kvinnorna, och 
hur detta är styrt av tvåsamhetsnomen. Inom detta område talade några av kvinnorna 
om att de trodde att omgivningen tyckte att det var något fel på dem för att de skilt sig 
och att omgivningen ifrågasatte att de varit singlar ”så länge”. Omgivningen kunde 
uppmuntra dem att träffa någon ny genom att påpeka att de ”åtminstone borde gå ut 
på krogen för att försöka träffa någon”.  
 
Detta sett att se på singelskapet som ett tillfälligt stadium som man borde ta sig 
igenom återfanns även i Sandfield och Percys (2003) studie. När kvinnorna i deras 
studie talade om äldre kvinnor som var singlar förknippades dem med ensamhet och 
isolering. Kanske kan det vara så att omgivningens uppmuntrande kommentarer som 
kvinnorna i min studie vittnade om, beror på just denna förutfattade bild kring äldre 
singelkvinnor, och omgivningen vill genom att uppmuntra dem att träffa någon ny 
således skydda dem från ensamhet och isolering.  
 
Fördomarna kring äldre singelkvinnor kan bero på att dessa singelkvinnors livsstil 
ifrågasätter tvåsamhetsnormen och därför blir det svårt för omgivningen att hantera att 
kvinnorna kan må bra och vara lyckliga utan att leva i en parrelation. Detta skulle 
kunna vara en möjlig förklaring till att kvinnorna i min samt i Sandfield och Percys 
(2003) studie upplevde att de behövde förklara dels för andra men även för sig själva 
varför de är singlar.  
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Det kan vara så att det finns en ”naturlig ordning” som människor förväntas att följa 
när de gör slut med någon och tills de hittar någon ny att bli tillsammans med. När 
man gör slut på ett längre förhållande förväntas personerna att vara singlar under en 
period då det förväntas att ha bearbetat den tidigare relationen och gått vidare, detta 
framgick mellan raderna under intervjuerna. Då ska de träffa någon ny partner som de 
blir tillsammans med. Avviker man från detta behöver man ofta förklara varför man 
antingen förhastat sig och hoppat in i ett nytt förhållande eller varför man ältar och 
inte lyckas gå vidare och träffa någon annan när man varit singel ”för länge”. Detta 
synsätt är starkt förknippat med tvåsamhetsnormen.  
 
Ett annat sätt på vilket omgivningen påverkade kvinnorna var att de kände att de fått 
ändra sitt beteende sedan de blivit singlar för att undvika missförstånd. Dels kunde det 
handla om att de inte kunde skratta eller dansa tillsammans med en gift man som de 
tidigare hade gjort som gifta, eftersom att detta kunde leda till svartsjuka då 
singelkvinnan sågs som ett potentiellt hot. Kvinnorna hade fått ändra sitt beteende för 
att inte ge ”fel signaler” till män i deras närhet som nu visste att de var singlar. 
Kvinnorna upplevde detta som hämmande och tråkigt men samtidigt nödvändigt för 
att slippa eventuella missförstånd. Det som kan ligga bakom dessa tankar och 
upplevelser hos kvinnorna är hur samhället ser på singelkvinnan. Även detta förklaras 
utav tvåsamhetsnormen. Tvåsamhetsnormen förutsätter att den som är utan en partner 
ständigt är på jakt efter att hitta en partner. Respondenterna tenderade även att ta på 
sig ansvaret för att inte hota den dominerande tvåsamhetsnormen, återigen bekräftar 
detta hur kvinnan tar ansvaret för relationer, i linje med Sandfield och Percys (2003) 
resultat.  
 
I resultatet visade det sig som sagt att alla kvinnorna ville ha ett förhållande men de 
upplevde att det var mycket svårt att träffa en partner i deras ålder. Jag kunde urskilja 
två faktorer som alla kvinnorna talade om på ett eller annat sätt när det handlade om 
att träffa en ny partner. Dels upplevde de att det finns fler kvinnor än vad det finns 
män på singelmarknaden, vilket innebar att det finns ett begränsat antal singelmän. 
Att det finns fler kvinnliga än manliga singlar i deras ålder stämmer, enligt statistik 
från Statistiska centralbyrån (2012). Dels handlade det om att det finns få naturliga 
mötesplatser för singlar i övre medelåldern att träffas på. Kvinnorna hade prövat att 
gå på krogen, några hade prövat nätdejtning och några hade varit med i en förening 
för singlar som är femtio plus. Kvinnorna upplevde att dessa mötesplatser var 
olämpliga för att träffa en seriös partner.  

