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Antalet ensamstående har ökat kraftigt i Stockholm under senare år. Frihet 

och självständighet ses som särskilt viktiga egenskaper för singelpersoner. 

Det är även socialt eftertraktat att som ensamstående framstå som lycklig 

och stark. Syftet med denna studie var att få en nyanserad bild av 

singelskapets betydelse samt synen på parrelationer för både kvinnor och 

män. Sju manliga och kvinnliga singlar i Stockholm intervjuades och 

materialet genomgick tematisk analys där fem huvudteman framkom. 

Resultatet antydde att självständighet och frihet framhölls som viktigt men 

inte mer värdefullt än en kärleksrelation. Synen på parrelationer präglades 

dock av svårigheter och besvikelser. Deltagarna uttryckte en stark längtan 

efter att dela livet med någon. Alternativa relationer nämndes som tänkbara.  

 

 

Att leva som ”singel” ansågs för några decennier sedan som ovanligt och komplicerat, i 

synnerhet för kvinnor. Idag är det betydligt vanligare att leva som ensamstående i Stockholm 

och personliga relationer genomgår nya reformer. Färre personer gifter sig och skilsmässor 

ökar kraftigt.  Mellan 1968 och 2009 har antalet gifta i Stockholm minskat från 48 % till 29%  

(Statistiska Centralbyrån, 2009). Samhälleliga förändringar, såsom kvinnans tillträdelse till 

arbetsmarknaden, medförde stora omställningar i parrelationers struktur och varaktighet de 

senaste femtio åren (Mahay & Lewin, 2007). Den sociala och ekonomiska utvecklingen har 

påverkat personliga relationer till att bli mer flytande och instabila och mindre socialt rotade 

än förut. Idag är en persons livsbana mindre förutsägbar och strukturen för de åtaganden i 

relationer, sociala organisationer och även arbetsanställningar som individen gör är mer 

relativa och inte lika varaktiga som tidigare. Detta reflekterar en ideologi som betonar större 

acceptans för individens rätt att kontrollera sin egen livsstil och val i livet (Allan, 2008).  

 

I Sverige är samboliv den form av samlevnad som idag socialt likställs med äktenskapet 

(Wiik, Bernhardt & Noack, 2009). Att äktenskapet avtagit som samlevnadsform och 

samboförhållanden istället ökat, indikerar både på en minskad social kontroll över intima och 

sexuella relationer samt en större flexibilitet i konstruktionen av dessa personliga band (Allan, 

2008). Att konstruktionen av partnerskap är mindre socialt predestinerad medför också 

djupare förändringar än bara i den offentliga och rättsliga sfären då det tillåter en större 

flexibilitet inom den personliga relationen. Till exempel kan de typiskt kvinnliga och manliga 

könsrollerna i parrelationer till större del formas av att passa parets personligt valda livsstil 

(Giddens, 1991). Strukturella mönster för parrelationer kan även återses i andra 

familjerelationer som också har blivit mindre standardiserade och mer flexibla och komplexa 

idag (Finch & Mason, 1993). Beteenden för familj och parrelationer bestäms inte bara av 

gemensamma normer och principer, snarare är individen aktivt deltagande i att finna nya 

lösningar på de prövningar och möjligheter som hon möts av. På det viset är både tidigare 

relationsmönster, individen, omständigheterna och samhället delar av den process som formar 

relationer (Finch & Mason, 1993). Detta innebär inte att det råder total gränslöshet inom 

relationer idag. Det finns fortfarande moraliska och normativa övertygelser för hur 

parrelationer ska se ut. Däremot framkommer ett socialt och kulturellt perspektiv som belyser 

större flexibilitet för individen i personliga relationer än förut (Allen, 2008).  
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Äktenskap har många väletablerat kända positiva effekter på psykiskt välmående, bland annat 

kan det utgöra skydd för depressioner och ångest. Gifta personer löper statistiskt också en 

lägre risk för att begå självmord än ensamstående (Baumeister & Leary, 1995).  De positiva 

effekterna infinner sig dock bara om äktenskapet är lyckligt. Ett dåligt fungerande äktenskap 

har istället rakt motsatt effekt. Behovet av tillhörighet är ett fundamentalt behov som ligger 

bakom stora delar av förståelsen för de sociala och kognitiva strategier som människan 

utvecklar. För att behovet av att känna tillhörighet skall tillgodoses fodras tillit och 

ömsesidighet i relationen. Det krävs också en frekvent och intim interaktion samt en 

upplevelse av att vara älskad. Behovet av tillhörighet kan tillgodoses av olika sociala 

relationer men parrelationer utgör en särskilt viktig källa i sammanhanget. (Baumeister & 

Leary, 1995). I England har studier utförts som visade att det fortfarande är kärnfamiljen som 

är idealet och att längtan att ingå äktenskap kvarstår bland unga idag trots att allt färre gifter 

sig (Macvarish,  2006).  

 

Idag är det snarare behovet av självständighet och själförverkligande som står i fokus än 

behovet av tillhörighet och nära relationer (Allan, 2008). I en amerikansk studie (Impett, 

Gable & Peplau, 2005) undersöktes individers parrelationer ur ett självuppoffrande 

perspektiv. Forskarnas teori vilade på att individens uppskattning av costs and benefits i 

relationen påverkar hur relationen upplevs. Deltagarna skattade hur de upplevde balansen för 

cost and benefit i relationen och hur det påverkade deras tillfredställelse i förhållandet. 

Resultatet visade att motivationen bakom den upplevda självuppoffringen var av betydelse för 

huruvida det medförde välbefinnande för individen och relationen. Motivationen delades in i 

approach och avoidence strategier. Approachstrategin innebar fokusering på positiva aspekter 

såsom att vilja glädja sin partner eller öka känslan av intimitet. Avoidencestrategin var 

negativt fokuserad och syftade till undvikande av konflikter eller skydd mot bristande 

uppmärksamhet från partnern. Resultaten visade att approachmotiverad självuppoffring gav 

positiva effekter för individen och partnerrelationen, medan handlingar motiverade av 

avoidencestrategin hade negativ inverkan på individen och kvaliteten på relationen (Impett et 

al., 2005). 

 

Ett genusperspektiv av dagens livsstilsförhållanden betonar kvinnans utveckling och dess 

innebörd för partnerrelationer.  Den ”nya singelkvinnans” uppfattning om sin egen identitet 

har enligt flera studier förändrats i förhållande till den allmänna synen på kvinnan och det är 

inte längre moderskap, omtanke och emotionalitet som utgör de mest centrala egenskaperna 

(Byrne, 2003). En studie av äldre singelkvinnors syn på sig själva och tillfredställelse i livet 

(McDill, Hall & Turell, 2006) visade att självständighet värderades högre av deltagarna än en 

