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Sammanfattning
Ensamhushållen ökar stadigt i antal. I Sverige lever idag 2 miljoner enboende, varav
1 ,1 miljoner är i åldrarna 25-60 år (Jansson, SCB 2003). Singeln beskrivs som
köpstark. De kan vara själviska då de inte behöver ha andra personers behov i åtanke.
Trots detta lever normen om tvåsamhet fortfarande kvar i dagens samhälle. Detta syns
tydligt i många branscher, däribland resebranschen. De har åtskilliga erbjudanden för
par och familjer medan utbudet för singeln är begränsat.

Syftet med uppsatsen är att skapa förståelse för varför singlar åker på singelresa. För
att få en djupare förståelse för hur singlarna tänker om singelresor har vi använt oss av
en kvalitativ metod. Vi har intervjuat sju singlar och en före detta singel mellan 40-60
år för att ta reda på deras innersta tankar om singelresor. Utöver detta har vi även
intervjuat ett reseföretag för att få deras perspektiv på singeln. Den teoretiska
referensramen grundar sig dels på tidigare forskning om singelsegmentet, dels på
teorier om konsumentbeteende.

Vi fann att singlarna i vår undersökning åker på singelresa för att träffa nya vänner
och få gemenskap. Själva resmålet i sig har mindre betydelse. Flertalet av singlarna
beskriver att de känner sig ensamma efter en skilsmässa eller bortgång, behovet av att
knyta nya kontakter och kompensera för ensamheten är stort. Under resorna blir
gemenskapen så stark att medresenärerna kan ersätta den traditionella
familjestrukturen.

Att åka på singelresa innebär också en viss trygghet. Alla är i samma sits, vilket
upplevs som en stor fördel av respondenterna. De poängterar att det är en stor
trygghet att alltid ha folk omkring sig. Singlarna vill att det ska vara många ordnade
aktiviteter där alla kan delta och gemensamma måltider, ensamheten blir mindre
påtaglig.

Många av singlarna hoppas på att träffa en livskamrat och leva i tvåsamhet. De
uppger dock inte att de åker på singelresa för att träffa någon. Vi kan tydligt skönja att
singlarna har en viss förväntning om att träffa en partner på resan. Singelresan kan
därför vara ett naturligt sätt att träffa en potentiell partner.



Nyckelbegrepp
För att underlätta läsningen redogör vi för vissa centrala begrepp som är ständigt
återkommande i uppsatsen.

• Singel - Med singel avser vi människor som lever ensamma. Vi har gjort en
distinktion mellan frivilliga och ofrivilliga singlar. Som frivillig singel avser vi
personer som själva valt att leva ensamma, medan ofrivillig singel är personer
som har blivit lämnade, partnern har gått bort eller att man helt enkelt inte har
träffat den rätta.

• Singelresa - Vi har valt att skilja på begreppen gruppresa och singelresa. Med
singelresa avser vi en resa med enbart singlar, medan en gruppresa är blandad med
singlar och par. Båda arrangeras av ett resebolag eller förening.

• Singelförening - Singelförening definierar vi som en förening som anordnar
aktiviteter för singlar. Singeln är medlem i föreningen och betalar en
medlemsavgift för att delta i föreningens utbud av resor och aktiviteter. Ett
exempel på en singelförening är Singelgolf, som förenar singelträffar med
golfspelande.

• Livsstil - Livsstil är en psykografisk variabel och utgörs i denna uppsats av
singlars aktiviteter, intressen och åsikter.

• Stereotyp - Att säga att någon är en stereotyp innebär att man tillskriver personen
identiska karakteristika med resten av gruppen, utan att ta hänsyn till de faktiska
variationer som existerar inom gruppen (Aronson 1995). En stereotyp för en
singel kan exempelvis beskrivas som en känslolös och ensam person, som är
mindre attraktiv än personer som lever i en parrelation (Parmelee & Werner
1978).

• Enkelrumstillägg - Avgift för rum med tom säng.



Tack!
Efter många och långa dagars intensivt arbete är vi nu äntligen klara med uppsatsen.
Innan vi tar jullov vill vi tacka alla personer som har bidragit med åsikter och
information som har gjort uppsatsen möjlig.

Tack till:

• Alla våra singlar som öppenhjärtigt och glatt har berättat om sina erfarenheter och
åsikter om singelresor. Det skulle vara kul att följa med er på en resa någon gång i
rent studiesyfte.

• Annika Heimertz på MyTravel som gav oss matnyttig information om
ensamresenären.

• Släkt och vänner som har kommit med kloka idéer och även hjälpt oss att
korrigeringsläsa uppsatsen.

Maria Borné Anna Eriksson
maria@borne.se annasofiaeriksson@hotmail.com

Stockholm, 2005-12-22
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1 Inledning

ppsatsen inleds med en bakgrunds- och problemdiskussion som syftar till att
sätta in det valda problemet i ett större sammanhang. Problemdiskussionen
mynnar sedan ut i en problemformulering som följs av syftet. Därefter ges

en beskrivning av uppsatsens disposition.

Det kanske kommer som en överraskning för resebyråerna att allting inte kommer i
par, såsom skor. Mataffärerna kom till insikt för många år sedan att folk var trötta på
att vara tvungna att köpa familjepaket och började göra enportionsrätter istället. Det är
på tiden att resebyråerna hinner ikapp.

När Aftonbladet Resa kartlade utbudet av singelresor för drygt fyra år sedan såg det
nattsvart ut på den svenska marknaden för singlarna. Ingen av de stora
charterarrangörerna hade märkt någon efterfrågan eller hade planer på att satsa på
ensamresenärerna. Utomlands däremot var redan då singelresor stort – särskilt i
England.1

1.1 Bakgrund

Ensamhushållen ökar drastiskt, aldrig förr har så många levt ensamma från New York
till Stockholm. I Sverige finns det idag cirka två miljoner singlar, varav 1 123 000 är
mellan 25-64 år (Jansson, SCB 2003). Det är framförallt i städernas centrala delar
som den enboende bor. De består av unga och gamla människor, men också av
människor i den yngre och äldre medelåldern (Sandstedt 1991).

Oberoende av åldersgrupp har singlarna två saker gemensamt; de är köpstarka och har
en vilja att betala för att få det de vill ha (Morrow 2003). Det visade sig också att
singelhushållen i större utsträckning än samboende och gifta spenderar mer pengar på
sig själva. Detta beror på att singlarna inte behöver ha någon annans behov i åtanke
(Braus 1993). Singlar och samboende prioriterar olika, som singel tillåts man att vara
mer självisk. Detta exemplifieras i artikeln av en episod från Sex and the City, där en
av huvudrollsinnehavarna, Carrie Bradshaw, köper att par skor för 500 dollar medan
hennes väninna, som är mamma till två barn, står storögt bredvid och tittar på. Carrie
säger då till sitt försvar: "I can spend this kind of money on my shoes because that`s
the choice I`ve made to be single" (Morrow 2003, s. 26).

Sandstedt (1991) menar att normen om samboendet och giftermålet fortfarande lever
kvar som ideal. Det största dilemmat med singelns livsform är just ”samhället”,
många av de som lever i ett parförhållande kan inte förstå de som väljer att leva ett liv
ensam (Eilenberger 1998). Familjer eller åtminstone par är för många ”det normala”.
Går man ut ensam och äter middag här i Sverige, i synnerhet på en lite finare
restaurang, är det många som reagerar. Det är inte helt accepterat att göra det själv,
nästan att det är något misstänkt och skamligt med att leva och äta ensam i vårt land.

                                                
1 Aftonbladet 2003-04-28
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På många håll diskrimineras singlar fortfarande, speciellt i serviceyrkena, och i vissa
fall existerar de inte överhuvudtaget. I resebranschen, vid middagsbjudningar och hos
fastighetsmäklaren utgår man allmänt ifrån att paret är den vanligaste enheten i landet
(Eilenberger 1998).

När vi inledde diskussionen i inledningsfasen till denna uppsats framgick det ganska
snart att inte någon av oss hade mött någon speciell reklam på resemarknaden riktat
till enbart singelresenärer. Går man in på en resebyrå finns det ett enormt utbud av
resor för de som åker två och vill uppleva världen eller för de som åker hela familjen.
Nästan alla charterresor har hotell som är barnvänliga och de erbjuder åtskilliga
aktiviteter för att hålla barnen sysselsatta, allt för att föräldrarna ska få lägga sin tid på
varandra och få ta det lugnt. Det har funnits sen 70-talet. Många hotell är även
handikappvänliga.

Efter att vi tagit kontakt med de stora resebolagen i Sverige visade det sig att varken
Fritidsresor, Always eller Ving anordnar singelresor. Apollo däremot anordnar
singelresor ett par gånger om året, dessa går under namnet "Single by Apollo".
Fritidsresor är medvetna om att singlarna ökar i antal och att det kan vara en lovande
marknad, men de uppger att de inte anordnar singelresor då de är rädda att bli
förknippade med koppleri och menar att det kan skada deras rykte. Marika Malmros,
informatör på Fritidsresor hävdar dock motsatsen i en artikel två veckor senare i
Svenska Dagbladet2:

”Vi har inte haft så stor efterfrågan. Bara för att man är singel behöver det
inte betyda att man reser ensam, många reser med sina vänner. Under flera år
har andelen ensamresenärer hos oss varit 5 procent.”

Ifråga om problemet med enkelrum upplyser Fritidsresor, Always och Ving att alla
moderna hotell idag byggs uteslutande med dubbelrum. Liksom enkelrummet har
dubbelsängen hastigt avlidit, det är idag ett brett mellanrum mellan sängarna då det
många gånger rör sig om vänner som delar rum tillsammans. I likhet med Always och
Ving har Fritidsresor dock vissa erbjudanden till personer som vill resa ensamma.
Under lågsäsong tar vissa utvalda hotell inte enkelrumstillägg.

Efter några dagars sökande på Internet och i resetidningar kom vi fram till att det
främst är singelföreningar som anordnar singelresor. Föreningar har märkt av det
stigande antalet singlar i samhället och erbjuder det största utbudet på resemarknaden.
De anordnar singelresor i en rad varianter; för 55-plussare, för singlar med barn och
singlar utan barn, för golfsinglar, för singlar som söker insikt, för fjällvandringssinglar
och för festsinglar.

Vi blev nyfikna på vad singlar egentligen känner och hur deras inställning till
singelresor egentligen är. Vi gjorde därför en förundersökning utanför det engelska
varuhuset Debenhams när de hade sin sjätte upplaga av singelafton den 26 oktober. Vi
valde att göra en kvantitativ förstudie på 42 singlar mellan 25-60 år. Vi frågade
singlarna några frågor om deras attityd till singelresor och vad de anser om att det är
dyrare att resa ensam. Vi kom fram till att nästan 60 % var upprörda att det är dyrare
att resa ensam medan nästan en tredjedel inte visste om att det kostade mera att resa

                                                
2 Svenska Dagbladets nätbilaga 2005-11-20
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ensam. Resterande har inte tagit ställning i frågan. Lite färre än en tredjedel av
singlarna tycker inte att priset är en avgörande faktor och skulle inte resa mera om
enkelrumstillägget slopades. Däremot skulle nästan 60 % resa mera om det skulle tas
bort. Resterande har inte tagit ställning till om de kommer resa mer eller inte om
enkelrumstillägget slopas. Lite mera än två tredjedelar hade hört talas om singelresor
eller gruppresor och en fjärdedel av dem hade hört talas om den sortens resor i
tidningar eller på nätet. 14 % visste ett resebolag eller förening som ordnade den här
sortens resor och då är det hälften av dem som syftar på Viking Line. Nästan 75 %
ville hellre resa i grupp medan 15 % hellre reste ensamma, nästan en tiondel kunde
tänka sig att resa dels i grupp dels ensamma. Vi blev även varseblivna om de olika
attityder som finns om singelresor:

”Singelresor är bara för socialt missanpassade människor.” (Kvinna 35+)

”Singelresor är bara för unga människor, jag är alldeles för gamma
för sånt.” (Kvinna 55+)

”Det var en kompis till mig som åkte i väg på en golfresa för singlar, hon
hade haft jättekul.” (Kvinna 45+)

1.2 Problemdiskussion
 
 Stern et al (1987) diskuterar det faktum att resemarknaden har halkat efter i
utvecklingen av att erbjuda resor som gör att singlar som reser ensamma inte ska
känna sig överblivna och ensamma bland alla par och familjer. De menar att
turistindustrin skulle behöva fler enkelrum och fler middagsbord för större grupper för
att inte singeln ska känna att det är pinsamt att äta middag ensam. Artikeln skrevs
redan 1987 men författarna till artikeln var redan då övertygade om att ökningen av
singlarna är en stadig trend. De poängterar att marknadsförarna måste tränga djupare
in i singelns psyke och behandla singelsegmentet med kärlek och respekt, då det är
singlarna som kommer att dominera många marknader i framtiden.

Marias mamma som är änka sedan drygt fyra år tillbaka älskar att resa och är
intresserad av destinationen i första hand och vill inte resa enbart för att träffa någon.
Men hon är i samma sits som många andra, hon har ingen att resa med och är trött på
allt krångel och extra avgifter som tillkommer med att resa ensam. Vi började höra
med singlarna i vår omgivning och det visade sig att ett par stycken hade varit på en
resa enbart för singlar, detta gjorde oss nyfikna på varför man väljer att åka på
singelresa. Kanske kunde detta vara något för Marias mamma?

Att resa med en grupp singlar kan göra en starkare, mer social och utåtriktad. Man lär
känna sig själv och behöver inte kompromissa med andra på samma sätt. Man gör
enbart det man själv vill helt enkelt. Beslut som man fattar som singel görs på eget
bevåg utan att behöva väga in andra människors önskningar. Fattar man fel beslut som
singel behöver man inte diskutera igenom det med någon som överseende höjer på
ögonbrynet innan man ändrar sig. Man kan skräddarsy sitt liv så att det passar en
mycket bättre än man skulle kunna göra i ett parförhållande. Vill man åka på en
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lyxkryssning till Karibien eller båtluffa i Grekland, vill man vara borta i två veckor
eller två månader är helt upp till individen ifråga.
Varje dag möts vi i dagspress och på radio av reklam för singlar men allting verkar
handla om att träffa en ny partner, är det egentligen det alla singlar strävar efter? Vad
är det som motiverar singeln att åka på singelresa? Handlar det om att träffa en
livskamrat eller är man bara ute efter att knyta nya kontakter med likasinnade? För att
få kunskap om singlars resebeteende och tankar kring singelresor har vi i denna
uppsats tänkt undersöka vad det är som motiverar singlar mellan 40-60 år att åka på
singelresa. Vi kommer framförallt fokusera på att undersöka singelresor ur ett
konsumentperspektiv för att gå till grunden med vad det är som motiverar singeln att
vilja åka på singelresa.

1.3 Problemformulering

Diskussionen leder fram till vår problemformulering:

Varför reser singlar på singelresor?

1.4 Syfte

Huvudsyftet med uppsatsen är att skapa förståelse för singlars resande.

Som delsyften har vi för avsikt att:
• Kartlägga singelns livsstil för att bättre förstå varför de reser på singelresor.
• Identifiera singelns preferenser när det gäller singelresor och den

informationsprocess som ligger bakom beslutet att åka på singelresa.

1.5 Uppsatsens disposition

Kapitel 2 - Metod: Efter det inledande kapitlet följer ett metodkapitel där uppsatsens
vetenskapliga förhållningssätt och tillvägagångssätt presenteras. Vidare redogör vi för
valet av respektive metod samt att vi motiverar varför valet föll på just dessa metoder.

Kapitel 3 - Singeln: För att läsaren ska bli mer insatt i singelns värld beskriver vi i
detta kapitel om hur det är att leva som singel och vilka fördomar man som singel kan
stöta på i samhället. Vi redogör även för tidigare undersökningar som utförts på
singelsegmentet.

Kapitel 4 - Konsumentbeteende i teorin: I detta kapitel presenteras den referensram
som är grundläggande för analysen av uppsatsens empiriska del. Referensramen
grundar sig på litteratur och vetenskapliga artiklar om konsumtion, livsstil och
konsumentbeteende.
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Kapitel 5 - Empiri och analys av singelns perspektiv: I det femte kapitlet redovisas
resultaten av den insamlade empirin. Det empiriska materialet grundar sig på
intervjuer med sju singlar och en före detta singel, varav fem har åkt på singelresa och
tre på gruppresa. Resultatredovisningen kombineras med en analys av det insamlade
empiriska materialet. I analysen återkopplar vi till uppsatsens referensram för att se
samband och skillnader mellan empirin och referensramen, samt att vi även jämför
singlarnas ståndpunkter sinsemellan. Utgångspunkten för analysen utgörs av
uppsatsens inledande problemformulering och syfte.

Kapitel 6 - Empiri och analys av reseföretagets perspektiv: För att sätta in det
studerade problemet i ett vidare perspektiv har vi intervjuat MyTravel.  Deras  syn på
singeln kommer i detta kapitel att jämföras med singlarnas åsikter och preferenser.

Kapitel 7 - Slutsats: I det näst sista kapitlet presenteras de slutsatser vi kunnat dra
utifrån vår undersökning som ska ge svar på uppsatsens inledande problemfråga och
syfte.

Kapitel 8 - Avslutande diskussion och reflektion: I det avslutande kapitlet reflekterar
vi med egna åsikter över uppsatsens resultat och slutsatser. Vi blickar även tillbaka
och reflekterar över vad vi kunde gjort annorlunda i undersökningen, slutligen ger vi
även förslag på vidare intressant forskning i ämnet.

