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Abstrakt 

 

 

Syftet med studien är att undersöka hur pensionerade kvinnor talar om att leva utan partner. 

I fokus för analysen står föreställningar om ålder, relationer, genus och sexualitet. Studien är 

baserad på åtta stycken intervjuer. Analysen av materialet utgår från ett kulturanalytiskt 

perspektiv, med inspiration från performativitetsteori, en konstruktivistisk förståelse av 

genus och ålder, samt ett intersektionellt perspektiv. Resultaten visar att det finns en ovilja 

att tala om och identifiera sig som gammal, att vissa sätt att åldras konstrueras som mer 

önskvärda, att sätt att motverka ensamhet bland äldre förstärker normen av ensamhet som 

något stigmatiserat, samt att ålder och åldrande konstrueras och får innebörd i relation till 

andra maktaspekter, däribland genus, civilstånd och sexualitet. Studiens slutsats är att 

föreställningar om ålder och åldrande inverkar på intervjupersonernas sätt att förstå och tala 

om sig själva, att upplevelsen av ålder konstrueras i relation till normsystem och kontext och 

att förståelsen av ålder inverkar på förhållningssätt till ensamhet och singelskap.  

 

Nyckelord: Singel, Ensamhet, Ålder, Äldre, Kvinna.        
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1. Inledning 

 

 

Jag har aldrig varit singel, i alla fall är det så det känns när man träffar sin partner redan vid 

sexton års ålder. Att vara singel är sammanbundet med vissa positiva konnotationer; som om 

det vore en fas som var människa bör genomgå för att kunna bygga sig själv, veta vad hen vill 

och bli självständig. Jag har sörjt mitt singelliv, ett liv jag aldrig riktigt fick, för så tätt förankrat 

är det positivt laddade singellivet med ung ålder. Singelliv efter en viss ålder tycks däremot ha 

mist sin tjusning. 

 I den här studien har jag intervjuat sju kvinnor om deras erfarenhet av att vara singel och 

över sextio år. Epitetet singel är inte något som alla intervjupersoner använt i beskrivningen 

av sig själva, istället har singel många gånger ersatts av ”när jag blev själv” eller ”ensam”. I 

samtal där intervjupersonen talar om sig själv som änka har även jag ifrågasatt och 

omformulerat mina frågor om singelskap till frågor om ensamhet eftersom jag varit osäker på 

hur formuleringen singel uppfattas i relation till oönskad ensamhet.  

Istället för självförverkligande tycks ensamhet bland äldre kopplas samman med nedsatt 

hälsa, depression, ångest och oro (SPF seniorerna 2016). I kortspelet Svarte Petter som på 

engelska heter Old maid illustreras det kort som inte går att para ihop med något annat kort 

av en äldre kvinna (Lövgren 2012:33) som om kombinationen av att vara äldre, kvinna och 

singel är extra illavarslande. Vad ensamhet innebär är svårt att definiera. I studien betraktas 

ensamhet som ett kulturellt fenomen, inte något givet utan något som blir till i relation till olika 

normsystem, situationer och kontexter. Jag anser att ensamhet bör studeras ur ett emiskt 

perspektiv för att kunna förklara hur mening skapas kring begreppet.    

 Idén till studien väcktes då jag såg en annons om Speeddejting för 65- plussare. I studien 

ingår en intervju med en av arrangörerna för evenemanget; hennes tankar om kombinationen 

av att vara äldre och ha en längtan efter att träffa nya bekantskaper.      

 

 

1.1 Syfte 

 

Syftet är att studera hur pensionerade kvinnor talar om att leva utan partner. I fokus för 

analysen står föreställningar om ålder, relationer, genus och sexualitet. Hur får dessa 

föreställningar betydelse i kvinnornas berättelser? Hur talar de om ålder? Hur formuleras 

deras tankar kring relationer, singelliv och sexualitet? 
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1.2 Teori och förhållningssätt 

 

Studien utgår övergripande från ett kulturanalytiskt perspektiv, som bygger på en förståelse 

av kultur som meningsskapande praktiker. Inom kulturanalysen framställs ogärna identiteter 

som naturgivna eller orubbliga egenskaper. Istället så intresserar sig kulturforskare för hur 

identiteter konstrueras och förändras i sociala processer, ett så kallat konstruktivistiskt 

perspektiv (Ehn & Löfgren 2001:12f). I studien har jag intresserat mig för de koder, 

föreställningar och normer som möjliggör och begränsar människors agerande. 

Utgångspunkten är att kultur finns i människors görande, agerande, kroppsliga dispositioner 

och sätt att uppfatta omvärlden och att människor inverkar på kulturen på samma sätt som de 

påverkas och formas av den (jfr. Ehn & Löfgren 2001:9f). En central del i kulturanalysen 

handlar om att analysera spänningar mellan kultur och samhällsstruktur, mellan individers 

erfarenheter och allmänna mönster, samt mellan vad som sägs och vad som görs (Ehn & 

Löfgren 2001:13). I det följande så beskriver jag några av de teoretiska perspektiv och begrepp 

som är speciellt viktiga för studiens analyser. 

  

1.2.1 Performativitet 

En av de personer som teoretiserat och begreppsliggjort konstruktionen av identitet är 

filosofen och litteraturvetaren Judith Butler (1990). Hennes performativitetsteori används 

inom skilda vetenskapsområden, men kopplas ofta samman med genusteori (Rosenberg 

2005:15) där performativitet betecknar ett synsätt där iscensättande/performance är centralt 

i konstruktionen av genus (Butler 2017:339). Med sin genusteori beskriver Butler hur 

genusidentiteter såsom ”man” och ”kvinna” konstrueras genom att genusrelaterade 

föreställningar upprepas och iscensätts genom vardagligt handlande. Det betyder att genus är 

en social och kulturell konstruktion som skapas genom performativa handlingar (Butler 

2017:344). Ord, beteendemönster och vardagliga praktiker skapar lätt ett intryck av att genus 

utgör en fast inre identitet eller kärna (Butler 2017:339), men enligt Butler så finns det varken 

något inre väsen som genus uttrycker eller ett objektivt ideal som genus försöker förverkliga. 

Vad som anses vara exempelvis maskulint eller feminint konstrueras genom handlingar som 

upprätthålls och bevaras genom en föreställning om vad manligt och kvinnligt är. Butler 

menar att dessa föreställningar är mer eller mindre tvingande och att de som agerar i 

motsättning till normen blir begripliga i relation till normen, men som normöverskridande 

(Butler 2017:343), exempelvis betraktade som avvikande eller onormala.  

Butlers sätt att betona aktivt verksamma processer och sociala praktiker utan inneboende 

essens i görandet av genus kan också översättas och användas på förståelsen av hur andra 

sociala kategoriseringar konstrueras. En central del i performativitetstänkandet är det 

performativa upprepandets möjlighet till betydelseförskjutning. Butler menar, att eftersom 
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identitetsimitationen saknar ett givet original så innehåller iscensättandet alltid motsägelser 

(Butler 2005:92f), det kan exempelvis innebära att sättet att vara kvinna, sextiosju år eller änka 

aldrig kan uttryckas på ett helt sammanhängande och enhetligt sätt utan alltid innebär vissa 

motsättningar och vad som kan betraktas som ”felaktigt” iscensättande. Genom att betona det 

performativa - att tankar, egenskaper och göranden är uttryck för det förväntade samtidigt som 

identiteters innebörder kan förstås som föränderliga - så kan jag i analyserna fokusera på hur 

exempelvis kategoriseringar som ”kvinna”, ”ålderdom” och ”ensamhet” upprätthålls, utmanas 

och iscensätts, istället för att betrakta det som ett uttryck för en naturgiven och stabil identitet 

(jfr. Butler 2017:341). Det har i praktiken inneburit att jag betraktat de utsagor som mitt 

material består av som uttryck som å ena sidan säger något om de normer som villkorar 

intervjupersonernas liv, å andra sidan också återskapar eller utmanar samma normer.  

 

1.2.2 Kön, genus och ålder 

En vanlig förklaring av distinktionen mellan kön och genus är att kön används för att beskriva 

det biologiska könet medan genus hänvisar till det socialt och kulturellt konstruerade könet 

(Hirdman 1988). I studien används kön och genus synonymt. Butler beskriver hur kön och 

genus inte går att separera, att kön är en materialisering av genus. En uppdelning av kön och 

genus kan på så sätt återskapa föreställningen om existensen av ett naturgivet, ursprungligt 

kön (Butler 1993:35). 

 Att även sexualitet förstås som sammanflätat med konstruktionen av kön och genus är ett 

återkommande förhållningssätt inom genusforskningen (Ambjörnsson 2003:13); att kvinna, 

kvinnlighet och femininitet skapas i motsats till man, manlighet och maskulinitet. Att män och 

kvinnor blir begripliga som varandras motsatser samtidigt som de förväntas känna 

heterosexuellt begär till varandra förklarar Butler med hjälp av begreppet den heterosexuella 

matrisen. Begreppet den heterosexuella matrisen syftar till att beskriva det normsystem som 

mer eller mindre tvingar kvinnor och män i heteronormativa samhällen att dels uppvisa och 

bete sig på vissa genustypiska sätt och dels att känna begär till personer av motsatt kön (Butler 

1993:181ff; Ambjörnsson 2006:112f).    

 Ett performativt förhållningssätt till de specifika kategorierna genus, kön och ålder innebär 

att de betraktas som socialt och kulturellt konstruerade, något som ”görs” snarare än något 

som någon ”har” eller ”är”. Varken kvinna eller äldre symboliserar en enhetlig kategorisering 

utan varierar beroende på situation, kontext och sammanhang. Genus, kön och ålder görs i en 

ständigt förnyad förhandling om betydelse. Kanske kan Simone de Beauvoirs citat från det 

andra könet (1949)  ”vi föds inte till kvinnor, vi blir det” omvandlas och användas på ålder ”vi 

åldras inte till åldringar, vi blir det” för att på så sätt kunna betrakta ålders innebörd (liksom 

kön/genus) som mångtydigt, obestämbart kontextuellt och historiskt föränderligt snarare än 

biologiskt determinerat (jfr. Nilsson 2017:176)? 
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Begreppen ålder och åldrande används i studien för att beskriva både upplevd ålder och 

tillskriven ålder. Utgångspunkten är att biologin förvisso har en roll i åldrandet men att kultur 

avgör den mening vi tillskriver den fysiska förändringen som kroppen genomgår (Krekula, 

Närvänen & Näsman 2005:84; Jönsson & Lundin 2007:18). Ålder brukar beskrivas som en 

ordnande princip, att ålder fungerar som ett nav runt vilket samhällen organiserats 

(Ambjörnsson & Jönsson 2010:12). Den upplevda och tillskrivna åldern är sammanflätad med 

normer kring förväntat och accepterat beteende.  

I framställningen av intervjupersonerna använder jag mig av begreppet äldre. Begreppet 

äldre visar på den konstruktivistiska och relativa dimensionen av ålder till skillnad från 

benämningar som gammal eller ålderdom som kan uppfattas som mer konstaterande och 

statiska. Samtidigt så kan benämningen äldre förstås som en relativisering till andra åldrar. 

Benämningen äldre kan exempelvis ses som att den konstruerar gruppen äldre som äldre i 

relation till en viss normativ medelålder vilket kan vara problematiskt (jfr Calasanti & Slevin 

2001:9f).  

När jag i uppsatsen använder mig av begreppen genus, sexualitet och ålder ska de inte 

förstås separerade från varandra. Istället menar jag att de kontureras, utmanas, och förstärks 

i relation till varandra, situation och kontext.   

