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The twosocietie. About the construction of life in relation to uncomfortable norms 
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Abstract 
This study focuses on single peoples construction of their lifes in relation to normative heterosexual coupledom. It is 
based on five interviews made with single women and men at the age of 24 to 51 who live by themselves. The queer 
theory which puts the heteronormativity in question is used as a theoretical framework. Discourse psychology 
functions as an analytic approach. It focuses on the use of language in the construction of reality in a world of 
determinant discourses. The thesis shows how the life of singles is made understandable where the interviewee´s 
constructs their reality by either creating their own life's as possible ways of living and distance themselves from 
coupledom or by striving for the twosome way of living. This is done by a construction of gender and age 
performance as different in the single and the twosome life. It also shows paradoxes where discourses of advantage 
independence meet discourses that construct twosome relationships as the only place for the development of real 
masculinity or of a special form of preferable femininity. The construction of gender and age as performed different 
in the single and the couple life provides an understanding of the interviewee's creation of self-image in relation to 
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Förord 
 
Den här uppsatsen tillägnar jag min mormor. Med ditt levnadssätt som förebild har jag insett att 
livets värde inte ligger i att man är två. 
 
Jag vill tacka mina informanter för att ni välkomnat mig in i era hem och delgett mig värdefulla 
berättelser om era liv. Jag vill även tacka min handledare Mirjaliisa Lukkarinen Kvist för ditt stöd 
och din uppmuntran under de stunder som forskningsprocessen känts som mest snårig. Tack 
även till Magnus Nilsson för att du som trogen vägledare inom diskursanalysens fantastiska värld 
tog dig tid att ställa upp som extrahandledare.  
 
Jag vill ge ett varm tack till min studiekamrat Camilla Forsberg för det goda utbytet vi haft under 
skrivandet av våra uppsatser. Diskussionerna med dig har inspirerat mitt skrivande och ditt 
engagemang i min text har fått mig att tro på den.  
 
Avslutningsvis vill jag tacka alla i min omgivning för er uppmuntran och ert stöd då arbetet med 
denna uppsats växt sig över mitt huvud. Tack för att ni orkat lyssna på mig när huvudet varit fyllt 
av uppsatsskrivande och för att ni roat mig och fört in andra värden i mitt liv bortom det 
engagemang som har resulterat i denna text. 
 
Jennie Åström 
Norrköping, juni 2008 
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Inledning 
En erfarenhet ur mitt liv 
Det är annandag jul. Jag är ute och åker skridskor på isen tillsammans med några 
familjemedlemmar. Jag åker längst fram i ledet och njuter av farten och friheten när jag känner 
att en släkting närmar sig mig. Han glider upp vid min sida och försöker starta en konversation 
med frågan: ”Hur trivs du i Norrköping då?”, ”Jag trivs jättebra”, svarar jag som är artig nog 
att undvika fåordiga svar. Jag försöker tänka om jag kan svara något mer på den frågan men 
kommer inte på något så det blir tyst några sekunder. ”Träffar du någon kille då?”, blir sedan 
nästa fråga från släktingens sida. Jag förklarar att jag inte gör det varpå han undrar om det är 
för att det inte finns några killar som duger åt mig i Norrköping. Jag svarar att det inte är därför 
men att jag har det bra ändå och påpekar att jag har killkompisar. Varför sade jag det?, tänker 
jag genast efter att jag sagt det. Det spelar väl ingen roll om de är killar eller tjejer? Släktingen 
börjar sedan rättfärdiga mitt livsval genom att förklara att det ju faktiskt kan vara bra att vara 
ensam när man pluggar. Plugget tar ju så mycket tid menar han så då skulle ju en relation som 
behöver vårdas bara vara i vägen. ”Jo, men det är ju inte som att jag får mindre tid när jag 
börjar jobba sedan”, svarar jag lite för att testa honom. ”Jag tycker att en relation alltid är i 
vägen”, säger jag samtidigt som jag osäkert skrattar till lite. Det håller inte han med om och 
talar på ett självklart sätt om för mig att man måste ha en relation. ”Du ska ha en relation”, 
säger han till mig på ett sätt som om inget annat existerade, precis som han vänligt men 
bestämt hade sagt: ”Du ska gifta dig, jag ska komma på ditt bröllop” ett halvår tidigare då jag 
på hans sons bröllop hade förtydligat att jag inte tänkte gifta sig. Samtalet avbryts när en annan 
person kommer ifatt oss och ingen av oss verkar ha någon större lust att fortsätta. Släktingen 
har sagt sitt och jag känner att det hade varit intressant att fortsätta med att fråga honom om 
hans syn på vad en relation hade som gjorde att den var så viktig. Men jag orkar inte, jag vill 
bara njuta av naturen. 

Den ovan citerade berättelsen är hämtad från min verklighet. Det var genom egna erfarenheter 
och mycket funderingar kring normer om tvåsamhet som idén för denna studie växte fram. Den 
verklighet jag refererar till utspelar sig i dagens Sverige som är en del av det västerländska 
samhälle där hushållen förväntas bygga på romantisk kärlek vilket förstås som två personers 
starka bindning till varandra, både sexuellt och emotionellt.1 Detta ideal växte fram under 1950-
talet som ett resultat av ökad tillgång till utbildning för kvinnor. Genom detta förändrades den 
traditionella familjen, vilken sågs som samhällets viktigaste förutsättning, från att vara ett 
ekonomiskt kontrakt till att baseras på den romantiska kärleken.2  För att återgå till dagens 
Sverige är det med sina 29 procent ensamboende vuxna personer ett av de länder i världen där 
ensamboendet är som vanligast. Hur många av dessa som i sin tur är singlar kan vi inte veta men 
åldersspridningen på den ensamboende vuxna befolkningen är relativt jämn.3 Det betyder att det 
inte bara är ungdomar och pensionärer som bor ensamma, den grupp som det annars inte finns 
samma förväntningar på att de ska leva i en tvåsam relation eller i en familj.4 Singellivet kan 
förstås vara vanligt förekommande och även accepterat, men det kopplas oftast till en begränsad 
period av en persons liv. En studie som gjorts vid Institutet för framtidsstudier visar att en stor 