äktenskaplig relation. Kvinnorna ansåg att andra sociala engagemang och yrkesmässig 

framgång kunde likställas med tillfredställelsen av att ingå i ett äktenskap. Singelkvinnorna 

upplevde sig leva lyckliga sunda liv med goda sociala relationer. McDill et al. (2006) fann att 

fyra kategorier var särkilt influerande på hur singeltillståndet upplevdes. Dessa kategorier var 

familjevärderingar och hur relationen till den egna familjen såg ut, trivsel och engagemang i 

arbetslivet, att ha stark självkänsla och upplevelse av självständighet och slutligen vikten av 

ett rikt socialt stöd. Kvinnornas trivsel med att leva som singlar hörde starkt samman med 

dessa omständigheter. Särskilt viktigt var en känsla av ansvar och tillhörighet till sina 

familjer. Det visade sig även att många av de här kvinnorna kände sig tvungna att stanna 

hemma och ta hand om sina föräldrar eller syskon och så mycket som en tredjedel hade 

förlorat en av sina föräldrar i tidig barndom (McDill et al., 2006). Det förekommer dock ofta 

bland singelkvinnor att de känner självförebråelser för att inte ha ansträngt sig tillräckligt för 

att inte förbli singlar (Lewis, 1994). 
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Även äktenskapets premisser har genomgått omställningar i samband med kvinnans 

förändrade roll i samhället. I en irländsk jämförande studie mellan 1972 och 1989 (Lee, 

Seccombe, & Shehan, 1991) kunde två nya trender urskiljas. Den visade att ogifta kvinnors 

välmående ökade samtidigt som välmåendet hos gifta kvinnor minskade. För kvinnan hade 

fördelarna med att vara gift blivit färre under 80 talet än under 70 talet och de upplevde ofta 

att de gav mer än vad de fick tillbaka i äktenskapet (Lee et al., 1991). En tidigare 

undersökning visade däremot att ogifta kvinnor varken var lyckligare eller olyckligare men att 

det fanns en skillnad i att de värderade personlig utveckling och framgång högre än gifta 

kvinnor (Gigy, 1980).  

 

I en Amerikansk studie med kvinnor över 40 år som aldrig varit gifta uppgav så mycket som 

80% att de såg personlig utveckling och frihet som ett resultat av sitt singelskap (McDill et al. 

2006). Majoriteten kände tillfredställelse med livet och upplevde sig själva vara del av ett 

större socialt sammanhang. Många kunde i nuläget tänka sig att ingå äktenskap men fler än 

hälften var rädda att de skulle förlora sin frihet om de gifte sig. De flesta av kvinnorna uppgav 

att de inte upplevde några negativa sociala påföljder alls av sitt singelskap. Att vara singel 

attribuerade de till att inte ha träffat den rätte snarare än att det skulle vara på grund av en brist 

hos dem själva (McDill et al., 2006). Denna attityd till singelskap stöddes även av en Irländsk 

studie där 217 singelkvinnor intervjuats och uppgett självständighet som en särskilt viktig 

egenskap för dem.  De kände också ett starkt värde av sina yrkesframgångar och sitt 

ekonomiska oberoende (Seccombe & Ishii-Kuntz, 1994). 

 

I en samtida engelsk studie (Macvarish, 2006) som undersökt singelkvinnor i medelåldern 

ifrågasattes dock den moderna bilden av singelkvinnan som en lyckad självförverkligande 

karriärist. Macvarish (2006) fann att det fanns en trend i samhället i form av självhjälpsböcker 

och ”älska dig själv” attityd. Dessa misslyckas dock med att motsvara djupare tillfredställelse 

hos de intervjuade kvinnorna i studien. Macvarish (2006) menade på att singelskapet präglas 

av en större komplexitet än vad som antyddes i samtida studier av singelkvinnor. Deltagarna i 

denna undersökning kände en grundläggande inre längtan av att vara älskad av en annan 

person som de inte kunde råda bot på med självhjälpsböcker eller attityden av att vara lyckad 

singel. Vidare visade resultatet en motsägelse i upplevelsen av att njuta av sin frihet som 

singel och att känna sorg över att vara ensam utan en partner. Det framkom även en social 

önskvärdhet i att inte vilja bli tyckt synd om som singelkvinna. Samtidigt upplevde kvinnorna 

att om de framställde sig själva som starka lyckliga singlar så utgjorde det ett hinder för dem 

att träffa en partner (Macvarish, 2006). I en likartad tidigare studie framkom att singelkvinnor 

ofta ursäktade sin önskan att hitta en partner. Det upplevdes som ett dilemma att få ihop den 

inre önskan att träffa någon med den allmänna bilden av singelskap som en styrka hos 

kvinnan. (Reynold & Wetherhall, 2003) 

 

Utvecklingen av relationer och upplevelsen av att vara singel innefattar flera motstridigheter 

och skilda resultat inom forskningsfältet. Många av de studier som finns av singelpersoner 

innefattar endast kvinnor och har studerats ur ett genusperspektiv (Bryne, 2003; Gigy, 1980; 

Lewis, 1994; McDill et al., 2006). Därav finns det luckor i fältet om hur synen på relationer 

ser ut för både män och kvinnor som själva lever som ensamstående. För att förstå 

singeltillstånd på ett mer nyanserat och djupt plan behövs samtidigt en ökad förståelse för 

relationers betydelse för individen. Det finns ett ouppfyllt behov av denna typ av forskning. 

Intentionen med föreliggande undersökning var att få en bredare förståelse för utvecklingen 

av relationer idag. Detta studerades specifikt med utgångspunkt i den stora ökningen av 

ensamstående i Stockholm och med ambitionen att få en nyanserad bild av vad det innebär 
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både för kvinnor och för män. Studiens syfte var att få ökad förståelse för innebörden av att 

leva som singel. Frågeställningen var således hur det upplevs att vara singel och hur synen på 

parrelationer ser ut för personer som lever ensamstående. En kvalitativ ansats tillämpades på 

grund av ämnets höga grad av komplexitet och föränderlighet.  

 

 

Metod 

 
Deltagare  

Urvalet gjordes bland författarens bekanta och deras vänner i Stockholm. Ett krav var att 

deltagarna skulle klassificera sig själva som singlar och urvalet gjordes med tanke på att få 

variation gällande ålder och kön. Ensamstående småbarnsföräldrar uteslöts ur studien, då det 

antas att det är en specifik livssituation som utmärker sig från att bara vara singel. Deltagarna 

var totalt sju, fyra kvinnor och tre män. Sonja, 53 år, psykoterapeut, varit singel större delen 

av livet. Henrik, 37 år, butiksbiträde, varit singel i 2-3 år.  Rebecka, 30 år, tidningsredaktör, 

varit singel i 0.5 år. Karin 37 år journalistikstuderande och egen företagare, varit singel i 2,5 

år. Ann 24 år, varit singel hela livet, Linus 23 år, varit singel i 1,5 år och Martin, 30 år, varit 

singel i 3-4 år, de tre sistnämnda studerar psykologi vid Stockholms Universitet. Deltagarnas 

namn är fingerade.  

 

Datainsamling 

Datainsamlingen utgjordes av sju halvstrukturerade intervjuer om vardera ca 30-40 minuter. 

Intervjuerna utfördes i avslappnade miljöer, såsom i hemmet eller på ett lugnt café. En 

intervjuguide med utvalda huvudfrågor användes som stöd men intervjuerna präglades av 

öppna frågor som anpassades efter samtalsförloppet. De frågor som hörde till intervjuguiden 

rörde sig om för och nackdelar i singelskapet, deltagarnas bakgrund och omgivning, egna 

erfarenheter av och syn på relationer, tankar om framtiden, upplevelse av yttre social 

påverkan och normer i samhället. Intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant. 

 

Analys 

Metoden som användes var induktiv tematisk analys (Langemar, 2004). Inledningsvis 

studerades transkriptionerna enskilt. De utsagor som ansågs relevanta markerades och 

plockades ut. Sedan sammanfördes de utvalda delarna från samtliga intervjuer. I det samlade 

materialet urskiljdes huvudkategorier, dessa sammanföll med intervjuguidens huvudfrågor. 