 

1.2.3 Intersektionalitet 

Begreppet intersektionalitet har sina rötter i den postkoloniala feminismen och syftar på 

skärningspunkten mellan olika maktstrukturer. Begreppet myntades av juristen Kimberlé 

Crenshaw (1991) för att synliggöra hur ras- och könsdiskriminering ofta sker simultant och 

därför är svåra att särskilja (Molina 2016:33). Ett intersektionellt tankesätt innebär att fånga 

en större komplexitet än forskning med fokus på enbart en kategorisering (Krekula, Närvänen 

& Näsman 2005:87) och problematisera en linjär analys där olika maktordningar placeras 

enskilt intill varandra, istället för att undersöka hur de konstrueras i och i relation till varandra. 

Exempelvis får ålder betydelse i förhållande till genus och kropp blir väsentligt i relation till 

plats och vice versa (jfr. Molina 2016:35). För att undvika ett homogeniserande synsätt måste 

olika maktordningars samkonstruktion, liksom dess historiska och förenklade uppdelningar 

uppmärksammas (Molina 2016:34; Krekula, Närvänen & Näsman 2005:83). 

Sociologen Clary Krekula, samhällsvetaren Anna-Liisa Närvänen och sociologen Elisabet 

Näsman (2005) skriver att just ålder inte alltid har diskuterats som maktterm inom den 

intersektionella analysen, att ålderns inverkan har naturaliserats som ett förgivettagande 

(ibid.2005:87). En viktig del av studien är därför att uppmärksamma ålder som en grund för 

maktrelationer och maktutövning. Ålder hänger samman med institutionaliserade livslopp 

som omfattar normer som definierar rättigheter, skyldigheter och förväntade aktiviteter, vad 

som anses vara normalt och vad som anses vara avvikande. Ålderspositionering, hur ålder 
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tolkas och uttrycks samspelar med förståelsen av andra maktaspekter som har kommit att bli 

centrala i studien: genus, plats, kropp och civilstånd. Utgångspunkten för den intersektionella 

analysen är med fokus på mekanismer, vilka maktasymmetrier som skapas i vissa situationer 

och vilken betydelse exempelvis ålder och kropp har/ges i ett visst sammanhang. När jag 

studerat hur intervjupersonerna beskriver sina vardagliga sammanhang har jag bland annat 

frågat mig hur olika maktaspekter konstrueras som betydande i dessa berättelser, samt när en 

viss maktaspekt inverkar och när den går obemärkt förbi (jfr. Krekula, Närvänen & Näsman 

2005). 

 

 

1.3 Tidigare forskning 

  

Det finns en hel del tidigare forskning om åldrande och äldre, så kallad gerontologi eller 

socialgerontologi (NE.se 2019). Jag har främst intresserat mig för forskning som har ett 

kulturellt och socialt perspektiv på ålder och åldrande. Mycket av det vetenskapliga arbetet 

som behandlar äldre och ålderdom bygger på problematiken kring ålderdom och att bli 

betraktad som äldre. I Ålderdom som samhällsproblem (2002) studerar Håkan Jönson 

ålderdom som svenskt och internationellt samhällsproblem. Utgångspunkten för uppsatsens 

tredje kapitel har till stora delar inspirerats av Jönssons aktualiserande och användande av 

begreppet samhällsproblem. Hur offentligheten har stigit in i den privata sfären i och med att 

ålderdomen under 1900-talet kom att definieras som ett problem större än individen och att 

de teman som varit centrala i en samhällelig diskussion om ålderdom och äldre senare kommit 

att inverka på hur äldre människors behov, förmågor, rättigheter och skyldigheter uppfattas 

av äldre och av andra (Jönson 2002). För att bättre förstå de strukturer som inverkar på ålder 

och åldrande har jag använt mig av boken Ålderism (2008) som är skriven av gerontologen 

Lars Andersson. Boken synliggör ålder som grund för fördomar och diskriminering med fokus 

på situationer för äldre. I inledningen beskriver Andersson ålderism som den kanske mest 

godtyckliga formen av fördom och den diskriminering som anses mest accepterad. I sin 

forskning tecknar Andersson bakgrund till fördomsfulla attityder mot äldre, ålderdom och 

åldrande, som han menar också innefattar och formar äldres egna attityder (Andersson 2008).  

Att mycket äldreforskning har sin utgång i problematiken kring åldrande och ålderdom har 

fått kritik. Etnologen Owe Ronström benämner exempelvis ämnesinriktningen inom 

forskningsfältet som ”eländesforskning” (Ronström 1998:3). Äldreforskning är också delaktig 

i konstruktion och kunskap om ålderdom och äldre. Detta bemöts exempelvis i boken Att leva 

med tiden: samhälls- och kulturanalytiska perspektiv på ålder och åldrande (2011), som 

behandlar just vilka konsekvenser vetenskapliga sätt att beskriva åldrande kan få i analys av, 
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och i relation till vardagsliv, vetenskaplig verksamhet och det offentliga livet (Andersson, 

Närvänen, Lukkarinen Kvist & Nilsson 2011).   

Bland tidigare forskning som berör äldre och romantiska relationer finns 

socialantropologen Lissa Nordins avhandling ”Man ska ju vara två”: om män och 

kärlekslängtan i norrländsk glesbygd (2011) och Bo Nilssons Maskulinitet: representation, 

ideologi och retorik (1999) som båda diskuterar ålder, genus och relationer i förhållande till 

glesbygd. Nilssons kapitel ”Gammpojkar’: Maskulinitet och identitet i heterosexualitetens 

periferi” och Nordins bok visar båda hur att inte ingå i en heterosexuell relation kan uppfattas 

som problematiskt och hur tvåsamhet ses som en norm.   

Inom den intersektionella åldersforskningen undersöks ofta ålder i relation till genus och i 

synnerhet till kvinnligt genus eller femininitet, exempelvis i etnologen Karin Lövgrens 

avhandling Se lika ung ut som du känner dig: Kulturella föreställningar om ålder och 

åldrande i populärpress för kvinnor över 40 (2009) och delar av antologin I Tanten, vem är 

hon? En (t)antologi (2012). I samhällsvetare Therése Perssons avhandling Kvinnlig för sin 

ålder: en intervjustudie om ålder, kropp och femininitet (2010) skriver Persson att äldre 

kroppar inte getts något större utrymme inom den feministiska diskussionen och att ålder och 

äldre kvinnors erfarenhet osynliggjorts inom genusteorin. De empiriska kapitlen centreras 

främst till åldrandets relation till kropp och kvinnlighet. Genom teman som kläder, 

kroppsform och det hotfulla patetiska åskådliggör Persson uppfattningar om hur femininitet 

bör iscensättas på ett sätt i vissa åldrar och på andra sätt i andra (Persson 2010). Perssons 

kapitel om det hotfulla patetiska har jag använt och omarbetat till diskussionen om hur 

informanterna i min studie förhåller sig till den hotfulla ensamheten. Boken Livslinjer: 

berättelser om ålder, genus och sexualitet (2010) är skriven av genusvetare Fanny 

Ambjörnsson och litteraturvetare Maria Jönsson tillsammans med sju andra skribenter. Boken 

utgår till stora delar från ett queerteoretiskt perspektiv på åldrande för att synliggöra de 

normer och förväntningar som sätter gränser för hur en levnadsbana kan se ut i vår samtid. 

Presentationen av begreppet ”queert åldrande” har hjälpt mig att förstå intervjupersonernas 

berättande. Med begreppet illustrerar Ambjörnsson och Jönsson de brott som sker mot en 

normativ livslinje; ett åldrande som sker på fel plats, i fel tid och i fel kropp. Att det genom att 

agera i motsättning till normativa åldersuppfattningar finns möjlighet att inverka, förskjuta 

gränser och vidga utrymmen för vad ålder och åldrande innebär (Ambjörnsson & Jönsson 

2010). 
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1.4 Material och metod 

 

Materialet består av åtta intervjuer genomförda mellan januari och februari 2019. 

Informanterna är mellan 63 och 92 år. Syftet med sju av intervjuerna har varit att få inblick i 

hur äldre kvinnor resonerar kring ålder, singelliv och att inte längre vara yrkesverksamma. 

Kriteriet för de personer som jag valt att intervjua är att de är över sextio år, bosatta i en by 

eller mindre ort, betraktar sig som kvinna och att de beskriver sig som singel eller änka. De 

olika temana visade sig vara mer eller mindre inverkande i de olika intervjuerna. Alla de 

personer som jag intervjuat presenterade sig själva som heterosexuella, i bemärkelsen att de 

endast talar om heterosexuella erfarenheter och överlag tycktes ta heterosexualitet för given 

när vi talade om romantiska relationer. 

Genom att ha efterlyst informanter på en lokal ”byagrupp” på Facebook kom jag i kontakt 

med två av de intervjuade kvinnorna. Två informanter känner jag sedan tidigare. De tre andra 

har jag kontaktat efter att jag har bett om tips om informanter från personer i min närhet. Två 

av informanterna har jag intervjuat på kafé, resterande i deras hem. I den åttonde intervjun 

har jag samtalat med en av arrangörerna till Speeddejting för 65-plussare om hennes 

erfarenheter och tankar om evenemanget. Intervjuerna har haft varierad längd, mellan ca 

fyrtio minuter och två timmar. 

 

1.4.1 Intervjuer, avgränsning och analysmetod 

Syftet med intervjuerna har inte varit att ge en allomfattande bild av hur kategorin kvinnor 

över sextio upplever singelliv och åldrande. Kunskapsmålet har varit att ge en inblick i hur 

normer om ålder, relationer, genus och sexualitet artikuleras i enskilda självrepresentationer 

(jfr. Lindström 2005:26). Eftersom studien är kvalitativ så har intervjusammanhanget 

utformats efter ett mer öppet sökande (Öhlander 2011:31). Intervjumetoden har varit 

semistrukturerad. Jag har använt mig av tematiseringar som strukturerar hur 

intervjupersonerna berättar om ålder, relationer och ensamhet. Utifrån dessa teman har jag 

försökt att anpassa intervjun till deras utsagor (jfr. Fangen 2011:43; Fägerborg 2011:99f). De 

fyra första intervjuerna och det material som uppkom genom dem blev avgörande för studiens 

fokus. Ett abduktivt förhållningssätt till sitt material innebär att forskningen drivs framåt 

genom uppkomsten av nya infallsvinklar, vilket möjliggör introduktionen av nya 

frågeformuleringar och intresseområden allt eftersom förståelsen av fältet bekräftas, motsägs 

eller omförhandlas. I mitt material har det inneburit att erfarenhet och berättande från tidigare 

intervjuer har kommit att användas som inspiration i frågeformuleringar i senare intervjuer. 

På så sätt har jag kunnat undersöka ifall teman och erfarenheter från tidigare intervjuer 
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återkommit i andra informanters berättande och på så sätt visa sig bidragande i studiens 

övergripande mönster (jfr. Fangen 2011:41). 

Ålderskriteriet för studien var sextio år, utöver det fanns inget ålderstak. Det har resulterat 

i att det mellan de två yngsta och den äldsta skiljer 29 år. Det finns en hel del kritik mot 

gerontologin, just för att de inom detta fält ofta behandlar äldre människor som en enhetlig 

kategori. Jag vill därför förtydliga att jag är medveten om att det kan råda stor variation av 

åldersförståelse mellan dessa åldrar, men jag anser att det främjar studien att ålder och 

åldrande talas om utifrån skilda perspektiv. Sökandet efter informanter eller frågeställningen 

har inte haft sin utgångspunkt i ett heterosexuellt perspektiv men det har visat sig att 

intervjupersonerna har kommit att tala om heterosexuella relationer till män. 