Figur1.1. Uppsatsens disposition
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  Kapitel 6
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2 Metod

 etta kapitel innehåller en konkret redogörelse för hur det empiriska arbetet
och analysen genomförts. Inledningsvis presenteras valet av vetenskapligt
förhållningssätt och därefter redovisas studiens tillvägagångssätt. Kapitlet

avslutas med en diskussion om valet av metod och dess styrkor och svagheter.

2.1 Vår kunskapssyn

Utifrån det syfte och den problemformulering som ligger till grund för uppsatsen är
den kvalitativa ansatsen att föredra framför den kvantitativa. Det kvalitativa
angreppssättet är nämligen passande för undersökningar med ett beskrivande och
förståelseinriktat syfte (Denscombe 2000).

En kvalitativ inriktning som varit central i denna studie är hermeneutiken.
Anledningen till valet av hermeneutik framför positivism grundar sig på att
positivismen enbart fokuserar på att förklara företeelser, ofta av kvantitativt slag.
Positivismen utgår också ifrån att forskaren har en objektiv och osynlig roll (Patel &
Davidson 2003). Hermeneutiken, å andra sidan, syftar till att ge en djupgående
förståelse av det studerade ämnet, så kallad "hermeneutisk förståelse" (Ödman 2004,
s. 74). Förståelsen uppnås genom att tolka människors handlingar och deras talade
språk (Patel & Davidson 2003). I denna undersökning är respondenterna vår
kunskapskälla och det är de som ger oss möjlighet att förstå och tolka det valda
problemområdet. Genom att tolka de intervjuer som har genomförts har vi försökt att
se innebörder och sammanhang som inte var direkt uppenbara vid intervjutillfället.

Det hermeneutiska paradigmet utgår från att verkligheten är socialt konstruerad. Detta
innebär att verkligheten inte kan undersökas objektivt, såsom inom positivismen.
Forskaren intar inom det hermeneutiska synsättet en subjektiv roll, där forskarnas
egen förförståelse ses som en stor tillgång för att kunna tolka och förstå det studerade
objektet (Patel & Davidson 2003). Vår förförståelse för singelresor grundar sig på de
artiklar vi läst i olika magasin och dagstidningar samt på singlar i vår omgivning som
har åkt dels på singelresor, dels på gruppresor. Utifrån de artiklar vi har läst om
singelresor och det vi har hört av bekanta anser vi att singelresor verkar vara ett
naturligt sätt att knyta nya kontakter, speciellt om man inte har någon att resa
tillsammans med.

2.1.1 Forskningsansats

Uppsatsens forskningsansats består av en hybrid av deduktion och induktion, så kallad
abduktion (Alvesson & Sköldberg 1994). Detta val grundar sig på att vi i
undersökningen av forskningsfrågan har växlat mellan teori och empiri.

Deduktion innebär att forskaren utgår från existerande teorier och därefter prövar
dessa empiriskt (Gummesson 2004). Denna ansats tillämpades i det inledande skedet
av uppsatsen. Vi sökte relevant litteratur och tidigare utförd forskning som kunde

D



- METOD -

- 7 -

ligga till grund för uppsatsens referensram. Exempelvis utformades intervjufrågorna
utifrån den valda referensramen. Teorierna jämfördes sedan med materialet som vi
fått fram under intervjuerna för att se om det fanns något samband dem emellan.

Den induktiva ansatsen tillämpades i uppsatsens avslutande delar. Induktion betyder
att forskaren utgår från den insamlade empirin och ur materialet försöker forskaren
sedan dra teoretiska slutsatser (Gummesson 2004). Materialet från intervjuerna
jämfördes med uppsatsens referensram för att se om de sammanföll med varandra.
Under arbetet med analysen kunde vi skönja nya mönster som vi tidigare inte
reflekterat över, på så sätt kunde vi dra nya teoretiska slutsatser.

2.2 Förstudie

Till förstudien utanför varuhuset Debenhams, som vi redogjorde för i inledningen, var
vårt mål att vi skulle intervjua personer som matchade den åldersgrupp som var
avsedd med uppsatsen, det vill säga 40-60 åringar. Vi insåg dock ganska snabbt att
detta inte var praktiskt genomförbart då singlarna på singelkvällen i huvudsak var i
30-års åldern. Vi var således tvungna att utöka åldersintervallet på de intervjuade
singlarna till 25-60 år.

Avsikten med förstudien var att vi ville få inblick i singlarnas allmänna inställning till
enkelrumstillägget och singelresor. Vi ansåg därför att Debenhams singelkväll var ett
väl valt tillfälle att komma i kontakt med många singlar på en och samma gång. Vi
ställde oss strategiskt vid Debenhams ingång och ”haffade” singlarna när de var på
väg in i varuhuset. De allra flesta singlarna hade inget emot att svara på våra frågor
trots att de var ivriga att komma in i varuhuset som erbjöd singeldating och shopping
till rabatterade priser.

2.3 Datainsamling

Datainsamlingen till uppsatsen grundar sig både på primärt och sekundärt material.
Sekundärdata har bland annat inhämtats via litteratursök på biblioteket. Litteraturen
som referensramen grundar sig på, består i huvudsak av ämnen såsom
konsumentbeteende. Vi har även sökt vetenskapliga artiklar för att ta del av den
senaste forskningen om singlar och deras konsumentbeteende. Dessa har vi funnit
genom att söka i bibliotekets artikeldatabas som finns tillgänglig för alla studenter på
Stockholms universitet.

Det primära materialet har samlats in via intervjuer med konsumenter och ett företag
som haft nära anknytning till ämnet singelresor. Eftersom syftet med denna uppsats är
att undersöka vad det är som motiverar singlar att åka på singelresa är det av stor vikt
att ta del av människors reflektioner och tankar kring det valda ämnet. Intervjun blir
därmed ett naturligt sätt att få reda på respondenternas innersta tankar kring
singelresor.
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2.3.1 Urval

Vid urvalet av respondenter till intervjuerna tillämpades en kombination av
rekommendations- och bekvämlighetsurval. Vi intervjuade singlar i vår
bekantskapskrets och de fick i sin tur rekommendera personer som hade anknytning
till det valda problemområdet. Av dessa personer var sju singlar och en var före detta
singel. Fem av singlarna har varit på singelresor, varav fyra har åkt med Singelgolf.
Alla dessa fem har även varit på gruppresor, vilket gör att de kan jämföra för- och
nackdelar med singel- respektive gruppresor. Vi har även intervjuat tre singlar som
bara har varit på gruppresor. Anledningen till att det blev ett kombinerat
rekommendations- och bekvämlighetsurval var att vi ansåg att det skulle vara för
tidsödande att annonsera efter singlar och vi var inte heller övertygade om att svaren
skulle bli seriösa. Det var även mycket svårt att få uppgifter från resebolagen på
personer som åkt på singelresor, eftersom dessa uppgifter inte får lämnas ut till
allmänheten.

Åldern på de intervjuade singlarna var relativt homogen. Målet var att de skulle vara
mellan 40-60 år, eftersom vi tror att det är denna åldersgrupp som med största
sannolikhet åker på singelresor. Detta argument grundar vi på att det är den
åldersgruppen som har högst disponibel inkomst enligt SCB:s statistik från 2003 och
att de har utflugna barn vilket ger dem större frihet. Vi försökte att få en jämn
spridning mellan könen på singlarna, för att på så sätt få ett kvinnligt och manligt
synsätt på fenomenet. Vidare strävade vi efter att individernas bakgrund skulle vara
heterogen. Av geografiska skäl är fem av åtta singlar bosatta i Stockholmsområdet. En
presentation av samtliga återfinns i kapitel fem.

För att få ytterligare ett perspektiv på singeln har vi även intervjuat ett reseföretag.
Avsikten med detta var att vi ville relatera det singlarna sagt till reseföretagets syn på
singeln för att utröna om deras synpunkter stämmer överens med singlarnas
preferenser. Vid sökandet av respondenter till företagsintervjun tillämpades främst ett
rekommendationsurval. Denna typ av urval innebär att aktörerna i företagen
rekommenderar andra aktörer som är av intresse för att fördjupa kunskapen i ämnet
(Arbnor & Bjerke 1994). Genom detta förfarande kom vi i kontakt med personer som
hade stor kunskap och erfarenhet av singelresor. Vi kontaktade alla de stora
resebolagen för att undersöka om de anordnade singelresor. Som vi nämnde i
inledningen var det dock endast Apollo av de större researrangörerna som erbjöd
denna typ av resor. Vi fann därför att en intervju med dem skulle vara intressant för
att fördjupa oss mer i vad de hade att erbjuda. De hade dock inte tid att ta emot oss,
därför fick vi vända oss till MyTravel istället. MyTravel anordnar inte singelresor
men de erbjuder ett utbud av skräddarsydda resor för ensamresenären. Vi fann att en
intervju med dem kunde vara av intresse för att se vad de gör för att satsa på
ensamresenären och om de har planer på att utöka utbudet för singlarna inför
framtiden. En kortare presentation av dem följer i kapitel sex.

2.3.2 Genomförande

Innan intervjuerna genomfördes lånade vi bland annat litteratur på biblioteket som
behandlade intervjumetodik samt att vi via MyTravels hemsida kunde ta del av
information om företaget som kunde vara av intresse under intervjun. Under varje
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intervju delade vi upp arbetsuppgifterna, den ene av oss fokuserade på att ställa frågor
medan den andre fokuserade på att dokumentera vad som sades. Den som förde
protokoll fick naturligtvis komma med följdfrågor om det var något viktigt som dök
upp under intervjuns gång. Denna arbetsuppdelning ansåg vi vara lämplig för att få
utförlig dokumentation av intervjuerna. Om båda hade skrivit och intervjuat samtidigt
hade risken varit stor att gå miste om viktig information och det kunde även ha
uppstått förvirring hos respondenten.

Vi använde oss av en bandspelare för att försäkra oss om att få med alla viktiga
detaljer som kom fram under intervjuns gång. Detta talade vi om för samtliga
respondenter innan varje intervju påbörjades. Vi försökte att placera bandspelaren på
en diskret plats för att respondenten inte ständigt skulle bli påmind om bandspelarens
närvaro.

Som undersökare är det viktigt att sätta sig in i hur respondenten upplever situationen.
För dettas krävs det att flexibiliteten och lyhördheten är stor (Langemar 2005). Innan
varje intervju genomfördes hade vi skrivit ned ett antal frågor som vi ansåg var
relevanta att diskutera. Intervjufrågorna utformades med uppsatsens referensram som
grund. Vi var noga med att inte formulera ledande frågor som kunde ge upphov till att
respondenten fastnar i vissa tankebanor. Under intervjuns gång var flexibiliteten stor
gällande ordningsföljden av ämnena, samtidigt som de intervjuade fick tillfälle att ge
uttömmande svar. Intervjuerna var således semistrukturerade till sin karaktär
(Denscombe 2000).

Singlarna intervjuades i sina hem eller på sin arbetsplats, om detta inte var möjligt
träffades vi på ett kafé. För de singlar som inte var bosatta i Stockholm tillämpades
telefonintervjuer. Hemmamiljön och arbetsplatsen ansåg vi vara lämpliga då
respondenten känner igen miljön och därigenom känner sig avslappnad i situationen. I
de fall där intervjun genomfördes på ett kafé försökte vi att hitta ett lugnt fik med få
störningsmoment. Detta gick bra i de flesta fall men ibland var bullernivån hög och en
del människor gav oss nyfikna och undrande blickar. Företagsintervjun genomfördes
på MyTravels huvudkontor.

Varje intervju varade i cirka en timme beroende på hur uttömmande svar
respondenten gav. Telefonintervjuerna varade lite kortare, cirka 45 minuter. Alla
respondenter var mycket positiva till att bli intervjuade och berättade öppenhjärtigt
om sina erfarenheter och åsikter. I de fall där respondenten begärde att få se frågorna
innan intervjutillfället mailade vi över dem. I övriga fall ansåg vi att det kunde vara
bra att respondenterna inte fick se dem innan, för att på så sätt få så öppna svar som
möjligt. Innan varje intervju började påpekade vi för respondenten att den skulle
spelas in på band vilket inte respondenterna hade något emot.

2.3.3 Bearbetning och analys

En sammanställning av varje intervju genomfördes direkt efter varje intervjutillfälle.
Vi lyssnade igenom hela bandinspelningen och antecknade det som var relevant för
problemområdet och syftet med uppsatsen. Det som inte var relevant, bland annat
vissa stickspår från ämnet, sorterades bort. Datareduktionen bidrog till att det
insamlade materialet blev mer gripbart och lätthanterligt. Vi var noggranna med att
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ordagrant skriva ned vad respondenterna sade. Detta var ett mycket tidskrävande
arbete, men vi ansåg att det var nödvändigt för att undvika felcitat i
resultatredovisningen. När alla intervjuerna var genomförda försökte vi sedan koppla
samman empiri och referensram. Vi gick igenom referenskapitlet och diskuterade
vilka olika delar som hängde samman och kunde förklara den information som
respondenterna givit oss. Därefter funderade vi ut lämpliga rubriker som skulle vara
passande utifrån uppsatsens problemformulering och syfte. Rubrikerna är:

• Singelns livsstil
• Singelns sökande efter gemenskap och trygghet
• Singelns preferenser
• Singelns val av resa
• Skillnad att resa med familj och som singel

Tolkningen av materialet har hela tiden pendlat mellan del och helhet. När helheten
ställs i relation till delarna erhålls en så fullständig förståelse som möjligt av det
studerade ämnet. Ofta kallas denna företeelse för den hermeneutiska spiralen (Patel &
Davidson 2003). Först läste vi igenom hela intervjuprotokollen och försökte få en
helhetsbild av varje intervju, därefter läste vi de olika delarna i texten var för sig för
att få en djupare förståelse för varje del. Vi försökte sedan relatera de olika delarna i
intervjuprotokollen till de uppsatta rubrikområdena ovan och sortera in varje del
under en passande rubrik. Detta tillvägagångssätt anser vi har bidragit till en enkel och
lättförståelig struktur.

2.4 Metoddiskussion

Singlarna som intervjuades bestod till viss del av vänner och bekanta. Detta kan å ena
sidan vara en fördel eftersom det kan bli lättare att förstå deras reaktioner som
individer och som singlar samt att intervjuerna blir mer avslappnade. Å andra sidan
kan det vara problematiskt eftersom medkänslan och sympatin kan leda till att det
kritiska tänkandet blir lidande. Eftersom vi känner en del av singlarna sedan tidigare
har vi en viss förförståelse om dem som är svår att bortse ifrån under undersökningen.

Intervjuareffekten är en viktig aspekt att ha i åtanke vid intervjuer. Detta innebär att
respondenten kan påverkas av intervjuarens personliga identitet, såsom ålder och
utbildningsmässiga kvalifikationer (Denscombe 2000). Det som kommer fram under
intervjuerna kanske inte alltid speglar sanningen eftersom respondenterna kanske
svarar det de tror att intervjuaren vill höra. Under varje intervju försökte vi att hålla en
objektiv framtoning, för att inte påverka respondenternas svar i någon viss riktning.

Vi övervägde noga innan intervjuerna ägde rum om vi skulle använda oss av
bandspelare eller inte. Gustavsson (2004) menar att bandspelaren kan få respondenten
att känna sig onaturlig, dessutom är det mycket tidskrävande att lyssna igenom de
bandade intervjuerna då talspråket ofta är mycket utförligare än skriftspråket. Vi kom
fram till att en bandinspelning av intervjuerna skulle kunna ge oss utförligare
dokumentation av intervjuerna. Dessutom skulle vi även i större utsträckning kunna
använda oss av direktcitat för att få en mer målande och levande beskrivning av
respondenternas åsikter.
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Holme och Solvang (1991) behandlar det som kallas forskarrelevans. Det handlar för
det första om huruvida insamlad information kan ligga till grund för ny kunskap och
medvetenhet. För det andra handlar det om vilket förståelsevärde resultaten har, vilket
betyder att informationen måste ge en fördjupad och mer total förståelse av det
undersökta fenomenet. Eftersom denna uppsats är förståelseinriktad, är avsikten att
fördjupa förståelsen för hur just de singlar vi intervjuat tycker och tänker om
singelresor samt att redogöra för ett reseföretags perspektiv på singeln. Vi har således
inte som mål att generalisera resultatet till att gälla på fler än de studerade
undersökningsenheterna.

På grund av att singelresor är en relativt ny företeelse i Sverige, anser vi att vår studie
bidrar till forskningen genom att vi ökar förståelsen och medvetenheten kring det
valda ämnet.

2.4.1 Tillförlitlighet

Tillförlitlighet innebär att undersökningen ska ge samma resultat vid upprepade
tillfällen (Denscombe 2000). Vid kvalitativa undersökningar är det svårt att inhämta
exakt samma data vid upprepade tillfällen eftersom de bygger på interaktion mellan
människor. Resultatet beror helt på var, när och hur interaktionen äger rum. Intervjuer
med andra respondenter skulle kanske ge helt andra resultat beroende på att
respondenterna har olika erfarenhet och olika perspektiv på singelresor. Om
undersökningen skulle utföras av andra personer är det inte heller säkert att deras
tolkning av materialet skulle bli densamma som vår, även om de grundläggande
förutsättningarna är lika. Detta fenomen kallar Gilje och Grimen (1992) för
tolkningspluralism. Hur materialet tolkas beror helt på individernas förförståelse.

2.5 Källkritik

Thurén (1990) redogör för fyra olika kriterier som man som forskare bör ta hänsyn till
vid källkritisk bedömning. Dessa är: äkthet, tidssamband, beroende och tendens.