Huvudkategorierna indelades i underrubriker som var representativa för de teman som 

framträdde ur rådata. Materialet strukturerades sedan in under respektive tema som 

analyserades både var för sig och sammantaget. För varje tema utfördes en sammanfattande 

deskription och tolkning av materialet. Dessa illustrerades med valda utsagor och citat från 

råmaterialet.  
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Resultat och diskussion 

 
Att vara singel 

”I väntan på den rätta” 

Upplevelserna av att vara singel blandas ofta med önskan att träffa någon i respondenternas 

berättelser. De ser det inte som ett permanent tillstånd eller att de har gjort ett aktivt val. 

Samtliga uppger att de gärna vill vara tillsammans med någon och singelskapet uppfattas som 

en väntan på att den rätta ska dyka upp. Några påpekar att de inte vill vara ihop med någon 

bara för sakens skull utan att de då hellre väljer att vara singel. Det är endast en av 

respondenterna som är uttalat missnöjd med att vara singel. Däremot vill ingen av 

respondenterna fortsätta vara singel i framtiden. Flera antyder att de inte känner sig mogna 

eller redo för en relation ännu medan andra menar på att de själva är redo men att de inte har 

träffat rätt person än. 

 

En del av singellivet definieras utifrån vad som saknas från tvåsamheten. Gemensamt för 

deltagarna är att de saknar fysisk och känslomässig närhet samt att ha någon att dela vardagen 

med. Bland annat Linus har trivts med att vara singel tidigare men längtar nu efter ett 

förhållande. Han säger att han aldrig känner sig ensam utan ser sig själv som väldigt 

självständig. Samtidigt säger han att han hela tiden saknar någonting, någon att dela saker 

med på ett djupare plan förutom vännerna.  Flera av deltagarna tar upp vanliga 

vardagssituationer då de kan sakna att ha en partner. Att gå en promenad med vacker utsikt är 

ett exempel som två av respondenterna tar upp.  

 

Sonja är den enda av respondenterna som uttryckligen säger sig vara missnöjd med att vara 

singel, hon säger att hon har varit singel större delen av sitt liv med kortare parenteser. Hela 

tiden har hon egentligen hellre velat vara tillsammans med någon. Hon längtar mycket efter 

en livskamrat och tycker inte om ensamheten eller att bo själv. Hennes dotter och vänner 

utgör viktiga relationer och känsloband för henne men hon känner sig ändå ensam och är rädd 

för att bli mer isolerad ju äldre hon blir. I Sonjas berättelser om singelliv är det framförallt 

saknaden av en partner som ligger i fokus och i jämförelsen med den tvåsamhet hon önskar 

upplever hon singellivet som trivialt och ensamt.  

 

Det är inte bara väntan på en ny partner som speglas i singelskapet utan också efterdyningar 

från tidigare relationer. Det är framförallt två manliga deltagare som talar om singellivet i 

jämförelse med sina senaste förhållanden. De har båda brutit upp från relationer som var 

känslomässigt tärande för dem och känner nu att de vilar ifrån alla förpliktelser de upplevde i 

relationen. Martin känner att det är befriande att inte behöva ta ansvar för någon annan. 

Henrik tycker att det är befriande att vara singel samtidigt som han gärna vill träffa någon ny 

och menar att det är någonting visst med att ha partner som inte kan ersättas av vänner.  

 

Bland respondenterna är det ingen förutom en som säger att de gör någonting aktivt för att 

träffa någon. ”Att ragga på krogen” är ett fenomen som flera utav dem tar upp som någonting 

de inte vill ägna sig åt eller som de har tröttnat på. Några har också provat på nätdejting men 

ingen är nöjd med det sättet att träffas på. Att träffas naturligt genom jobbet eller vänner 

föredras genomgående av alla respondenterna. En annan förklaring som dyker upp till varför 

man inte har träffat någon är en hobby eller någon form av sysselsättning som kräver mycket 

tid och engagemang. Några av deltagarna anser att detta ibland har legat i vägen för dem att 

inleda en relation och gjort dem kluvna. De respondenter som har brutit upp från jobbiga 

relationer uttrycker också en viss rädsla inför att inleda en ny relation. 
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Attityden att det är ”en väntan på den rätte” innebär att respondenterna inte ser singelskapet 

som ett frivilligt val i deras liv. Inställningen av att befinna sig i väntan kan tolkas som att de 

inte aktivt försöker ändra sin situation. Det kan också tyda på de inte upplever att det ligger 

inom deras kontroll att påverka. Hos de deltagare som har brutit upp från smärtsamma 

relationer kan singelskapet vara ett sätt att undvika påfrestningarna i relationer och att skydda 

sig själv från att bli sårad. Respondenterna som tar upp ”ragga på krogen” när de talar om att 

de inte gör någonting aktivt för att träffa en partner visar att detta betraktas som ett vanligt sätt 

att träffas på som inte fungerar för dem själva. De föredrar att träffas på ett naturligt sätt 

vilket kan tolkas som ett mer passivt väntande än aktivt agerande för att bli ihop med någon. 

Attityden ger sken av en ambivalens till vad de egentligen vill eller som att de upplever en 

oförmåga till att ändra på sin situation.  

 

 

”Det bästa är friheten” 

Att känna frihet är sammankopplat till att leva som singel av de intervjuade personerna. 

Samtliga talar om frihet i något sammanhang, däremot är värderingen av frihetsbegreppet inte 

densamma för alla. Frihet uttrycks dels som möjligheten att få bestämma själv. Frihet 

representerar också tid, och några respondenter tycker att tiden lätt försvinner i parrelationer. I 

huvudsak anses frihetsbegreppet som någonting viktigt som respondenterna inte vill förlora 

eller kompromissa med. I hemmet anses det särskilt viktigt att ha sin frihet.  

 

Flera av respondenterna säger att det som de skattar högst i singellivet är friheten. Att ha sitt 

eget liv och göra sina egna saker nämns som självklara inslag i singellivet men också viktigt 

att behålla i en eventuell partnerrelation. Däremot betraktas inte frihet som mer värt än att 

vara tillsammans med någon. Ann säger att hon hellre skulle vara tillsammans med någon än 

att få bestämma allting själv som man får som singel. Att ha mycket tid till sina vänner är en 

aspekt som tas upp, annat som också upplevs som positivt med singellivet är att inte behöva 

kompromissa och att ha ett eget boende. Vännerna är väldigt viktiga i respondenternas liv, 

framförallt för de kvinnliga deltagarna där flera betraktar sina vänner som familj. Karin ser på 

sitt hem som ”sin egen borg”, där saknar hon aldrig sällskap utan känner sig skyddad och 

tycker om att vara ensam hemma.  

 

Gemensamt för de manliga deltagarna är att de uppskattar friheten i singellivet som en 

motsats till tvångssituationer som de upplevt i sina förhållanden. Några av respondenterna 

reflekterar kring att friheten kan medföra för mycket bekvämlighet så att man blir bortskämd 

med att alltid få som man själv vill.  

 

Friheten att kunna planera sin dag och sin tillvaro utan att ta hänsyn på något sätt, det 

låter ju, jag menar inte hänsynslöst, det låter ganska egoistiskt och det är väl ganska 

egoistiskt men ja det är väl det positiva (med att vara singel) på något sätt 

   

      Linus, 23 år. 