                                                 
1 R.W. Connell, Om genus, (Göteborg, 2003a), s.87 
2 Leonard Cargan, Being single on Noha´s ark, (Lanham, 2007), s.10 
3 Statistiska centralbyrån, http://www.scb.se/templates/tableOrChart____163554.asp och Euromonitor,  
http://www.euromonitor.com/Articles.aspx?folder=One_person_households_Opportunities_for_consumer_goods
_companies&print=true,  2008-05-12 
4 Anna-Liisa Närvänen, “Age, Ageing and the Life Course” I Changing Worlds and the Ageing Subject. Dimensions in the 
Study of Ageing and Later Life, Britt-Marie Öberg mfl (ed.), (Aldershot, 2004), s.65-68 och Eva Sandstedt, Att bo ensam. 
Om enboendeliv i Sverige, (Stockholm, 1991), s.18f 
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del av de 25 till 40- åriga personer den byggdes på själva har valt sin livsstil men att den dock 
betraktas som en transportsträcka där ett parförhållande och en traditionell familj är målet.5

Min magisteruppsats kommer att lyfta fram personer som bor ensamma och lever som 
singlar. Inom queerteorin finns sen tanke om att gränserna för vad som är kulturellt begripligt 
kan vidgas om variationerna på hur ett liv kan levas synliggörs.6 Jag kommer att belysa normer 
om tvåsamhet genom att lyfta fram ensamboende singlars berättelser om sina liv. Min ambition är 
även att dessa berättelser ska få representera ett möjligt levnadssätt bortom den tvåsamma 
relation som anses vara det mest självklara sättet att leva ett liv på. Jag kommer i denna uppsats 
att tala om informanterna i termer av ensamboende singlar. Begreppet ensamboende kan 
betraktas ha en negativ klang,7 men genom att använda denna term i en studie som lyfter fram de 
ensamboendes egna berättelser vill jag försöka vinna tillbaka ordet för att låta det spegla ett mer 
socialt accepterat tillstånd. Valet av begrepp för benämningen av informanternas civilstånd ter sig 
inte självklart. Under arbetets gång har jag omtalat dem som att de lever utan en fast partner. 
Dock menar jag att denna benämning befäster det fasta tvåsamma livet som norm och ger en bild 
av att informanterna saknar något. Jag väljer därför att huvudsakligen använda mig av den något 
problematiska termen singel. Detta begrepp väcker ofta vissa associationer vad gäller en speciell 
singellivsstil som beskriver det självständiga livet i storstaden. Begreppet singel kan även ses vara 
åldersrelaterat då föreställningen om singellivet knyts till en viss fas av en persons liv.8 Jag hoppas 
därför att läsaren av denna uppsats kan försöka se bort från förutbestämda förståelser om de 
singelkvinnor och män jag kommer att lyfta fram. 

Min ambition med denna studie är att kritiskt granska normer om tvåsamhet utifrån 
ensamboende singlars förståelse av sina liv. Problemformuleringen kommer att angripas med 
hjälp av queerteorins förståelse av heterosexualitet samt diskurspsykologins retoriska perspektiv. 
Studien syftar till att undersöka hur ensamboende singlar förhåller sig till normer om tvåsamhet i 
berättelser om dem själva och deras liv. Att studera förhållandet till normer innebär enligt mig en 
undersökning av hur en person bemöter så väl som påverkas av dem. Detta syfte kommer att 
angripas med hjälp av följande frågeställningar: 

• Hur byggs berättelserna om informanternas liv upp som möjliga sätt att leva på? 
• Hur tar informanterna avstånd från normer om tvåsamhet? 
• Hur närmar sig informanterna normer om tvåsamhet? 

Disposition 
Inledningsvis läggs en grund för studiens relevans genom en beskrivning av tidigare forskning 
inom ämnet. Därefter redogör jag för kontakten med fältet där informanter och materialets 
tillblivelse beskrivs. Min egen roll i forskningsprocessen behandlas sedan i ett reflexivt avsnitt. 
Vidare presenteras det teoretiska och metodologiska ramverk som ligger till grund för förståelsen 
                                                 
5 Kristina Engvall och Jennie Bäckman, ”Hellre singel än ett halvdåligt förhållande?” i Framtider, Nr.2 (2004), s.4-9 
6 Tiina Rosenberg, Queerfeministisk agenda, (Stockholm, 2002), s.72 
7 Sandstedt (1991), s. 14 
8 Lissa Nordin, Man ska ju vara två. Om män och kärlekslängtan i Norrländsk glesbygd, (Stockholm, 2007), s. 159ff 
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av problemområdet. Här presenteras min användning av queerteori, ett åldersperspektiv samt 
diskurspsykologi tillsammans med en detaljerad beskrivning av hur analysen växt fram. Analysen 
presenteras sedan följt av en diskussion. Studien avslutas med en kort sammanfattning.     

Tidigare forskning 
Jag kommer här att redogöra för tidigare forskning som berör ämnet ensamboende, singlar och 
ogifta för att sedan motivera varför min studie är relevant. I förståelsen av min analys använder 
jag flera av dessa verk men några presenteras endast för att ge en bild av vad som tidigare skrivits. 