Äkthet innebär att man som forskare måste undersöka om källan verkligen är vad den
utger sig för att vara. Litteraturen och de vetenskapliga artiklarna som vi använt oss
av är skrivna av välrenommerade författare som är kända inom sina respektive
ämnesområden. Vi har även varit noggranna med att informationen från Internet
laddats ned från pålitliga hemsidor. Det bör också påpekas att de vetenskapliga
artiklarna som ligger till grund för undersökningen i huvudsak är amerikanska. Detta
beror på att det inte finns så mycket svensk forskning som behandlar ämnet singlar.
Vi anser dock att singeltrenden är en globalt framväxande trend som även kan
appliceras på Sverige. När det gäller intervjuerna har bandspelaren bidragit till att vi
har kunnat använda oss av direktcitat i resultatredovisningen, detta anser vi har
bidragit till att respondenternas åsikter inte har förvrängts på något sätt.
Tidssamband gäller endast för berättande källor. Grundläggande för detta kriterium
är att ju längre tid som har förflutit efter en händelse, desto mindre pålitliga blir
uppgifter från personer som har varit med om händelserna. Risken för
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efterkonstruktion blir med andra ord större ju längre tiden går. För att uppfylla detta
kriterium och minska risken för efterkonstruktion har vi direkt efter varje genomförd
intervju satt oss ned och sammanställt ett fullständigt intervjuprotokoll. Vi lyssnade
igenom bandupptagningen av intervjun och kompletterade intervjuprotokollet med
ytterligare uppgifter.

Beroende är det tredje kriteriet och syftar på att källorna ska vara oberoende av
påverkan utifrån. Vi har försökt att använda oss av primärkällor för att på så sätt inte
riskera feltolkningar och omskrivningar av originalmaterialet. I de fall där vi använt
sekundärkällor har vi varit noga med, som vi nämnde tidigare, att endast använda oss
av litteratur som är skrivna av kända författare och forskare.

Tendens innebär slutligen att en god källa ska vara helt opartisk. Detta kriterium är
ganska svårt att uppnå då de flesta berättelser innehåller någon slags tendens. Thurén
(1990) menar att det inte behöver röra sig om medveten propaganda, tendensen kan
istället vara omedveten på så sätt att man omformar intrycken så de passar ens egna
värderingar. Ett sätt att uppfylla tendenskriteriet kan vara att använda sig av flera
källor för att få en fullständigare bild. Detta är något som vi har tagit fasta på för att få
en mångfacetterad bild av singelresenären.
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3 Singeln

ör att ge läsaren en bättre inblick i singelns värld presenterar vi i detta
kapitel viss bakgrundsfakta till varför singlarna har ökat i antal och vilka
associationer de förknippas med i samhället. Vi kommer därefter att redogöra

för tidigare undersökningar som har gjorts på singelsegmentet. Detta kapitel kommer
tillsammans med nästkommande kapitel att relateras till uppsatsens analys.

3.1 Skäl till ökningen av antalet singlar

Ökningen av ensamhushållen kan förklaras på många olika sätt. Bland annat menar
Sandstedt (1991) att det kan ses som ett uttryck för moderniseringen där
individualiseringen har en central plats. Staten har också haft ett finger med i spelet.
Genom deras familjepolitiska åtgärder har de inte bara underlättat för familjebildning,
de har också underlättat för skilsmässor och avbrutna samboförhållanden. Detta ser vi
tydligt i SCBs statistik över skilsmässor som har fördubblats sedan 60-talet, från
dryga 10 000 till dagens 20 000 per år (SCB, Befolkningsutveckling 1749-2004).

Sandstedt (1991) menar vidare att även attityderna i samhället har förändrats. Tills för
inte så länge sedan var man och kvinna ekonomiskt och arbetsmässigt beroende av
varandra, men så är det inte längre. När kvinnorna trädde ut i arbetslivet förändrades
villkoren för samlivet. Mannen och kvinnan har numera blivit varandras lyxbehov.
Idag tjänar båda parter pengar och är fullt kapabla att klara av tillvarons praktiska
problem utan assistans från det andra könet. För kvinnor har detta inneburit att vi inte
som våra mormödrar och kanske även mödrar har varit tvungna att tiga och tåla för ett
dåligt parförhållande av ekonomiska skäl och för att kunna ge barnen den barndom
som varit materiellt trygg. Sedan slutet av 70-talet är det också färre personer i ung
ålder som skaffar sig en partner (Sandstedt 1991). De väntar allt längre innan de
inleder ett förhållande och flyttar ihop.

3.2 Singeln och dess associationer

Många singlar vill undvika att identifiera sig som "singel" på grund av de många
negativa stereotyper som existerar i samhället (Goerne 1992). Detta kan relateras till
det som kallas för "dissociative group" och "avoidance group" (Mowen & Minor 1998
s. 486, Solomon et al 2002, s. 306). Med detta menar författarna grupper som
konsumenten inte vill associeras med.

Att vara ensamboende är, som vi nämnde i inledningen, en avvikelse från normen
(Sandstedt 1991). Förr i tiden var det en stor skam att förbli ogift, speciellt för
kvinnorna. I bondesamhället fick den ogifta kvinnan bära en speciell huvudbonad för
att visa människorna i omgivningen på den nedvärderande situation de befann sig i. I
många gamla visor hånas och utskrattas den ensamstående. Det är denna skamkänsla
som till viss del lever kvar än idag och som förstärker de negativa associationer som
existerar om singeln. Sandstedt (1991) påpekar dock att den ensamstående kvinnan på

F
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senare tid har fått en mer positiv framställning i tidningar som en stark, fri och
framgångsrik kvinna. På detta sätt försöker samhället att skapa positiva associationer
om ensamboendet och upphäva synen om att det är familjen och äktenskapet som är
det normala.

Den ensamma mannen betraktas som motsatsen till den ensamma kvinnan. Sandstedt
(1991) beskriver två typiska exempel på den ensamstående mannen såsom de är
framställda i dagspressen. Den enboende mannen har två skepnader; "yuppien" och
"den ensamme mannen". Vi är medvetna om att yuppien hade sitt stora genomslag
under 80-talet, men vi anser även idag att vi kan urskilja denna typ av singel i den
moderne storstadsmannen. Han är mellan 25-40 år, ogift och beskrivs som en
traditionell ungkarl men med en modern tappning. Han är köpstark, karriärs- och
kroppsmedveten, urban, erotiskt fixerad och politiskt cynisk. Utöver dessa egenskaper
kör han gärna sportbil och har en lägenhet som är inredd efter de senaste
inredningstrenderna.

"Den ensamme mannen" däremot har drag som enligt Sandstedt (1991) står i kontrast
till den ensamboende och starka kvinnan. Han är lite äldre än yuppien och frånskild.
För att inte visa hur svag och osäker han egentligen är, måste han ständigt hävda sin
manlighet. Han klarar inte av markservicen, såsom matlagning och städning. Hemmet
beskrivs som ett väntrum, där det saknas gardiner och blommor. Han är social
inkompetent och har svårt att hålla kontakten med släkt och vänner. Det han
prioriterar främst i livet är arbetet.

Ovanstående resonemang kan jämföras med två amerikanska undersökningar.
Parmelee och Werner (1978) kom fram till att singlar som lever ensamma ofta
kategoriseras som mindre vänskapliga. De uppfattas även som känslolösa och
ensamma samt mindre attraktiva och utåtriktade än människor som lever tillsammans
med någon. Cargan och Melko (1982) redogör för att singeln är avvikande eftersom
de inte vill gifta sig. De ses även som mer omogna, något som kan relateras till
resonemanget nedan där singeln beskrivs som en självisk person. Singeln anses också
leva ett friare liv eftersom de inte har någon familj att ta hänsyn till. De uppfattas även
i många fall som arbetsnarkomaner, där de hänger sig åt sitt jobb till hundra procent.

De flesta negativa stereotyper som existerar om singlarna är helt grundlösa. Många
singlar lider dock av ensamhet. Singlar som är singlar av ren tillfällighet, exempelvis
att partnern har gått bort eller velat ta ut skilsmässa, upplever att ensamheten är den
största nackdelen med att vara singel (Parmelee & Werner 1978). Singelns många
beteenden kan beskrivas genom att de vill kompensera för att klara av att hantera
ensamheten (Donthu & Gilliland 2002). En kompensation för ensamheten kan då vara
att leva en aktiv livsstil.

3.3 Singelns sökande efter gemenskap
 
 Det finns en paradox till singlarnas själviska och individualiserade beteende.
Samtidigt som de är själviska söker de efter någon sorts gemenskap som ska ersätta
den traditionella familjestrukturen (Morrow 2003). "Familjen" har fått en vidare
definition, där exempelvis medlemmarna av en aerobics - eller yogaklass kan anses
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vara del av singlarnas familj. I artikeln kallas detta fenomen för "quick fix
communication connectivity" (Morrow 2003, s 27). Singlars önskan att tillhöra en del
av en större gemenskap har anammats av en del marknadsförare som försöker få
singelkonsumenten att inte bara känna sig som en konsument utan också som medlem
i en gemenskap.
 
 Stern et al (1987) undersöker yngre singlar i åldern 20-39 år. Trots att denna
undersökning inte uppfyller kravet på den ålderskategori som vi valt att studera i
denna uppsats, anser vi att den är relevant då den framhäver singelns sociala behov.
Singeln beskrivs i denna undersökning som en "social seeker", de är rastlösa och
socialt orienterade konsumenter som ständigt söker efter att tillfredsställa sina behov.
De söker nya vänner och eventuellt en ny partner för att minska känslan av ensamhet.
Singeln tenderar att vara mer social än personer med partner och de är också mer
medvetna om sin sociala roll och image. I undersökningen redogör författarna att
singeln oftare än personer med partner går på bio för att känna den sociala
atmosfären. Trots att de inte interagerar med andra människor i biosalongen är det
ändå ett sätt för singeln att känna en viss samhörighet med resten av biobesökarna.
 
 Singelns sökande efter samhörighet kan också relateras till uppsatsen "Singlar, mat
och socialisering", där författarna drar slutsatsen att singlarna försöker bli en del av ett
socialt sammanhang (Åkerhielm & Svensson 2004). De betonar vikten av att singeln
vill känna en social tillhörighet, oavsett om det gäller familjen, kompisgänget eller
arbetskamraterna. Istället för att sitta hemma och äta själv vill singeln gärna ha någon
att äta tillsammans med, fokus flyttas då från maten till det sociala planet. Maten blir
då ett sätt att skapa relationsband till vännerna i omgivningen.

3.4 Typiska egenskaper för singelsegmentet

Singlarna lever en unik livsstil. De är ofta väldigt aktiva på sin fritid, samtidigt som
de flesta är välutbildade och har en relativt bra ingångslön. I en amerikansk
undersökning kartlades vissa egenskaper som var typiska för singelsegmentet (Donthu
& Gilliland 2002). Dessa är:

• Singlar är mer variationssökande - Singlarna strävar efter nya erfarenheter. De
är inte främmande för nya sociala aktiviteter och produkter.

• Singlar är mindre riskaverta - Singeln har bara sig själv att ta hand om, de
behöver inte tänka på säkerhet eller behov för familjen eller partnern. Segmentet
anses därför vara benägna att spendera mer pengar på något som kan innebära ett
stort risktagande jämfört med personer som är gifta och har familj.

• Singlar är mindre prismedvetna - Avsaknaden av familjerelaterade kostnader
resulterar i att singeln ofta har mer disponibel inkomst att spendera än de som
lever i par- eller familjekonstellationer. Detta har en positiv inverkan på vad de
anser sig har råd med.

• Singlar är mer innovativa - Mot bakgrund av att singlarna är mer
variationssökande och mindre riskaverta är de mer benägna att prova nya
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produkter. De är mindre observanta, planerande och övervägande i sin
konsumtion. Singlarna är följaktligen mer innovativa än personer med partner.

• Singlar är mer märkesmedvetna - Singelns behov av att kompensera för
ensamheten sträcker sig även till valet av varumärke. Varumärket symboliserar
funktionalitet, erfarenhet och symbolik. Att identifiera sig med ett starkt
varumärke kan ge trygghet och en känsla av samhörighet med andra individer
som köper samma märke.

• Singlar är mer impulsiva - Impulsivitet definieras i detta fall som plötslig
känslomässig längtan efter köp. Ett impulsivt köpbeteende associeras med reklam
som innehåller affektiva värden. Singeln är mer mottaglig för affektiv reklam än
personer i parförhållanden. Detta beror på att singeln vill känna tillhörighet.

• Singlar tittar mer på TV - För att kompensera för ensamheten reducerar
singlarna sitt sociala behov genom aktiviteter som kan utföras på egen hand,
exempelvis TV-tittande. När de ser på TV tenderar de att välja program som har
ett känslomässigt innehåll.

• Singlar söker bekvämlighet - Ensamstående eftersträvar att boka upp sin tid åt
olika aktiviteter. De söker efter fullständig aktivitet för att kompensera för
ensamheten. Det faktum att de hela tiden är sysselsatta med olika aktiviteter,
alltifrån arbete till motionsaktiviteter, leder till att de inte har råd att slösa bort
sin dyrbara tid. Singeln är mer bekväm av sig än personer som lever i en relation.
Singlar tenderar exempelvis att handla i närbutiker i större utsträckning än gifta
par.

• Frivilliga och ofrivilliga singlar - Singlar som själva valt att leva ensamma, så
kallade frivilliga singlar, ägnar sig åt de aktiva beteenden som beskrivits ovan
(riskaverta, mindre prismedvetna, variationssökande och innovativa). Singlar som
har blivit ensamma av ren tillfällighet, exempelvis på grund av att maken eller
makan har gått bort eller velat ta ut skilsmässa, så kallad ofrivillig singel, ägnar
sig åt de beteenden som ger kompensation för ensamheten (TV-tittande,
impulsivitet och märkesmedvetenhet).

3.5 Livsstil

Att vara ”the lone ranger” på vidderna eller en Philip Marlow ensam i storstadens
djungel såg man mest på film och i litteraturmytologin förr i tiden. Tidigare utgjorde
den äkta mannen någon som fullgjort sin utbildning och helst gifte sig med sin ”high
school sweetheart” som han träffat sen barnsben. Då var familjebildandet alltid målet,
trygghetens mytologi. Den som åstadkom en revolution inom relationernas område
var Hugh M Hefner som grundade Playboy Magazine 1953 (Gellerfelt 1992). Det var
det första egentliga tecknet på att singellivet var okej att leva, innan dess ansåg många
att det måste vara något fel på en man eller kvinna som fortfarande inte var förlovad
innan trettiofem. Hefner lanserade sin egen filosofi, ”the Playboy Philosophy” som
fick ett väldigt stort inflytande, inte minst på livsstilar och livsstilsproduktion i
västerlandet och som dessutom kom att bli revolutionerande i USA.
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Hefners njutningsfilosofi gick ut på att allting som inte skadar någon annan är tillåtet,
med andra ord finns det inga moraliska gränser för människors sätt att leva eller för
deras njutningar. Vad jag gör angår ingen annan, om denna ”annan” inte kommer till
skada, med andra ord om min partner inte kommer till skada. Hefners
njutningsfilosofi riktades egentligen även till kvinnor men anammades framförallt av
männen. Han skapade Playboyklubbar med deras ”bunnies”, livsstil och manér, en
drömfabrik utan like. Om äktenskapet tidigare varit idealet lanserade Hefner det nya
idealet - den moderne storstadsmänniskan som inte längre bara hade en partner utan
flera, som sökte njutning var som helst och lagrade telefonnummer och adresser i sin
”datingbok”. Denna man eller kvinna var inte längre singel i väntan på att finna ”the
one and only” och gifta sig, utan en singel som valde att leva ett fritt storstadsliv med
alternativa partners. Det blev nu högsta status att vara ”swinging single” och njuta av
friheten. Men det är en stor skillnad på att bara vara singel och att vara ”swinging
single”. Att vara singel är något man frivilligt eller ofrivilligt valt medan ”swinging
single” är något man helt frivilligt väljer. Kanske framförallt i yngre år när man inte
riktigt vet vad man söker och behöver ”leka av sig”. Är man äldre så ses det mer som
en fas, efter exempelvis en skilsmässa eller ett längre förhållande, en fas som
förmodligen går över.
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4 Konsumentbeteende i teorin

etta kapitel presenterar den teori, i form av litteratur och vetenskapliga
artiklar, som har anknytning till det valda problemområdet. Inledningsvis
redogörs för hur konsumtionen förändrats under senare tid. Detta följs sedan

av ett resonemang kring livsstil och konsumentbeteende.

4.1 Konsumtion

I "Essä om Gemeinschaft och Gesellschaft" argumenterar Asplund (1991) om att
människor förhåller sig till samhället på ett annorlunda sätt idag än vad de gjorde
tidigare. Han har valt att inte översätta de två begreppen till svenska då han tycker att
de tyska orden rymmer flera betydelser. Förr i tiden levde människorna i
Gemeinschaft, på svenska betyder detta direkt översatt "gemenskap". Samhället var
då en naturligt oplanerad och social enhet, där människorna levde i ett kollektiv. De
tog hand om varandra och samhörigheten var stor, de arbetade för brödfödan och
konsumerade för att överleva. I dagens samhälle som karaktäriseras av Gesellschaft,
på svenska "samhälle" eller "marknad", ses samhället som en konstgjord mekanism
där människorna söker efter ständig förnyelse. De lever i en individualiserad tillvaro,
där de strävar efter ackumulerad förmögenhet och använder konsumtionen för att
signalera social tillhörighet och status.

Inom konsumtionsteorin är den centrala idén att människor konsumerar objekt som
kommunicerar deras position i den sociala situation de befinner sig i och vill befinna
sig i (Corrigan 1997). Med andra ord skulle man kunna säga att konsumtion är ett sätt
för människor att genom produkter och tjänster signalera sin självuppfattning till
omgivningen, samtidigt som konsumtion också bidrar till att skapa individens
uppfattning om sig själv. Enligt Douglas och Isherwood (i Corrigan 1997) konsumerar
människor för att skapa och behålla sociala relationer.