 

Endast en av respondenterna Sonja kritiserar frihetsbegreppet och tycker att det blir 

meningslöst då det inte känns som frihet för henne att få bestämma allting själv när det hon 

vill är att dela livet med någon. 

 

Känslan av frihet har en betydande roll för flera av respondenterna. Trots att ingen av 

deltagarna säger att frihet är viktigare än relationer, ställs ofta parrelationer som en motsats till 

den egna friheten. En möjlig tolkning av detta är att frihetsbegreppet fungerar som 
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legitimering till att vara singel. Att som singel betrakta sig som fri snarare än som ensam kan 

bli ett självtröstande argument.   

 

 

Erfarenheter och syn på relationer 

”Kärlek är att vara osjälvisk” 

I beskrivningen av vad kärlek är finns det en gemensam röd tråd i samtliga av deltagarnas 

definitioner att det är någonting osjälviskt. Osjälviskheten i kärlek uppfattas som väldigt 

positiv.  

 

Samtliga manliga respondenter beskriver kärlek som att de bryr sig mycket om någon och på 

ett osjälviskt sätt anstränger sig för den personen. Martin menar att känslorna då inte är 

grundade på egna behov utan att det är en villkorslös kärlek som gör att man rår om någon 

utan egen vinning. Linus tycker att det bästa med en relation är att den frihet som man har 

som singel egentligen inte behövs och att man kan skapa en samvaro som är betydelsefullare 

är friheten. Han tycker att man som människa kan bli bättre tillsammans med en partner och 

längtar efter en sådan osjälviskhet.  

 

Kärlek upplevs också som ett genuint intresse och förståelse för en annan person. Att vara kär 

innebär enligt flera av respondenterna att bredda sitt perspektiv till att innefatta någon annan. 

Det är framförallt de kvinnliga deltagarna som uttrycker detta. I beskrivningen av kärlek talar 

samtliga respondenterna framförallt om sin egen sida av saken. Endast Karin talar om 

kärleken i termer av att vara älskad. Hon säger att det hon saknar mest med en relation är att 

vara nummer ett för någon.  Karin säger också att verklig kärlek för henne innebär att vilja dö 

för någon.  

 

Den osjälviska synen på kärlek kan till viss del vara idealiserande och svår att förverkliga. Att 

betrakta relationer som osjälviska institutioner kan upplevas som en motsats till 

självförvekligande och självständighet. Relationer kan då upplevas som ansträngande och 

självuppoffrande. Denna syn tycks förhöja kärleksrelationer till någonting beundransvärt men 

svårt att realisera. Det blir inte enkelt eller givande för individen att ingå en relation då den 

kräver så mycket osjälviskhet och uppoffringar. Att det osjälviska inslaget dominerar 

respondenternas syn kan också bidra till att singellivet inte är lika besvärande, trots att de 

önskar en partner, eftersom att det erbjuder den självständighet som saknas i relationer. Det 

kan också tolkas som att det finns en inneboende längtan efter osjälviskhet och kärlek som 

respondenterna bär på och att självständighet och frihet utgör motsatser som de är rädda för 

att förlora.  

 

 

”Att ha relationer är svårt – ansvar, krav och trygghetsbehov” 

När respondenterna talar om sina egna relationserfarenheter präglas berättelserna av krav och 

komplikationer. Det är störst fokus på de negativa aspekterna av en relation.  

 

De kvinnliga deltagarna talar mycket om brist på tillit och otillräcklig kommunikation som 

problem i relationer. Begreppet ”seriös” dyker upp i flera samtal. Respondenterna har känt att 

deras partner inte har varit lika serösa som de själva och uttrycker besvikelse över det. Sonja 

är en av deltagarna som säger att det svåraste med relationer för henne är att känna tillit. Hon 

berättar att hon har haft känslomässigt jobbiga relationer till män och att hon har känt sig 

utnyttjad och lurad. Hon tycker att hon själv ofta har varit desillusionerad och oeftertänksam i 

sina relationer. Sonja har provat på nätdejting men tyckte att det kändes konstlat. Rebecka 
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berättar att det alltid har varit hon själv som har avslutat sina relationer. Ofta på grund av att 

partnern inte var lika seriöst intresserad och att hon då hellre avslutade relationen själv. 

 

Att känna sig tvingad till att göra saker i ett förhållande är ett återkommande problem som de 

manliga respondenterna talar om. Linus säger att han lätt blir obekväm i situationer som 

kräver att han ska göra saker som han själv inte har valt. Han talar om ”tvångssituationer” och 

känner motvilja till att fylla en social roll som pojkvän, vilket han menar blir ett slags spel. 

Även Martin och Henrik talar om krävande situationer med någon som ständigt ”flåsar en i 

nacken” eller tjatar och gnäller.  

 

Att ha ett förhållande och bilda familj sammankopplas med ett stort ansvar och mycket arbete 

för flera av respondenterna. Karin är en av deltagarna som talar mycket om familjeliv. Hon 

berättar om att hon fick ta över ansvaret för familjen då båda hennes föräldrar blev sjuka. 

Karin benämner den tiden som ”put your life on hold” när det gäller egna relationer. Hon 

känner en viss rädsla för sin tendens att bli ”projektledare för familjen” och att stå för allt 

ansvar själv i en familj.  

 

Att ha en relation med någon relateras också till att vara oeniga och behöva jämka olika viljor. 

Så gott som alla respondenter har ett starkt behov av att fortsätta vara självständiga i ett 

förhållande. Att bli för sammansmält med en partner betraktas som mycket negativt. Att ha 

sin egen tid, tas upp av nästan samtliga respondenter som viktigt i ett förhållande.  Trygghet 

nämns både indirekt och direkt som någonting samtliga respondenter söker och behöver i en 

relation. Däremot betraktas inte trygghetsbehovet som en ensidig företeelse utan är också 

färgat av en motvilja till att vara i ett beroende med sin partner. Trygghet framstår som ett 

komplext känslobehov som vissa respondenter saknat och letat efter, medan andra tyckts 

undvika ”trygghetsfällan” som de upplever som kvävande.  

 

Martin är en av deltagarna som ser negativa sidor av trygghetsbehovet. Han talar om att 

trygghet och sex kan bli som ett slags missbruk i en relation och att det inte är någon bra 

grund för ett förhållande. Han säger att han själv tidigare har känt sig osäker och då sökt 

bekräftelse och trygghet i relationer för att fylla tomheten. Han tycker att det är viktigt att 

finna trygghet i sig själv istället för att söka det i en relation. I nästa relation tänker Martin att 

han ska vara försiktig och se ”tecknen” för att undvika problemet. Att lära känna varandra och 

gå försiktigt fram är en lärdom som flera av respondenterna säger sig bära med sig från 

tidigare erfarenheter. 

 

Några av respondenterna berättar om hur de trodde att det ”var rätt” med sina tidigare partners 

och att de ville stadga sig och bilda familj tillsammans. Att det inte fungerade innebar stor 

besvikelse. De berättar om hur de verkligen försökte och kämpade men att det ändå inte gick 

till slut. Sådana erfarenheter kan ha påverkat respondenternas syn på relationer och deras 

öppenhet inför att inleda en ny relation.  