Inom svensk forskning finns två studier av ensamma män på landsbygden vilka skrivits av 
Lissa Nordin och Bo Nilssons. De lyfter fram upplevelser av ensamheten som något 
problematiskt i förhållande till normer och förväntningar. Nilssons studie visar att normer om 
tvåsamhet inverkar på identitetsskapandet och synen på kroppen där de män som studeras 
tillskriver sig själva en viss manlig kroppslig kompetens. Ungkarlsskapet kan enligt Nilsson 
därmed förstås reproducera föreställningar om manlighet samt befästa heterosexualiteten som 
norm.9 Nordin kommer i sin studie fram till att den norrländska landsbygdens uppbyggnad 
påverkar de studerade männens förhållande till kärlek och sexualitet. Hon menar att denna plats 
är knuten till en heterosexuell manlighet vilken vilar på utövandet av en ”rätt” form av tvåsam 
kärleksrelation till en kvinna. Männen i denna studie lyckas enligt Nordin inte leva upp till detta 
ideal då de antingen lever ensamma eller har sökt sig till en mer oacceptabel form av parrelation 
som byggs upp på beroende snarare än kärlek.10 Ursula Kalizewska och Terese Petersson skriver 
om singelkvinnors skapande av en självständig identitet bortom dikotomin man/kvinna. De 
menar att singelkvinnor i stor utsträckning tagit sig ur ett patriarkalt levnadssätt och blivit mer fria 
samtidigt som diskursen om tvåsamhet och familjebildning påverkar deras upplevelser och 
erfarenheter av sina liv.11 Jag har även funnit två studier skrivna i slutet av 1980 och början av 
1990-talet som behandlade fenomenet ensamboende och ensamhet då de ännu inte var så 
uppmärksammat. Dessa som skrevs av Eva Sandstedt samt Maj Fant och Johannes Olivegren 
syftade till att utmana negativa föreställningar om ensamboende och ensamhet. Sandstedts studie 
visar ensamboende personers livs orienterar mot antingen arbete, vänner, förälderfamiljen eller 
ensamhet där hon menar att dessa liv upplevs som både fria och isolerade.12 Enligt Fant och 
Olivegren är ensamhet ett resultat av att samhällsförändringar styrt in oss i olika situationer.13  

Inom den internationella forskningen har jag bland annat kommit i kontakt med två 
amerikanska studier som belyser singlars livssituation. Leonard Cargan belyser olika stereotypa 
bilder av singeln som en omogen och självisk person som valt bort äktenskapet. Bilden av 

                                                 
9 Bo Nilsson, ””Gammpojkar”- kropp och maskulinitet i heterosexualitetens periferi” i Kulturella perspektiv. Svensk 
etnologisk tidskrift, Vol. 5, Nr 3 (1996), s.21ff 
10 Nordin (2007), s.185ff 
11 Ursula Kalizewska & Terese Petersson, ”Man får ju lära sig att det ska vara lyckan”. En grupp kvinnor om att inte leva inom 
en parrelation och att förhålla sig till tvåsamhetsnormen, Psykologiexamensuppsats, Institutionen för Psykologi, Lunds 
universitet, Vol. 4, Nr 12 (2002), s.59-75 
12 Sandstedt (1991), s.17f, 101-186 
13 Maj Fant & Johannes Olivegren, Ensamliv, (Stockholm 1986), s.160ff 
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singellivet karakteriseras enligt Cargan ofta av lycka och ensamhet på samma gång samt att singlar 
spenderar mer tid med att arbeta och ha kul än vad de som är gifta eller har familj gör. I studien 
läggs det fram att giftermål och familjebildning ännu är det amerikanska samhällets norm och där 
det ökade antalet singlar till stor del är ett resultat av att åldern för giftermål ökat. Han menar att 
denna norm inverkar på viljan att gifta sig där singellivet snarare är ett resultat av att inte ha hittat 
den rätta än av att man valt bort äktenskapet.14 Tandance McDill med flera belyser hur 
heterosexuella ogifta kvinnor över 40 år upplever sina livssituationer. De kommer fram till att 
många av kvinnorna ser singelskapet som något som lett till frihet och personlig mognad. De 
menar att den egna familjestrukturen stått som förebild för dessa kvinnor då flera av dem 
antingen hade en förälder eller ett syskon som levde ensamma.15 Tuula Gordon behandlar i en 
tvärnationell studie singelkvinnor från London, San Fransisco och Helsingfors. Hon redogör för 
hur singelkvinnor från dessa tre olika städer skapar självständighet och oberoende samtidigt som 
de stöter på social exkludering från det privata och det offentliga livet. Gordon menar att dessa 
kvinnor skapar individualitet och oberoende som kvinnor, utan att anamma manliga beteenden. 
Enligt henne är det sociala medlemskapet en viktig del i formandet av själsvändighet där ett 
välfärdsystem som är svagt eller byggs upp för familjen i större grad bidrar till att singelkvinnor 
marginaliseras.16 Marginaliseringen av singelkvinnor belyses även av Amy M. Froide där hon visar 
hur kvinnor i det förmoderna engelska samhället försökte ta plats som vuxna 
samhällsmedborgare samtidigt som deras betydelse osynliggjordes. Enligt henne har det 
historiska osynliggörandet av kvinnor bidragit till den normerande position kärnfamiljen besitter 
idag.17 Howard P. Chudacoff skildrar hur ogifta män som subkultur tog plats i Amerika under 
1800-talets slut. Han lyfter fram de ogifta männens status som ofullbordade män vilken kom att 
förändras i takt med att manligheten omvandlades. Den växande gruppen självständiga ogifta 
män förändrades enligt honom från att vara en skrämmande del i samhället till att mer ses som 
ett ideal för den nya självständiga manligheten, vilken växte fram i samband med kvinnans intåg i 
det offentliga livet.18  