Kvinnornas upplevda svårigheter med att träffa en ny man kan även bottna i att åldern 
har påverkat deras identitetsskapande. Stier (2003) hävdar att självuppfattningen 
förändras när man blir äldre i och med att utseendet förändras. Kvinnorna i min studie 
uttryckte att de blivit mer osäkra inför att ta kontakt med nya män, jämfört med när de 
var yngre. Detta kan bero på att kvinnor förlorar sin sexuella attraktion tidigare än 
jämnåriga män enligt Krekulas (2006) avhandling. 
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Kvinnorna i min studie bedömde att män har enklare att finna en ny partner. Detta 
trodde de kunde bero på att kvinnor och män har olika förväntningar på sig i en 
relation. De resonerade som så att män har ett större behov av att ha en kvinna vid sin 
sida än vad kvinnan har; kvinnan är mer självständig. Anna exempelvis, talade om att 
kvinnor ofta tar på sig omvårdnadsrollen i en relation och att detta kunde vara en 
anledning till att män kände att de behövde träffa någon – de behöver bli 
omhändertagna, ansåg Anna. Detta kan även vara orsaken till varför den äldre 
kvinnan har svårt att träffa en man, hon vill inte ta på sig omvårdnadsrollen mannen 
efterfrågar i lika hög grad som en yngre kvinna. Detta resonemang visar tydligt 
könsrollernas påverkan vid svårigheterna att finna en ny partner för kvinnorna i övre 
medelåldern.  

Resultatet visar att omgivningens attityder påverkar kvinnornas självbild negativt. 
Kvinnorna hade fått andra förväntningar på sig sedan de blivit singlar och hade därför 
varit tvungna att ändra sitt sociala beteende.  
 
Resultatet tyder även på att respondenternas identitet påverkades av införlivade 
tvåsamhetsnormer och individualistiska ideal som kan betraktas stå i ett 
motsatsförhållande till varandra. Teorin om spegeljaget är tydlig här, kvinnorna 
upplever att omgivningen ser dem som misslyckade och detta speglar av sig på deras 
egen självbild. Samtidigt speglas självbilden av individualismen. Respondenterna 
försökte att leva upp till båda dessa på en och samma gång vilket var svårt. Det gick 
att urskilja en ambivalens hos respondenterna och de kunde växla mellan idealen 
under samtalets gång. De använde sig även av olika strategier för att hantera och 
förhålla sig till de normativa föreställningarna om tvåsamhet och individualism.  
 
Jag upplevde att tvåsamhetsnormen genomsyrade intervjuerna. Respondenterna 
uttryckte att de ville träffa en partner. Idealet var att leva tillsammans med en man i 
ett parförhållande. Att ingå i ett parförhållande ansågs dock inte vara en förutsättning 
för att ha ett tillfredsställande liv. Respondenterna hade inte prioriterat att träffa en ny 
partner eller lagt ner någon större tid på detta. Deras sätt att resonera är något som 
känns igen i Reynolds, Wetherell och Taylors (2007) studie där de intervjuade 
kvinnor i åldrarna 30 till 60 år, om valet att leva som singel. Författarna beskriver hur 
förväntningarna på singlar är väldigt motsägelsefulla eftersom gamla normer i 
samhället lever kvar vid sidan av individualistiska ideal. Att vara singel betraktas som 
något negativt, avvikande och stigmatiserande men samtidigt försöker kvinnorna 
bryta sig ur detta och skapa identiteten av att vara starka, fria och autonoma kvinnor. 
Detta motsägelsefulla fenomen bekräftas hos mina respondenter.  
 
De växlade mellan att å ena sidan lyfta fram omgivningens negativa föreställningar 
om att det är kvinnans fel att de har hamnat i denna situation men å andra sidan 
identifierade de sig som starka, fria och självständiga kvinnor. Respondenterna 
tenderade även att skuldbelägga sig själva för att tidigare relationer inte har fungerat, 
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t.ex. att de saknar något eller att det är deras fel att de inte lyckats upprätthålla ett 
parförhållande med en man.  
 