 

Att synen på relationer präglas av negativa aspekter kan vara en konsekvens av att de pratar 

om relationer ur utgångspunkten att de nu är singlar. Att de är singlar nu är som en direkt 

påföljd av att det senaste förhållandet inte fungerade. Därav kan perspektivet på den tidigare 

relationen centreras kring vad som gick fel. Det är också möjligt att deltagarnas erfarenheter 

av relationer till stor del utmärks av svårigheter. Det finns många tecken på rädslor i 

respondenternas syn på relationer. Att ha haft intentionen att bilda familj och dela livet med 

en tidigare partner kan ha medfört en bristande tillit till relationer då det inte har fungerat.  
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Framtiden och vad som önskas 

”Att dela livet” 

Samtliga deltagare tycker att det bästa med en relation är att ha någon att dela livet med. Att 

dela saker med någon tycks vara en oförställd och självklar längtan i livet. Det är vardagliga 

små upplevelser som de vill dela med en partner. Begreppet har en vidare innebörd än att dela 

upplevelser med till exempel vänner. Att ”dela saker” används av respondenterna som 

specifikt för par i en kärleksrelation.  

 

De egenskaper som respondenterna söker hos en partner är främst grundläggande kvaliteter 

som att vara snäll och omtänksam. Det är inga yttre egenskaper som kommer på tal utan inre 

faktorer. Utseendet nämns inte utav någon av respondenterna, inte heller yrke eller härkomst 

till exempel. Egenskaperna handlar till stor del om hur personen hanterar livet och om 

förvärvade inre kunskaper såsom att vara trygg i sig själv, ha mognad och social kompetens. 

Humor är ytterligare en kvalitet som tas upp av några kvinnliga respondenter som tycker att 

det är viktigt att kunna skratta tillsammans.   

 

Rebecka tycker att man vet om det är rätt eller inte när man väl träffas. Henrik är en av flera 

deltagare som talar om mognad. Han säger att han tidigare i livet har varit barnslig och mån 

om sin egentid, idag är han mer villig att kompromissa. Han längtar efter en kärnfamilj och 

tänker att ömsesidig respekt och tillit är det som kan få ett förhållande att hålla. Martin tror att 

det är ett starkt behov för människor både biologiskt och socialt att ha någon att dela livet 

med. 

 

”Att dela livet” kan kopplas till definitionen av kärleken som osjälvisk, ”att dela” och att vara 

osjälvisk hör ihop med varandra. Ett sätt att se det är att ”dela livet” är som en produkt av en 

osjälvisk inställning mot sin partner. För att uppleva att livet delas i den meningen som antyds 

här är osjälviskhet och kärlek mellan personerna nödvändigt. Betydelsen av ”att dela” antyder 

en djupare känslomässig kontakt och anses ge stor tillfredsställelse i livet. Sammantaget 

framstår längtan efter kärlek och en relation som självklart för samtliga respondenter. 

Framtidsvisionen tycks vara att träffa någon och sen se vad som händer mer än att söka efter 

förutbestämda kvaliteter. Respondenternas syn på framtiden tyder på att de inte har någon 

uttänkt plan. Detta påvisar en attityd om att kärlek inte kan planeras utan att processen startar 

först då man träffar en partner. Det kan också tyda på att inte veta vad man vill. 

 

 

”I nuläget är det svårt att säga…” 

Det finns en tveksamhet hos respondenterna om att ingå en relation i dagsläget. Önskan att 

träffa en partner tycks färgas av en del motstridigheter. Att inleda en relation är en klar önskan 

men samtidigt ett beslut som de skjuter framför sig och inte riktigt vet hur de ska relatera till. 

Å ena sidan säger de att de gärna vill träffa någon och å andra sidan antyder de motvilja till 

alla de negativa aspekter som de upplever finns i en relation. Vissa av respondenterna dras 

mellan skiljda intressen som de tycker är svåra att förena med att inleda en relation.  Några 

säger att de känner sig försiktiga och reserverade samtidigt som de gärna vill träffa någon.  

 

Det finns en passiv inställning till att ändra på sitt tillstånd som singel. Framförallt de manliga 

deltagarna talar mycket om sådana saker som de inte vill ha i samband med att träffa någon. 

De kvinnliga tycks mer entydiga i sin önskan. Martin är en av deltagarna som säger att han 

vill bilda familj men han tror att hans ovisshet för framtiden bidrar till att han är extra 

försiktig med att inleda en relation. Martin säger att han känslomässigt både känner sig öppen 
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men samtidigt inte tillåter sig själv att satsa hundraprocentigt för att bli tillsammans med 

någon. Henrik har inga planer eller framtidssyner utan tar dagen som den kommer.  

 

Linus söker efter någon för ett längre förhållande men är rädd för att hamna i någon slags 

slentrian. Hos en partner söker han någon som inte försöker att förändra honom. Han tycker 

att det är väldigt viktigt att vara självständiga individer och att man inte ska spela några roller 

för varandra. Linus vill väldigt gärna ha barn men han känner sig inte redo för det ansvaret 

idag och vill ha en ekonomisk trygghet först. Däremot tänker han att det inte är nödvändigt att 

fastna i ett ”villavolvoliv” utan att man kan fortsätta leva rörligt även med familjen.  Han 

uttrycker att det inte är bra att vara för stabil och fast vid en punkt i tillvaron. När Linus talar 

om att träffa en partner finns det många negationer med. Han uttrycker sina önskemål för 

framtiden i termer av motsatser till det som han inte vill ha. Det kan tolkas som att strävan 

efter att träffa en partner i nuläget bromsas utav de uppoffringar och förpliktelser som han 

anser att en relation kräver. 

 

Deltagarnas motstridigheter och passivitet i nuläget kan ses som ett uttryck av missnöje. 

Önskan att träffa en partner färgas av motvilja till relationer. Det kan vara ett sätt att 

”handikappa” sig själv för att man är rädd att försöka och kanske misslyckas. Att ingen av 

respondenterna aktivt gör någonting för att träffa någon kan tyda på en ambivalens och 

osäkerhet för vad de egentligen vill i nuläget. 

 

 

Bakgrund, omgivning och förebilder 

”Att hålla ihop” 

Respondenternas föräldrar utgör både deras bakgrund och förebild för relationer. De 

respondenter vars föräldrar lever tillsammans tycker att det är bra att de har ”hållit ihop” men 

ser samtidigt många negativa aspekter av föräldrarnas samvaro. Genomgående är 

respondenterna kritiska till föräldrarnas relationer. Utöver föräldrarna har de flesta inga 

förebilder i sin omgivning för en bra relation.  

 

Linus tycker att hans föräldrar inte är intresserade av varandra längre utan bara lever 

tillsammans. Han tycker att det är bra med kärnfamilj men säger att han själv troligen hade 

skiljt sig i deras ställe. Ann har också gifta föräldrar och tycker att det är irriterande med allt 

vardagsgnabb och tjafsande som hon ser i deras relation. Bland de respondenter vars föräldrar 

inte lever ihop är det ingen som har något par i sin omgivning som de ser som förebild. De 

tycker att de kan se positiva delar i några förhållanden men att det också finns mycket 

negativt och att inget par lever på det sätt som de själva skulle önska med en partner. 

 

Några av respondenterna tycker att deras familjebakgrund har format dem mycket i deras 

egna utgångspunkter i relationer. De problem som har funnits i föräldrarelationerna har skapat 

otrygghet och brist på tillit hos dem själva. Sonja tror att hon är singel beror på att hon har 

haft otur men också dåligt omdöme och bristande tillit till män på grund av trassliga 

familjeförhållanden från sin barndom. En av respondenterna Karin säger att föräldrarnas 

relation var kärlekslöst och att de levde separata liv men utan att skilja sig från varandra.  Hon 

tycker att hennes pappa inte kunde uttrycka känslor och kommunicera och hon vill inte träffa 

en kille som är som honom.  