Jag menar att det finns behov av forskning kring ensamboende singlar då det tidigare 
forskningsområdet är relativt litet, framför allt vad gäller samtida studier. En stor del av den 
tidigare forskningen lyfter fram hur ensamboende, ogifta eller singlar lever sina liv och hur 
samhällets syn i form av fördomar ser ut idag (eller då studien skrevs) och har sett ut historiskt 
sett. Med min studie vill jag lyfta fram informanternas egen syn på sina liv där fokus ligger på att 
studera normer om heterosexuell tvåsamhet i konstruktionen av deras liv. Jag vill därmed komma 
åt hur normerna påverkar hur informanterna skapar och upplever sina liv snarare än hur de 
verkligen lever. Den tidigare forskningen skiljer i det flesta fall på män och kvinnor där dessa kön 
oftast behandlas separat i olika studier. Jag har intervjuat både kvinnor och män då jag valt att gå 
                                                 
14 Cargan (2007), s.37-57 
15 Tandance McDill mfl., “Ageing and Creating Families: Never-Married Heterosexual Women Over Forty” I Journal 
of women & aging, (2006) Vol.18, Nr.3, s.37-50 
16 Tuula Gordon, Single Women. On the margins?, (Basingstoke, 1994), s.1f, 30, 165-198 
17 Amy M. Froide, Never married, (New York, 2005), s.7 och s.217ff 
18 Howard P. Chudacoff, The age of the bachelor: creating an American subculture, (Princeton, 1999), s.3ff, 103, 217-247 
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in i forskningen med ett perspektiv som inte automatiskt gör skillnad mellan dessa kön. Min 
ambition är därför inte att undersöka hur förhållandet till normer om tvåsamhet skiljer sig mellan 
könen. I de fall jag stött på skillnader finner jag det dock relevant att lyfta fram hur 
informanterna, utifrån sina förståelser av kön, konstruerar sina verkligheter på olika sätt. 

Materialets tillblivelse och kontakten med fältet 
Här presenteras hur jag samlat in det empiriska material som analysen är uppbyggd på. Jag 
kommer att börja med att introducera mina informanter för att sedan redogöra för hur jag kom i 
kontakt med dem samt hur intervjusituationen fortskred. Detta lyfts även fram i relation till etiska 
aspekter. 
 

Informanterna 
Informanterna består av tre kvinnor och två män i åldrarna 24-51 år som bor ensamma och lever 
som singlar. Jag har valt att samla informanter inom detta åldersspann då det är under denna 
livsfas som vi förväntas ingå i en relation med eller redan leva med en vald livskamrat.19 Genom 
att lyfta fram ensamboende singlar som befinner sig i denna ålder menar jag att normen om 
tvåsamhet tydliggörs på ett annat sätt än vad jag skulle ha kunnat göra om jag lyfte fram yngre 
eller äldre personer. 

Jag har valt att kalla de fem informanter som intervjuats för Cathrine, Maud, Linus, Ola 
och Hanna. De bor alla i relativt centralt belägna lägenheter i två olika medelstora städer i Sverige. 
De arbetar inom olika slags yrken och några har akademisk bakgrund. Cathrine är 43 år och har 
bott ensam och varit singel i hela sitt vuxna liv. Maud är 51 år och har bott tillsammans med sin 
son tills han blev vuxen. Hon var tidigare gift i ett och ett halvt år med sin sons pappa. Linus är 
24 år och har varit singel i två år. Han har bott tillsammans med en kompis innan han flyttade till 
egen lägenhet och har under tonåren och sitt tidiga vuxna liv levt i partnerrelationer. Ola är 51 år 
och bor tillsammans med en vuxen son. Han har varit gift ett antal år men skiljt sig och levt som 
singel i sju år. Hanna är 38 år, hon har bott ensam i åtta år och har de två senaste åren levt som 
singel. Hon har tidigare i sitt liv levt med en man som hade barn.  
 

Fältkontakt, intervjuer och etik 
I sökandet efter informanter har jag försökt att nå ut till en bred publik i strävan att få en så stor 
spridning på informanter som möjligt vad innebär ålder, yrkeskategori och kön. Jag kom i kontakt 
med fältet genom formulerandet av ett informantbrev där jag kort beskrev min studie och vilka 
personer som söktes. Brevet bifogades med ett mejl som skickades till personalansvariga inom 
olika kontor och arbetsplatser inom en kommun i en medelstor stad i Sverige, där jag bad om 
deras hjälp att nå informanter. Jag har även sökt informanter genom att berätta om min uppsats 
för personer inom och utanför mitt eget kontaktnät. Tillexempel sökte jag upp en sida på internet 
som riktade sig åt singlar där ansvarig person för sidan kunde hjälpa mig med kontakter.  
                                                 
19 Närvänen (2004), s.65-68, Detta kommer vidare att beröras under avsnittet Teoretisk och metodologisk referensram.  
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Jag valde att genomföra intervjuerna hemma hos informanterna och med hjälp av en 
semistrukturerad intervjuguide20. Att intervjua hemma hos informanterna blev för mig ett ganska 
självklart val då ämnet berörde frågor om boende och livssituation. Heléne Thomsson menar att 
hemmet är en plats där informanten känner sig avslappnad vilket kan bidra till att hennes vilja att 
prata gynnas.21 Genom att jag kom hem till informanterna fick de tillfälle att introducera mig till 
sina hem vilket bidrog till att intervjusituationen fick en avslappnad inledning. Den intervjuguide 
jag använde mig av bestod av fem teman som utarbetats utifrån mitt syfte. Dessa berörde 
informantens självbild samt synen på och upplevelser av ensamboendet, singelskapet, tiden med 
sig själv och omgivningens bemötande. Under varje tema hade jag formulerat några underfrågor 
som skulle fungera som underlag för att hålla samtalet kring de olika temana igång. Dessa 
underfrågor omarbetades under arbetets gång då jag genom erfarenhet från tidigare intervjuer 
omformulerade ett par frågor för att utarbeta en så väl anpassad intervjuguide som möjligt. Under 
första intervjun växte ett tema upp om tankar kring framtid och dåtidens tankar kring nutid, 
vilket jag valde att använda i de nästkommande intervjuerna. Intervjuguiden som jag innan 
intervjuerna lärt mig utantill fungerade som ett stöd snarare än en mall genom att jag fritt 
behandlade dess frågor i oberoende ordning. Samtliga informanter hade väldigt lätt att berätta om 
sin livssituation så min roll i samtalet var relativt tillbakadragen. Jag flikade in med en följdfråga 
om informanten kom in på något som jag ville skulle utvecklas eller för att driva samtalet 
ytterligare framåt samt introducerade de teman informanten skulle berätta om. Varje intervju 
avslutades med att jag frågade om informanten själv ville lyfta fram något. 