Valet att avgränsa studien till kvinnor som är bosatta i en by eller mindre ort grundar sig i 

min föreställning om att plats inverkar på personens förståelse av sig själva och att vara singel; 

att det utifrån vissa aspekter är annorlunda att vara singel i ett mindre samhälle eller by än i 

en större stad. Exempelvis att ”utbudet” inte är lika stort i ett mindre samhälle eller en by vilket 

kan inverka på viljan/möjligheterna att träffa någon ny. I vissa mindre samhällen och byar 

råder mentaliteten av att ”alla känner alla”, vilket dels kan underlätta kontaktsökandet och 

medföra en känsla av samhörighet, men även verka paradoxalt på grund av förutfattade 

meningar och svårigheter i att bryta mönster och verka anonymt.  

Intervjuerna har spelats in med hjälp av mobiltelefonens ljudupptagningsfunktion och 

sedan transkriberats. I transkriberingen av materialet har begripliggörande och förtydliganden 

varit nödvändiga för att kunna förstå materialet. Eftersom kunskapsmålet främst har varit att 

analysera sakinnehållet har talspråk ibland redigerats till skriftspråk (jfr. Fägerborg 2011:107). 

Ett exempel på det är redigeringen från ”ja” till ”jag” i de lägen då det är uppenbart att 

informanten talar om sig själv. I övrigt har jag valt att bevara dialektala och personliga 

uttryckssätt. I utdrag från intervjuerna har mina hm och mm helt osynliggjorts för att ge ett 

bättre flyt i läsandet. Materialet som redovisas är ett urval ur intervjusammanhangen. 

Informanternas berättelser är omvandlade till vetenskapligt material utifrån min tolkning. Det 

betyder att andra tolkningar kan göras och att mitt sätt att analysera materialet bara är ett av 

många (jfr. Ehn 1996:115f).    

I analysmetoden har jag inspirerats av ett kulturanalytiskt angreppssätt genom 

användandet av riktade begrepp, fokuseringen av teman och sökandet efter nyckelsymboler. 

Exempelvis har jag fokuserat hur intervjupersonerna beskriver sig uppfatta sin egen ålder och 

hur de genom sitt berättande positionerar sig i relation till förgivettagande förhållningssätt om 

ålder och åldrande; ”när man är sextio ska man/ska man inte”. I den temaorienterade 

analysmetoden har jag valt att både söka efter mönster i berättandet, vad de talar om och hur 

de talar om det, men även de avvikelser som motsäger mönstret (jfr Ehn & Löfgren 2001:155). 

Genom användandet av kontrastering ges verktygen att betrakta det osagda som ett material. 
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Framställningen av sig själv som annorlunda ”men jag är inte sån” eller ovillighet att diskutera 

vissa ämnen kan ses som exempel på kontrastering mellan uppfattade normer och en själv (jfr. 

Ehn & Löfgren 2001:157f).  

 

1.4.2 Reflexivet 

Intervjuer brukar beskrivas som en tvåvägskommunikation där forskare och den som blir 

intervjuad samspelar. Materialet från intervjuerna existerar inte i redan färdiga berättelser 

redo att skrivas ner och analyseras (Ehn 1996:144). Intervjusamtalet bygger på de frågor som 

ställs och mötet som uppstår. I intervjusammanhanget uppmärksammas aspekter på ett sätt 

som intervjupersonerna vanligtvis kanske inte är vana vid, frågor om exempelvis ensamhet gör 

också erfarenheten av ensamhet betydande.  

I samtalet om singelliv har jag själv många gånger kommit att reproducera en 

tvåsamhetsnorm. Genom att försöka nå erfarenheter av singelliv och självständighet har jag 

också reproducerat singellivet som en slags avvikelse.  

I de intervjuade kvinnornas konstruktioner och förståelser av sin egen ålder kom också min 

ålder att inverka, att jag som yngre kvinna frågade dem om deras erfarenheter av att bli äldre. 

Många av informanterna kom att intressera sig för hur gammal jag var och använde min ålder 

som en form av referenspunkt i sitt berättande, vilka sätt deras ålder överensstämmer eller 

särskiljer sig från att vara 27 år (jfr. Lundgren 2012:672). Det är många faktorer som bidrar till 

hur en intervju utformas. Intervjuer som forskningsmaterial bör därför inte betraktas som en 

enhetlig källkategori, utan som resultatet av en viss kommunikation (Fägerborg 2011:92). Som 

jag tidigare nämnt ägde intervjuerna rum under januari och februari. Det som också kan vara 

av betydelse är att det var de kallaste och snöigaste veckorna på hela året. Vädret som 

komponent i konstruktionen av intervjun kan därför ha kommit att spela in på upplevelsen av 

hur det är att leva i ett ensamhushåll och hur intervjusamtalen utformades. 

I intervjusammanhangen var det tydligt hur ålder inte är något som informanterna 

vanligtvis talar om. Åtminstone inte utifrån det förhållningssättet att ålder spelar roll och 

inverkar på den egna subjektspositionen. I majoriteten av intervjuerna har ålder inledningsvis 

beskrivits utifrån ett vanligt förekommande förhållningssätt ”ålder är bara en siffra”. Billy Ehn 

(1996) skriver att överensstämmelser mellan olika berättelser inte omedelbart bör tolkas som 

att människor känner på samma sätt eller varit med om samma saker. Människor kan också 

ha tillägnat sig ett gemensamt sätt att gestalta sina upplevelser i kulturellt igenkännbara 

former (Ehn 1996:148f). Det finns anledningar att framställa sig själva på ett visst sätt. I vissa 

sammanhang kan personer försöka anpassa sig till sociala normer och förväntningar. Det 

innebär att intervjumaterial inte kan användas rakt av som en informationskälla till vad 

informanterna varit med om och hur de förhåller sig till ämnet. Materialet måste också 

analyseras som en social konstruktion av meningsfylld erfarenhet och kulturell identitet (Ehn 
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1996:136f). De intervjuer som jag gjort har utgått från frågor om ålder och att vara singel, vilket 

är begrepp som kan ha negativa konnotationer. Det kan ha inneburit att de personer som jag 

har intervjuat kan ha känt att de måste försvara sig. Ett väsentligt steg i analysfasen har därför 

varit att problematisera informantens berättande. Att inte se citaten och utdragen som 

neutrala refererat, eftersom varje skildring är laddad med känslor som lätt kan osynliggöras 

bortom sitt sammanhang. Informanten kan i sitt berättande försöka att passa in eller 

polarisera mot andras syn. Ett viktigt steg i analysprocessen har därför varit strävan efter att 

identifiera vilka diskurser, personer och grupper den intervjuade vänder sig till eller mot i sitt 

berättande (jfr. Ehn 1996:147). 

  

1.4.2 Etiska överväganden 

I uppsatsen har jag gett samtliga informanter fingerade namn. De personer och platser som de 

talar om har tagits bort eller fått nya namn. För att bibehålla informanters anonymitet har även 

viss framträdande dialekt och ordval redigerats eftersom det kan vara förbundet med 

personen.             

Utifrån både vetenskapliga och etiska implikationer så har informanterna gett sitt skriftliga 

samtycke inför varje intervju. I samband med påskriften på samtyckesblanketten har jag 

delgivit dem studiens syfte och hur den information de delger mig ska användas, att deras 

berättelser kan komma att användas som citat i den färdiga uppsatsen, samt att deras 

deltagande är frivilligt och att de när som helst har rätt att avbryta sin medverkan utan att 

uppge orsak.  

 

 

1.5 Disposition 

 

I kapitel två ”Ålder och identifikation” behandlas förhållningssätt till ålder och åldrande, hur 

sociala och kulturella föreställningar om vad ålder innebär inverkar på intervjupersonerna sätt 

att förhålla sig och tala om ålder och åldrande. I ”hotfull ensamhet” analyseras ensamhet 

utifrån begreppet ”hotfull ensamhet”; att ensamhet konstrueras på olika sätt där en viss typ av 

ensamhet framstår som extra hotfull. I kapitel fyra ”Relation och ålder” diskuteras hur ålder 

och åldrande samkonstrueras med föreställningar om kärleksrelationer, dejting och 

tvåsamhet. I den avslutande diskussionen återkopplar jag till syftesformuleringen och studiens 

frågeställningar, samt presenterar studiens resultat. Därefter följer en kortare sammanfattning 

av studien.      
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2. Ålder och identifikation 

 

 

Att tala om ålder och åldrande visade sig vara svårare än vad jag hade föreställt mig. Ålder är 

knepigt. Att fråga någon om den känner sig gammal visade sig kunna uppfattas som en 

förolämpning trots att frågan nu ställdes i ett vetenskapligt sammanhang. Anne Leonora 

Blaakilde (2007:29) skriver hur föreställningar om ålder, tid och vad som är passande utifrån 

ålder inverkar på hur människor talar och förhåller sig till kulturella åldersuppfattningar. 

Oviljan att tala om och förstå sig själv som gammal kan grunda sig i sociala och kulturella 

föreställningar om vad gammal innebär; ”Det är ju det, efter sextio, jag brukar säga att 

bästföredatumet har gått ut.” (Intervju, Barbro 68 år. 19-02-07). Att livet efter sextio har nått 

sitt bästföredatum är ett väletablerat förhållningssätt till ålder och åldrande. Redan i det 

klassiska bildmotivet ålderstrappan går det att återse hur livet stegras fram till femtio för att 

efter det räkna stegen neråt. Livet efter sextio illustreras av en utförsåkning (jfr. NE.se). Men 

visst har ålder och åldrandets innebörder kommit att omförhandlas och få ny mening, att sextio 

är det nya femtio och att sjuttio är det nya sextio? Ålder som främst en siffra och att 

ungdomligheten finns inuti om än inte utanpå? Ett aktivt, vitalt åldrande omsvept i ett 

eftersträvansvärt ungdomlighetsideal. I kapitlet behandlas föreställningar om ålder och 

åldrande, vem som är gammal och vem som inte är det, ålders och åldrandets performativitet, 

hur det kan iscensättas, motarbetas och förskjutas. 

 

 

2.1 Vem är gammal? 

 

Mathilda: Men du har aldrig känt dig gammal? 

Gerd: Nä. 

Mathilda: Nä... 

Gerd: Näe (intervju Gerd 66 år. 2019-01-30).  

 

Gerds uttalande sammanfattar intervjupersonernas attityd till att uppleva sig själva som gamla 

på ett förhållandevis tydligt sätt; ett avståndstagande till att ha känt sig som gammal. Ett 

motargument mot uttalandet är att ålderdom är kontextuellt, att alla människor någon gång 

upplevt sig som gamla i förhållande till en viss situation. Gerds uttalande kan tolkas som ett 

motstånd, men även utifrån det triviala att Gerd aldrig upplevt sig som gammal. Vilket öppnar 
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upp för vidare frågor om vad som definieras som gammal och hur det då känns att vara 

gammal? 

 

Dorthy: Jamen om jag ser till hur min mamma va när hon var 60, då var dom ju gamla. Ja 

man upplevde ju dom som väldigt gamla. Men ja jag upplever mig själv inte som gammal. 