4.2 Identitet och livsstil

"En livsstil kan definieras som en mer eller mindre integrerad uppsättning
praktiker som en individ följer, inte bara därför att sådana praktiker
tillfredsställer nyttobehov, utan därför att de ger en materiell inramning till en
speciell berättelse om självidentiteten." (Giddens 1991, s.101)

Livsstil innebär att konsumtionsmönstret reflekterar en persons val av hur han eller
hon spenderar tid och pengar (Solomon et al 2002). Genom att studera individers
livsstil såsom fritidsaktiviteter, intressen och åsikter kan företagen få en god inblick i
individernas konsumtionsmönster (Hoyer & McInnis 2001).

I det traditionella samhället där den kollektiva mentaliteten utgjorde en viktig del, var
valet av konsumtionsmönster relaterat till vilken social klass eller vilken yrkesgrupp
man tillhörde. De faktorer som förr var avgörande för utvecklandet av en livsstil eller

D
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identitet har successivt förlorat sin betydelse. I dagens samhälle har konsumenterna en
större valmöjlighet än tidigare, de erbjuds ständigt nya varor som kan användas för att
bygga upp eller hålla samman en livsstil eller identitet. Kontentan av detta är att
dagens livsstilar i första hand upprätthålls genom varukonsumtion (Solomon et al
2002). Detta samband illustreras i figuren nedan:

Figur 4.1: Koppling mellan produkter och livsstil
Källa: Solomon et al (2002), s. 505.

Giddens (1991) förklarar individens ökade valmöjligheter med att vi idag lever i en
posttraditionell ordning där globaliseringen har lett till stora förändringar i de
traditioner som vi tidigare såg som självklara. Han menar att ju mer posttraditionell
miljön är som individen lever i desto starkare beskriver livsstilen individens
självidentitet. De beslut som individen ställs inför handlar med andra ord om vem
individen vill vara. Både Giddens (1991) och Bjurström (1991) menar att
konsumtionen mer och mer blir ett uttryck för självframställning och självutveckling.
Förklaringen till detta ligger i en ökad reflektion av individerna själva och en ökad
individualisering där varje individ tvingas ta ansvar för sitt eget liv och sina
livsstilsval (Bjurström 1991). Varje livsstil är unik eftersom varje person har en viss
frihet att sätta sin personliga prägel på den. Paralleller kan dras till Firat och
Venkatesh (1995) resonemang. De menar att det postmoderna samhälle som vi lever i
idag är mer tolerant mot olikheter. Det existerar inte längre en sanningsregim där
individen måste följa en viss livsstil. Som en följd av detta håller den traditionella
familjestrukturen på att luckras upp och till viss del ersättas av mer icke-traditionella
strukturer.

Viktigt att påpeka är också att livsstilen inte är ett livslångt projekt, människans smak
och preferenser utvecklas över tid, det som man en gång i tiden föredrog kanske man
hånskrattar åt några år senare (Solomon et al 2002).

4.3 Konsumentbeteende

Solomon et al (2002, s. 5) menar direkt översatt att konsumentbeteende är studiet av
processen som försiggår när individer eller grupper väljer, köper, använder eller

Person Produkt

    Livsstil
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förfogar över produkter eller tjänster, idéer eller upplevelser för att tillgodose behov
eller önskningar.

För att kunna förstå hur singlarna tänker när de väljer att åka på singelresa redogör vi
nedan för några grundläggande teorier om konsumentbeteende.

4.3.1 Gruppsykologi

"Man is by nature a social animal; an individual who is unsocial naturally and
accidentally is either beneath our notice or more than human (…) Anyone who
either cannot lead the common life or is so self-sufficient as not to need to, and
therefore does not partake of society, is either a beast or a god." (Aristoteles
328 B.C. i Aronson 1995, s. 1)

Att känna grupptillhörighet är viktigt för människor. Vi söker oss gärna till personer
som tänker lika och som stöder den uppfattning vi har om oss själva.
Grupptillhörigheten är ett sätt för individen att signalera det egna jaget till andra
medlemmar i gruppen och till omgivningen utanför gruppen. Jaget skapas i
interaktion med andra människor genom att individen speglar sig själv och sina
handlingar i de reaktioner som väcks hos omgivningen. Denna process kallar Mead (i
Svedberg 2000) för social spegling. En individ behöver andra människor för att kunna
utveckla ett jag. Genom grupptillhörigheten skapas inte bara ett jag utan även ett vi.
Det är i relationen till andra människor som en känsla av samhörighet växer fram.
Drivkraften att vilja vara med i gruppen utgörs av gemenskapen och tryggheten som
gruppen står för. I de olika grupperna som vi människor ingår i finns en ständig
längtan efter förståelse, glädje och kärlek och framförallt skapande av mening
(Svedberg 2000).

Svedberg (2000) redogör för olika typer av grupper. Han menar att grupper kan
beskrivas genom de skiftande funktioner de fyller. Primärgruppen är en varaktig
grupp med nära relationer mellan gruppmedlemmarna. Denna grupp är viktig för
individens identitet och överlevnad. Exempelvis kan primärgruppen bestå av familjen
och de närmaste vännerna. I sekundärgruppen har medlemmarna större distans till
varandra, men medlemmarna är fortfarande väldigt betydelsefulla för den enskilde
individen både direkt och indirekt.

Enligt Homans utbytesteori (Svedberg 2000) kan gruppen beskrivas som en
marknadsplats. Grupper karaktäriseras av en utbytesprocess mellan individer där
belöningar och kostnader byts och där repeterad interaktion leder till att en relation
uppstår mellan gruppmedlemmarna. Han menar vidare att individer är medlemmar i
en grupp så länge belöningen av medlemskapet är större än kostnaden. Kostnaden kan
i detta fall vara tid och pengar. Om utbytet ger ett tillfredsställande resultat leder det
till att individen repeterar utbytet. Ju större den upplevda vinsten är, desto större är
sannolikheten att individen ska handla på samma sätt upprepade gånger (Mowen &
Minor 1998). Den ledande principen är således att hushålla med kostnaderna och
maximera vinsten.
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4.3.2 Motivation

McClelland (i Mowen & Minor 1998) redogör för tre drivkrafter som motiverar
individer att konsumera, dessa är: motivationen att uppnå mål, behovet av
samhörighet och behovet av makt. Det första, motivationen att uppnå mål, innebär att
personer med hög ambitionsnivå ofta tar ansvar för att lösa sina egna problem.
Behovet av samhörighet kan likställas med Maslows behovshierarki, det motiverar
människor att lära känna nya vänner och gå med i grupper. Den tredje drivkraften,
behovet av makt, innebär att individen vill påverka och dominera andra människor.

Mowen och Minor (1998) redogör för ytterligare en motivationsfaktor, nämligen
människors vilja att uppleva njutning. Människor vill bli stimulerade och detta kan
ske genom användning av produkter och tjänster. Produkterna och tjänsterna skapar
fantasier och bidrar till att vi människor uppnår känslomässig upphetsning.

Solomon et al (2002) framställer motivation som graden av involvering. Beroende på
hur stort det medfödda behovet är, beslutar individen hur långt han vill gå. När
konsumenten är fast besluten att tillfredsställa ett behov kommer han också att vara
motiverad att ägna uppmärksamhet åt att samla den information som krävs för att
uppnå sina mål. En individ som exempelvis har kunskap om träning kan läsa allt han
kommer åt om det. Han kan vilja spendera sin lediga tid i träningsbutiker och så
vidare, medan någon annan som inte har samma intresse kan strunta i all denna
information utan att reflektera över det. Att vara involverad i något kan ses som en
motivationsfaktor att finna information. Så länge det finns ett samband mellan
konsumentens behov, mål, värderingar och kunskap om produkten, kommer individen
att vara motiverad att hålla ögonen öppna för mer produktinformation. När relevant
kunskap är aktiverad i individens minne kommer individen automatiskt drivas att vilja
ha det. Reklam om det aktuella ämnet kommer automatiskt lättare att bli sedd av
personen ifråga. Denna typ av rationella involvering kan istället vara ett undantag i
stället för en regel.

4.3.3 Engagemang

Mowen och Minor (1998) redogör för att engagemang är det upplevda värde eller
intresse som konsumenten tillskriver en produkt eller tjänst. Faktorer som påverkar
konsumentens engagemang är vilken typ av produkt det handlar om, den rådande
situationen, konsumentens personlighet samt den mottagna kommunikationen. Det
sistnämnda kan bidra till att öka konsumentens känslor för produkten. När
engagemanget är högt, vilket det vanligtvis är när produkten eller tjänsten är dyr eller
när köpet är synligt i sociala sammanhang, blir konsumenten motiverad att behandla
så mycket information som möjligt om produkten och på ett mer djupgående plan.
Känslan inför produkten ökar och beslutsprocessen blir mer utdragen. Involveringen
blir också högre för produkter som förmedlar en hedonistisk känsla.

4.3.4 Informationsprocessen

Informationsprocessen är den process där konsumenten exponeras för information,
blir involverad i den, förstår den och placerar den i minnet för att använda den vid ett
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senare tillfälle. Det är tre faktorer som påverkar informationsprocessen, dessa är:
perception, nivån av involvering och hågkomst (Mowen & Minor 1998).

Perception är processen där individen blir exponerad för information, tar till sig den
och förstår den. I exponeringsstadiet tar konsumenten in informationen via sina
sinnen. I nästa steg, uppmärksamhetsstadiet, avsätts processkapacitet till stimulus.
Slutligen i det sista stadiet, tolkningsstadiet, organiseras och tolkas informationen för
att ge det mening.

Nivån av involvering påverkar minnesfunktionerna. Det är nivån av involvering som
avgör om konsumenten vill gå vidare från exponeringsstadiet till
uppmärksamhetsstadiet och i bästa fall till tolkningsstadiet i processen.

Hågkomsten är det sista stadiet i processen. Minnet har betydelse i alla stadier av
perceptionsprocessen. Det är minnesfunktionen som är vägledande för exponerings-
och uppmärksamhetsstadiet. Hågkomsten har också en stor betydelse i
tolkningsprocessen på så sätt att den lagrar den insamlade informationen.

4.3.5 Rationellt perspektiv

Rationellt perspektiv innebär enligt Solomon et al (2002) att konsumenten samlar så
mycket information som möjligt om en produkt. Konsumenten väger samman fördelar
och nackdelar och väljer sedan den produkt eller tjänst som ger mest tillfredsställelse.
Varje steg i beslutet undersöks med största noggrannhet av marknadsföraren för att
förstå hur information behålls, hur tilltro är skapad och vilket beslutkriterium kunden
definierar som viktigt. Produkter kan då utvecklas genom att betona nödvändiga och
utmärkande egenskaper. Reklamstrategier kan då skapas att överföra den typen av
information som kunden anser som viktig. Kunder gör inte alltid ett sådant utarbetat
och genomtänkt beslut inför alla köp, vilket i så fall skulle framkalla lite tid för att
faktiskt uppskatta ett köp. Forskare har nu börjat förstå att själva köpbeslutet faktiskt
innehåller en rad strategier. En kund utvärderar värdet produkten ger sedan väljer
köparen den strategi som är bäst lämpad. Denna sekvens av händelser kallas för
konstruktiv process.

4.3.6 Upplevelseperspektivet

Holbrook och Hirschman (1982) redogör för att det traditionella
"informationsprocess-perspektivet", där konsumenten ses som en logisk tänkare som
köper produkter för att lösa problem, måste kompletteras med ett
upplevelseperspektiv för att bli mer tidsenligt. Konsumtion blir idag alltmer
förknippat med subjektiva kännetecken såsom fantasier och känslor. Konsumenten
konsumerar med andra ord en viss produkt eller aktivitet för att de genererar en viss
känsla. Holbrook och Hirschman (1982, s. 138) beskriver detta enligt följande:

"(…), in the experiental view, the consequences of consumption appear in the
fun that a consumer derives from a product -- the enjoyment that it offers and
the resulting feeling that it evokes."
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Även Mowen och Minor (1998) utgår från att människan konsumerar olika typer av
produkter då de genererar olika känslor och föreställningar. De förklarar detta
fenomen genom den så kallade upplevelsehierarkin. Upplevelsehierarkin grundar sig
på en stark affektiv respons hos individen och följs sedan av ett beteende som är
baserat på dessa starka känslor. I slutändan av processen försöker individen övertyga
sig själv om att beteendet var rättfärdigat.

   Känsla Beteende   Övertygelse

Figur 4.2: Upplevelsehierarkin
Källa: Mowen & Minor (1998), s. 257.

För att förtydliga fenomenet tar Mowen och Minor (1998) upp ett exempel: Du blir
tillfrågad att gå på en rockkonsert. Beslutet att gå på konserten kommer förmodligen
att baseras på känslorna du har för gruppen och stämningen på konserten. Om du blir
tillfrågad varför du går kommer du att nämna en rad övertygande skäl. Dessa skäl
påverkar ditt beslut i mycket mindre utsträckning än dina känslor. Anledningen till
varför du nämner dessa skäl är att du vill rättfärdiga ditt beslut. Slutligen kan tilläggas
att upplevelseperspektivet främst tillämpas vid marknadsföring av underhållning,
konst och fritidsprodukter (Ibid 1998).



- EMPIRI OCH ANALYS -

- 24 -

5 Empiri och analys av singelns perspektiv

i kombinerar i detta kapitel resultatredovisning och analys genom att tolka
och resonera kring innehållet i de genomförda intervjuerna med singlarna
utifrån uppsatsens inledande problemformulering och syfte. Som grund för

analysen ligger den tidigare presenterade referensramen i kapitel tre och fyra. Vi
kommer att belysa skillnader och likheter mellan referensramen och empirin,
samtidigt som vi kommer att jämföra singlarnas ståndpunkter sinsemellan. Kapitlet
inleds med en presentation av respondenterna.

5.1 Våra respondenter

Då vissa av våra respondenter var skeptiska till att vi skulle publicera deras namn har
vi valt att använda oss av fingerade namn.

• Bengt jobbar som ekonomichef på Skanskas kontor i Stockholm. Han är 55 år och
bor i en lägenhet i Hässelby. Han skilde sig för åtta år sedan och flyttade därefter
från Gävle till storstadsmetropolen Stockholm där han trivs väldigt bra. På fritiden
tycker han framförallt om att spela golf och han är även medlem i
singelföreningen Singelgolf som han också har åkt på singelresor med. Han är en
gammal fritidssnickare och har inget emot att besöka vänner och bekanta när de
behöver hjälp med att bygga något. Under vinterhalvåret när golfbagen ligger på
hyllan ägnar han sig åt utförsåkning och långfärdsskridskor. Bengt har två vuxna
barn.

• Ellinor är en 60-årig före detta småländska som numera bor i en lägenhet på
Ingarö utanför Stockholm. Hon jobbar på Försäkringskassan. Efter 36 års
äktenskap skilde hon sig och känner sig nu friare än någonsin. Ellinor är en
mycket aktiv person, hon tycker om att simma och har en karriär som
simhopperska bakom sig. Utöver simningen spelar hon väldigt gärna golf eller
aktiverar sig i olika föreningar för singlar, däribland Singelgolf som hon även har
åkt på singelresor med. Hon har bland annat varit till Toscana och Tunisien. Hon
har två vuxna barn i Stockholm och ett i Malmö.

• Elisabeth är 56 år gammal och arbetar med ekonomi på Malux Data. Hon bor i en
villa i Örnsköldsvik. Hon skilde sig 1985 men har efter det haft ett par korta
förhållanden och ett lite längre. Hon älskar att vara utomhus på fritiden då hon
brukar promenera, springa, åka skridskor, cykla eller plocka bär och svamp. Hon
umgås mycket med sina singelväninnor som hon brukar gå ut och dansa och roa
sig med. Hon har varit på en singelresa till Kina som anordnats av Singelresor.org.

• Henrik är 56 år och bor i en villa i Timrå utanför Sundsvall. Han blev änkeman
för cirka ett år sedan. Henrik jobbar som platschef på NCC, vilket innebär mycket
resande i jobbet. På fritiden tycker han om att röra på sig, han beskriver sig själv
som en "aktiv rackare". Golfspelandet tar upp mycket av hans tid och han tycker
dessutom om att simma och gå långa promenader. Han har inte heller något emot

V
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att ge sig iväg till fjällen lite då och då. Henrik har två barn och två bonusbarn
som han har mycket bra kontakt med. Henrik har åkt på singelresor med
Singelgolf.

• Karin är 58 år och arbetar som förskolelärare i en skola från årskurs 0-9. Detta
har hon gjort sedan förskoleklassen introducerades i skolan för 15 år sedan. Hon
är änka sedan drygt fyra år tillbaka och bor i en villa i Hässelby Villastad. På
fritiden träffar Karin vänner och bekanta samt hennes två nu vuxna barn. Hennes
stora passion är att shoppa kläder, läsa böcker, att resa och gå på
konstutställningar. När hon går i pension har hon planer på att skriva böcker.

• Magdalena är en golfspelande singel. Hon har åkt på ett par singelresor med
Singelgolf, bland annat till Tunisien. Hon är 55 år och bor i en bostadsrätt i
centrala Örnsköldsvik. För tillfället är hon sjukskriven men jobbar annars som
speciallärare. När hon inte är på golfbanan tycker hon om att träna och umgås med
nära och kära. Ibland händer det också att hon ordnar Aloe Vera-partyn för sina
väninnor. Hon har två vuxna barn som är bosatta i Stockholm som hon besöker så
ofta hon kan.

• Marika är 47 år och arbetar som lärare på mellanstadiet i en stor skola från 0-9.
Vi såg henne som en typisk singelkvinna som har varit mer singel än partner i sitt
liv och trivs med att vara självständig och göra det som faller henne in. Hon bor i
en hyreslägenhet i Rocksta, en närförort utanför Stockholm. På sin fritid umgås
Marika med släkt, vänner och gudbarn. En gång i veckan träffar hon sin
systerdotter. Hon går ofta på teater och tycker om att läsa böcker.