Intervjuerna spelades in på minidisk och transkriberades då det nedskrivna textmaterialet 
stod till grund för utförandet av analysen. Intervjulängden för samtliga intervjuer blev mellan en 
till en och en halv timme och varje transkriberad intervju resulterade i 18 till 26 sidors text. 
Diskurspsykologerna Jonathan Potter och Margreth Wetherell lyfter fram vikten av att inte samla 
ett för stort material då denna metod kräver en noggrann tidsödande analys samt att ett stort 
lingvistiskt mönster kan finnas bland ett fåtal intervjuer.22 Vid insamlingen av materialet 
upptäckte jag att fem intervjuer tillfredställde mitt behov av data.  

Under utförande och behandling av intervjuer har jag följt Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. De syftar till att 
forskning inte får bedrivas på ett sådant sätt att samhällets medlemmar tar skada och de måste 
skyddas mot insyn i exempelvis sina livsförhållanden.23 I den första kontakten med 
informanterna, som skett via mejl eller telefonsamtal, informerades de om att de kommer att 
behandlas anonymt samt att det de berättar endast kommer att användas till min forskning. Innan 
jag påbörjat intervjun poängterade jag ännu en gång att deras uppgifter kommer att användas 
med försiktighet samt att intervjun är frivillig och att de därför har rätt att avbryta om de ångrar 
                                                 
20 Seminstruktuererad intervjuguide innebär att forskaren i förväg format teman och frågor för intervjun vilka syftar 
till att öppna upp för informantens fria svar. Se Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö, 2004), s.301f 
21 Heléne Thomsson, Reflexiva intervjuer, (Lund, 2002), s.82 
22 Jonathan Potter & Margeret Wetherell, Discourse and Social Psychology: beyond attitudes and behavior, (London, 1987), 
s.161 
23 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, ISBN:91-7307-008-4 
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sig. Informanterna behandlas i denna studie anonymt genom att de beskrivs på ett sätt som 
utelämnar detaljer som kunnat hänvisa till vilka de är. Deras namn samt namn på vänner och 
platser som de nämner under intervjun har fingerats. 

Reflexivitet 
Jag har valt att skriva min studie utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv och finner det 
därför naturligt att hämta kraft från detta en självreflexiv diskussion om rollen som forskare. 
Potter och Wetherell menar att det aldrig kan finnas en versionsfri eller oberoende representation 
verkligheten.24 Jag kan därför aldrig som forskare ta mig ur min egen förförståelse om det ämne 
jag studerar för att nå en objektiv tolkning av verkligheten. Jag beträder alltid mitt fält med en viss 
förförståelse om forskningsämnet, vare sig det handlar om fördomar om ett avlägset ämne eller 
självupplevda erfarenheter. Min förförståelse kan förstås ha påverkat hela forskningsprocessen 
vad gäller allt från formulering av forskningsfråga till skrivandet av analysen där vissa delar lyfts 
fram framför andra. Jag har under denna process anammat ett reflexivt tänkande över min 
forskarroll. Jag valde att gå in i forskningen genom att kartlägga mina egna tankar och upplevelser 
om ensamhet och tvåsamhet där allt som rörde ämnet skrevs ner. Dessa erfarenheter 
analyserades i syfte att bekanta mig med mitt eget förhållningssätt till ämnet.  

Jag har även reflexivt begrundat valet av informanter i relation till min forskningsfråga. 
Mats Börjesson och Eva Palmblad menar att forskaren automatiskt inringar en kategori i valet av 
forskningsämne och därmed utesluter andra tänkbara.25 Jag ringade i informantbrevet in vilka 
personer jag ville komma i kontakt med genom att peka ut ålder, boende- och civil status. Genom 
detta skapade jag en kategori för vilka personer jag ville intervjua trots att syftet med min studie 
är att utmana kategorier. Detta problem är även något som queerteoretikern Judith Butler 
förhåller sig till.26 Jag tolkar hennes resonemang som att vi måste utgå från befintliga kategorier 
för att kunna utmana dem. Min uppsats syftar till att lyfta fram en grupp som jag menar har förts 
bakom ljuset av en annan. Jag ser även en betydelse av att intervjua alla som definierar sig som 
tillhörande av denna grupp då jag försökt att undvika ifrågasättandet av informanternas definition 
av sig själva. Begreppet ensamboende har exempelvis av en informants tolkning likställts med 
sammanboende med barn. 

Börjesson och Palmblad talar om vikten av att forskaren införlivar sig själv i analysen av det 
insamlade intervjumaterialet.27 Min inverkan på de intervjuer jag genomfört kan förstås genom 
mitt val av ämne och frågeteman samt hur jag presenterat det för informanterna. Jag har valt att 
vara öppen inför informanterna med det faktum att jag själv är ensamboende och singel på grund 
av att jag har velat visa att jag inte går in i forskningen med avsikten att kritisera deras 
livssituation. I min analys av informanternas utsagor kommer jag delvis att titta på hur de 