Det är jättekonstig känsla. Jag har nog inte hängt med att jag är 63, det har jag inte […] 60 

år! Jamen ba då jag fyllde 60, då ba ”oh my goddness” (intervju Dorthy 63 år. 19-02-08)  

 

Dorthy talar om sin ålder med en viss förvåning, som om hon inte har hängt med i åldrandet 

och att hon därför har svårt att identifiera sig med att vara över sextio år. Dorthy diskuterar 

sin egen sextioårsdag i relation till sin mamma då hon var sextio och tycks uppleva en tydlig 

skillnad. Att kontextualisera det egna åldrandet genom kontrastering mot andra faser, åldrar 

eller som här mot sin förälder kan betraktas som ett sätt att försöka förstå sig själv (jfr. Lövgren 

2009:225ff). Genom sitt sätt att uttrycka sig placeras gammal bortanför subjektet, att på så 

sätt distansera sig från kategoriseringen gammal genom att benämna någon annan som 

gammal istället. Att hålla ”gammal” på avstånd från sin egen ålder genom att placera den någon 

annanstans visade sig vara återkommande bland många av informanterna: 

 

Barbro: Det här med att va gammal då. Det har ju förskjutits åldersmässigt. Jag minns 

föräldrarna när dom fyllde 60, eller 50 då. Mamma var ju jättegammal då. Då tyck jag dom 

va ganska gamla. Folk [nu] är ju aktiva högt upp i åldern. Ålder är ju som många gånger en 

siffra (intervju Barbro 68 år. 19-02-07). 

 

Förr så blev och uppfattades människor som gamla redan vid femtio-sextio år. Idag har ålder 

inte längre lika stor inverkan enligt Barbro, att kategorin gammal och innebörden av ålder inte 

är detsamma idag som det en gång var. I uttalandet tycks också ålder konstrueras i relation till 

en aktiv livsstil, vilket får ålder att framstå som en siffra mer än något reglerande. Istället för 

att resonera kring hur strukturer och villkor kring ålder och åldrande har förändrats så kan 

Barbros uttalande förstås som om människor idag aktivt har tagit kommandot över att åldras 

medan ”föräldragenerationen” agerat mer passivt kring sitt åldrande. Samhällets kontextuella 

förändring förblir dold och ålder och åldrandets betydelse formuleras till något som individen 

själv rår över.  

Bland intervjupersonerna så var det bara Kerstin som talar om sig själv som gammal, vilket 

kan ha att göra med att hon är ca tjugo år äldre än de andra intervjupersonerna. Samtidigt så 

beskriver Kerstin inte upplevelsen av sin ålder som alltigenom statisk, att ibland då hon suttit 

på altanen så ”kändes” det inte att hon var gammal. Kerstins ålder och åldrande konstrueras 

och får betydelse främst i relation till kroppsliga aspekter. När hon talade om sig själv som 

gammal och vad det innebar för henne, så refererade hon exempelvis till att känna sig orkeslös, 
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dåliga knän och att ha ont. Kerstin berättar att hon exempelvis inte sökt hjälp för sina dåliga 

händer eftersom det för henne har blivit en naturaliserad del av att åldras, ”så äre att bli 

gammal” (intervju, Kerstin 92 år. 2019-02-07). Andersson skriver att disidentifikation från 

kategoriseringen äldre och åldrande är vanligt förekommande. Eftersom äldre betraktas som 

en svag identitet känner äldre i större utsträckning samhörighet med andra 

identitetskategoriseringar, som exempelvis farmor, föreningsmedlem eller norrlänning. 

Samtidigt så finns det äldre som internaliserat de negativa föreställningarna (Andersson 

2008:50). Ett vanligt förhållningssätt till ålder och åldrande tycks vara att det är just 

funktionaliteten som avgör innebörden av ålder och åldrande (jfr. Jönson 2002:22). Kanske 

är det med den bakgrundsfonden många av intervjupersonerna tar avstånd från upplevelsen 

eller känslan av att vara gamla. 

 

Mathilda: Vad är bäst med att bli gammal då? 

Kerstin: Ja hölledu. Bäst? […] Kanske att man är fri från många måsten egentligen. Annars, 

ja jag vet inte. Bäst och gammal, det går ju inte ihop riktigt (intervju Kerstin 92 år. 2019-

02-07). 

 

Att vara fri från många måsten och ansvar beskrivs som det bästa med att bli gammal. Annars 

så anser Kerstin att bäst och gammal inte hör samman, vilket kan tyda på de negativa 

betydelser som knyts till att vara gammal. Att gammal för henne är tätt förbundet med värk 

och orkeslöshet, de stunder hon beskriver som bra blir de då kroppsproblematik och därmed 

ålder inte inverkar. 

 

 

2.2 Äldre men ung 

 

Människor blir till genom normativa förväntningar. Normerande föreställningar verkar både 

möjliggörande och begränsande. Ingen individ eller grupp har ensam kontroll över den makt 

som finns i normerna. Att vissa individer och grupper kan ha mer att vinna på att vissa normer 

dominerar, behöver inte betyda att de aktivt förespråkar eller befäster de normerna. Likaså 

kan de individer och grupper som marginaliseras av normerna själva vara en del av normens 

upprepande (Martinsson & Reimers 2014:21ff). 

I samtal om ålder, åldrande och dess eventuella innebörd kom ålderns inverkan och 

betydelse till en början att framställas som helt individuell och nästintill obefintlig; att 

åldrandet ”blir lite vad man gör det till” som Asta uttryckte sig (intervju, Asta 68 år 2019-01-

30). Samtidigt som det förhållningssättet till ålder understryker ålders performativitet, att 

åldrandets betydelse kan omförhandlas av subjektet och förskjutas genom avståndstagande 
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och motstånd mot idéer om vad ålder är (jfr. Lövgren 2012:140), så kan även förnekandet av 

ålder och åldrandets betydelse förstås som ett dementerande av de strukturer och de 

stereotyper som tycks vara sammankopplade med att bli äldre. 

I intervjusamtalen talade majoriteten av intervjupersonerna om sin ålder och åldrande i 

mycket positiva ordalag. Att exempelvis åren gett bättre självkänsla och en större insikt i vad 

som egentligen är av värde och bör prioriteras. Många beskriver hur pensionärslivet har gett 

dem möjligheter till att göra det som inte hanns med tidigare, exempelvis läsa böcker, väva och 

skaffa husdjur. I dessa samtal så är det samtidigt en viss typ av åldrande som lyfts fram och 

konstrueras som eftersträvansvärd. Ett åldrande som artikuleras med en viss typ av 

egenskaper. Lövgren beskriver ålder som en oxymoron; ett bejakande till att åldras men ett 

avståndstagande till en viss form av ålderdom (Lövgren 2009:143). Ella berättar att hon trivs 

med sin ålder, att hon trots sina sjuttiofem år känner sig ungdomlig: 

 

Mathilda: Hur är man då, när man är sådär ungdomlig? 

Ella: Ja men om jag säg så här. Jag har aldrig vare den som sutte hemma ”mig äre så synd 

om”. Visst ha man vare, att det har vare tyngre dar. Men jag ha alltid. För då är det ju. Det 

är inte alltid tjo och tjim. Men jag har aldrig varit den som tyckt synd om mig själv (Ella 

2019-01-29).  

 

Att aldrig ha varit den som tyckt synd om sig själv kopplar Ella till ett ungdomligt drag och kan 

kanske förstås som en motbild till en stereotyp bitter åldring. Beskrivningen av sig själv som 

”ung inombords” eller på andra sätt yngre än sin ålder är återkommande i intervjumaterialet; 

”Jag känner mig ung när jag är med barnbarna” (intervju, Sonja 63 år 2019-01-31), vilket kan 

förstås som ett sätt att särskilja kronologi från känsla. Ålder positioneras som en fråga om 

inställning och beteende, en förhandlingsyta där individuella aspekter kan åberopa eller 

förneka ens faktiska födelsedata (jfr Lövgren 2009:222f).  

I Fokus ålder – betydelserelationer och betydelseförändring i användning (2008) 

beskriver Jenny Magnusson hur begreppen gammal och ung inte alltid bör förstås som 

varandras motsatser. Att beskriva sig själv som ungdomlig behöver alltså inte förstås synonymt 

med att vara ung, utan kan mer förstås som ett sätt att vidga en rätt så snäv 

identifikationsmöjlighet som äldre och åldrande (jfr. Magnusson 2008:41). Maria Sjölund 

(2012) beskriver hur de äldre människor som deltog i hennes studie inte talade om andra äldre 

utifrån fördelaktiga egenskaper tills hon förde den möjligheten på tal. Sjölund menar att det 

till stor del beror på konstruktionen av en dualistisk världsbild där konkurrerande ideal står i 

fokus. Att enkla uppdelningar om vilka attribut som kopplas samman med exempelvis ungdom 

och ålderdom kan ses som verktyg i förståelsen av omvärlden, men även bidra till reducering 

och begränsning (Sjölund 2012:167). Till skillnad från ålderdom som kantas av stereotypa 

föreställningar (Andersson 2008:46) har en viss typ av ungdomlighet konstruerats som 
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synonymt med ideal som hälsa och skönhet, en metafor för självförverkligande och utveckling 

(Lövgren 2009:45). Att beskriva sina normativt önskvärda egenskaper i förhållande till 

ungdomlighet gör en viss typ av åldrande till norm. Andra sätt att leva utesluts. Det kan förstås 

som att en traditionell åldersroll förvisso utmanas, men bara inom en normativ förståelseram 

om att ungdomligt förhållningssätt till ålder är ett önskvärt förhållningssätt (jfr. Martinsson 

2014:113f). 

Det var framträdande i intervjusamtalen att det var få som var villiga att inta gamlingens 

plats i åldersordningen (jfr. Ambjörnsson & Jönsson 2010:13). Det fanns en tydlig 

gränsdragning mellan positivt och negativt laddade åldersaspekter av ålder och åldrande. 

Ålder och åldrande anses positivt så länge det innefattar självkontroll av iscensättandet av 

ålder eller inte är alltför påfallande. Ålder och åldrande övergår till något negativt då det inte 

längre går att förneka, exempelvis då det innefattar vissa egenskaper eller kroppslig 

problematik. Ungdomligt åldrande konstrueras till ett normativt önskvärt sätt att åldras. Det 

utgör ett motstånd mot fördomar om hur äldre är, samtidigt som det reproducerar en motbild 

mot en annan äldrebild - den svaga, stereotypa, gamla äldre (jfr. Andersson 2008:43). 

Uppdelningen riskerar att bli starkt normativ då ålder beskrivs som ”bara en siffra”, ”det man 

gör det till”, eller att det genom en viss inställning till sin ålder eller vissa beteendemönster kan 

undvikas, eller skjutas från sig. Ansvaret att åldras på ”rätt sätt” placeras på individnivå, vilket 

innebär att personer förväntas att leva aktivt och ”ungdomligt” och får skylla sig själv om de 

blir gamla, vilket här symboliseras av kroppslig problematik och sjukdom. Detta osynliggör 

individers olika förutsättningar, exempelvis strukturella faktorer så som klasstillhörighet, ett 

tidigare arbete som brutit ner kroppen eller funktionsvariationer (jfr. Lövgren 2012:38). 

Ingrid Fioretos (2009) skriver om hur vissa typer av sjukdomar har kommit att betraktas 

som individuella misslyckanden eftersom sjukdom kopplas samman med en viss typ av 

levnadssätt. Fioretos beskriver hur vissa hälsoupplysningar innefattar en moralisk underton; 

att vissa typer av levnadssätt anses som bättre än andra och därmed utesluter andra sätt att 

tänka och agera kring kropp och välmående. Det går att likna Fioretos resonemang till 

intervjupersonernas förhållningssätt till ålder och åldrande; att äldre människor förväntas 

vara självreflexiva, leva aktivt och ta hand om sig själva, vilket reproducerar bilden av att åldras 

på ”rätt sätt” som tätt sammanbunden med att vara frisk, oberoende och självständig (jfr. 

Fioretos 2009:167f). 