• Viktor är en 40-årig före detta singel. Han lever numera med sin fru i ett lugnt
villaområde i Stuvsta utanför Stockholm i väntan på att bli pappa till sitt första
barn. Musik tar upp en stor del av hans liv då han jobbar som musiklärare och
musiker. Han tycker mycket om att segla och han har inte heller något emot att ta
en tur på sin motorcykel. Han har tidigare varit iväg på gruppresor och det var på
en av de som han träffade sin fru.

5.2 Val av rubriker

För att svar på uppsatsens problemfråga och syfte har vi valt att dela in empirin och
analysen i fem områden. Dessa områden har vuxit fram allt eftersom intervjuerna har
genomförts och vi har även försökt att koppla dem till uppsatsens syfte. Rubrikerna
är:

Singelns livsstil – Ett av uppsatsens delsyften innebär att vi ska kartlägga singelns
livsstil för att få en bättre inblick i varför de väljer att åka på singelresor. Vi ansåg
därför att det var lämpligt att använda detta som en rubrik för att redogöra för hur
singlarna ser på sin egen livssituation och hur de förhåller sig till samhällets
tvåsamhetsnorm.

• Singelns sökande efter trygghet och gemenskap – Under intervjuernas gång
såg vi ett tydligt mönster, många av singelresenärerna anser att gemenskapen
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och tryggheten är en viktig aspekt med singelresorna. Eftersom detta ämne
utgjorde en stor del av intervjuerna ansåg vi att det var lämpligt att just detta
område fick en egen rubrik.

• Singelns preferenser – Detta område var också ett stort samtalsämne under
intervjuerna. Det är även kopplat till ett av uppsatsens delsyften, där vi
redogör för att vi vill ta reda på singlarnas preferenser när det gäller
singelresor. Vi kommer under denna rubrik att redogöra för hur singlarna vill
att resorna ska vara utformade.

• Singelns val av resa – Denna rubrik grundar sig på ett av uppsatsens
delsyften, nämligen att redogöra för den informationsprocess som ligger
bakom singelns beslut att åka på singelresa. Här behandlar vi hur singeln
tänker och prioriterar när de ska göra sitt val av resa.

• Skillnad att resa med familj och som singel – När vi intervjuade singlarna
framgick det ganska tydligt att deras resande skiljer sig på många sätt från när
de är singel och från när de reste med sin familj eller före detta partner. För att
tydliggöra dessa skillnader har vi valt att redogöra för dem under en enskild
rubrik.

Figur 5.1: Modell över rubrikområden

För att få tillgång till det frågeformulär som använts som mall till respektive intervju
finns det i bilaga 2 i slutet av uppsatsen.

5.3 Singelns livsstil

Våra respondenter är en relativt heterogen grupp, de har olika yrken och olika
bakgrund. En sak har de dock gemensamt; de lever alla som singlar. Både Giddens
(1991) och Bjurström (1991) menar att konsumtionen mer och mer blir ett uttryck för
självframställning och självutveckling. Detta resonemang kan vi relatera till våra
respondenter; genom att singeln konsumerar singelresor uttrycker de sin livssituation
till omgivningen.
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Enligt Solomon et al (2002) handlar livsstil om hur man spenderar tid och pengar på
olika aktiviteter och intressen. Donthu och Gilliland (2002) redogör för att singeln
lever en väldigt aktiv livsstil för att kompensera för ensamheten. Detta stämmer
väldigt bra in på våra respondenter, de lever alla mycket aktiva liv och ägnar sig åt
både fysiska och psykiska aktiviteter. De tycker om att röra på sig och uppleva nya
saker, de nämner bland annat aktiviteter såsom långfärdsskridskor, golf och
konstutställningar. De singelgolfare som är bosatta i Stockholm är ofta med på de
aktiviteter som anordnas av föreningen, det är allt från pubkvällar och
restaurangbesök till bowling.

Alla respondenter betonar betydelsen av att ha många vänner i sin omgivning. Många
av singelkvinnorna umgås ofta med andra singelkvinnor på sin fritid i mindre gäng
och går ut och äter middag, går på konstutställningar och dansar. Elisabeth påpekar att
det är svårare att umgås med män då avsikterna lätt kan vara olika:

”Det är svårt att vara kompis med killar, jag tror att ni yngre har lättare för
det. Ofta när man träffar en kille och bara vill vara kompis så vill den ena eller
den andra mer.” (Elisabeth)

Morrow (2003) redogör för att "familjen" har fått en vidare definition, där vännerna
kan anses vara del av singlarnas familj. Vi tolkar det som att vännerna är ett stort stöd
för singeln. Det som skiljer vännerna och en partner åt är att vännerna inte ställer de
krav och det ansvar som en familj kan begära. Vi upplever dock inte att vännerna har
ersatt familjen eller partnern, det vi kan se är att vännerna betyder mycket. Behovet av
sociala kontakt är mycket tydlig hos de som lever som singel.

Bengt påpekar att behovet av att planera aktiviteter inför helgen inte blir lika viktigt
när man har en partner, man vet att man alltid får sällskap även om det endast handlar
om att krypa upp i TV-soffan eller att gå ut och ta en öl på krogen. Som singel
däremot anser han att ensamheten kan kännas mer påtaglig, speciellt under helgerna.

”Måndag och tisdag börjar du planera inför helgen, man vill ju inte sitta
hemma hela helgen, jag vill träffa folk.” (Bengt)

Bengt säger att han har relativt lite singlar i sin bekantskapskrets, han har många
vänner kvar som han lärde känna under de många åren han levde som gift i Gävle. De
singlar han umgås med är de som han träffar via föreningen Singelgolf. Han brukar
ofta vara med på de aktiviteter som föreningen anordnar och då kan de även planera
in att ses över en middag eller ta en bio på tu man hand.

De flesta av respondenterna betonar hur viktigt arbetet och arbetskamraterna är för det
sociala livet. En av respondenterna uttrycker det enligt följande:

”Jag har ju jobbet, tack och lov. Utan jobbet skulle det vara väldigt tråkigt.
Det är ju väldigt mycket socialt umgänge i jobbet också, man träffar ju folk
varje dag.” (Elisabeth)
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”Ja, jag jobbar i skolan på förmiddagarna med de små barnen och sedan på
eftermiddagarna få fritids. Vi är ett kul gäng där i varierande åldrar, och flera
av dem är singlar. Vi brukar ha ganska råa skämt (när barnen inte hör) och
det är oftast en ganska skön stämning.” (Karin)

Detta tolkar vi som att jobbet och arbetskamraterna får en stor betydelse när man lever
som singel. Arbetskamraterna är för många singlar de första de pratar med på
morgonen och de sista de pratar med på kvällen innan de går hem från jobbet. Singeln
har ingen partner och singlarna i vår undersökning har inte heller några barn som bor
hemma som de kan dela dagens intryck med, däremot pratar de kanske med vänner i
telefon men det blir inte riktigt på samma sätt. Ellinor och Elisabeth berättar att man
kanske inte har tid att träffa bekanta under veckorna, vilket resulterar i att de mest
träffar sina arbetskamrater på vardagarna.

I den tidigare presentationen av våra respondenter framkommer det att vissa inom
loppet av det senaste året har avslutat ett förhållande medan andra har varit singlar i
flera år. En är änka och en är änkeman och några är skilda och en har aldrig varit gift.
Gemensamt för de flesta är att de anser att det existerar en tvåsamhetsnorm i
samhället. Respondenterna delar Sandstedts (1991) åsikt om att normen om
samboende och giftermål fortfarande lever kvar i dagens samhälle. För de som levt
tillsammans med en partner under en längre tid blir tvåsamhetsnormen mer påtaglig.
En av respondenterna uttrycker sig på följande sätt:

”Hela samhället är uppbyggt på tvåsamhet, det märker jag tydligt sedan jag
blev änkeman.” (Henrik)

Marika däremot som varit singel i större delen av sitt liv håller inte med om detta
resonemang, hon har alltid tagit för sig och skäms inte för att hon är ensam. Hon
accepterar inte samhällets syn på de som inte lever i par:

”Jag har väninnor som sagt att de fått det sämsta bordet, längst in på en
restaurang bara för att de kommit ensamma. Men det händer aldrig mig, det
skulle inte jag gå med på.” (Marika)

De flesta av respondenterna trivs inte med att vara singel och vill hitta en framtid med
någon. Att leva som singel framstår av de flesta respondenterna som ett tillfälligt
tillstånd i väntan på att träffa den rätta. Liksom singlarna i Parmelee och Werners
(1978) undersökning påpekar även våra respondenter att singellivet många gånger kan
kännas ensamt:

”Ibland känns det lite ensamt. (...) Jag har svårt att tänka mig och känna att
jag vill vara singel, en sak är det att ha mitt eget hem, men jag vill umgås med
folk. Min målsättning är att leva i tvåsamhet och att kunna skämma bort
någon. Man vet aldrig, jag kanske går ur singelgolf nästa vecka... det kanske
inte blir några fler singelresor för mig [Skratt]. ” (Bengt)

”Jag vill hellre träffa någon att dela livet med, hellre det än att vara ensam.
Om jag har tur finner jag någon!” (Henrik)
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”Nja, livet är rätt ok... men jag trivs inte. Det är trevligare om man är två, jag
vill hitta någon som är bra.” (Magdalena)

Elisabeth däremot trivs bra med singellivet. Hon menar att man som singel får göra
som man vill och slipper kompromissa:

”Man börjar bli bortskämd. Huvudsaken brukar jag säga att man har
tjejkompisar så att man inte sitter hemma jämt, det skulle inte vara nåt kul.”
(Elisabeth)

En förklaring till Elisabeths uttalande kan vara Bjurströms (1991) resonemang om att
en ökad individualisering kan leda till en ökad reflektion av individerna själva, där
varje individ tvingas ta ansvar för sitt eget liv och sina livsstilsval.

Omgivningens reaktioner på att respondenterna är singlar är varierande. Men de
känner alla att de blir bra bemötta av omgivningen. Trots att tvåsamhetsnormen lever
kvar anser respondenterna att det har blivit mer accepterat att leva som singel nu på
senare tid. Bengt berättar att han som singel stött på en del roliga kommentarer:

”´En man som är öppen, glad och pigg som du kan väl inte vara singel?! Vad
är det för fel på dig? Det kommer du inte vara i många veckor till...´” (Bengt)

Elisabeth menar att det är skillnad på att vara singel vid 35 års ålder för då är kraven
på barn och familj ännu större än när man lever ensam och är lite äldre. Hon menar
vidare att hon har gjort bort det här med barn och förhållanden, det är mer accepterat
att leva som singel.

5.4 Singelns sökande efter trygghet och gemenskap

McClelland (i Mowen & Minor 1998) redogör för tre drivkrafter som motiverar
individen att konsumera, dessa är: motivationen att uppnå mål, behovet av
samhörighet och behov av makt. Vi kan relatera de två förstnämnda faktorerna till
våra respondenter. Behovet av makt har vi svårt se som någon motivationsfaktor till
att åka på singelresa.

Motivationen att uppnå mål kan relateras till respondenternas vilja att bearbeta
ensamheten och gå vidare med sina liv. För de respondenter som framförallt är
ofrivilliga singlar, men också för de frivilliga singlarna kan den plötsliga ensamheten
upplevas som jobbig. Några av respondenterna nämner att efter en bortgång eller
skilsmässa kan man tappa kontakten med bekanta och parmiddagarna upphör. Två av
respondenterna uttrycker det så här:

"När min fru just hade gått bort var det många vänner som ringde för att kolla
hur det var med en men ju längre tiden går är det färre och färre som hör av
sig." (Henrik)
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"Det som jag reagerar mest på är att man som singel aldrig blir bjuden på de
här festerna som paren har. Så länge man har ett förhållande då blir man
bjuden. Att man inte blir bjuden bara för att man är singel, tycker jag är
tråkigt. (…)Om man är par umgås man med par och är man singel umgås man
med singlar upplever jag , och det är ju synd." (Elisabeth)

Elisabeths uttalande ovan gjorde att vi reagerade. Hon tycker att det är synd att singlar
och par inte kan umgås. Är det då inte bättre att hon åker på en vanlig charterresa
istället där det är en mix av singlar, par och familjer? Vid en första anblick kan det
tyckas vara på det viset. Vi kommer dock på nästkommande sida redogöra för att det
är just på charterresor som hon känner sig ensam. Vi anser att hon kanske menar att
det är en viss skillnad på om det handlar om par man har umgåtts med i många år och
par och familjer som man träffar tillfälligt på resor. Familjerna och paren kanske åker
på semester för att umgås med varandra, de har inte samma behov som singeln att
träffa nya människor.

Anledningen till att respondenterna tagit kontakt med resebolag är i första hand för att
träffa folk och motverka känslan av ensamhet. Motivationen och behovet av att lära
känna nya människor upplevs av respondenterna som ännu starkare när man inte har
någon partner och barnen är utflugna.

”Jag bodde förut i en stor villa med min man och mina tre barn. Vi hade
swimmingpool, jacuzzi och allt det där... Alltid var det samma sak, ´Mamma,
kan jag ta med några kompisar hem´. Å så kom hela fotbollslaget. Det var
alltid folk som kom över.” (Ellinor)

Ovanstående resonemang kan även kopplas till McClellands (i Mowen & Minor
1998) andra drivkraft; behovet av samhörighet. Även Morrow (2003) och Åkerhielm
och Svensson (2004) menar att singeln söker någon slags gemenskap som ska ersätta
familjen och saknaden av intimitet i sina liv. För alla respondenter har singelresorna
varit ett sätt att få socialt umgänge och känna gemenskap. Många av respondenterna
har idag kontakt med personer som de träffat under sina resor som singel. De personer
som har åkt på resor med Singelgolf säger att de har kontinuerlig kontakt med de
andra medlemmarna genom mail och telefon. De träffas inte bara på resorna utan även
på diverse klubbkvällar, samhörigheten blir påtaglig. Föreningen skapar en stor
gemenskap då de träffar andra med samma intressen. Samma gäller för andra
intresseresor som konst, skidor och fjällvandring.

Svedberg (2000) menar att genom att interagera med andra människor och skapa
relationer bildas en känsla av vi och samhörighet. Samhörigheten mellan resenärerna
på singelresorna upplevs av respondenterna som väldigt stor. Alla respondenterna
uppger att skälet till varför de åker på resan är för att umgås med de andra
resenärerna. Även om de bara träffas under en vecka och de aldrig har setts tidigare
blir umgänget väldigt intensivt under dessa dagar. Denna samhörighet kan jämföras
med det Svedberg (2000) kallar för sekundärgrupp. Vi menar att resenärerna på en
singelresa kan ses som en sekundärgrupp då de övriga resenärerna får en stor
betydelse för den enskilda individen under den vecka eller de veckor som man är på
semester. Singlarna umgås intensivt med varandra och grupptillhörigheten blir stark.
Paralleller kan även dras till det som Morrow (2003, s. 27) kallar för ”quick fix
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communication connectivity”, där singlarna knyter snabba kontakter för att
kompensera för ensamheten.

Svedberg (2000) redogör även för att gruppen står för trygghet. Att åka utomlands
innebär en helt ny miljö och kultur, respondenterna uppger därför att det kan kännas
som en trygghet att hela tiden ha folk omkring sig:

”Jag åkte iväg för två år sedan på en charterresa, man åt frukost och middag
ensam varje dag. Enda gången jag träffade andra var när jag åkte på någon
utflykt... Det var därför jag åkte på singelresa, vi åt alla måltider tillsammans
och det var ordnat så vi var tillsammans hela tiden på samma buss och allting.
Med de positiva erfarenheter jag har från singelresorna, så vet jag nu att jag
törs åka ensam." (Elisabeth)

”I grupp är man i trygga händer, när man reser ensam är man mer utlämnad
åt sig själv.” (Viktor)

”Många länder kan vara farliga att gå i själv, är man flera har man alltid
någon som kan hålla en om ryggen.” (Marika)

”Jag tycker det är bra att möjligheten finns att kunna åka med andra då det är
en stor trygghet för många. Det är trevligt att det finns golfresor och olika
sorters konstresor så att folk kan umgås och göra det de tycker är kul
tillsammans med likasinnade.” (Karin)

Det är många av respondenterna som påpekar att det är bra att hela gruppen äter
tillsammans, det blir ett naturligt sätt att lära känna folk. Att det bara är singlar på
resorna upplever de flesta av respondenterna är bra, de är alla i samma sits. Detta kan
relateras till Svedbergs (2000) resonemang om att vi gärna söker oss till personer som
tänker lika och stöder samma uppfattning.

"Jag åker hellre på singelresa, där finner jag fler likasinnade." (Henrik)

”På den resan jag åkte på var det för få singlar som anmälde sig. En vecka
innan resan fick vi reda på att de resterande platserna skulle fyllas på med
familjer och par, och då var det många singlar som blev arga och irriterade.
På nästa resa jag åker på hoppas jag att det bara ska vara singlar.”
(Elisabeth)

Att vissa av resenärerna blev arga och irriterade på Elisabeths resa tror vi kan bero på
att många haft höga förväntningar om att träffa andra singlar på resan och eventuellt
även träffa en partner. Som Svedberg (2000) beskriver det ingår vi alla i olika grupper
för att uppfylla en längtan efter förståelse, glädje och kärlek och framförallt skapande
av mening. Eftersom alla resenärerna på en singelresa har samma förutsättningar, är de
där i samma syfte; de vill ta kontakt och träffa nya människor och uppleva nya saker
tillsammans på resorna.