Genom att ingå i ett särboförhållande kan mina respondenter balansera och inta båda 
identiteterna som individualistisk och självständig kvinna men samtidigt leva upp till 
idealet om tvåsamhet utan att hamna i en beroendeställning. En förklaring till att 
identiteten som den misslyckade singeln inte kommer fram i lika stor utsträckning i 
min studie som i den tidigare forskningen kan bero på att den forskningen inte är 
gjord i den svenska kontexten. Sverige är ett av världens mest individualistiska länder 
och måhända kan det medföra att singeln inte stigmatiseras i samma omfattning som i 
övriga länder. Det kan också handla om att samtliga av respondenterna sedan tidigare 
har levt i äktenskap och bildat familj. De har redan levt upp till tvåsamheten och 
andra normativa föreställningar som t.ex. att föda barn.  
 
6.3 Diskussion kring metod i förhållande till resultatet 
 
Den kvalitativa metoden med semistrukturerade intervjuer möjliggjorde djupet i mina 
resultat. Underliggande känslor hade inte kommit fram i en kvantitativ studie, t.ex. i 
en enkätundersökning. Att använda semistrukturerade intervjuer gjorde det möjligt för 
respondenterna att tala fritt och till punkt. På så vis kunde jag få fram material som 
jag inte hade räknat med från början, exempelvis framkom kvinnornas ambivalenta 
identitet, att de slits mellan tvåsamhetsnormen och individualismen tack vare 
intervjuernas form. Resultatet hade troligtvis sett annorlunda ut om intervjuerna varit 
helt strukturerade, då hade jag missat värdefulla tankar och känslor. Däremot skulle 
en ostrukturerad djupintervju ha kunnat gräva ännu längre ned i kvinnornas 
undermedvetna, men å andra sidan hade då materialet varit betydligt svårare att 
analysera och det finns risk att både validitet och reliabilitet skulle ha blivit svagare.  
 
6.4 Slutsatser och förslag på vidare forskning 
 
Jag drar från mina resultat slutsatsen att kvinnorna upplever både för- och nackdelar 
med att leva som singel. De upplever sig fria och självständiga – men samtidigt 
ensamma och ekonomiskt sårbara. De upplever att deras handlingsutrymme har ökat i 
vissa avseenden, t.ex. att de själva kan styra över sin vardag, men minskat i andra, 
t.ex. möjligheten att delta i alla sociala sammanhang.  
 
Att träffa en partner är för de äldre kvinnorna svårt eftersom att de inte ingår i lika 
många sociala sammanhang som de yngre singlarna samt att de upplever att äldre män 
ofta träffar en yngre kvinna, vilket gör att de äldre singelkvinnorna inte har lika stora 
möjligheter att träffa en partner som de jämnåriga manliga singlarna. Dessutom 
upplever kvinnorna att deras krav har ökat med åldern, vilket visar att den äldre 
kvinnan i högre grad är påverkad av det rena förhållandet. Detta kan dock även vara 
ett utslag av senmodernismen, tiden vi lever i, och inte bara ålder.  
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Kvinnornas identitet påverkas negativt genom att omgivningen har en negativ bild av 
singelkvinnor i övre medelåldern. De är alltså i högsta grad påverkade av samhällets 
tvåsamhetsnorm, men det är inte alltid de vill erkänna det vilket visar på vilket starkt 
inflytande även individualismen som Sverige präglas utav har. Dessa två 
motsatsbegrepp skapar hos kvinnorna en ambivalent identitet.  
 
Lösningen kvinnorna upplever som möjlig för att leva upp till både 
tvåsamhetsnormens och individualismens identitet är att leva som särbo. Genom att 
vara särbos kan kvinnorna balansera och inta båda identiteterna som individualistisk 
och självständig kvinna men samtidigt leva upp till idealet om att leva i tvåsamhet.  
 
Min studie har uppfyllt syftet att öka kunskapen kring hur upplevelserna hos 
singelkvinnor i övre medelåldern kan se ut. Jag har bidragit till forskningsområdet 
framförallt genom att visa hur två starka strömningar, tvåsamhetsnormen och 
individualismen, som står i motsatsförhållande till varandra påverkar kvinnans 
upplevelser av singellivet eftersom att de är svåra att balansera. Sett till 
senmodernismens framväxt har tvåsamhetsnormen minskat i kraft medan 
individualismen har ökat, en möjlig framtida utveckling är därför att individualismen 
ökar i kraft vilket kommer spegla framtida singelkvinnors identitetsskapande och 
därmed potentiellt förbättra kvinnornas upplevelser. Men ännu är tvåsamhetsnormen 
stark, vilket är tydligt i min studie.  
 