  

Föräldrarnas relationer benämns antingen som förebild eller som avskräckande exempel. Att 

familjebakgrunden är av betydelse för individernas egna relationer kan kännas igen i samtalen 

kring relationer. De aspekter som de antingen eftersträvar eller försöker undvika i sina egna 
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relationer är ofta desamma som de lyfter fram i sina föräldrars relationer. Familjebakgrunden 

tycks utgöra en referensram för vad som ingår i en relation. Attribut som är antingen ideala 

eller avskräckande överlappar varandra och respondenternas åsikter om föräldrarnas relation 

uppenbarar sig ofta som dubbelsidiga. Att de flesta helt saknar förebilder för en relation i sin 

omgivning kan antas påverka den egna synen på relationer. Det kan tänkas att det är svårare 

att åstadkomma en bra relation utan att veta hur det kan se ut än när det finns en tydlig 

förebild. Lyckliga relationer finns inte med som en naturlig del av omgivningen. Bristen på 

förebilder i parrelationer kan orsaka en mindre trovärdighet till förmågan att ha en lyckad 

relation.  

 

 

”Alternativa relationer” 

Framförallt är det kärnfamiljen som utgör idealet bland deltagarna men några av dem ser 

alternativa relationer och livsstilar som mer attraktiva. Alla deltagarna säger att de vill ha, 

eller redan har, barn. Några av dem anser att det hör ihop med kärnfamiljens konstellation och 

att de är beroende av en partner för att kunna få barn, medan andra menar att barn kan 

uppfostras på många olika sätt och att det inte krävs en traditionell parrelation. Det är däremot 

ingen av respondenterna som talar om giftermål utan det är främst samboförhållanden som 

anses vara det vanligaste sättet att leva tillsammans med en partner. Mer alternativa relationer 

tycks vara naturliga och önskvärda möjligheter för somliga respondenter. Ett fåtal av 

deltagarna anser att vänner kan ersätta eller likställs med rollen av en partnerrelation. I dessa 

fall är det sociala närhetsbehovet utspritt på flera personer istället för en enda. Det kan tydas 

tendenser till strävan efter en kollektivistisk livsstil i deltagarnas syn på relationer. En strategi 

tycks vara att inte investera alla sina känslor och tid på en viktig relation utan att fördela på 

flera istället.  

 

En deltagare som föredrar alternativa relationer är Linus som ser Jean- Paul Sartre och 

Simone Beauvoiar som ett idealpar. Föredömet där anser han är att inte behöva leva med en 

och samma partner hela livet utan vara öppen för och acceptera att partners tidvis driver ifrån 

varandra. Linus säger att han tycker att det är mänskligt att inte bara vilja ha en partner livet ut 

utan att man kan ha andra partners någon gång och ändå vara tillsammans. Det tycker han 

beror på att människan är föränderlig så att intresset svalnar efter en tid. En annan av 

deltagarna som är öppen för alternativa relationer är Karin som menar att hon börjar komma i 

”barnalstrarpanikåldern”. Hon vill gärna bilda familj och kan tänka sig att göra det på andra 

sätt än kärnfamiljen genom att till exempel att skaffa barn med en kompis. Karin säger att hon 

inte tror på evig kärlek men inte heller ser det som ett misslyckande om det inte håller för 

alltid. 

 

Sonja är en av deltagarna som tycker att det är begränsande med bara två levnadssätt som 

norm, att antingen ha kärnfamilj eller vara ensamstående. Hon säger att hon önskar att det 

fanns fler möjligheter, tillexempel att singelkvinnor kunde bo gemensamt för att slippa leva 

ensamma på varsitt håll. Hon tycker att det borde ordnas med fler typer av boendeformer i 

samhället.  

 

Det finns överlag en öppenhet kring relationer. Även om den traditionella normen med en 

kvinna och man som lever och bor ihop är den mest självklara utesluts inte andra alternativ. 

Det kan också tydas i respondenternas uttalanden att relationer betraktas som mer kortsiktiga 

och mindre stabila än den traditionella äktenskapsnormen. Att träffa någon behöver inte 

innebära en livslång relation även om det ofta är det som eftersträvas. Deltagarnas 

erfarenheter i relationer talar för att ett partnerskap likväl kan vara kortsiktigt som långsiktigt 
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och att bli ihop innebär inte ett oåterkalleligt åtagande. Att göra slut då förhållandet inte 

fungerar är för respondenterna ett självklart alternativ. I den meningen är även de 

parrelationer som betraktas som traditionella idag i viss mån mer alternativa, eftersom att de 

är mindre beständiga och robusta än den tidigare normen.  

  

 

 Upplevda samhällsinfluenser i Stockholm 

”Man måste inte vara ihop” 

Respondenterna är samstämmiga i att det inte finns yttre tvång på att vara tillsammans, vare 

sig ekonomiskt eller socialt. Att vara singel och att vara partner anses ungefär som lika vanligt 

och det är ingenting konstigt med att leva ensam. Det råder enighet om att det är bättre att leva 

som singel än att vara i en relation som inte fungerar. Attityden att man inte måste vara ihop 

är utpräglad och självklar. Deltagarna talar inte om att det finns någonting i samhället som 

manar till att leva i parrelationer framför att vara singel. Respondenterna uttrycker delvis en 

kritisk hållning till detta samtidigt som de inte tycker att det var ”bättre förr”. 

 

Linus är en av respondenterna som reflekterat kring att många i Stockholm är singlar och tror 

att det beror på att parrelationer inte längre är nödvändiga sociala roller och att folk inte har 

något tvång till att vara ihop. Linus tror inte på kärnfamiljen utan på en mer kollektivistisk 

uppfostran av barn. Han tycker inte att par ska hålla ihop bara för barnens skull utan han 

tycker att det är bättre att bryta upp. En annan av deltagarna, Martin, tycker att det i samhället 

förväntas att allt ska gå väldigt snabbt och han känner det som att folk tycker att man är 

konstig om man vill ta det långsamt. Han tycker att samhället främjar kortsiktiga relationer 

vilket han själv inte är intresserad av. Det gör honom också mer försiktig i att träffa en 

partner. 

 

Sonja uttrycker sig mest samhällskritiskt i fråga om relationer. Hon säger att samhället präglas 

av trender som främjar ett egoistiskt levnadssätt och förhöjer värdet av självständighet och 

frihet. Hon känner yttre press på att man ska vara perfekt och lycklig som singel och 

självförsörjande på alla sätt. Hon tycker att samhället signalerar att människor inte behöver 

varandra, vilket hon menar på är fel. Rebecka tycker att folk har svårt att var nöjda i en 

relation och att man ofta letar efter fel och tror att det kan finnas bättre även om det inte alltid 

är så.  

 

Dessa uttalanden uttrycker ett missnöje över de samhällsinfluenser som respondenterna 

känner av i Stockholm. Det kan tolkas som att den ena sidan av att man inte måste vara ihop 

innebär frihet och större valmöjlighet i hur man vill leva, men den andra sidan är att det är 

svårt att bli tillsammans och att ha långvariga relationer.  

 

 

”Som singel ska man vara lycklig och klara sig själv” 

Några av respondenterna uttalar att de upplever en samhällstrend som lyfter fram singelskap 

som ett positivt levnadssätt.  