De respondenter som både har varit på gruppresor och singelresor upplever att
singelresorna har varit trevligare då gemenskapen är större och alla umgås med alla.
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"Jag åker mycket hellre på en singelresa än en gruppresa, åker jag ensam gör
jag absolut hellre det." (Elisabeth)

"Det är just på gruppresorna man känner sig ensam, för det är par vad man än
gör. När man är ensam så ser man också bara en massa par, så det är liksom...
nej, då tycker jag det är bättre med singelresa."  (Magdalena)

"Som i Sydamerika, det blir mörkt fort och det kan kännas väldigt ensamt att
gå ut och äta själv. Finns det bara en singel och resten är par i gruppen vill
man inte själv tränga sig på ett par och inte heller den enda singelkillen första
dagen så han får fel uppfattning om en."  (Marika)

"Jag reste tidigare på en gruppresa med inriktning på golf. Hade jag vetat
innan att det var jag och sex par som skulle åka hade jag nog kanske inte följt
med. Trots att alla var golfintresserade kändes det ändå lite ensamt bland alla
de andra paren så därför tog jag kontakt med Singelgolf istället som bara
riktar sig till singlar." (Ellinor)

För de singlar som reser med en förening kan deras beteende kopplas till Homans
utbytesteori där gruppen beskrivs som en marknadsplats (i Mowen & Minor 1998). I
en singelförening skapas bestående relationer mellan medlemmarna. De träffas inte
bara på resorna utan även på diverse pubkvällar och andra aktiviteter. Vinsten utgörs i
detta fall av det sociala utbytet som singlarna får på resan medan kostnaden utgörs av
den tid och de pengar som singeln faktiskt lägger ned på resan. Så länge de är
tillfredsställda med resan kommer de att repetera utbytet och åka på ytterligare resor
med föreningen. När singeln inte längre känner att han eller hon har utbyte av att åka
på singelresor, exempelvis genom att de träffar en partner, kommer de att gå ur
föreningen.

Respondenterna är noga med att poängtera att singelresorna i första hand handlar om
att träffa nya människor och uppleva nya saker, och inte om att träffa en partner.

”Har du en inställning att du ska träffa någon är det lätt att komma utanför,
det här är inget jävla raggställe. Okej, att folk kan titta på varandra eller dela
på en flaska vin, det må vara hänt, men det är mer Finlandskryssningarna som
man åker på om man ska ragga och alla dansställen.” (Bengt)

”Mitt mål med resan är att uppleva nya saker, att gå på museum och
konstutställningar, uppleva en ny kultur, en ny atmosfär och träffa nya
människor. Att träffa en trevlig karl är kul, men det gör man sällan och det är
inte därför jag åker.” (Karin)

”Jag har sagt så här; att jag vill vara med för att träffa vänner både kvinnor
och män. Blir det något förhållande så blir det. Jag reser för att ha trevligt och
lära känna folk.” (Ellinor)

”Anledningen till att jag åkte var att jag ville partaja och åka skidor. Det fanns
kanske en liten baktanke om att träffa någon, men man vill ju inte ha för höga
förväntningar.” (Viktor)
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Respondenterna utgår alla från att möjligheten finns att träffa någon när de åker på en
singelresa, men vi tror att de kanske inte vill framhäva det då de kan framstå som att
de bara är ute efter en sak. Många av respondenterna redogjorde i början av detta
kapitel för att de hellre ville träffa en partner att leva tillsammans med än att leva som
singel. I Bengts citat framgår det tydligt att de som bara åker på singelresa för att
träffa någon inte lika lätt kommer med i gemenskapen. Han påpekar att många av
resenärerna kan utbyta blickar och smyga in två och två på hotellrummet på ett glas
vin, vilket han inte ser som något direkt raggningsförsök. Detta tycker vi däremot
tyder på att det försiggår ett tydligt flörtande på resorna.

Många av respondenterna påpekar att de gärna kan tänka sig att dela rum med någon
av samma kön, annars kan det kännas ensamt om man inte är väldigt framåt som
person. Henrik var väldigt bestämd på frågan om han skulle kunna tänka sig att dela
rum med någon annan resenär:

"Ja, det är nog inga problem med det! (…) Nä, men jag är inte rädd för
nånting." (Henrik)

Anledningen till varför respondenterna vill dela rum med någon av de övriga
resenärerna är att de anser att det är roligare att bo med någon:

”Jag delar gärna rum, rent socialt är det skratt och tjo i varje rum. En kille
som bodde själv, han är ganska tyst lugn och försiktig, det var ju bara att gå
och dunka på en dörr men det vågade han inte riktigt. Han satt där helt ensam
och vi var där i tre dagar.” (Bengt)

”Ska jag resa flera gånger ska jag boka dubbelrum, för det vart lite så att när
man kom hem till hotellet efter att ha spelat golf gick alla till sina rum två och
två innan middagen och duschade och fixade till sig, kanske tog ett glas vin
och hade det jättekul. Då kände jag att jag nog ska ta ett dubbelrum nästa
gång.” (Ellinor)

På Ellinors nästkommande resor valde hon dubbelrum, men hon påpekar liksom
Magdalena att det är lite av en chansning:

”Jag delade rum med en jämngammal kvinna på min resa till Tunisien och det
var som vi alltid hade träffats. Vi hade så roligt, vi stod där halvnakna i
badrummet och gjorde oss i ordning. Och när vi kom upp på natten efter
dansen då tog man en liten whisky på balkongen och allt var jättebra. Det är ju
ett spel på lotteri. Jag var över på Åland i juni i år och valde dubbelrum och
tyvärr passade vi inte alls ihop. För att hon var inte med oss på kvällen, hon
var på nån klubb, drack och var storrökare. Följden var att hon snarkade
precis hela natten, så andra natten sade jag till henne; ´Jag hoppas att du inte
tar illa upp men jag måste försöka boka nåt annat.´” (Ellinor)

"Visst är det en chansning men det får man ta. Det är roligare att dela med
någon." (Magdalena)

Enligt Donthu och Gilliland (2002) är singlar mer variationssökande än personer med
partner. De är inte rädda för att knyta nya sociala kontakter. Denna egenskap märks
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tydligt hos våra respondenter. De är inte rädda för att träffa nya människor och har
inget emot att dela rum med någon okänd. Vi skulle vilja påstå att singlarna törstar
efter socialt umgänge. Att dela rum med någon ser de flesta av respondenterna som ett
naturligt sätt att knyta nya kontakter på resan. Trots att de är medvetna om att det är
en chansning tar de hellre den än att de bor ensamma.

Karin är lite tveksam på huruvida hon vill dela rum med någon helt okänd person:

”Det man är orolig för är ju att hamna med någon som man inte alls kommer
överens med och så ska man behöva dela rum med den människan i två veckor.
När man är äldre behöver man sömn för att orka med och se nya sevärdheter,
då är det än mer viktigt att man bor bra.” (Karin)

På grund av att de flesta respondenterna föredrar att dela rum med någon annan
resenär anser de inte att enkelrumstillägget är något större problem, men de är alla
eniga om att det är orättvist att man ska betala mer för att man reser ensam. Marika
kan dock förstå researrangörernas skäl till att enkelrumstillägget finns och menar att
det tar lika lång tid att städa för två personer som för en. Men hon berättar att hon
kände sig väldigt lurad och besviken när hon åkte till Peru och fick betala nästan 5000
kronor mer bara för att hon bodde själv.

5.5 Singelns preferenser

Alla respondenterna är eniga om att resan ska vara välorganiserad. Åker de med en
singelförening eller med ett resebolag kräver de alla att det är en viss struktur på
resan. Är det bara över en helg eller för två veckor vill de alla få ut så mycket som
möjligt av den. De betonar betydelsen av att researrangören bör ordna olika aktiviteter
som man kan välja emellan:

”Jag är en person som planerar i mitt arbete, därför är det skönt om någon
annan organiserar och planerar när jag är ledig. Jag tycker att de borde
organisera en del aktiviteter, sedan får man själv välja vilka man vill vara med
på.” (Henrik)

”Jag vill gärna ha lite aktiviteter, jag kan inte tänka mig att åka nånstans och
bara ligga på en badstrand i 14 dagar. Jag vill vara aktiv när jag är på
semester.” (Elisabeth)

”Det som är kul med att åka i en grupp är att reseledarna alltid föreslår olika
aktiviteter. Har man varit på sightseeing hela dagen och många känner sig
trötta så är det ändå kul att valmöjligheten finns när reseledarna föreslår att
de som vill kan gå på casino innan man träffas upp för middag.” (Marika)

Ovanstående citat visar att singeln vill vara aktiv på sin semester. Detta resonemang
kan återigen relateras till Donthu och Gillilands (2002) resonemang om att singeln
lever en aktiv livsstil för att kompensera för ensamheten.
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Mowen och Minor (1998) menar också att individer konsumerar för att uppleva
njutning. Konsumenten strävar efter att stimulera sig själv, olika produkter och
tjänster används därför för att skapa lyckorus och drömmar. Detta kan relateras till
själva resan i sig. Singlarna vill ha bra service för att kunna få en så njutbar semester
som möjligt. Detta faktum tror vi inte är specifikt för bara singlar, det gäller även för
familjer och de som reser i par.

De singlar som inte åker på singelresa med en förening brukar ofta läsa på om
resmålet innan, medan de singlar som åker med en förening ofta förlitar sig på att
arrangören ska ordna det mesta. Föreningen har alltid ordnade aktiviteter vilket gör att
medlemmarna inte behöver ta initiativet att läsa på så mycket om landet. En av
respondenterna säger att han jobbar så mycket att han inte har tid att läsa om resmålet,
medan andra inte gör det av bekvämlighetsskäl.

"Jag har inte haft tid att läsa på så mycket. Jag har haft för mycket att göra
den senaste tiden." (Henrik)

"När jag reste sist visste jag knappt var det låg någonstans…" (Magdalena)

Ovanstående resonemang stödjer till viss del Donthu och Gillilands (2002)
undersökning som visar att singlar söker bekvämlighet. Singlarna är upptagna med
andra aktiviteter att de helt enkelt inte hinner eller inte har lust att leta information om
resmålen eftersom att de är medvetna om att föreningen ordnar allt. Vi anser inte att
detta beteende är specifikt just för singeln och singelresor. Enligt vår åsikt kan det
även gälla paketresor eller charterresor rent generellt. Vet man att resebolaget ordnar
sightseeing och utflykter krävs det inte av den enskilde resenären att de ska läsa på om
resmålet eftersom allt redan är ordnat. Att åka på charter- eller singelresa anser vi
innebär att man söker efter bekvämlighet oavsett om man reser som familj eller singel.

En annan anledning till att singlarna inte läser på om resmålet tror vi kan vara att de i
huvudsak åker på singelresor för att träffa nya människor. Att läsa på och planera inför
resan anser vi då inte blir det primära. Enligt Magdalenas citat ovan ser vi att resmålets
destination har mindre betydelse, det är gemenskapen som är det viktiga.

Många av respondenterna tycker att det skulle vara bra om resebolaget ordnade träffar
innan resorna, dels för att man ska lära känna människorna innan och eventuellt hitta
en rumskamrat, dels för att få lite information om resmålet.

”Jag tycker det är viktigt att få veta innan vad en resa innebär dag för dag, hur
boendet ser ut och hur möjligheten till utflykter ser ut. Om det är ett farligt
eller oroligt land vill jag bli varnad och om det krävs vaccinationer. Det är
också viktigt att få veta vilka strapatser som väntar en, är det vandringar så
man har rätt skor med sig eller om man ska ha finare kläder med sig då många
kryssningar har krav på det då det förhöjer stämningen” (Karin)

Marika påpekar att det är synd att resebolagen inte kan ge ut listor på alla resenärer
innan resan.

”Tänk vad kul det skulle vara om resebolaget kunde lämna ut telefonnummer
så man kunde träffas eller i alla fall ha telefonkontakt innan resan, så man
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kunde ses och planera eller bara kunna ringa och fråga om jag ska ta med mig
sandaler eller inte.” (Marika)

Marika berättar att hon brukar försöka ordna en återträff själv när hon varit på resor,
där de hon umgåtts mest med under resan kan byta bilder med varandra och se
tillbaka på resan tillsammans.

Det faktum att resenärerna vill träffas innan och efter resan anser vi bekräftar att
singlarna i huvudsak reser för den sociala kontakten. Det är inte bara sökandet efter
vänner under själva resan som är målet, många respondenter antyder även att de vill
ha en mer bestående vänskap. Marikas återträff tyder mycket på det. De gemensamma
minnena från resan leder till att banden mellan resenärerna bli starka.

De flesta respondenterna tycker att det är bra att resorna är indelade efter ålder. De
som är med i Singelgolf berättar att de har ett junior-, ett senior- och ett äldre
seniorgäng. Det äldre seniorgänget har ingen övre åldersgräns. Respondenterna menar
att de som är yngre vill ut på andra aktiviteter än de äldre resenärerna. Många av
respondenterna påpekar även att det är kul om resenärerna består av ungefär lika
många kvinnor som män för att få en bra fördelning av könen vid middagar och vid
danstillfällen.

Att respondenterna tycker att det bör vara lika många män som kvinnor på resorna
anser vi tyder än mer på att de faktiskt hoppas på att träffa någon på resan. Även deras
önskan om åldersindelning anser vi tyder på det, trots att de inte uttryckligen säger det.
Vi börjar nu bli allt mer varseblivna om att singlarna åker på singelresor för att träffa
en potentiell partner. Gemenskapen i sig är viktig men undermedvetet har de flesta en
önskan om att träffa någon.

5.6 Singelns val av resa

Nästan alla respondenterna har hört talas om singelresor genom vänner och bekanta,
så kallad ”word of mouth”. Många av respondenterna har även i sin tur tipsat sina
vänner och bekanta om dessa resor.

Bengt var den enda av respondenterna som var avigt inställd till singelresor. På frågan
om när han för första gången kom i kontakt med singelresor svarar han så här:

”Förra hösten och då tyckte jag det lät töntigt.” (Bengt)

Bengt letade inte aktivt efter singelresor, det var mest av en slump som han hörde
talas om det. Det var en bekant till honom som berättade om Singelgolf. Trots att
Bengt tyckte att singelresor var töntigt till en början blev han ändå nyfiken på vad det
var. Han började inse att singelresor kunde vara ett naturligt sätt att träffa nya
människor och samtidigt vara aktiv och kunna spela golf.

"Min målsättning med Singelgolf var att spela golf, resa och träffa nya
vänner." (Bengt)
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Det tog dock några månader innan han gick in och anmälde sig till den första resan.
Han berättar att han även har fått tre personer som jobbar på hans jobb. De har inte
varit med på någon singelresa än.

Magdalena berättar att det var via hennes dotter Sandra som hon hörde talas om
Singelgolf. Magdalena hade berättat för henne hur ensamt det var när hennes senaste
förhållande tog slut. Dottern, som visste hur golfintresserad Magdalena var, letade då
fram adressen till Singelgolfs hemsida och sedan gick Magdalena in själv och
anmälde sig ganska fort. Magdalenas tankar om singelresor var i första hand väldigt
positiva, men visst funderade hon lite på vilka människor det var som skulle vara med
på resan:

”Jag tyckte det skulle vara en kul grej. (...) Lite skeptisk var jag väl, man var ju
lite nyfiken första resan att det var en massa konstiga människor, men NEJ det
var det ju inte!” (Magdalena)

Både Bo och Magdalena var lite skeptiska till vilka människor det är som åker på
singelresor. Trots att de själva är singlar verkar de ändå vara lite misstänksamma mot
andra singlar. Vi tror att respondenterna har blivit färgade av det samhälle vi lever i
där singeln betraktas med viss skepsis. Detta resonemang kan relateras till den
stereotyp som existerar i samhället, där singeln beskrivs som ensam, mindre
vänskaplig, självisk och känslolös person (Parmelee & Werner 1978; Cargan &
Melko 1982). Enligt Parmelee och Werner (1978) är stereotyperna som existerar om
singeln helt grundlösa.

Magdalena tipsade i sin tur väninnan Elisabeth om singelresor. Innan dess hade
Elisabeth inte reflekterat över att det fanns. Det var genom Magdalena som hon blev
nyfiken att söka mer information om det. Eftersom Elisabeth inte spelar golf letade
hon efter olika alternativ på Internet och hittade till slut bolaget Singelresor.org som
hon tyckte verkade seriöst och som hade resor som passade just den tidpunkt som hon
kunde åka:

"Jag valde den resan som passade bäst i tid. Det är bäst för mig att vara ledig i
augusti, så därför fick det bli den här resan och den här arrangören."
(Elisabeth)

Elisabeth berättar att han som ligger bakom Singelresor.org själv är singel och har
erfarenhet av att det kan kännas ensamt att åka själv på en gruppresa. Det tyckte
Elisabeth var bra då det skulle innebära att han var insatt i vad singelresenären
föredrar på resan.

I Henrik fall var det hans arbetskamrater som anmälde honom till Singelgolf. De ville
att han skulle komma ut och träffa folk efter hans frus bortgång. Eftersom de visste att
Henrik var väldigt golfintresserad tyckte de att Singelgolf var ett bra alternativ.
Henrik berättar att han blev förvånad när de hade anmält honom till singelföreningen
men han tyckte att det var ett tecken på att hans arbetskamrater brydde sig om honom:

”Då blev jag ju paff... jag är utåtriktad men jag tycker att det var bra.”
(Henrik)
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Henrik fick sedan själv gå in och boka resan på Singelgolfs hemsida. Det dröjde några
månader innan han gick in och bokade resan. Henrik är lite osäker på om han skulle
ha tagit steget och åkt på singelresa om det inte hade varit för hans arbetskamrater.
Han menar att situationen var lite speciell då hans fru gått bort och han inte riktigt
kände sig som singel. Men med lite eftertanke säger han att han nog hade tagit kontakt
med något bolag som ordnar singelresor för att träffa nya människor och få spela golf.