Min studie visar hur kvinnornas upplevelse kan se ut, det vore intressant med en 
kvalitativ studie som undersökte hur män i övre medelåldern upplever singellivet. En 
jämförande studie med kvinnor skulle sedan kunna utröna till vilken grad könsroller 
spelar in. Ett annat forskningsförslag är att göra en liknande undersökning med 
homosexuella kvinnor respektive män, för att se hur heteronormen påverkar 
upplevelsen av att vara singel. Vidare fokuserade min studie på kvinnor som tidigare 
haft man och barn, det vore intressant att jämföra deras upplevelser med 
singelkvinnor i övre medelåldern som inte upplevt familjelivet tidigare.  
 
  



 
40 

Källförteckning 
 
 
Ambjörnsson, F., 2006. Vad är queer? Stockholm: Natur och kultur. 
 
Aspers, P., 2011. Etnografiska metoder: att förstå och förklara samtiden. Malmö: 
Liber. 
 
Bergström G. & Boréus, K., 2012. Textens mening och makt, metodbok i 
samhällsvetenskaplig text och diskursanalys. Lund: Studentlitteratur. 
 
Bjereld U., Demker M., Ekercrantz J. & Ekengren A., 2005. Det hyper-
individualiserade samhället? Umeå: Boréa. 
 
Evertsson, L. & Nyman, C., 2013. On the other side of couplehood: single women in 
Sweden exploring life without a partner. Families, Relationships and Societies, 2(1), 
s.61–78.  
 
Försäkringskassa, 2013. Om bostadsbidrag till barnföräldrar. [Internet] Tillgänglig på: 
[Hämtat 2013-12-20]  
http://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/hjalp_hyran/bostadsbidrag/!ut/p/
b1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOItjAx8nZwMHQ0sgg0sDDwtPSxd3SyN3
APdTIAKIoEKDHAARwN8-h0DjKD68SggYH-
4fhRYCT4XoJnhaGZo4GnoEWIY6OcU5OJtiqEAww1-
Hvm5qfoFuaERBpkB6QDAV4Md/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2XzgyME
1CQjFBMDhTMDgwSTlIOUVGOTJHNjUw/ 
 
Gustavsson M., 2006. Blandade känslor, bisexuella kvinnors praktik och politik. 
Göteborg: Kabusa. 
 
Giddens A., 2007. Sociologi. Lund: Studentlitteratur. 
 
Giddens A., 2009. Modernitet och självidentitet, självet och samhället i den 
senmoderna epoken. Göteborg: Daidalos. 
 
Krekula, C., 2006. Kvinna i ålderskodad värld, om äldre kvinnors förkroppsligande 
identitetsförhandlingar. Diss., Uppsala universitet. 
 
Kvale S. & Brinkmann S., 2009. Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Lantz, A., 2007. Intervjumetodik. Lund: Studentlitteratur.  
 



 
41 

Marks, N.F., 1996. Flying solo at midlife: gender, marital status, and psychological 
well-being. Journal of Marriage and the Family, 58, s.917–932. 
 
Patel, R. & Davidsson, B., 2003. Forskningsmetodikens grunder: Att planera, 
genomföra och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur.  
 
Reynolds, J., Wetherell, M. & Taylor, S., 2007. Choice and chance: negotiating 
agency in narratives of singleness. The Sociological Review, 55(2), s.331–51. 
 
Sandfield, A. & Percy, C., 2003. Accounting for single status: heterosexism and 
ageism heterosexual women’s talk about marriage. Feminism Psychology,13(4), 
s.475–88. 
 
Socialförsäkringsbalk (2010:110). [Internet] Tillgänglig på: [Hämtad 2013-12-06] 
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Socialforsakringsbalk-201011_sfs-2010-
110/#K95 
 
Statistiska centralbyrån. (2012). Hitta statistik. [Internet] Tillgänglig på: [Hämtad 
2013-11-05] 
http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/SubTable.asp?yp=tansss&xu=C9233001&om
radekod=BE&huvudtabell=HushallT04kon&omradetext=Befolkning&tabelltext=Ant
al+personer+efter+region%252C+%25E5lder%252C+hush%25E5llstyp%252C+antal
+barn+och+k%25F6n%252E+%25C5r&preskat=O&prodid=be0101&starttid=2012&
stopptid=2012&Fromwhere=M&lang=1&langdb=1 
 
Stier, J., 2012. (Van) Modernitet och identitet. Lund: Studentlitteratur. 
 