Föreställningen om att det finns önskvärda och eftersträvansvärda sätt att åldras är ett 

centralt inslag även i de kommande kapitlen, hur ett normerande åldrande bör iscensättas och 

vad som konstrueras som dess motsats. I kommande kapitel diskuteras hur ålder och åldrande 

verkar i relation till föreställningar om singelliv. Att singelliv tycks kopplas samman med 

ensamhet och hur ensamhet får betydelse utifrån ett positivt och negativt förhållningssätt som 

även kommer att inverka på föreställningar om det goda åldrandet och dess motpol.   



 
17 

 

3. Hotfull ensamhet 

 

 

Seniorporten, Äldrekontakt, eller klassiker som PRO är alla organisationer eller verksamheter 

som arbetar för att föra pensionärer samman och motverka ensamhet genom aktivitet och 

sammanhang. År 2018 tilldelades exempelvis PRO tillsammans med två andra 

pensionärsorganisationer två miljoner kronor för att minska äldres ensamhet och på 

Äldrekontakt’s hemsida går det att läsa ”[…] det sociala behovet upphör inte för att man blir 

gammal. Kanske är det snarare då det är som allra störst, eftersom negativa livshändelser ofta 

hopar sig i hög ålder?” (seniorporten.se, äldrekontakt.se, pro.se). Det tycks som om äldres 

ensamhet allt mer har kommit att bli en fråga för kollektivet. 

 I kapitlet har jag med inspiration av Therése Persson (2010) valt att använda mig av 

förhållningen till det hotfulla som presenteras i hennes Kvinnlig för sin ålder. Persson talar 

om det hotfulla patetiska och relaterar det till hur kvinnor får/bör klä sig och uttrycka sig (jfr. 

Persson 2010:213f).  Jag har istället omformulerat det till den hotfulla ensamheten och menar 

att en viss ensamhet konstrueras som skambelagd och extra hotfull samt att det gör något med 

sättet att tala om och förhålla sig till ensamhet och singelskap. I kapitlet diskuterar jag hur 

olika former av ensamhet kommer till uttryck i intervjupersonernas berättande och hur de 

förhåller sig till den. Att åldras på ”rätt sätt” innebär också att vara ensam på ”rätt sätt”. 

 

 

3.1 Speeddejting 

 

Speeddejting för 65-plussare är en kommunal kultursatsning för seniorer. Satsningen innebär 

en möjlighet för pensionärer att komma i kontakt med nya bekanta. I intervjun framhåller 

arrangören för speeddejtingen att trots de positiva aspekterna av vad pension innebär så 

innefattar det även förändrade livsvillkor och ensamhet. Att framställa ensamhet som ett 

hinder för ett positivt åldrande är återkommande både medialt och inom forskning (Ågren 

2017). Även om upplevd ensamhet inte tycks öka bland pensionärer i Sverige så har 

konsekvenserna av ensamhet fortfarande negativ inverkan för dem som upplever ensamhet 

(Djukanovic 2017). Trots satsningar på att motverka ensamhet tycks tabun och stigmatisering 

kring att vara ensam fortfarande vara omfattande. I någon mening går det kanske även att 

förstå satsningar som speeddejting för 65-plussare som bidragande till att förstärka normen 

om att ensamhet är något oönskat. 
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Arrangören: Vi som har i uppdrag att motverka ensamhet och liksom att göra... jamen, ett 

gott liv för äldre. Och tänka på det, att det ska vara utformad för en, att bryta ensamhet.         

Mathilda: Ni använder er ju av orden ”ta mod till dig och kom” [i er broschyr] tror du att 

det är nått som behövs? 

Arrangören: Mmm, det tror jag. Då har man liksom sagt det. Att vi vet att det här kan va 

lite skamligt. Det har vi ju som så nämnt. Så då ha man ju på nått vis, kommit över, kapat 

den tröskeln. Att vi som kommer här vi har faktiskt tagit ett steg. Så bara det att man är här 

är ju en, ja då har man kommit en bit på väg. Man kanske inte träffat nån precis just då så 

har man ändå... man har gjort nått som är betydelsefullt för en själv (intervju arrangör 

2019-02-12).  

   

I citatet ovan beskriver arrangören hur de vill motverka ensamhet och medverka till ett gott liv 

för äldre. Arrangören är medveten om att ensamhet och singelskap – men kanske också dejting 

som sådan? – kan vara ”lite skamligt” och beskriver att det är viktigt att våga ta steget att 

erkänna sig som ensam. Även om det inte resulterar i att personen som besöker speeddejtingen 

träffar någon just då så beskrivs det ändå vara något betydelsefullt för den äldre. Eftersom 

många äldre upplever ofrivillig ensamhet är Speeddejtingen ett viktigt och betydelsefullt 

initiativ, samtidigt så kan insatser som erbjuder strategier för att ”leva upp till normen” tendera 

att peka ut det ”normbrytande” som avvikande snarare än att vidga normen och förståelsen av 

ensamhet och singelskap. 

 

 

3.2 Singel som val 

 

I En klass för sig: genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer (2004) beskriver Fanny 

Ambjörnsson att konstruktionen av genus inte innebär att skapandet kan se ut hur som helst, 

att vissa relationer är mer godtagbara. Genusskapande, liksom även konstruktionen av ålder, 

är sammanflätande med ideal och föreställningar om sexualitet (Ambjörnsson 2004:13). I 

Lissa Nordins Man ska ju vara två (2011) diskuterar hon hur ensamhet står i kontrast till 

tvåsamhet, äktenskap och till en normerande organisering av sexualitet som likställer 

heterosexuell tvåsamhet som det önskvärda sättet att leva (Nordin 2011). Den form av 

heterosexualitet som idag betraktas som ”normal” är den monogama tvåsamheten, vilket inte 

betyder att det alltid har varit så och alltid kommer att se likadant ut (Ambjörnsson 2004:14). 

Föreställningar om normalitet fungerar reglerande, de kan uppfattas som eftersträvansvärda, 

ett sätt att bli lyckligare (Ambjörnsson 2004:21). Att inte ingå i en heterosexuell parrelation 

kan därför förstås som ett olyckligt sätt att leva, vilket kan resultera i att den som lever i 
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motsättning till normen känner manad till att försvara sitt livsval eller anpassa sig efter den 

normerande föreställningen genom att exempelvis tala nedvärderande om sitt sätt att leva. 

Att samtala om skilsmässor eller uppbrott från tidigare relationer upplevs inte som 

problematiskt för någon av intervjupersonerna. Sonja, Gerd och Asta beskriver sig ha kommit 

att trivas med singellivet och planerar att fortsätta vara singel så länge som det känns som det 

gör nu. ”Det är inte det att jag inte träffat rätt, det är, men jag mår bra när jag är själv” som 

Asta uttrycker det (intervju, Asta 68 år 2019-01-30). Asta mår bra som singel, hon lever 

tillsammans med sin syster och beskriver sin vardag som fylld med både vänner, 

fritidsintressen och föreningsliv. Trots den positiva uppfattningen så går det ibland att i hennes 

berättelser tyda en medvetenhet om att hon inte lever efter normen, som om en yttre bild av 

hur andra kan uppfatta henne tycks integreras och komma till uttryck i hennes beskrivningar. 

 

Asta: Ja att va singel vid den här åldern det är ju. Det är ju kanske också lite laddat? 

Mathilda: Hurdå tänkte du? 

Asta: [gör till rösten] ”se gammalt e fruntimmer och ha inte hittat sig nån karl”. 

Mathilda: Tänker du att det är så? 

Asta: Näe.  

Mathilda: Men att det finns typ jamen nån sån fördom? 

Asta: Ja det vet jag, eller tycker. Absolut. Det gör det ju. Men vi är som vi är [Asta och 

hennes syster], och folk får ta oss för det (intervju Asta 68 år. 2019-01-30). 

 

Kombinationen av att vara singel, kvinna och sextioåtta år kan enligt Asta uppfattas som 

”laddat”. Att ensamhet får sin betydelse i relation till en normerande heterosexualitet, genus 

och ålder och på så sätt ter sig extra hotfull. En syn på den äldre kvinnan som inte ingår i ett 

heterosexuellt förhållande som misslyckad, eftersom hon inte varit förmögen till att ”hittat sig 

nån karl”. Att inför mig delge sin medvetenhet och framföra den i en vad jag uppfattade som 

ironisk ton kan förstås som ett sätt av Asta att försöka visa sig medveten och ta motstånd mot 

den tvåsamhetsnorm som innefattar att hon som äldre kvinna skulle ha levt tillsammans med 

en man istället för med sin syster. Det underbyggs även av uttalandet ”men vi är som vi är” 

som ett sätt att betona sina identiteter som givna och eventuella krav på att vara annorlunda 

som illegitima eller orimliga. Även i samtal med Sonja är det påfallande hur valet att vara singel 

tycks vara något som måste försvaras: 

 

Mathilda: Hur länge sa du att du hade vare singel nu? 

Sonja: Jaa, få se. I åtta år.  

Mathilda: Hur är det? 

Sonja: Jamen det är skönt. Nog finns det erbjudande alltid, (skrattar) det gör det. Det fattas 

inte. Men jag känner, att näe. Då ska det vara något riktigt, riktigt speciellt. Annars så näe. 
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[…] Näe, inte. Och jag har haft många, många erbjudanden så. Men jag känner, jamen jag 

känner… Näe (intervju Sonja 63 år. 2019-01-31).  

 

I uttalandet beskriver Sonja singellivet som skönt. Att hon väljer att vara singel beror inte på 

att det inte finns erbjudanden, utan att det är ett aktivt val som hon trivs med. Samtidigt som 

tvåsamhetsnormen utmanas i uttalandet så förhåller Sonja sig till det normativa 

tankemönstret som presenterades i tidigare utdrag från Astas intervju; uppfattningen om att 

som kvinna inte ”hittat sig någon karl” kan betraktas som ett misslyckande. Det kan vara i 

relation till den föreställningen som Sonja väljer att förtydliga att hon haft många erbjudanden. 

Att framställa sig som begärlig är en viktig komponent inom den heterosexuella matrisen och 

kan få hennes iscensättande av att vara kvinna som normativt eftersträvansvärt, att hon bara 

är kräsen (jfr. Ambjörnsson 2004:13). Att beskriva sig själv som åtråvärd kan förstås som ett 

sätt att undanröja misstankar om påtvingad ensamhet och en roll som hon inte själv rår över 

(jfr Persson 2010:223). 

 

 

3.3 Tråkigt ensam 

 

Att benämna och iscensätta sin ensamhet som trivsam eller på något annat sätt som självvald 

blir ett sätt att avdramatisera det hotfulla i ensamheten. När en viss typ av ensamhet framställs 

som bättre eller mer önskvärd så konstrueras samtidigt andra former av ensamhet som dess 

motsats, avvikande och utifrån det här synsättet även som hotfulla: 

 

Asta: Det är ju också lite konstigt, varför kan inte folk ba’ erkänna? Jag menar ju ensam 

behöver inte betyda att man är tråkigt ensam. Man kan ju tillexempel va ett par där 

partnern kanske jobbar och då sitter du ensam […]. Ja eller det finns ju ensam på många 

sätt, så att säga. Ensam är ju inte bara ensam (intervju Asta 68 år. 2019-01-30). 