                                                 
24 Jonathan Potter & Margaret Wetherell, “Discourse: noun, verb or social practice” I Philosophical Psychology, (1990) 
vol.3, Nr 2/3, s.3 
25 Mats Börjesson och Eva Palmblad (red.), Diskursanalys i praktiken, (Malmö, 2007), s.18 
26 Judith Butler, Könet brinner! Texter i urval av Tiina Rosenberg, (Stockholm, 2005), s.59-68 
27 Börjesson och Palmblad (2007), s.17 
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retoriskt bygger upp talet om sin situation för att försvara den mot kritik. Jag vill mena att det 
faktum att deras vetskap om att jag befinner mig i en liknande situation kan ha kommit att 
påverka deras tal om den. Det är mycket möjligt att informanterna i talet om sin sina liv använt 
en starkare försvarande retorik om en person som utgav sig för att starkt förespråka en 
parrelation hade genomfört intervjun. Analysen av intervjuerna kommer också att ske utifrån 
queerteorins förståelse av hur kön konstrueras. Det faktum att jag är en kvinna kan därför ha 
påverkat hur informanterna konstruerar sig själva som kvinnor och män. Marie Nordberg menar 
att mäns konstruktion av kön måste förstås både i relation till kvinnliga och manliga 
förväntningar och relationer.28 Konstruktionen av kön kan därför inte förstås bortom 
förhållandet till föreställda egna och motsatta kön. Detta blev även tydligt under intervjun med en 
manlig informant där han genom påpekandet av att jag som kvinna hade vissa egenskaper 
konstruerade sig själv som en man havande andra egenskaper. 

Analysen av intervjuerna bör förstås som min tolkning. För att läsaren ska kunna följa med 
i hur denna har växt fram kommer jag i följande avsnitt att presentera hur jag genomfört 
analysen. I presentationen av analysen har jag försökt lägga fram den på ett sätt som ger läsaren 
möjlighet att skapa egna tolkningar av mitt material. Detta sker genom att jag lyfter fram de citat 
som analyseras där jag pekar på specifika ordval som min tolkning grundar sig på. 

Teoretisk och metodologisk referensram 
Som teoretisk och metodologisk referensram har jag valt att använda mig av queerteori och 
diskurspsykologi. Queerteorin är det perspektiv som min studie tar utgångspunkt ur. Jag börjar 
därför med att presentera denna där jag lyfter fram de delar som är relevanta för min studie. Jag 
kommer även att presentera ett åldersperspektiv som kommer att användas för att utveckla 
förståelsen av heteronormativitetens verkan. Avslutningsvis kommer en presentation av hur jag 
har valt att använda mig av diskurspsykologin där jag även ger en mer detaljerad redogörelse av 
hur tolkningen av intervjumaterialet växt fram.   

Min användning av queerteori 
Queerteorin är en teori som vill utmana den allmänna uppfattning om kön och genus där 
dikotomin man/kvinna och heterosexuell/homosexuell står i fokus. Butler menar att kön och 
sexualitet är skapat utifrån en tvingande lag som har som syfte att dölja dess härkomst och få oss 
att tro att det som är lagens verkan egentligen är orsaken, alltså att kön och genus inte är 
konstruerade av denna lag utan att de är fasta och existerar bortom språket. Detta är vad hon 
kallar den heterosexuella matrisen vilken kan betraktas som en hegemonisk diskurs om 
obligatorisk heterosexualitet. Den heterosexuella matrisen visar på hur kroppar måste utgå från 
stabila kön för att bli kulturellt begripliga och den kräver en genusordning med två tydligt 
identifierbara kön/genus. Könen som är kvinnan och mannen definieras som varandras 

                                                 
28 Marie Nordberg, Jämställdhetens spjutspets? Manliga arbetare i kvinnoyrken, jämställdhet, maskulinitet, femininitet och 
heteronormativitet, (Göteborg, 2005), s.30 



 9

motsatser och ingår i en historiskt definierad hierarkiskt ordnad heterosexualitet där mannen 
positioneras över kvinnan. Butler menar att kön, genus och begär har en relation till varandra 
inom den heterosexuella matrisen där en maskulin man begär en feminin kvinna och en feminin 
kvinna begär en maskulin man. Butler ställer sig kritisk till distinktionen av kön och genus då hon 
menar att sexualiteten inte kan uppfattas som frigjord från kön. Hon menar att även kön bör 
förstås som en kulturell konstruktion utifrån den heterosexuella matrisen. Inom denna lag ses det 
homosexuella sättet att leva på som en kopia av heterosexualiteten som definieras som originalet 
men Butler menar att detta original bara är en illusion. Kön/genus är, enligt henne, en imitation 
som producerar ett tänkt original, det finns således inte något primärt ursprungligt kön/genus 
som dessa drag imiterar. Med detta ses heterosexuella identiteter som performativt konstruerade 
vilket innebär att kön/genus är något som görs och inte något som är och existerar bortom våra 
handlingar. Performativitet är ett begrepp som Butler till stor del utgår ifrån för att visa hur den 
heterosexuella matrisen konstrueras utifrån kön/genushandlingar.29 Tiina Rosenberg menar att 
detta innebär en förståelse av de handlingar som mannen gör sig till man genom och som 
kvinnan gör sig till kvinna genom. En man som sitter med särade ben och en kvinna som sitter 
med hoppressade ben är enligt henne exempel på performativa handlingar.30  

I min förståelse av hur tvåsamheten konstruerats som det mest fördelaktiga sättet att leva 
på finner jag queerteorins förståelse av den heterosexuella matrisens uppbyggnad användbar. 
Butlers förståelse av heterosexualitetens dynamik utgår från att den skapar en lag om nödvändig 
åtrå mellan personer med motsatt kön/genus, vilken bland annat verkar i reproduktionens 
syfte.31 I detta resonemang hämtar hon kraft från Gayle Rubin. Enligt Rubin ges olika 
heterosexuella handlingar olika värde beroende på samhällets syn på dess status. Hon menar att 
det sexuella utövandet inom ett tvåsamt förhållande som sker mellan två personer av samma kön 
och samma generation i reproduktionens syfte framställs som gott och naturligt. Ett sexuellt 
utövande som sker i grupp, ensamt eller mellan två personer som ej avser att gifta eller fortplanta 
sig ses däremot som något sämre och mer onaturligt. Genom dessa värdehierarkier menar Rubin 
att heterosexualiteten kan förstås på olika sätt där det finns en rad olika heterosexuella utövanden 
där bara några få av dem faller inom ramen för det utpekade normala.32 Den bild av 
heteronormativiteten som queerperspektivet tillhandahåller kommer att användas som en 
förståelse vad informanterna förhåller sig till i när de talar om sina liv. Butlers performativitet 
kommer att användas för att få en förståelse av de könshandlingar informanterna förhåller sig till 
i konstruktionen av det ensamma och det tvåsamma livet. Nordberg skriver hur hon i sin 
avhandling valt att använda beteckningen kön då den syftar både på den kulturellt konstruerade 
kroppen och de handlingar och egenskaper som denna tillskrivs och praktiserar.33 Likt Nordberg 