Stier J, 2003. Identitet människans gåtfulla porträtt. Lund: Studentlitteratur. 
 
Trost J. & Levin, I., 2010. Att förstå vardagen med ett symboliskt interaktionistiskt 
perspektiv. Lund: Studentlitteratur. 
 
Trost, J., 2005. Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 
 
Trost J, Levin I, Särbo ett par-två hushåll. Studentlitteratur, Lund 2000. 
 
Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning. ISBN:91-7307-008-4 
 
Zajicek, A.M. & Koski, P.R., 2003. Strategies of resistance to stigmatization among 
white middle-class singles. Sociological Spectrum, 23, s.377–403. 
 
 



 
42 

Bilaga 1 
 

 
Information till intervjupersoner som deltar i intervjustudien till C-uppsatsen 
”En studie om kvinnor i övre medelåldern och deras upplevelse av att leva som 

singlar” 
 
C-uppsatsens syfte 
Syftet med min uppsats är att få fördjupad kunskap om vad det innebär att leva som 
singel i övre medelåldern. I min c-uppsats har jag valt att lyfta fram kvinnors 
upplevelser och erfarenheter.  
 
Material från denna intervjustudie kommer endast att användas för 
forskningsändamål, och presenteras i en C-uppsats i sociologi. 
 
 
C-uppsats ansvarig och kontaktperson 
 
Huvudman för projektet är Uppsala universitet. Kitty Lassinantti, doktorand vid 
Sociologiska institutionen, Uppsala universitet, har huvudansvar för C-uppsatsen. 
Ansvarig för genomförande av C-uppsatsen och kontaktperson är Clara Nilsson, 
Socionomstudent vid Sociologiska institutionen, Uppsala universitet.  
 
Vid frågor kontakta: 
Clara Nilsson 
 
Vid klagomål kontakta: 
Kitty Lassinantti 
 
Att delta i intervjustudien 
För att delta i denna studie ska du vara kvinna, över 50, boende i Sverige och vara 
singel. Deltagande i studien är frivilligt. Du har rätt att när som helst välja att avbryta 
ditt deltagande i studien. Du har också rätt att under intervjun avböja att svara på 
frågor som du känner att du inte vill eller kan svara på. Du kommer att erbjudas 
möjlighet att i samråd med intervjuare välja den plats där du vill att intervjun ska äga 
rum (i din bostad, på ett café eller annan plats som du finner lämplig).  
 
Under själva intervjun 
Vid intervjutillfället kommer du att träffa intervjuaren på den plats som du själv varit 
med att välja ut. Intervjun beräknas ta 1-1,5 timme och under förutsättning att du gett 
ditt samtycke kommer intervjun att spelas in. Syftet med att spela in intervjun är att 
det är svårt som intervjuare att hinna anteckna allt som sägs under en intervju. För att 
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minimera risken för feltolkningar av dina svar är inspelningen viktig. Ingen obehörig 
kommer att få ta del av dina svar.  
 
Efter intervjun 
Den inspelade intervjun kommer efter intervjun att skrivas ut och i samband med 
detta avidentifieras, dvs ditt namn och andra uppgifter som skulle kunna användas för 
att identifiera dig (som specifika händelser, eller hänvisningar till vissa personer och 
platser) ändras eller uteslutas. Detta görs för att säkerställa din anonymitet. För den 
som så önskar finns också möjlighet att i efterhand läsa utskriften av intervjun och 
kommentera denna.   
 
Har du några frågor före eller efter du har blivit intervjuad hör av dig till C-uppsatsens 
kontaktperson Clara Nilsson.  
 
Clara Nilsson, socionomstudent 
Sociologiska institutionen, Uppsala universitet 
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide  
 
Kort info om C-uppsatsens syfte 
Syftet med min uppsats är att få fördjupad kunskap om vad det innebär att leva som 
singel i övre medelåldern.  
 
Jag kommer att ställa frågor som berör områden som tidigare relationer, erfarenheter 
och upplevelser av att leva som singel och egna och andras attityder.  
 