Anledningen till att Henrik var lite osäker på om han skulle ha tagit initiativet själv
anser vi kan relateras till Donthu och Gillilands (2002) undersökning där de menar att
ofrivilliga singlar hellre söker sig till beteenden som ger kompensation för
ensamheten, däribland TV-tittande, medan de frivilliga singlarna i större utsträckning
är de som söker sig till nya sociala situationer. Att åka på singelresa är kanske inte det
första man tänker på när ens partner gått bort. I Henrik fall hade det bara gått ett år
sedan hans frus bortgång. Henrik beskriver sig själv som en mycket social och aktiv
person och det tror vi kan vara förklaringen till att han faktiskt skulle ha tagit kontakt
med föreningen om hans arbetskamrater inte hade gjort det.

Henriks uttalande om att han inte riktigt kände sig som singel efter sin frus bortgång
anser vi påvisar att benämningen ”singel” står för att man är ledig - ”jag är
tillgänglig”. Hans resonemang kan även relateras till Karin som fortfarande fyra år
efter sin mans bortgång hellre uppger sig att vara änka än singel. För Karin är det mer
naturligt att använda ordet änka då hon varit gift i så många år. Ordet singelresor
anser vi kan begränsa den potentiella målgruppen.

Marika sökte aktivt efter olika alternativ på resor. Hon ville åka på en äventyrsresa
och vandra längs Inkaleden i Peru. Det fanns inga äventyrsresor, hon fick då nöja sig
med att åka på en bussresa istället.

Endast en av respondenterna, Ellinor, har i först hand kommit i kontakt med
singelresor genom en annons i tidningen Svensk Golf. Hon berättar att hon sökte
ganska aktivt efter singelresor i tidningar och på Internet. Annonsen för Singelgolf var
så liten att hon nästan inte såg den. Efter det att hon hade sett annonsen gick hon in på
researrangörens hemsida på Internet. Hon blev genast intresserad när hon såg att de
erbjöd många olika resmål med inriktning på golf och de inte hade någon övre
åldersgräns. Som hon uttrycker det på klingande småländska:

"(…) spelade det inte någon roll om man var ung eller gammal, och det tyckte
jag lät trevligt!". (Ellinor)

Det som var avgörande till varför hon valde just Singelgolf och ingen av de andra
arrangörerna som hon hade sett på Internet, är att hon är en sann golfentusiast och
valet var därför ganska självklart. Efter det att hon hade varit in på Singelgolfs
hemsida och även ringt han som hade hand om det, anmälde hon sig ganska direkt till
en av deras singelresor.

Ellinor sökte ganska aktivt efter singelresor och detta tror vi kan vara en av
anledningarna till att hon faktiskt såg tidningsannonsen. Genom selektiv perception
ser personer det de vill se. Att Ellinor är den enda av respondenterna som sett en
annons om singelresor i tidningen tyder också på att marknadsföringen för singelresor
inte är särskilt utbredd.
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Gemensamt för alla respondenter som är medlemmar i Singelgolf är att de alla valde
resa utifrån sitt intresse för golf. De flesta av respondenterna nappade direkt när de
såg att de kunde förena golfspelandet med att knyta nya kontakter. För de övriga
respondenterna var äventyret att se och uppleva nya saker en viktig faktor till varför
de ville åka på resan. Detta resonemang kan kopplas till Holbrook och Hirschmans
(1982) och Mowen och Minors (1998) resonemang om att vi konsumerar vissa
produkter för att de genererar en viss känsla, så kallad hedonistisk konsumtion. Resor
innefattar nya upplevelser, vilket än mer gör att konsumentens engagemang ökar.
Mowen och Minor (1998) redogör nämligen för att produkter eller tjänster som
skänker njutning leder till högre involvering hos konsumenten.

Många av respondenterna ovan säger att valet av singelresa grundar sig på
upplevelserna eller aktiviteterna i första hand. Vi anser att singlarnas egentliga skäl till
varför de vill åka på singelresa kan bero på att de vill råda bot på ensamheten.
Processen att leta singelresor grundar sig på att singeln känner sig ensam och det är
denna känsla som vi tror bidrar till att de faktiskt letar aktivt efter singelresor.
Singlarna har tidigare sagt att de reser på singelresor för att träffa folk och många har
även en baktanke om att träffa en partner. Detta resonemang anser vi kan relateras till
Mowen och Minors (1998) upplevelseperspektiv. Golfen och de nya upplevelserna blir
i detta fall exempel på de övertygande skäl som singeln nämner för att rättfärdiga sitt
beteende att åka på singelresa. Dessa skäl är i mycket mindre utsträckning avgörande
för singelns beslut att åka på singelresa än känslan av ensamhet. Respondenterna
kanske inte i första hand vill påpeka att de faktiskt åker på singelresa för att de känner
sig ensamma eller vill hitta en potentiell partner.

Samtidigt som singlarna väljer resa utifrån den upplevelse och känsla som resan
genererar, kan vi även skönja att de flesta av singlarna har ett rationellt
förhållningssätt till valet av resa. Solomon et al (2002) beskriver den rationella
konsumenten som en person som noga utvärderar köpet innan köpbeslutet tas. Trots
att bara tre av respondenterna, Marika, Elisabeth och Ellinor, aktivt sökte efter olika
alternativ på resor kan vi även se att de övriga respondenterna är väldigt prismedvetna
vid valet av resa. Dessa respondenter har således också ett rationellt förhållningssätt.
Respondenterna berättar att vissa av resorna kan vara ganska dyra. Några av singlarna
uppger att de valt bort vissa resor då de kostat för mycket.

"Jag är nog den typen [skratt]. Jag har alltid funderat innan ett köp om det är
en resa eller vad det än är." (Viktor)

”Ja, jag är prismedveten det är jag, även om Anders, min son, säger att jag
har bra med pengar på banken. Jag kände mig trygg då jag vet att min man
hade en bra inkomst. Nu har jag bara mig själv att luta mig emot.” (Karin)

Vi stödjer inte Donthu och Gillilands (2002) uppfattning om att singeln skulle vara
mindre prismedveten jämfört med personer i en relation. Vi tror att det kan vara
skillnad om man alltid har varit singel. Har man levt tillsammans med någon en
längre tid och haft en gemensam ekonomi så blir det automatiskt att man tänker sig
för innan ett köp. Prismedvetenheten kan även relateras till vilken uppväxt och
uppfostran man fått som barn.
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Donthu och Gilliland (2002) redogör i sin undersökning om att frivilliga singlar ägnar
sig mer åt ett variationssökande beteende än de ofrivilliga singlarna. De menar att de
frivilliga singlarna i större utsträckning än de ofrivilliga singlarna söker sig till socialt
umgänge. De ofrivilliga singlarna däremot kompenserar för ensamheten, de är inte
lika intresserade av att knyta nya sociala kontakter. Vi ifrågasätter denna uppdelning.
I vår undersökning kan vi inte se denna skillnad hos de tillfrågade respondenterna –
alla respondenter, oavsett om de är frivilliga eller ofrivilliga singlar, tar för sig och är
inte rädda för nya sociala situationer. Båda typerna av singlar vill kompensera för
ensamheten genom att träffa nya människor, det är inget specifikt beteende som
endast går att applicera på den ofrivilliga singeln. Många av respondenterna beskriver
sig själva som väldigt öppna och sociala människor som inte är rädda för att prova på
nya saker. Anledningen till att skillnaderna mellan de två typerna av singlar inte är så
stor anser vi kan bero på att många av de ofrivilliga singlarna i vår undersökning har
levt som singel i några år, med undantag av Henrik, och de har därför kanske kommit
över de jobbigaste känslorna efter exempelvis en skilsmässa eller bortgång.

5.7 Skillnad att resa med familj och som singel

Eftersom singeln bara har sig själv att ta hand om behöver de inte tänka på säkerhet
eller behov för familjen. I stort sett alla respondenter menar att det blir ett helt annat
resande när man åker som singel jämfört med när man åker som familj eller med en
partner. Respondenternas åsikter kan kopplas till Braus (1993) resonemang om att
man som singel tillåts vara mer självisk eftersom man inte behöver ha någon annans
behov i åtanke. Vi tolkar respondenternas resonemang som att man som singel kan
vara mer flexibel och individualiserad i sitt sätt att agera. Som singel är man inte
längre styrd av familjens eller partnerns normer och ramar. Man har större frihet att
själv bestämma utformningen på resan och slipper ta hänsyn till övriga
familjemedlemmar:

”Nu när man är ensam kan man bestämma själv och slipper ta hänsyn, vill jag
åka så gör jag det, man behöver inte diskutera igenom det med någon.”
(Ellinor)

”Åker jag ensam på en resa hinner jag med mycket mer, jag slipper
kompromissa och ta hänsyn till andra och kan göra det som faller mig in.”
(Karin)

Flertalet av respondenterna berättar också att de är mer aktiva på sina resor som
singlar än när de reste med sina familjer eller partners:

”Jag har alltid älskat att uppleva nya saker och vill hinna med så mycket som
möjligt när jag reser.” (Karin)

”Jag är definitivt mer aktiv på de resor som jag åker på som singel, jag hittar
på mer saker och är mycket mer social.” (Magdalena)
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Även Viktor som numera är före detta singel menar att han var mer social på de resor
han reste på som ensam. Han berättar att när han reser med sin fru blir det ganska
naturligt att han umgås mest med henne. Han menar att man har ett "kollektivt
ansvar" när man åker med sin partner som man inte har när man reser själv. Man har
inte heller samma behov av att träffa nya människor som man har när man åker med
sin partner. Han påpekar vidare att när man reser som singel krävs det mer att man är
utåtriktad och social för att träffa nya människor.

Trots att singlarna uppger att det är en större frihet att resa ensamma är det få som
uppger att de reser mer som singel än när de hade partner. Vissa av respondenterna
uppger att det beror på ekonomiska skäl medan andra menar att det är roligare att resa
med en partner för att ägna tid åt varandra.
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6 Empiri och analys av reseföretagets
perspektiv

ör att sätta in det studerade problemet i ett vidare perspektiv kommer vi i
detta kapitel att redogöra för vad reseföretagen gör för att satsa på
singelsegmentet. Vi har intervjuat ett större resebolag för att se hur deras

utbud av resor matchar singlarnas preferenser. Kapitlet inleds med en kort
presentation av resebolaget.

6.1 Presentation av MyTravel

MyTravel är ett resebolag som erbjuder resor över hela världen. Divisionen MyTravel
Northern Europe har försäljningsbolag i Sverige, Norge, Danmark och Finland. I
bolaget ingår även Nordens största charterflygbolag, MyTravel Airways, och Nordens
ledande semesteranläggningar för barnfamiljer och konferenser, Sunwing Resorts. De
säljer över 1,5 miljoner resor varje år och har en omsättning på över 10 miljarder
kronor. Deras verksamhet sysselsätter 3000 medarbetare på 200 platser världen över. I
Sverige ingår Ving, Always och Globetrotter.

Annika Heimertz är marknadschef på Always. Eftersom hon har kunskap om både
Ving och Always väljer vi att använda oss av benämningen MyTravel.

Intervjufrågorna återfinns i bilaga 3.

6.2 Intervju med Annika Heimertz på My travel

Annika säger att MyTravel inte erbjuder några singelresor, de har inget framtaget
koncept som enbart riktar sig till singlar. De erbjuder däremot slopat enkelrumstillägg
under lågsäsong till dem som reser själva. Detta gäller främst under vår och höst.
Always kallar det för Always Solo och Ving har ingen specifik benämning på det.
Annika menar att ensamresenären inte alltid behöver vara singel, därför heter det inte
singelresor i deras verksamhet. Det kan exempelvis handla om två väninnor som reser
tillsammans men som vill unna sig lyxen att ha ett eget krypin.

”Så det är ju inte med betoning på att nu åker ni som singel liksom, ni ska
träffa en partner eller vänner eller sådär, det är mer betoning på att man får
sitt eget boende och det är det vi marknadsför med dessa resor.” (Annika)

Vings huvudmålgrupp är familjer och Always har riktat in sig på paren, ingen av dem
har som det ser ut idag någon större satsning på singlar. Eftersom det är ett begränsat
antal som reser ensamma och bor på hotell byggs det inte fler enkelrum. Hon menar
att det är en kostnadsfråga som så mycket annat.

Idén om att börja ordna rabatterade priser för ensamresenären grundar sig på att de har
märkt en ökad efterfrågan. Många tycker att det är dyrt att resa och bo själv vilket

F
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Ving har märkt av. De har därför tagit fram fler resmål och platser som ska passa
ensamresenären. Under vissa säsonger är det inte full beläggning på hotellen, och då
kan Ving erbjuda rabatterade priser för att nå just den målgruppen.

Generellt är det övre medelåldern som reser ensamma. Hon poängterar att äldre
ensamresenärer ofta inte vill dela rum med okända medan yngre singelresenärer oftast
inte har något emot det. Unga åker iväg för att festa och ha kul och boendet blir
mindre viktigt. Annika påpekar att genom att dela rum med någon ges möjligheten att
träffa nya människor på resan och man slipper att betala enkelrumstillägg, men hon
menar att det inte är något som hon skulle förespråka då det inte är säkert att det alltid
faller väl ut. Det är bara på de ospecificerade resorna som resenären får möjligheten att
dela rum med andra okända resenärer av samma kön. Chansen att någon ensamresenär
skulle boka precis samma hotell påpekar Annika är väldigt liten.

Annika poängterar också att de inte ordnar några gemensamma aktiviteter för
ensamresenärerna på resmålet. Hon menar att de kan träffa människor i deras
ordinarie aktiviteter. Ensamresenären kan ha olika syften med sina resor:

”Det finns säkert både och, dels de som vill åka till en storstad och vara aktiv
och följa med på utfärder, dels de som vill ligga på stranden och koppla av och
läsa en bok och ladda batterierna.” (Annika)

Annika tror inte att många av MyTravels resenärer reser för att knyta nya kontakter,
hon tror att de som reser i det syftet åker med andra arrangörer såsom Temaresor
eller olika hälsoresor. Hon menar att det är viktigt att resenärerna i gruppen har något
gemensamt och därför kan det vara bättre att inte anordna en resa med enbart singlar
eftersom deras intressen kan vara väldigt varierande.

”Att bara säga singel, men du får bara vara heterosexuell, det kan vi inte säga.
Du ska vara singel, men du måste vara under 40, nä, då blir det ju alla möjliga
och det är inte helt självklart att det är en lyckad mix. Då har man en bättre
utväxling om man har ett gemensamt intresse.” (Annika)

Ensamresenären beskrivs av Annika som en resvan person som klarar sig själv. De
som reser själva planerar och lägger upp sina dagar för att hinna med så mycket som
möjligt. De åker gärna till nya platser och följer gärna med på utfärder. Att åka under
lågsäsong är då passande eftersom det är en behaglig temperatur och man orkar mer.

Eftersom ensamresenären inte tillhör MyTravels huvudmålgrupp anordnar de inte
några träffar i samband med resorna. Annika menar att det ligger för långt ifrån deras
kärnverksamhet. Annika påpekar dock att marknaden för singlar verkar intressant,
men i dagsläget har de inga planer på att satsa på singelsegmentet. Om MyTravel
eventuellt skulle börja anordna singelresor skulle de göra det i samarbete med
exempelvis Spray Date eller Mötesplatsen. MyTravel skulle då kunna stå som teknisk
arrangör av resan men föreningarna får då själva ordna träffarna före och efter resan.
Annika berättar att det är några singelföreningar som hört av sig och bokat resor med
MyTravel, men de har inget utbrett samarbete. Hon nämner att vissa kryssningsbåtar
som de har samarbetat med har haft ”singelmingel” i baren och att det även finns på
vissa hotell. Dessa aktiviteter anordnas inte i MyTravels regi.
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6.3 Analys av intervju med MyTravel

MyTravel har i dagsläget ingen satsning på singelsegmentet och singelresor. De
har däremot rabatterade priser för ensamresenären och singelresenärer under
lågsäsong. MyTravel menar att många som reser ensamma inte alla gånger är
singlar, det kan exempelvis handla om två väninnor med partner hemma som reser
tillsammans men som inte vill dela rum. Att de endast erbjuder slopat
enkelrumstillägg under lågsäsong tolkar vi som att MyTravel vill fylla upp de
tomma hotellrummen. De är villiga att tillgodose ensamresenärens behov under
lågsäsong men under högsäsong är hotellen ändå fullbokade och erbjudanden om
nedsatta priser behöver följaktligen inte göras. Detta anser vi tyder på att det
slopade enkelrumstillägget är en ren ekonomisk aspekt snarare än en genuin
satsning för att gynna ensamresenären.

Enligt MyTravel är det främst människor i den övre medelåldern som reser
ensamma. Detta stämmer väl överens med vår egen uppfattning om att det är
människor i denna ålderskategori som har högst disponibel inkomst (SCB 2003)
och utflugna barn, därför är det mest troligt de som åker på singelresor. MyTravel
påpekar att ensamresenären i den övre medelåldern oftast inte vill dela rum med
någon okänd person, medan de yngre resenärerna oftast inte har något emot det. I
vår undersökning har vi sett att den äldre åldersgruppen av singelresenärer inte har
något emot att dela dubbelrum med någon, detta gäller främst för dem som reser
med en förening. Kanske beror det på att de känner en trygghet gentemot de andra
medlemmarna i föreningen och det har därför ingen betydelse om de delar rum
med någon okänd.