                                                 
29 Judith Butler, Genustrubbel. Feminism och identitetens subversion,(Göteborg, 2007) och Judith Butler, Könet brinner, (2005, 
Stockholm), Jämför Tiina Roosenberg ”Inledning” i Butler (2005) 
30 Roosenberg i Butler (2005), s.16 
31 Butler (2007), s.136f och Butler (2005), s.122f, 251f 
32 Gayle Rubin, ”Thinking sex: Notes for a radical theory of the politics of sexuality” I Vance (red.) Pleasure and 
danger: Exploring Female Sexuality. (London: 1984) 
33 Nordberg (2005), s.26 
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kommer även jag att använda mig av begreppet kön i en förståelse av att även konstruktioner av 
genus binds samman med konstruktionen av kön. 

Queerteorin måste dock förstås i relation till den kontext den skrivits inom där dagens 
svenska samhälle som mina informanter befinner sig inom kan skilja sig från 1980-talets USA där 
Butler och Rubins texter skrevs. Fanny Ambjörnsson menar att tid och rum spelar in i 
människors uppfattning av deras sexuella utövning. Genom att visa på hur synen på sex innan 
äktenskapet har förändrats från att ha varit något oönskat till att det idag snarare ses som normalt 
att ha haft ett rikt sexliv innan giftermålet lyfter hon fram Rubins värdehierarki som något 
föränderligt.34 Mark Graham för fram en liknande kritik mot Butlers teori då han genom studier 
av skvallermedier kommer fram till att homosexualiteten på samma sätt som heterosexualiteten, 
inte förs fram som något fel. Skvallerpressen framställer enligt honom inte homosexualitet som 
något exempel på underlägsenhet eller som en kopia av ett original i den mening Butler gestaltar 
heteronormativitetens verkan. Likt Ambjörnsson lyfter han fram den förändrade kontexten som 
en faktor till varför Butlers teori inte stämmer helt med hans studie. Han menar att acceptansen 
för homosexualitet är större i det svenska samhället än i det amerikanska och att dess förhållande 
till heterosexualiteten snarare bör förstås som en gråskala av likheter än som en kopia av ett 
original.35 Utifrån denna kritik menar jag att tvåsamhet och ensamhet inte kan ställas som 
varandras motsatser och att de heterosexuella normer som informanterna förhåller sig till bör ses 
som komplexa och föränderliga. Jag menar att den heterosexuella matrisen inte kan förstås som 
obligatorisk i Butlers bemärkelse då informanternas liv är exempel på handlingar utanför denna. 
Jag kommer istället att betrakta denna som en diskurs om en föredragen eller förväntad 
heterosexualitet. Stevie Jackson menar att det inte finns en heterosexualitet utan flera 
heterosexualiteter då den kan utövas på en mängd olika sätt. Istället för att tala om den rätta 
heterosexualiteten menar Jackson att vi bör tala om heterosexualitet i en förväntad form då denna 
förståelse av heterosexualitet ger utrymme för fler variationer.36 Min förståelse av förväntningar 
på tvåsamhet präglas enligt Jacksons resonemang som ens samling normer om tvåsamhet snarare 
än en norm. Butler och Rubins resonemang visar även att dessa normer är nära kopplade till 
fortplantning och familjebildning. Informanternas förhållande till tvåsamhetsnormer kan inte alla 
gånger skiljas från deras förhållande till familjenormer. Jag menar att tvåsamheten och 
familjebildningen går hand i hand under heteronormativitetens skapta bild av det förväntade livet 
där det senare kan ses som en förväntad utveckling av tvåsamheten. Jag kommer därför även 
belysa förhållande till familjenormer då jag menar att dessa inte går att hålla isär från synen på 
tvåsamhet.  

                                                 
34 Ambjörnsson, Fanny, Vad är queer, (Stockholm, 2006), s.91f 
35 Mark Graham, ”Den heterosexuella tragedin: Om myter och heterosexuella misslyckanden i massmedia:”, i 
Queersverige, Don Kulick (red.), (Stockholm, 2005), s.137-154 
36 Stivie Jackson, Heterosexuality in Question, (Californien, 1999), s.164 
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Ett åldersperspektiv 
Anna-Liisa Närvänen talar om ålder som en social konstruktion då hon menar att olika livs faser 
binds samman med olika normer och förväntningar. Hon menar att åldern är betydande för så väl 
tillgång till samhälleliga rättigheter som vilka förväntningar en individ ställs inför vad gäller 
handlingar, beteende och interaktion med andra människor. Giftermål eller parbildande samt att 
skaffa barn kan enligt Närvänen ses som en speciell fas i en persons liv vilket förväntas inträffa 
vid en speciell ålder.37 Chudacoff menar att sociala normer har gjort partnerskap och giftermål till 
en symbol för det vuxna ansvarstagande livet. Flickan blir enligt honom inte en kvinna innan 
giftermålet och moderskapet och pojken blir inte en man innan han intar rollen som far och 
beskyddare.38 Detta resonemang kan förstås som att konstruktionen av kön har betydelse i 
efterföljandet av handlingar förbundna med en specifik ålder. Dessa handlingar tar en person in i 
en förväntad livsfas och därmed också in i ett förväntat maskulint eller feminint beteende. Enligt 
Nordin kan det uteblivna klivet in i vuxenlivets åldersrelaterade handlingar förstås som att tiden 
har stått still genom att pojken aldrig blev man. Pojken klassas genom detta fortfarande som 
pojke och flickan som flicka då de ännu inte levt ut den heterosexuella matrisens begär.39 
Förståelsen av ålder som en social konstruktion i förhållande till när den förväntade tvåsamheten 
bör inträffa är med detta ett relevant perspektiv för förståelsen av heteronormativitetens verkan.  
 