 

Asta menar att personer måste bli bättre på att våga prata om ensamhet, erkänna att de 

upplever sig vara ensamma. Samtidigt så görs en distinktion mellan ”ensam” och ”tråkigt 

ensam”, där ”ensam” inte bara är ensam utan även kan bero på att partnern jobbar och att 

ensamheten därmed bara är tillfällig? En tillfällig eller självvald ensamhet särskiljs från en 

tråkig ensamhet som här kan förstås som en ensamhet som individen inte rår över. I artikeln 

”‘Death talk’, ‘loss talk’ and identification in the process of ageing” (2015) diskuterar Karen 

West och Jason Glynos om hur hållningen bland äldre om att ”våga prata om döden” har 

kommit att handla om samtal om att kontrollera livet snarare än om att öppna upp för samtal 

om förluster (West & Glynos 2015:226). Det kan kopplas tillbaka till det förra kapitlet, att det 
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”positiva” förhållningssättet till ålder och åldrande endast tycktes artikuleras genom ett visst 

”ungdomligt ”sätt att leva, medan sjukdom och andra negativa aspekter av ålder och åldrande 

knöts till den mer negativt laddade positionen att vara gammal (jfr. ibid 2015:230). West och 

Glynos menar att samtal om döden har stagnerat eftersom döden endast tycks gå att förhålla 

sig till inom ramen för ”en bra död” eller det ”goda långa livet innan döden”. Tankesättet om 

hur en viss typ av död förskjuts och aldrig riktigt uttalas kan användas i förståelsen av 

ensamhet (jfr. ibid 2015:236f). Förhållningssättet till att våga prata om ensamhet och att 

kollektivt motverka ensamhet bland äldre har resulterat i att endast en viss typ av ensamhet 

har konstruerats som socialt och kulturellt premierad medan tråkig, hotfull och okontrollerbar 

ensamhet istället betraktas som problematisk och kopplas samman med andra negativt kodade 

åldersaspekter.  

Rollen som änka är inte lika lätt att beskriva i termer av den självvalda avdramatiserade 

ensamheten. När jag frågar Barbro hur hon upplever ensamheten sedan hon blev änka 

beskriver hon den som ”tråkig och jobbig”. Barbro berättar om hur känslan av ensamhet har 

haft betydelse för hennes val att söka sig till en lokal mötesplats för pensionärer både för att 

knyta nya kontakter och få något roligt att göra. Men hon menar att det samtidigt är just inom 

de sammanhangen hennes ensamhet blir extra framträdande: 

 

Och ja, i lilla [samhället] så vet ju alla vad som har hänt och så [att hon blivit änka]. […] och 

man känner bara *suckar*, här kommer ensamma vargen jag (Intervju Barbro 68 år. 19-

02-07.) 

 

Att som Barbro bo i ett mindre samhälle innebär att många känner till att hon blivit änka. 

Barbro gör sin ensamhet betydelsefull i relation till plats vilket bidrar till att Barbro upplever 

sin ensamhet som iögonfallande, en ensamhet som väcker medlidande och gör att hon kan 

betecknas som ”ensamma vargen”. Hon känner en ovilja mot att andra ska uppfatta henne som 

ensam och på så sätt bekräftar hennes ensamhet som hotfull och en avvikelse mot den 

normerande uppfattningen om vad en socialt och kulturell accepterad ensamhet är. De känslor 

som Barbro beskriver kan förstås som mångbottnade, att det är jobbigt att känna sig ensam 

men även att det är jobbigt att få det bekräftat och av andra uppfattas som ensam. Den 

ensamhet hon talar om kan betecknas som en hotfull ensamhet som inte bara konstrueras i 

motsats till en normativ parrelation, utan även framstår som ofrånkomlig, tråkig och jobbig 

(jfr Persson 2010:220). 

Vad som även är betydelsefullt att påpeka är att det hotfulla i ensamhet är en komplex 

balansgång som inte bara utgörs av så kallad tråkig och ofrivillig ensamhet. Det hotfulla 

reglerar även andra sätt att bete sig, tala om och förhålla sig till den mer önskvärda aspekterna 
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av ensamhet. Exempelvis ensamhet som normativt inte brukar beskrivas som rolig men i vissa 

fall beskrivs så ändå (jfr. West & Glynos 2015:232): 

 

Ella: Nämen du vet... jag hadd väldigt (avbryter sig). Men de låt ju hemskt om man säg det… 

Men jag hadd vanvettigt roligt sen jag vart ensam (Intervju Ella 75 år. 2019-01-29). 

.    

Ella känner att hennes uttalande möjligtvis inte passar sig men säger det ändå. Att det skulle 

låta “hemskt” att tala om sin tid som änka som ”vanvettigt rolig” tydliggör det motsägelsefulla 

i vad det innebär att vara ensam som äldre kvinna, men även föreställningen om den sörjande 

änkan. Det hotfulla i ensamhet fungerar som en reglerande kraft, en kraft vars bärande bjälkar 

är föreställningar om gränsdragningar mellan olika former av ensamhet. Det konstruerar 

normer kring ålder, genus, civilstånd och hur ensamhet bör förhandlas och uppfattas (jfr. 

Persson 2010:223). 

Inspirerad av Butler skriver Persson om en skev eller queer iscensättning av genus och 

ålder. I Perssons exempel rör det sig om iscensättningar som skapar förvirring ifall en persons 

kläder, kön och ålder inte talar samma språk och inte tycks stämma överens. En queer 

iscensättning kan förstås som ett synliggörande av bakomliggande normer. Men en queer 

iscensättning kan också hota en persons möjligheter att identifieras som normal eller kvinna 

av en viss ålder menar Persson. Risken är att personen blir betraktad som ”onormal”, 

”okvinnlig” eller ”fel för sin ålder” eftersom de kulturella förväntningarna inte följs. I Perssons 

exempel inträder det hotfullt patetiska när åldersnormer kring utseende bryts, det innefattar 

ett försök eller en ansträngning som misslyckas (Persson 2010:218). 

 

Dorthy: Ja men jag har väl känt så genom åren. Jamen du är ensam och du är ensam. Jag 

har ju känt hela tiden att det ska påpekas. Och det förstår jag inte liksom ”jag är ensam, 

men det gör inte ont för mig att vara ensam”. Men andra som inte är ensam, [de] i 

parförhållande dom måste påpeka ”du är ju ensam” (intervju, Dorthy 63 år 19-02-08).  

 

Dorthy upplever att hennes ensamhet alltid måste påvisas, speciellt av dem som själva är i 

parförhållanden. När tvåsamhet är norm blir singellivet något queert för att återknyta till 

Perssons avvändning av queer iscensättning. Detta gör att Dorthys ensamhet här måste uttalas 

och utpekas som något avvikande, för att tvåsamhetsnormen ska bevara sin priviligierade 

ställning. När Dorthy fortsätter berättelsen beskriver hon hur hon kan känna sig utanför. Hon 

säger att hon ibland känner att ”jamen nu känner jag mig som ett tok” (intervju, Dorthy 63 år 

19-02-08). I hennes berättelse ser man också att hennes ensamhet får betydelse i relation till 

hennes genus och ålder. Bland annat berättar hon hur hon upplever att: ”Om det kommer en 

ensam man så är det mindre märkvärdigt, det är som helt okej.” (intervju, Dorthy 63 år 19-02-

08). Dorthys resonemang synliggör de intersektionella villkor där mäns ensamhet inte bara 
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betraktas som mer accepterad utan även att hon upplever att män får ett större utrymme att ta 

för sig, prata högt och flörta, Dorthy menar att om hon betett sig på ett liknande sätt så hade 

det uppfattats som stötande bland folk i hennes omgivning.  

Utifrån Dorthys uttalande går det att tyda strukturer i vilket beteende som anses accepterat 

utifrån genus, ålder och civilstånd (jfr.Persson 2010:221f). Dorthy beskriver hur hon skulle 

vilja träffa en man, hon önskar att hon kunde ta för sig och flörta men menar att det inte anses 

vara ett accepterat beteende för henne som kvinna. En eller egentligen flera motstridiga 

normer som aktualiseras i intervjumaterialet är att äldre kvinnor helst inte bör vara singlar, 

om de däremot är singlar så bör de inte ta eller signalera initiativ för att vilja träffa någon. Även 

om ensamheten betraktas som hotfull så är även många försök att slippa vara ensam kodade 

som hotfulla.  

 De människor som av olika anledningar tangerar gränserna för denna motstridiga ordning 

riskerar att betraktas som annorlunda, konstiga och vissa gånger även som hotfulla. Trots att 

heterosexualiteten verkar normerande och eftersträvansvärd så är det inte alla heterosexuella 

praktiker som uppbär samma status, även heterosexualitet existerar i vissa mer eller mindre 

godtagbara former (Ambjörnsson 2004:14f). Att äldre singelkvinnors sexualitet betraktas som 

avvikande och en aning tabubelagda är något som jag fortsätter att diskutera i kommande 

kapitel, där med utgång i heteronormativitenens periferi.  
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4. Relation och ålder 

 

 

Flera av intervjupersonerna uppfattar det som att synen på tvåsamhet har kommit att 

förändras, att tvåsamhet inte längre betraktas som lika betydande. Istället framhåller de 

relationen till familj, barnbarn, husdjur och sig själva som extra centrala. Ett återkommande 

inslag i intervjusituationerna var att jag bad intervjupersonerna att beskriva sin vardag. I de 

berättelserna kom friheten att få bestämma över sin egen tid att bli framträdande. Exempelvis 

nämndes att inte längre behöva ställa någon väckarklocka, vara vaken sent och läsa böcker mitt 

i dagen. ”Men ba att ha det såhär (pustar ut demonstrativt), ja, det är nått jag verkligen 

värdesätt” (intervju, Gerd 66 år 2019-01-30). Att koppla ålder och åldrande till fritid, lugn och 

ro är återkommande i alla intervjuer. Tillvaron som äldre beskrivs som förhållandevis kravlös. 

Ella beskriver hur hon ofta sitter och tänker tillbaka på allt roligt som hon har haft och Asta 

skojar om att det är nu som pensionär hon äntligen får njuta av sitt tidigare hårda slit.  

 I det här kapitlet resonerar jag kring hur ålder och åldrande samkonstrueras med 

föreställningar om kärleksrelationer och dejting; vad romantisk tvåsamhet kan innebära och 

hur intervjupersonerna förhåller sig till det. Jag söker också förståelse för varför sexualitet 

aldrig kommer på tal i intervjusituationen och vad som kommer på tal istället. 

 

 

4.1 Avsaknaden av sexualitet 

 

”Heteronormativitenens periferi” är ett uttryck myntat av kulturantropologen Gayle Rubin 

(1984). Rubin menar att det finns sexuella värdesystem där vissa former av sexualitet betraktas 

som normala medan andra pekas ut som avvikande. Föreställningen om vilken sexualitet som 

konstrueras som normal kan förstås som en återspegling av samhällsstrukturer och är 

varierande beroende på exempelvis plats och lagstiftning. Heteronormativitetens periferi 

innefattar inte bara heterosexualiteten som norm utan även att heterosexualiteten bör 

praktiseras på rätt sätt och av rätt kroppar. I modellen lyfter Rubin fram relation, reproduktion 

och kärlek som några av de mest accepterade formerna av sexuella handlingar, vilket får 

motpoler till dessa att betraktas som avvikande (jfr. Rubin 1984:150fff). Den tankestruktur 

som presenteras i Rubins heteronormativitetens periferi kan användas för att synliggöra hur 

en normerande sexualitet kommer till uttryck i intervjupersonernas berättande; hur de väljer 

att tala om sexualitet, hur heterosexualitet konstrueras i relation till ålder och vad de upplever 
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sig sakna/inte sakna av att vara i ett romantiskt förhållande. I artikeln ”Challenging social 

myths and stereotypes of women and aging: heterosexual women talk about sex” (2008) 

problematiseras myten om äldre kvinnor som asexuella. Det finns en föreställning om att 

kvinnors åldrande innebär ökad avsaknad av kvinnlighet, och att menopausen inte bara knyts 

till den upphörda förmågan till reproduktion utan även till avsaknad av sexualitet och lust. 