 

Två respondenter uttalar sig kritiskt om samhällstrenden som den ”lyckliga singeln”. Sonja 

tycker att det i medier ofta talas öppet om sex och att alla visar upp en glad och lycklig fasad 

men att det sällan talas om känslorelaterade saker och det är tabu att tala om sina behov eller 

att man inte mår bra. Hon tycker att det i samhället är lättare att exponera sin kropp än sina 

känslor.  Hon känner av en trend i medier och bland folk att man ska vara lycklig singel och 

tycka att det är ”skitkul” och inte behöva någon annan. Linus menar att folk som bor i 
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Stockholm är mer individualister och självupptagna och att hans egen generation har svårt för 

att dela livet med någon eftersom att de är så fokuserade på sig själva och sin egen väg och 

mål. Han ser det som en bortskämd generation med många ”curlingföräldrar”. Linus tycker att 

det är för mycket fokus på individen och tror att folk skulle må bra av ett mer kollektivistiskt 

samhälle och mer kärlek.  

 

Mer indirekt kan det också tydas en social önskvärdhet i samtliga respondenters uttalanden 

om att singelliv representerar frihet och självförverkligande. Respondenterna talar 

sammantaget mer om självständighet än om ensamhet och mer om frihet än om kärlek. Valen 

av ord kan tyda på en spegling av vad som anses vara en parameter av lycka. Att tala om att 

vara singel i termer av ensamhet skulle ge en mindre positiv bild än att betrakta sig själv som 

självständig. Och att tala om frihet snarare än kärlek som ideal medför också att singel 

framstår som ett lyckosamt levnadssätt mer än att vara i avsaknad av en partner. Att positivt 

laddade ord används mer frekvent i fråga om singelskap kan tyda på det är en trend i 

samhället som pekar mot att det är lyckat att vara singel.  

 

 

Sammanfattande diskussion 
 

Syftet med denna studie var att få en ökad förståelse av att vara singel. Frågeställningen om 

personers upplevelse av singelliv och deras syn på parrelationer har uppnåtts, dock inom 

studiens begränsningar. I resultatet framkom det att singelskap upplevdes som ett tillfälligt 

tillstånd för deltagarna. Att vara singel likställdes med att vänta på ”den rätta”. Det fanns en 

uttalad längtan efter kärlek och att dela livet med en partner men synen på relationer präglades 

av en negativ bild och svårigheter. Något som tydligt framträdde var att tilltron till relationers 

varaktighet var svag. Deltagarna var eniga i sin önskan om att träffa en partner men hade 

tveksamheter kring hur relationer kan fungera på ett tillfredsställande sätt för dem. Det 

upplevdes stor osäkerhet i tron på långsiktiga förhållanden. Några av deltagarna strävade 

heller inte efter detta utan menade att olika partners under livets gång är att föredra och att 

behovet av nära relationer också kan tillgodoses av vänner.  

 

Det framgick att frihet och självständighet var särkilt viktigt för deltagarna.  Frihet uttalades 

inte som viktigare för dem än kärlek däremot antyddes en vägran till att kompromissa. 

Relationer betraktades ur ett perspektiv som framhävde dem som mer krävande än givande att 

ingå i. Föreställningen om kärlek som osjälvisk kan tolkas som idealiserande och samtidigt 

fjärmande för deltagarna från att betrakta relationer som en möjlig väg till själförverkligande. 

Relationer ställdes snarast som motsatsen till självständighet, frihet och självförverkligande 

eftersom det ansågs kräva mycket osjälviskhet och självuppoffring. Det fanns många 

motstridigheter i respondenternas upplevelser av singelliv och syn på parrelationer. Flera av 

deltagarnas tidigare relationer och synen på deras föräldrars relationer präglades av dåliga 

erfarenheter vilket lämnat avtryck i form av rädsla att ingå ett förhållande. Singellivet ansågs 

också av några deltagare som en tid att vila och läka sår från brustna relationer. Att ha växt 

upp i splittrade familjer uppgav respondenterna ha påverkat hur de själva klarar sina 

relationer.  

 

Att deltagarna värderade frihet och självständighet högt och att många ansåg sig vara lyckliga 

med goda sociala relationer samstämmer med tidigare studier av singelkvinnor (Bryne, 2003; 

Gigy, 1980; Lewis, 1994; McDill et al., 2006). Likheterna var förvånansvärt mest påtagliga 

hos de manliga deltagarna i föreliggande studie. Däremot skilde sig föreliggande resultat i att 

deltagarna inte värderade självständighet högre än en kärleksrelation. Flera av de fyra 
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kategorier som tidigare forskning visat på (McDill et al., 2006) speglades även i denna 

undersökning. Framförallt ansågs vänner och social tillhörighet vara betydande för de 

kvinnliga deltagarnas tillfredställelse. Självständighet och egentid hade större betydelse i de 

manliga deltagarnas berättelser om singelliv. Liksom tidigare forsning visat (Macvarish, 2006) 

var det även i föreliggande studie socialt eftertraktat att som singel framstå som stark och 

tillfredställd. Dilemmat med den socialt eftertraktade bilden som singel framträdde här 

tydligast i de motstridigheter som fanns i deltagarnas önskan att träffa en partner. Den höga 

värderingen av frihet och självständighet kan också tolkas som ett uttryck av försvar genom 

att framställa singelskapet som positivt även om det kan upplevas som ett misslyckande. 

Eftersom deltagarna upplevde att det fanns en trend i samhället att singlar ska vara lyckliga 

och fria kan detta färgat av sig på den framställningen de gav av sig själv som singel.  

 

Det självuppoffrande inslaget i relationer innebar dubbla budskap för deltagarna. Dels lyftes 

den osjälviska kärleken till en partner upp som mycket positiv samtidigt uttrycktes motvilja 

till att vara självuppoffrande i samband med tidigare relationserfarenheter. Möjligen fanns ett 

samband i likhet med resultaten av Impett, Gable och Peplau, (2005) studie mellan 

motiveringen bakom de självuppoffrande handlingarna i huruvida de upplevdes som positiva 

eller negativa. Detta samband kunde dock inte klargöras i föreliggande studiens utformning. 

Däremot fanns en tydlig skillnad mellan de manliga och kvinnliga deltagarna i denna aspekt 

av relationssynen. Det var främst männen som talade om att bry sig om helt osjälviskt och 

anstränga sig för någon som ett tecken på verklig kärlek. Samtidigt var det också männen som 

uttryckte störst motvilja till att vara självuppoffrande i ett förhållande och som hade besvärats 

av det i tidigare relationer. Kvinnorna talade snarare om cost and benefit (Impett et al., 2005) 

för dem själva i relationer ifråga om hur seriös deras partner hade varit mot dem och hur 

mycket tillit de hade känt. 