Ensamresenären reser enligt MyTravel av olika skäl. Dels finns det de som vill
vara aktiva på sin semester, dels finns det de som tycker om att ligga på stranden
och njuta av lugnet. I vår undersökning har vi sett att singlarna vill vara aktiva på
sin semester, de vill uppleva nya saker och åker gärna med på de utflykter som
anordnas.

Enligt MyTravel åker inte ensamresenären på charterresa för att knyta nya sociala
kontakter. Annika nämner att de kontaktsökande resenärerna istället åker med
exempelvis Temaresor som anordnar gruppresor. De som väljer att åka på en
singelresa har angett gemenskapen som den största orsaken, de vill umgås med de
övriga resenärerna. Åker man däremot på charterresa som ensamresenär är det
kanske inte först och främst den sociala aspekten man söker.

Bolaget är medvetna om ökningen av antalet singlar men segmentet ligger för
långt ifrån deras kärnverksamhet. De har inga träffar innan och efter resorna för
de som reser ensamma. MyTravel påpekar också att det är viktigt att de som åker
på en singelresa har något gemensamt. De menar att det är svårt att fösa ihop en
grupp singlar på en singelresa om de inte delar ett gemensamt intresse förutom att
alla är singlar. Vi tror att det kan vara en av anledningarna till att de inte har
planer på att satsa på singelsegmentet. Vi anser dock att det skulle vara möjligt för
resebolagen att anordna singelresor. Exempelvis skulle de kunna anordna
singelresor som förenar ett brett intresse där resenärerna kan vara aktiva och
sociala. Eftersom MyTravel är ett väletablerat resebolag är det många som känner
till det och därför skulle det kanske kännas tryggare att åka med ett resebolag än
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en mindre bekant singelförening. Alla singlar kanske inte heller är villiga att
betala den medlemsavgift som singelföreningen tar ut. Att bli medlem i en
förening kan även stoppa singeln i ett visst fack och än mer påvisa singelns
livssituation, vilket kan upplevas som känsligt av vissa singlar. Detta resonemang
relaterar vi till Goernes (1992) undersökning som redogör för de många singlar
som vill undvika att identifiera sig som singel på grund av de negativa stereotyper
som existerar om singeln i samhället. Vi anser även att resebolaget skulle kunna
fråga resenärerna innan avresan om de kan tänka sig att lämna ut sina
kontaktuppgifter för att själva kunna ta kontakt och bli kontaktade av andra
resenärer. Det ligger således i den enskilde singelresenärens ansvar att själv
arrangera för- och efterträffar. Hos våra singelrespondenter kan vi tydligt se att
intresset av att erhålla kontaktuppgifter om de andra resenärerna är stort.
Singlarnas preferenser om att kunna träffas innan resan, som vi redogjorde för i
föregående kapitel, blir följaktligen uppfyllt.

MyTravel nämner att ett samarbete med en singelförening inte är helt omöjligt. Vi
anser dock att de ovan nämnda problemen kvarstår, dels det ekonomiska med
medlemsavgiften, dels att singeln även i detta fall representerar singelföreningen.
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7 Slutsats

edan presenteras de slutsatser som kommit fram ur analysen av de empiriska
undersökningarna. Slutsatsen ska ge svar på uppsatsens inledande
problemfråga och syfte.

Uppsatsens problemfråga löd: Varför reser singlar på singelresor? Vår avsikt med
uppsatsen var att öka förståelsen för singlars resande. För att uppfylla uppsatsens syfte
och problemfråga har vi försökt belysa olika aspekter i ämnet. Vår förhoppning är att
dessa aspekter även ska ge svar på uppsatsens delsyften: Att kartlägga singelns
livsstil, och att identifiera singelns preferenser när det gäller singelresor och den
informationsprocess som ligger bakom beslutet att åka på singelresa.

Singelresor är en social företeelse. Vi fann att singlarna i vår undersökning åker på
singelresor för att i första hand få gemenskap. Många av singlarna beskriver att de
känner sig ensamma, singelresorna kan då fungera som en kompenserande faktor för
ensamheten. Själva resmålet i sig, det vill säga destinationen, har mindre betydelse.
Gemenskapen beskrivs av respondenterna som väldigt stark. I och med att alla är
singlar och i samma sits, åker de av samma skäl; de vill alla träffa nya människor och
knyta nya kontakter. Eftersom gemenskapen är så stark anser vi att medresenärerna
ersätter den traditionella familjestrukturen på resan.

Att åka på singelresa genererar även en viss trygghet. Singlarna berättar att det känns
tryggt att ha folk omkring sig och att alltid veta att man har någon att dela måltiderna
med. Flertalet av respondenterna har inget emot att dela rum med andra resenärer. Att
dela rum med någon anser de vara ett naturligt sätt att träffa nya människor på,
samtidigt som de upplever att det är roligare att dela med någon. Enkelrumstillägget
ses därför inte som något problem av respondenterna.

Skillnaden mellan de frivilliga och de ofrivilliga singlar som Donthu och Gilliland
(2002) redogör för i sin undersökning kan inte vi se i vår studie. Oavsett om
respondenterna är frivilliga eller ofrivilliga singlar är de båda väldigt angelägna om att
söka nya sociala kontakter. Många av respondenterna berättar om att de tidigare åkt
på gruppresor. Trots att det varit en mycket trevlig resa upplever de flesta att det
ibland har känts lite ensamt bland de andra paren och familjerna. De flesta singlarna
föredrar därför att åka på singelresa där alla har samma utgångspunkt.

Vi kan tydligt se att respondenterna har ett stort hopp om att träffa en livskamrat på
singelresan. Även om de inte ordagrant uttrycker det, framkommer det tydligt genom
deras sätt att resonera. Bland annat nämner de att åldern på resenärerna ska vara
ungefär densamma och att antalet kvinnor och män ska vara jämnt fördelade.
Elisabeth nämner också att många av singelresenärerna blev arga när de fick reda på
att de resterande platserna skulle fyllas ut med ”icke-singlar” på hennes resa. Många
av respondenterna berättar också att de har en viss baktanke om att träffa någon på
resorna, men de anger inte det som det starkaste skälet till att åka.

Alla singlar är eniga om att det är viktigt att vara aktiv på semestern. Att singeln vill
vara aktiv på semestern kan relateras till deras aktiva livsstil. Alla singlarna i vår
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undersökning tycker om att motionera och hitta på saker med sina vänner och detta
beteende gäller även på semestern.

Vid valet av singelresa har de flesta av respondenterna ett rationellt förhållningssätt.
De är prismedvetna och väger noga in resans kostnad i beslutsprocessen. Detta talar
emot Donthu och Gillilands (2002) resonemang om att singeln är mindre
prismedveten än personer som lever i par. Väldigt få av respondenterna sökte aktivt
efter information om singelresor, de flesta hade hört talas om det via vänner och
bekanta, så kallad ”word of mouth.”
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8 Avslutande diskussion och reflektion

ppsatsen avslutas med en diskussion där vi med egna åsikter reflekterar över
uppsatsens resultat och slutsatser. I kapitlet reflekterar vi också kritiskt på
sådant som vi kunde gjort annorlunda samt att vi ger rekommendationer på

vidare intressant forskning i ämnet.

Vårt bidrag till forskningen är att vi har undersökt singeln ur ett konsumentperspektiv
för att ta reda på vilka bakomliggande faktorer som gör att singeln väljer att åka på
singelresa. Eftersom vi själva inte hittade någon tidigare forskning inom just detta
specifika område anser vi att vår uppsats skulle kunna vara användbar för aktörer på
marknaden som anordnar singelresor eller skräddarsydda resor för singlar. Vi hoppas
att resebolagen genom vår studie kan få en djupare inblick i hur singeln resonerar när
de åker på singelresa.

För att återknyta till Marias mamma i inledningen anser vi att singelresor kan vara ett
bra alternativ. Hon får uppleva nya saker samtidigt som hon får träffa nya människor.
Som bonus får hon även chansen att träffa en karl, trots att hon uppger att det inte är
det främsta skälet till varför hon skulle åka. Åker man på singelresa är man uppdelad
efter ålder, hon skulle således inte behöva vara orolig för att dela rum med en
partyglad 25-åring. Marias mamma skulle inte vilja gå med i en singelförening och
betala extra avgifter för att få möjligheten att åka på singelresa. Vi anser därför att de
större resebolagen ska satsa mer på singeln för att singlarna ska få fler valmöjligheter.

Alla respondenter i vår undersökning har varit väldigt sociala och trevliga. De har
öppenhjärtigt pratat om sina erfarenheter av singelresor och vi har även fått höra en
del roliga anekdoter från resorna. Vi håller inte med singelkvinnan i vår förstudie som
lite syrligt uttryckte att "singelresor är bara för socialt missanpassade människor".
Kanske kan denna uppsats få henne att ändra uppfattning. Singelresor anser vi är för
ytterst socialt kompetenta människor. Vi anser till och med att det kan vara en fördel
att man är framåt och vågad som person för att kunna få så stort utbyte som möjligt av
resan. Det krävs mod för att åka på en resa med trettiotalet okända personer.
Ovanstående citat vittnar även om den skeptiska och misstänksamma syn som
singlarna har om singlar rent generellt. Denna misstänksamhet kunde vi även skönja
hos singlarna i undersökningen och många av de äldre singlarna i förstudien på
Debenhams.

Kvinnan i förstudien som uttalade sig om att hon nog var för gammal för att åka på
singelresor får nog också tänka om. Singelresor kan alla åka på oavsett ålder. Som
Ellinor, en av respondenterna, så passande uttryckte det: "(…) spelade det inte någon
roll om man var ung eller gammal, och det tyckte jag lät trevligt!". De yngre singlarna
har förmodligen andra preferenser än de äldre. Vi anser därför att det är bra att resorna
är indelade efter ålder då utbytet bland resenärerna blir större.

Trots att denna uppsats inte är avsedd som någon propaganda för singelresor är vi
båda eniga om att det verkar vara ett trevligt och naturligt sätt att träffa nya vänner på.
Om vi hade varit singlar hade vi definitivt inte tvekat att boka en resa.
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8.1 Kritisk reflektion av arbetet

I slutskedet av uppsatsen är det viktigt att blicka tillbaka och reflektera över sitt eget
arbete, vad kunde vi ha gjort annorlunda?

Urvalskriteriet av respondenterna i denna uppsats var att de skulle vara mellan 40-60
år och singel. Vi har i huvudsak intervjuat singlar som är mellan 55 och 60 år, med
undantag av Viktor som är 40 år. Det hade varit önskvärt att få ta del av den yngre
åldersgruppens åsikter om singelresor för att se om de skiljer sig från 40- och 50-
talisternas.

Det hade även varit av intresse att få en större spridning på de resebolag som
singlarna hade åkt med. I vår undersökning hade fyra av respondenterna åkt på
singelresa med Singelgolf. Golfen blev därför delvis en av anledningarna till varför
respondenterna ville åka på resan. Om det hade varit fler singlar i undersökningen
som åkt på vanliga singelresor hade svaret kanske blivit annorlunda på vad det är som
motiverar singeln att åka. Trots ihärdigt ringande var det mycket svårt att få tag på
singlar som åkt med andra föreningar och bolag då arrangörerna inte får lämna ut
namn på resenärerna.

Vi är medvetna om att vissa av frågorna var av känslig karaktär och det är inte säkert
att man som undersökare får helt ärliga svar av respondenterna då det kan kännas
utelämnande. Detta faktum har vi tagit hänsyn till i analysen och vi har tolkat
respondenternas svar utifrån vetskapen om detta.

Vi tillämpade oss enbart av intervjuer i denna uppsats för att få tillgång till empiri. En
fokusgruppdiskussion hade nog kunnat ge oss ytterligare intressanta infallsvinklar på
singlar och deras preferenser när det gäller singelresor.

Trots många telefonsamtal, mail och två avbokade intervjutillfällen fick vi inte någon
intervju med Apollo som faktiskt anordnar singelresor. Det hade varit önskvärt att få
ta del av vad de gör för att satsa på singelsegmentet. Vi fick istället en intervju med
MyTravel, de erbjuder dock inga singelresor men de har ett skräddarsytt utbud för
ensamresenären. Vi fick reda på varför de inte anordnar singelresor och om de
eventuellt har några framtida planer på att satsa på singelresenären.

8.2 Förslag till fortsatt forskning

Under uppsatsens gång har det dykt upp många intressanta aspekter som vi varit
nyfikna på att undersöka ytterligare. På grund av uppsatsens tilltänkta syfte och
problemfråga har vi inte haft möjlighet att forska vidare inom dessa områden. Vår
förhoppning är att dessa förslag ska väcka ett intresse hos andra forskare eller
studenter till fortsatta studier på området.

Andra kategorier av singlar
Denna undersökning baseras på singlar i åldersgruppen 40-60 år. Vi tror att yngre
singlars syn på singelresor kan skilja sig från 40-60-åringarnas. En kvalitativ
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undersökning med yngre singlar vore därför intressant för att se om de har andra
preferenser som gör att de vill åka på singelresa.

Resebolagens satsning på singlar
Denna uppsats utgår i huvudsak från ett konsumentperspektiv. Vi har i denna
undersökning endast kort redogjort för hur de stora resebolagens utbud av singelresor
ser ut idag. Det visade sig att endast ett av de stora resebolagen anordnar singelresor.
Eftersom singlarna är ett stadigt växande marknadssegment vore det av betydelse att
undersöka om de andra bolagen har planer på att satsa mer på singlarna i framtiden
och i så fall hur denna satsning kommer att ta sig i uttryck.

Singlar i jämförelse med par
Att göra en jämförelse mellan par och singlars syn på resor skulle tydliggöra de
eventuella skillnader som finns på vad och hur de prioriterar sin semester.

Marknadsföring av singelresor
Fritidsresor nämner i inledningen att de är medvetna om att singelsegmentet är en
stadigt växande grupp, men de vågar inte satsa på singelresor för att de är rädda att
förknippas med koppleri. Hur skulle de kunna utforma sin marknadsföring för att inte
företaget ska få det negativa rykte som de är så rädda för att få om de börjar arrangera
singelresor?

Ofrivillig vs frivillig singel
Det vore av intresse att undersöka om det är någon skillnad mellan frivilliga och
ofrivilliga singlars konsumentbeteende. I denna uppsats har vi inte utfört någon större
jämförelse mellan de båda typerna av singlar. Donthu och Gilliland (2002) berör
kortfattat skillnaderna i sin artikel. En kvalitativ undersökning av de båda grupperna
skulle kunna bidra till att öka förståelsen om de skillnader som existerar mellan
frivilliga och ofrivilliga singlar.
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Bilaga 1: Förstudie Debenhams
• Är du singel och mellan 25-60 år?

• Vad är din uppfattning om att det alltid är dyrare att resa ensam?

• Skulle du resa mera om enkelrumstillägget slopades?

• Har du hört talas om att det finns singelresor?

• Om ja på fråga 4, var har du då hört talas om det?

• Vad skulle du föredra: att resa helt ensam eller med en grupp, exempelvis en
singelresa?



Bilaga 2: Intervjufrågor singelresenären

Namn:
Ålder:
Var och hur bor du?
Arbete:
Fritidsintressen:

• Hur länge har du levt som singel?

• Trivs du som singel?

• Hur ser din närmaste vänkrets ut?

• Hur brukar omgivningen reagera när du säger att du är singel?

• Hur skulle du vilja beskriva din livsstil?

• Upplever du att det existerar en tvåsamhetsnorm i samhället för att man ska vara
lycklig?

• När hörde du för första gången talas om singelresor?

• Hur kom du i kontakt med det bolag som du åkte med?

• Letade du aktivt efter singelresor?

• Gjorde du någon utvärdering av alternativen som fanns?

• Hade priset någon betydelse för ditt val av resa?

• Vad tänkte du innan du åkte, hade du någon speciell inställning till singelresor?

• Vad var anledningen till att du ville åka?

• Vilka förväntningar hade du innan du åkte på resan?

• Är du mer aktiv på de resor som du åker på som singel än när du åkte med
familjen?

• Skulle du kunna tänka dig att dela rum med någon?

• Hur skulle du vilja beskriva en bra resa? Utgå gärna från egna erfarenheter!

• Åker du hellre på en singelresa med bara singlar än en vanlig gruppresa med par
och familjer? Motivera ditt svar!

• Reser du mer eller mindre nu än när du hade en partner?



Bilaga 3: Intervjufrågor MyTravel

• När började ni anordna resor anpassade för singlar?

• Hur föddes idén om att börja arrangera dessa resor?

• Hur ser ert utbud av singelanpassade resor ut?

• Är efterfrågan stor?

• Vika resmål är mest populära?

• Hur kommer det sig att man inte möter mer reklam när det gäller singelresor?

• Har ni någon reklam för de skräddarsydda resorna för singlar, var möter man den?

• Hur gör ni för att komma i kontakt med rätt segment av kunder?

• Vad tror du kunden vill ha när hon åker på singelresa?

• Vilka är det som åker på dessa resor? Vem är den typiske singelresenären?

• Gör ni några undersökningar för att se vad singlarna vill ha på sin semester?
Vad har ni i så fall kommit fram till i dessa undersökningar?

• Anser du att företagets kunskap om singelresenären är god eller finns det något ni
skulle kunna bli bättre på?

• Anser du att ni har implementerat kundens röst i utformningen av singelresorna?

• Vad gör ni för att satsa på singelresenären?

• Ordnar ni exempelvis träffar före och efter resan för den här sortens resor?

• Ordnar ni gemensamma aktiviteter för singlarna? Brukar ni ordna så att singlarna
kan sitta tillsammans och äta lunch och middag?

• Vad är din reaktion på att det alltid är dyrare för resenärer att resa själv, är det
något ni vill ändra på?

• Byggs det fler enkelrum nu för tiden då singlarna har ökat i antal?

• Har ni planer på satsa ännu mer på singelsegmentet i framtiden?