Denna uppfattning existerar trots att få äldre kvinnor känner igen sig i den presenterade 

föreställningen (Hinchliff  & Gott 2008:67f).  I intervjusammanhangen talade jag och 

intervjupersonerna om romantisk dejting, ifall de träffade någon, varför och varför inte. I 

samtal med Ella beskriver hon: 

 

Ella: För jag ha ju vare gift, jag har mina barn, jag har mina barnbarn. Jag behöv int sträva. 

[…] jag ha ju levt det där livet redan (intervju Ella 75 år. 2019-01-29) 

 

Ella beskriver hur hon redan ”uppnått” giftermål, barn och barnbarn och därför inte längre 

behöver ”sträva” efter ett förverkligande av det. Den ”klassiska” tvåsamheten kan förstås som 

ett liv som hon redan har levt och därför inte har någon längtan efter att leva igen. Att 

normativa livsmål redan har bockats av. I Livslinjer: berättelser om ålder, genus och 

sexualitet använder sig Fanny Ambjörnsson och Maria Jönsson med inspiration av Judith 

Halberstam (2005) av begreppet livslinjer som analytiskt verktyg. Det innebär att förväntade 

levnadssätt ses som socialt konstruerade och avspeglar samtidens föreställningar om hur ett 

rimligt liv bör ser ut. Bland dessa förväntningar beskrivs heteronormativiteten vara särskilt 

central, det vill säga normativa förväntningar om sexualitet och genus (Ambjörnsson & 

Jönsson 2010:8f). En normativ livslinje är organiserad enligt en heterosexuell logik och 

innefattar bland annat äktenskap och barnafödande (Jönsson 2010:27). Många av de 

traditionella livsmålen för kvinnor är konstruerade i relation till en man och en heterosexuell 

relation. Ellas uttalande kan vidare förstås som ett ifrågasättande av vilken funktion dejting 

skulle fylla för henne idag, då hennes heterosexualitet redan har åstadkommit det som 

förväntas av den. Det sätt som Ella beskriver syftet med romantisk dejting och tvåsamhet kan 

förstås som ett reducerande av hennes sexualitet till en viss ålder eller tidsperiod i livet.  

I samtalet med Ella erfor jag att det var lätt att nå samtal om tidigare relationer och män 

som hon dejtat på ett romantiskt sätt. I samtalet med Kerstin möts frågor om heterosexuella 

relationer och tankar kring dejting däremot med humor, något som kan förstås som ett vänligt 

avståndstagande från frågorna: 

 

Kerstin: När man blir ensam, int tänk man ”jag skull ha hadd mig en ny karl”. Det gjorde 

jag då inte. […] utan då det var över, då var det över. Och då var jag ju 70 år och då tycktes 

jag ju va gammal (Intervju Kerstin 92 år. 2019-02-07). 
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I Kerstins förklaring om varför hon aldrig funderat på romantisk dejting görs två aspekter 

centrala. Det första är en syn på den heterosexuella relationen som ett avslutat kapitel. När 

hon blev änka så var det så det var, att hon skulle vara själv. Den andra aspekten är ålder, att 

hon upplevde sig som gammal, vilket indirekt antyds innebära att tiden för romantisk dejting 

är över. Senare i samtalet kom Kerstin att berätta om en jämnårig väninna som också är var 

änka men som träffat en ny man de senaste åren: 

 

Kerstin: Men det är ingen kavaljer brukar hon säga (skrattar). 

Mathilda: Ingen kavaljer?  

Kerstin: Jo, det är bara en kompis brukar hon säga. 

Mathilda: Varför tror du att hon säger så? 

Kerstin: Ja jag vet int. Ingen kavaljer, [men] jag säg ”kavaljer’n kom” och [hon] ”det är bara 

en kompis” (Intervju Kerstin 92 år. 2019-02-07). 

  

 Att Kerstins väninna väljer att beskriva den nya relationen som ”bara en kompis” förstår jag 

utifrån en ovilja att erkänna sig vara i ett romantiskt förhållande, eftersom kombinationen att 

vara över nittio år och ha inlett en ny romans kan uppfattas som något avvikande, vilket även 

var en föreställning som Kerstin reproducerade i sitt tidigare uttalande om att hon vid sjuttio 

års ålder upplevade sig som för gammal för en ny relation.  

 Att kvinnor i hög ålder inte förväntas ha romantiska förhållanden går att koppla till 

heteronormativitetens perferi där vissa typer av sexualiteten betraktas som ”normala” medan 

andra konstrueras som ”onormala”. Trots att Kerstins väninna uppvisade vad som kan förstås 

som normativ heterosexualitet så konstrueras det i relation till hennes ålder, att hon är änka 

och en föreställning av äldre kvinnor som asexuella, vilket får väninnans relation att framstå 

som uppseendeväckande. 

Att vare sig närvaro av, frånvaro av eller längtan efter sexualitet, lust och närhet nästan 

aldrig nämns i någon av studiens intervjuer är inte detsamma som en icke existerande 

sexualitet. Min förståelse är att det inte är ett ämne som görs lämpligt eller bekvämt att tala 

om i intervjusammanhang. Det kan bero på min ålder, att kvinnorna inte känner mig, att jag 

inte ställde rätt frågor eller att sexualitet blir för intimt att prata om. Gränsdragningen mellan 

vad som berättas och vad som förblir privat är ständigt inverkande i intervjusituationerna. Men 

det som är viktigt i analysen är att även tystnaden kan förstås som talande. Att det som inte 

aktualiseras och talas om i intervjun kan vara en effekt av rådande maktordningar där 

kvinnornas ålder tycks inverka på hur de förhåller sig till samtal om relationer och sexualitet. 

Det jag menar är att den rådande föreställningen om att äldre kvinnor betraktas som asexuella 

inverkar på deras möjligheter att framhålla och tala om sig själva. I den meningen synliggör 

kanske tystnaden normer om hur äldre kvinnor förväntas leva och vilka begär de (inte) 

förväntas ha. 
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Min föreställning var att det privata skulle nås genom frågor om relationer och om det finns 

något som de saknade med att vara i ett förhållande. Istället tycks samtalen komma att handla 

om den funktionalitet en man kan komma att fylla i hemmet. Att tvåsamhet ändå tycks behöva 

fylla en praktisk funktion för att bli talbar. 

 

 

4.2 Den praktiska tvåsamheten? 

 

För majoriteten av intervjupersonerna så innebär deras liv som singlar även att de lever i 

singelhushåll. Alla bor i villor med tillhörande gårdar. Att leva som singel innebär ansvar för 

skötseln för hushåll och det som hör därtill. Barbro beskriver hur singellivet för henne har 

kommit att bli en stor omställning gällande det praktiska. Sådant som hon aldrig behövde bry 

sig om förut har nu kommit att bli hennes ansvar: ”Jag har ju skottat snö till förbannelse om 

du ursäktar uttrycket”, säger hon. Det som ytterligare problematiserar skötsel av hem och 

hushåll är de tidigare existerande normativa ”könsroller” med tydlig arbetsdelning som i och 

med singellivets inträde lösts upp. 

  

Barbro: Det är ju en sån där ålderssak egentligen. För i våran ålder då var det ju uppdelat, 

sådär man och kvinna. Och då av praktiska skäl blev det ju många gånger att man gjorde 

det man var bäst på. Men nu [förtiden] så hjälps man ju åt på ett annat sätt (intervju Barbro 

68 år. 19-02-07).    

 

Barbro beskriver det som en ”ålderssak”, att det inom den generation hon tillhör är vanligt att 

män gör sådant som anses vara ”manligt kodat”, medan kvinnor gör klassiska ”kvinnligt 

kodade” sysslor. Att dela upp sysslor utifrån föreställningar om genus reproducerar lätt idén 

om att genus bygger på inneboende könsegenskaper (Butler 2017:344), även om Barbro 

uttrycker sig som ”man gjorde det man var bäst på”, vilket i princip även skulle kunna innebära 

ett överskridande av könsroller. Barbros sätt att beskriva det som en ”ålderssak” och att män 

och kvinnor idag hjälps åt på ett annat sätt visar på att hennes förståelse av aktiviteter och 

handlingar som könskodade snarare är något som vi socialiseras in i än ett uttryck för en inre 

kärna (Butler 2017:343). Enligt Barbro är skottning, att hantera digitala nätverksanslutningar 

och att laga vattenläckor exempel på ”manligt kodade” göromål och sådant som hon tidigare 

inte behövde ansvara över. 

 Även Ella beskriver hur hon upplever en märkbar skillnad utifrån genus och presenterar 

mig för begreppet ”matfriare” vilket innefattar de män som aldrig lärt sig att laga mat och 

därför blir tvungna att som singlar hitta en partner som kan laga mat åt dem. Konstruktionen 
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av genus har i Ellas utsaga konstruerats på det sätt att en heterosexuell parrelation anses 

avgörande för att männen i fråga överhuvudtaget ska kunna äta tillagad mat. 

När jag frågar Sonja ifall det finns något som hon saknar av att vara i ett förhållande så 

svarar hon ”Jamen ekonomiskt skulle man ju ha det bättre om man var två” (intervju Sonja 63 

år. 2019-01-31). Längtan efter att leva med någon tycks främst grunda sig i praktiska aspekter, 

i Sonjas fall en ekonomisk fördel, att det var dyrt att bo ensam i en villa.  

 

 

4.3 Riskanalyser 

 

Men att leva i en romantisk parrelation framställs inte endast utifrån fördelaktiga praktiska 

aspekter. Sonja beskriver hur det kanske inte väger upp, att hon lika gärna skulle kunna hyra 

ut till någon eftersom att hon bor stort. Under intervjusamtalet så återkommer Sonja till just 

den biten att en parrelation inte tycks väga upp för det hon betraktar som pensionärslivets och 

singellivets fördelar, nämligen ”att man får va sin egen” (intervju Sonja 63 år. 2019-01-31). 

Även i samtal med Asta tycker jag mig kunna se samma argumentation för fördelarna av 

att vara singel.   

 

Asta: Jag ha inte dejta nånting sen 2015. Och de känns skönt.  

Mathilda: Hur känns de skönt? 

Asta: Därför att jag blev så trött på att försöka anpassa mig till andra. Jag tänkte att, ”men 

herregud nån gång i världen ska jag väl, liksom kunna va mig själv.” […] Nu vill jag bara 

kunna ha det skönt, ta det lugnt (intervju, Asta 68 år 2019-01-30). 

 

Att någon gång i livet kunna vara sig själv anknyter Asta till att inte längre behöva anpassa sig 

till någon annan genom att vara duktig, ta hand om och ställa upp. Hon upplever hur hon alltid 

varit den som ansträngt sig och fått tidigare relationer att fungera, att hon förr var duktig, men 

att hon inte längre ”är ett skit duktig”. Asta beskriver hur hon upplever att män i hennes ålder 

saknar vad hon beskriver som ”jämlikhetstänk”, vilket jag tolkar som att hon upplevt sig få ta 

ett större ansvar i tidigare kärleksrelationer. När jag frågar ifall hon tror att det är skillnad på 

äldre och yngre män så svarar hon ”Jag hoppas det. Nämen ja jag tror det. De måste bli bättre. 

Så äre ju bara” (intervju, Asta 68 år 2019-01-30). 