• Intervjuerna tar ca 1 timme. 
• Du kan avbryta intervjun om du inte vill fortsätta 
• Du kan avböja ifrån att svara på frågor 
• Med ditt samtycke kommer jag att spela in intervjun 
• När jag transkriberar intervjun kommer jag att avidentifiera ditt namn och 

andra uppgifter som skulle kunna användas för att identifiera dig 
• Om du önskar finns det möjlighet för dig att i efterhand läsa utskriften av 

intervjun och kommentera denna.   

 
 

BAKGRUND 

Hur länge har du varit singel? 

Hur gammal är du? 

Har du barn? 

Vad arbetar du med? 

Vad gör du på fritiden? 

 

TIDIGARE RELATIONER 

Har du haft tidigare relationer? 

Kan du berätta om dem? 

Hur långvariga har relationerna varit? 

Bodde ni tillsammans? 
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Om ni bodde tillsammans hur såg fördelningen av hushållsarbetet ut? 

Hur kom det sig att fördelningen av hushållsarbetet såg ut som den gjorde? 

Var du nöjd med hur fördelningen av hushållsarbetet såg ut? 

Kan du i efterhand se att det fanns tydliga könsroller i er relation?  

(Ex, ekonomi, hemma med barnen, större ansvar i hemmet, ansvarig för matinköp och 
matlagning) 

 

ERFARENHETER OCH UPPLEVELSER AV ATT VARA SINGEL 

Hur har ditt liv förändrats i förhållande till när du senast var i en relation? 

Vad tycker du är de största skillnaderna mellan att vara singel och att var tillsammans 
med någon? 

Finns det några specifika områden som blivit bättre/roligare sedan du blev singel? 

(Ex. Vänner, Fritid eller jobb)  

Kan du ge ett exempel på när det är som bäst att vara singel? 

Finns det några specifika områden som blivit sämre/tråkigare sedan du blev singel? 

(Ex. Ekonomi, Gemensamma vänner) 

Kan du ge ett exempel på när det är som sämst att vara singel? 

Känner du dig lycklig och tillfreds med att vara singel? 

Är du intresserad av att inleda en ny relation? 

Har du undersökt möjliga sätt att träffa någon?  

Ex, krogen, nätdejting. 

Hur tycker du att det var? 

Upplever du att det är svårare att träffa någon idag än vad det var när du var 20? 

Vad tror du det beror på? 

(Ex, man är mer bekväm, man har högre krav) 

Om du skulle träffa någon, hur skulle du vilja att er relation såg ut? 
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Skulle du vilja vara sambo eller särbo? 

Vad finns det för fördelar med att vara särbos eller sambos? 

Vad tycker du är viktiga ”ingredienser” i en relation? 

Ex, att man har roligt, gemensamma intressen. 

 

ATTITYDER 

Ser du några strukturella faktorer i samhället som är negativa för singlar? 

(Ex, tv-lisens, matvaror är anpassade efter storhushåll) 

Tror du att män och kvinnor har olika förutsättningar när de blir singlar? 

(Ex, ekonomiskt, socialt) 

Vad tror du omgivningen har för fördomar om kvinnor i övre medelåldern som är 
singlar? 

(Ex, vad associerar man med singel och äldre kvinna? Ensamhet?) 

Upplever du att omgivningen ser annorlunda på män i övre medelålders som är 
singlar? 

Har du någon gång känt dig diskriminerad eller förbisedd för att du varit singel? 

(Ex, inte blivit bjuden på middag, ifrågasatt) 

Har du någon gång upplevt att någon tyckt synd om dig för att du är singel? 

Har du någon gång fått höra "Men du som ser så bra ut, är så trevlig, varför är du 
singel?".   
 
Hur kändes det? 
 
Blir du uppmuntrad av din omgivning att träffa någon?  

Varför tror du att omgivningen uppmuntrar dig att träffa någon? 

 

AVSLUTANDE FRÅGOR 

Har intervjun väckt några tankar och känslor hos dig som vi inte har talat om? 
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Tror du att fler kommer att välja att leva som singlar i framtiden? 

Tror du att det kommer att bli vanligare att man väljer att vara särbos istället för 
sambos? 

Vilket råd skulle du vilja ge till en kvinna i 50-60 års ålder som nyligen blivit singel? 

 