 

Samtliga respondenter upplevde en öppenhet i relationer i samhället och ingen av dem kände 

krav på sig att ha en partner, ingen av deltagarna uppgav heller giftermål som önskvärt eller 

socialt förväntat av dem. Resultat sammanfaller med en studie över parrelationer i Sverige 

och Norge (Wiik, Bernhardt & Noack, 2009) där man fann att det inte fanns yttre 

påtryckningar för att ingå äktenskap eftersom att det inte var ekonomiskt nödvändigt 

samtidigt som det var socialt accepterat att inte vara gift. Istället ansågs samboliv som det 

mest brukliga och motsvarande åtskilliga delar av äktenskapet. I studien fann man dock att 

sambopartners överlag var mindre tillfredställda med sina relationer och mer benägna att göra 

slut än gifta personer. I föreliggande studie upplevdes inte heller öppenheten i relationer 

enbart positivt utan flera deltagare uppgav otrygghet på grund av tempot och kortsiktigheten 

som de uppfattade fanns i relationer idag.  Framförallt de kvinnliga deltagarna uppgav bristen 

på seriositet och långsiktigt intresse från en partner som ett frekvent problem. Wiik et al., 

(2009) fann att sambolivspartners hade lägre självskattade värden på tillfredställelse i sina 

relationer. Sambopar uppgav mindre engagemang för relationen och ansåg sig vara mindre 

seriösa än de som levde i äktenskapliga relationer. Forskarna fann också att det var vanligare 

att sambopartners hade planer på att eventuellt avsluta förhållandet än gifta par. En slutsats av 

resultatet var att samboliv inte motsvarade äktenskapets former i tillfredsställelse och stabilitet 

i relationen. Anledningen till att förhållandevis många väljer att ingå äktenskap trots att det 

inte är nödvändigt av socioekonomiska skäl menade forskarna tyder på att giftermål kan vara 

ett levnadssätt som gynnar relationen och ökar den personliga tillfredsställelsen (Wiik et al., 

2009). Att samboförhållanden inte ger samma stabilitet och tillfredställelse som äktenskap 

uttalas inte direkt i föreliggande studie men kan i en förlängning tydas av att kortsiktighet och 

osäkerhet frekvent tas upp som svårigheter i relationer för flera av deltagarna. Deltagarna 

uppgav att de inte visste hur de skulle gå till väga för att träffa en partner att inleda en seriös 
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relation med. De alternativ som ansågs vanligast för att skapa kontakt var ”krogen” och 

”nätdejting” men inget av dem uppfattades som tillfredsställande metoder. Både krogen och 

nätdejting upplevdes främja ytliga och tillfälliga förbindelser.  

 

Att personliga relationer har blivit mer flytande och instabila och mindre socialt rotade än 

förut (Allan, 2008) ger även föreliggande studie en tydlig bild utav. Dagens strukturer för 

individens livsbana är mindre förutsägbara och det råder en större acceptans för individens 

rätt att kontrollera sin egen livsstil och val i livet (Allan, 2008). I föreliggande resultat 

illustrerades att det förekommer fler variationer på relationer än vad den tidigare 

äktenskapsnormen erbjöd och att alternativa levnadssätt växt fram naturligt för många 

ensamstående som inte tror på kärnfamiljen. Däremot fanns tvåsamheten och längtan att dela 

livet med en särskild person kvar hos de flesta. Att de typiskt kvinnliga och manliga 

könsrollerna i parrelationer till större del formas av att passa parets personligt valda livsstil 

(Giddens, 1991) genomsyrade respondenternas syn på relationer. Flera av dem upplevde att 

det fanns fler valmöjligheter och större frihet för olika levnadssätt idag. Könsroller i relationer 

togs inte upp explicit däremot var det genomgående perspektivet mindre traditionsbundet än 

tidigare normer även om det fanns strukturella skillnader i synen på relationer mellan männen 

och kvinnorna som deltog i studien. Strukturerna skiljde sig främst åt i att kvinnorna uttryckte 

behov av tillit och seriositet medan männen uttryckte av behov av frihet och självständighet i 

relationer.  

 

Förebilder för lyckliga relationer tycks nästan obefintliga. I denna studie framkom överlag att 

relationer betraktades som någonting svårt. Det fanns en rädsla för relationer, dels i att välja 

fel partner och därmed eventuellt missa en bättre och dels i att förlora sig själv och sin tid i ett 

förhållande. Möjligen beror det på att dagens samhälle genomgår förändringar för relationers 

utformning i ett skede som ännu inte har uppenbart tydliga normer och övertygelser. Då 

normerna för relationer inte är lika fasta och stabila idag kan det tänkas att det också är 

svårare att hitta tydliga förebilder. Den ökade flexibiliteten och öppenheten i relationer 

(Giddens, 1991) tycks bidra till större frihet och kontroll för individen men kan också 

innebära mindre trygghet och tillit i relationer. Friheten och flexibiliteten medför högre krav 

på förmågan att kunna välja och manövrera egna relationsmönster. Den moderna synen på 

relationer tycks överlag mer individfokuserad i och med att individen föresätts att själv 

kontrollera och styra sina relationer snarare än att följa traditioner och normer. Denna tendens 

kan i föreliggande studie urskiljas som att relationer betraktas ur ett individuellt perspektiv 

snarare än som en som gemensam institution. Detta kan tänkas ge en känsla av mer ansvar på 

individen att välja rätt och ställer högre krav på att relationsmönstret ska formas efter 

individen snarare än att individen går in i ett färdigt relationsmönster. Den ökade friheten, och 

därmed ansvaret, kan tänkas bidra till att många lever som ensamstående under perioder i livet 

delvis på grund av självständighet och självförverkligande och delvis på grund av rädsla för 

osäkerheten och oförutsägbarheten i relationer. För kommande forskning vore det givande att 

studera individer som lever i relationer för att se hur de upplever dessa aspekter.  

 

Denna studies generaliserbarhet begränsas till Stockholm och därmed eventuellt liknande 

storstäder. Studiens deltagare har varierat brett i ålder och i hur länge de har levt som singlar. 

Två av deltagarna var mycket unga och en av dem hade endast varit singel i ett halvår, de 

svarade dock utifrån sin nuvarande situation. Det är troligt att upplevelsen av att leva som 

singel inte är lika utpräglad för dessa personer än för någon som levt som singel en längre tid.  

Det ringa antalet deltagare är ytterligare en begränsning för studien. Även fler 

intervjutillfällen med längre och djupare samtal hade varit önskvärt för att respondenterna då 

skulle få möjlighet att fundera själva mellan tillfällena. Flera av deltagarna studerade eller 
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arbetade med psykologi, vilket gav en dålig generaliserbarhet samtidigt som det kan ha varit 

fördelaktigt tack vare vanan att reflektera och diskutera. Några av intervjuerna var inte lika 

uttömmande och bestod mest av korta direkta svar, vilket är ytterligare en begränsning.  

 

Av resultatet framträdde en bild att leva som singel idag anses som ett självklart alternativ för 

många som väntar på rätt partner eller värnar om sin självständighet. Att vara singel kan 

också innebära en vila ifrån slitsamma relationsuppbrott. Däremot har behovet av tillhörighet 

och nära relationer visat sig vara lika relevant för ensamstående idag och att dela livet med 

någon utgör en grundläggande längtan. För kommande forskning vore det därför mycket 

intressant att studera alternativa relationsformer och nya former av levnadssätt som växer 

fram i samhället. Att föräldrarnas relationers har stort inflytande över den egna bilden av 

relationer är ett viktigt tema som framkommit i denna studie och till detta behövs djupare och 

större undersökningar för att få en bättre förståelse av innebörden. Individens bakgrund och 

föräldrasituationens inverkan på hennes egna relationer skulle kunna förstås djupare med 

exempelvis stöd av anknytningsteorier för vidare forskning. Det skulle även vara givande att 

följa upp deltagarna i denna studie och jämföra deras syn på relationer och upplevelser av att 

vara, eller ha varit, singel då det har gått några år mellan studietillfällena.  
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