 Att behöva ta ansvar och leva i ojämställda kärleksrelationer klingar dåligt med de 

förväntningar som Asta har på pensionärslivet, att kunna vara sig själv och ha det lugnt och 

skönt. Bilden av pensionärslivet konstrueras som en motbild mot ett tidigare arbetsliv- en tid 

för att njuta, umgås med familj, resa, intressen och att hinna med sådant som det tidigare inte 

funnits tid för. I relation till den frihet som beskrivs som symbolisk för pensionärsliv så tycks 
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en heterosexuell relation däremot innefatta ansvar och plikter. Tankar om romantiska 

parrelationer tycks alltså innefatta en viss riskanalys inför ett eventuellt framtida åldrade 

tillsammans. Det är inte bara att romantiska parrelationer framställs som ojämställda, utan 

även att det finns en risk för att personen i fråga kan komma att bli sjuk vilket kan resultera i 

en roll som omhändertagande. 

 

Ella: Jo, men ja. Nog kan man ge en kram, de kan man. Men tvätt kalsongen, näe. För jag 

känn jag ork lik int sköt om gubba (skrattar). Då äre bättre att va ensam. För att, visst kan 

man ge en kram, de kan man (intervju Ella 75 år. 2019-01-29).  

 

Citatet från Ellas intervju är från när vi talade om samboskap och relationer då och nu. I Ellas 

uttalande tycker jag mig kunna se ett visst avståndstagande från att vilja släppa någon in på 

livet. Att det är något visst med relationer i kombination med att vara äldre. Det är viktigt att 

dra en gräns, tycker Ella. Att kunna ge en kram symboliserar vad Ella beskriver som fördelar 

med en relation, att hon skulle tycka om att ha någon nära. Att tvätta kalsonger visar mer på 

arbetet som den omhändertagande delen av en parrelation skulle kunna innehålla. Ella 

beskriver att det då är bättre att vara ensam, eftersom hon inte skulle orka med en 

omhändertagande relation. Konstruktionen av ålder och relation görs central, både eftersom 

Ella inte längre anser sig orka sköta om någon, men även för att män i den åldern enligt henne 

brukar behöva bli omhändertagna. Kanske singellivet kan förstås som en strategi, ett sätt att 

komma undan en oönskad omhändertagande könsroll och istället få ägna sig åt annat?  
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5. Avslutande diskussion 

 

 

Studiens syfte har varit att studera hur pensionerade kvinnor talar om att leva utan partner. 

Fokus för analysen har varit föreställningar om ålder, relationer, genus och sexualitet. 

Intervjupersonerna talade om sin egen ålder och att åldras utifrån positiva erfarenheter, 

samtidigt som de förhåller sig till en negativ samhällelig förståelse av äldre. Ålder framställs 

som något positivt så länge den inte inverkar eller märks av. I beskrivningar av sig själva 

framhåller många av intervjupersonerna sig som ”ungdomliga”, vilket kan förstås som ett 

önskvärt förhållningssätt till ålder och att åldras, men även en disidentifikation från att 

betrakta och uppleva sig själv som äldre. Jag upplever att många av intervjupersonerna vill 

göra motstånd mot den stereotypa bild som finns av åldrande människor, men att de genom 

att ta avstånd från den bilden snarare reproducerar polariseringen mellan ett positivt laddat 

ungdomligt sätt att åldras och mer negativt sätt att åldras. Jag tycker mig se likheter med det 

sätt som många tjejer, däribland jag själv, sökte bekräftelse under låg- och mellanstadiet; då 

det ansågs ”negativt” att vara ”tjejig”, gick det att bete/beskriva/agera i motsats till en stereotyp 

bild av hur tjejer förväntades att vara. Att bli bekräftad som ”pojkflickig” eller ”inte som andra 

tjejer” förstods därmed som något positivt. På samma sätt menar jag att distansera sig från sin 

ålder eller beskriva sig som ungdomlig reproducerar en negativ syn på åldrande och förstärker 

ett ungdomligt ideal. Att ålder, åldrande och framförallt hög ålder flätas samman med negativa 

aspekter inverkar på individens självförståelse och agerande. Jag tänker på Kerstin som ansåg 

att hennes kramper i händerna hörde åldern till, men vad händer om man tar det ett steg 

längre? Att exempelvis ett mediokert och tråkigt liv hör hög ålder till? 

Normsystem är svårtydda och kan många gånger innefatta flera motstridiga normer. I 

kapitlet ”Hotfull ensamhet” diskuteras förhållningssätt till äldre kvinnors singelskap och där 

en viss typ av ensamhet konstrueras som extra hotfull. Intervjupersonernas singelskap 

konstrueras och får betydelse i relation till exempelvis heteronormativitet, tvåsamhetsnorm 

och föreställningar om den äldre kvinnan. Vissa typer av ensamhet kan avdramatiseras, 

exempelvis den självvalda, trivsamma och övergående ensamheten. Att vara singel mot sin 

vilja eller änka är exempel på en ensamhet som konstrueras som hotfull. Att uppleva hotfull 

ensamhet kan förstås utifrån begreppet ”dubbel bestraffning”; att det är olustigt att vara 

ensam, men skamligt att vilja träffa någon. Den som är ensam blir hotfull för att den betraktas 

som ett socialt problem, någon som det är synd om, som andra känner ett ansvar inför. Den 

förväntas vara ”ungdomlig” och öppen för nya relationer, men blir åter hotfull om den ”vill för 

mycket”. Kombinationen av att vara äldre, kvinna, singel och ”sökande” konstrueras som extra 
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hotfull just eftersom den kopplas samman med det hotfullt patetiska och en viss form av 

desperation. Bland de sju singelkvinnor som ingått i studien var det bara en som beskrev sig 

vilja träffa någon att dejta. Dorthy menade dock att det skulle krävas att hon sökte sig till en 

annan stad. I Dorthys uttalande görs plats till något betydelsefullt; att hennes erfarenhet av att 

leva i ett mindre samhälle konstruerar en viss typ av singelliv. Både av den anledning att det 

inte finns lika stora möjligheter till att träffa någon ny på grund av befolkningsmängd och 

mötesplatser men även att det tycks krävas ett visst mått av anonymitet så att singelskapet inte 

framstår som uppenbart och därmed inte lika hotfullt. 

Förutom att jag förstod alla intervjupersoner som heterosexuella med tanke på samtal om 

tidigare relationer så kom sexualitet aldrig att diskuteras i intervjusituationerna. Jag menar att 

detta kan ha ett samband med föreställningen av äldre kvinnor som asexuella vilket jag kopplar 

till heteronormativitetens periferi, där vissa typer av sexualitet bedöms som ”normala” medan 

andra konstrueras som avvikande. I analysen betraktade jag tystnaden som talande och att det 

som inte nämndes i intervjun kunde ha varit en effekt av dominerande maktordningar. Att 

äldre singelkvinnor inte väljer att tala om sexualitet är inte detsamma som en icke existerande 

sexualitet. Att i studien analysera frånvaron av sexualitet blev viktigt eftersom att inte nämna 

det snarare kunde ha naturaliserat bilden av sexualitet bland äldre singelkvinnor som 

obefintlig och reproducerat föreställningen av den äldre kvinnan som asexuell.  

Samtal om relationer kom främst att innefatta praktiska aspekter utifrån föreställningar 

om hur kvinnor och män är. Det framgick att många av intervjupersonerna uppfattar en viss 

skillnad mellan kvinnor och män, men även mellan äldre och yngre män; att det är svårt att 

utveckla en jämställd parrelation med äldre män. I relation till den frihet som beskrivs som 

symbolisk för pensionärsliv så tycks en heterosexuell relation innefatta ett utökat ansvar och 

förpliktelser vilket får majoriteten av intervjupersonerna att vilja fortsätta att leva som singel. 

I de delar av studien då intervjupersonerna diskuterar fördelar och nackdelar av att ingå i 

en romantisk relation är det viktigt att uppmärksamma vem som har möjligheten till att göra 

sådana val. Fattigdom bland äldre ökar och främst bland kvinnor. Orsakerna till att det ökar 

bland framförallt kvinnor grundar sig i ett ojämställt arbetsliv med deltids- och 

visstidsanställningar, dålig arbetsmiljö och låglöneyrken, men även att pensionssystemet 

bygger vidare på och stärker skillnaderna utan att skapa tillräckligt bra grundskydd för de mest 

utsatta och lägst avlönade grupperna (Tallberg 2015). Valet att vara singel kan därför betraktas 

som en klassfråga, eftersom att det är ett val som kräver en viss ekonomisk trygghet. Visst går 

det som intervjupersonerna har beskrivit att finna andra vägar, att hyra ut eller att bo 

tillsammans med sin syster. Men friheten att som äldre kvinna själv kunna välja att leva ensam, 

att vara singel eller ingå i en romantisk relation är inte detsamma för alla och därmed en central 

aspekt att lyfta fram i jämställdhetsdebatten.     
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Sammanfattning 

 

 

Kapitel ett introducerar studiens syfte, att studera hur pensionerade kvinnor talar om att leva 

utan partner. Där fokus för analysen har varit föreställningar om ålder, relationer genus och 

sexualitet. Därefter presenteras den teori, de förhållningssätt och den begreppsförståelse som 

använts i analysen av studien; ett kulturanalytiskt perspektiv, performativitetsteorin, genus, 

ålder och intersektionalitet. Sedan följer en översikt av forskningsfältet samt tidigare 

forskning. I delen material och metod redogörs materialinsamlingen, kriterier för informanter, 

hur intervjuerna genomförts, avgränsningar, analysmetod, reflexivitet och etiska 

överväganden. Därefter en kortare disposition över kommande kapitel och kapitlens innehåll. 

I kapitel två ”Ålder och identifikation” undersöks hur föreställningar om vad som anses 

passande utifrån ålder inverkar på intervjupersonernas förhållningssätt till ålder och åldrande; 

hur sociala och kulturella föreställningar om vad hög ålder innebär resulterat i en ovilja i att 

identifiera sig och tala om sig själv som gammal. I kapitlet beskrivs ålder och åldrandets 

performativitet, hur ålder iscensätts, omförhandlas, bekräftas och förskjuts genom beteende 

och handlingar. Studien visar hur förståelsen av ålder och åldrande konstrueras utifrån en 

dualistisk världsbild, att det finns normerande sätt att åldras som betraktas som önskvärda 

och andra sätt som konstrueras som dess motsats. Jag menar att sättet att tala om ålder utifrån 

förhållningssättet att ”bara vara en siffra” eller på andra sätt icke inverkande placerar ålderns 

och åldrandets problematik på individnivå, och gör att den som åldras på ett mindre önskvärt 

sätt har sig själv att skylla trots inverkande strukturella faktorer. I kapitel tre ”Hotfull 

ensamhet” diskuterar jag hur singelskap kopplas samman med ensamhet och hur ensamhet 

betraktas som ett hinder för positivt åldrande. Att satsningar för att motverka äldres ensamhet 

även kan bidra till att förstärka normen om att ensamhet är något oönskat. Jag menar att åldras 

på ”rätt sätt” är sammanbundet med att vara ensam på ”rätt sätt”. Begreppet hotfull ensamhet 

används för att visa på hur vissa former av ensamhet konstrueras som särskilt hotfulla och att 

det inverkar på sättet att tala om och förhålla sig till ensamhet. I kapitel fyra ”Relation och 

ålder” beskriver jag hur ålder och åldrande samkonstrueras med föreställningar om sexualitet, 

civilstånd och genus; att det inverkar på sättet som intervjupersonerna talar och förhåller sig 

till intervjusituationen. Jag menar även att förhållningssättet till heterosexualitet utgår från en 

praktisk förståelse som även innefattar en viss riskanalys om hur ålder och åldrande inverkar 

på romantiska relationer. I den avslutande diskussionen resonerar jag kring de empiriska 

kapitlen och återknyter till studiens syfte och frågeställningar.     
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