Min användning av diskurspsykologi 
I min användning av det teoretiska och metodologiska angreppssättet diskursanalys har jag 
huvudsakligen utgått från Potter och Wetherells presentation av diskurspsykologin. De tar 
avstånd från den abstrakta innebörd som de menar att diskurser ofta beskrivs ha. Diskurser 
beskrivs enligt dem ofta med ordet ”tolkninsreportoarer” som syftar till mer vardaglig interaktion 
mellan människor.40 Potter menar att text och tal är förbundna med social praktik där 
beskrivningar måste förstås som delar av händelser vilka är inbäddade i större sammanhang.41 
Tolkningreprotoarer används enligt Potter och Wetherell för att skapa mening i konstruktionen 
av världsbilder samt som ett sätt för talaren att nå en handling. De menar att tolkningsreportoarer 
består av ett begränsat antal termer, beskrivningar och olika sätt att tala vilka ofta är samlade 
kring metaforer och livfulla bilder.42 Då jag i fortsättningen använder mig av denna förståelse 
kommer ordet diskurs att nyttjas då jag finner denna beteckning smidigare.  

Marianne Winther-Jorgensen och Louise Phillips menar att Potter och Wetherell har varit 
de mest centrala författarna inom diskurspsykologins utveckling och ifrågasättandet av den 
kognitiva psykologin.43 Den kognitiva psykologin förklarar, enligt Potter och Wetherell, 
individens förståelse av världen genom hennes mentala processer, rationella organisering av fakta 
                                                 
37 Närvänen (2004), s.65-68  
38 P. Chudacoff (1999), s. 8 
39 Nordin (2007), s.26ff 
40 Potter & Wetherell (1990), s.6 
41 Jonathan Potter, Representing reality. Discourse, rhetoric and social construction, (London, 1996), s.47, 105 
42 Potter & Wetherell (1990), s.6 
43 Marianne Winther-Jongensen & Louise Phillips,  Diskursanalys som teori och metod, (Lund, 2000), s.98 
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och funktionen av hjärnan. De hämtar istället kraft från den sociala identitetsteorin där de menar 
att människors beteenden ses som en konstruktion av mötet mellan individer i samhället.44 Potter 
och Wetherell ser mänskliga identiteter som diskursivt konstruerade vilka byggts upp av sociala 
och kulturella faktorer. Identiteter är enligt dem föränderliga och ingen person har bara en 
identitet då en förändrad kontext kan göra att en person ser på dig själv på ett annat sätt.45 Enligt 
diskurspsykologen Stuart Hall skapas en identitet genom att en person tillfälligt sluter sig till en 
version av de många jag som hon går och bär på.46 Tankar ses likt identiteter som socialt 
konstruerade. Potter och Wetherell menar att tron på att våra handlingar styrs av ett kognitivt 
inre gör att vi fortsätter att reproducera de handlingar som det sociala livet består av.47 Jag menar 
att detta kan förstås som att längtan efter att bilda par med en person av motsatt kön konstrueras 
vara något som finns inom oss. På grund av att vi tror att längtan är en inre kognition, och inte 
ser det som en social och kulturell överenskommelse eller struktur, fortsätter detta handlande att 
reproducera hur vi grupperar oss i samhället. Jag fårstår Potter och Wetherell teori som att de ser 
strukturen som till stor del är bestämmande men att det också finns utrymme för ett visst 
agentskap. De menar att subjekt formas inom diskurser men att det samtidigt ofta är analytiskt 
användbart att behandla redogörelser som om de var skapta för att nå strategiska mål.48 
Diskurser produceras enligt dem av lingvistiska resurser vilka talaren har möjlighet att välja 
mellan i användningen av språket. Detta bidrar till att det går att skapa många olika beskrivningar 
beroende på vad talaren är intresserad av. Potter och Wetherell lyfter även fram att diskurser är 
begränsande då vi ej kan ta oss ur vår diskursiva tolkning i förståelsen av världen. Diskursanalys 
syftar enligt dem såtillvida till att studera hur människor använder diskurser och hur diskurser 
använder människor.49

Jag har inspirerats av den användning av Potter och Wetherells diskurspsykologi som 
Rosalind Gill presenterar den i sin analys gjord på en intervju där en vegetarian redogör för sitt 
val av livsstil. Gill intresserar sig för att studera hur talet är designat för att skydda talaren från 
kritik. Hennes analys syftar till att titta på hur motiveringen för att bli vegetarian är organiserat för 
att erbjuda retoriskt skydd i ett samhällsklimat som många gånger ställer sig emot vegetarianism. 
Gills menar att analysen av ett uttalande inte behöver betyda att man kritiserar det då hon lyfter 
fram att hon själv är vegetarian och sympatiserar med dessa åsikter.50 Jag finner Gills 
utgångspunkt fruktbar i min studie då intresset för ämnet växt fram genom egna erfarenheter av 
ensamboende och singelskap. Likt Gills studie kommer jag att studera hur informanterna 
retoriskt bemöter hegemoniska diskurser i talet om sina liv. Jag har anammat Potter och 

                                                 
44 Jonathan Potter & Margaret Wetherell, Mapping the language of racism. Discourse and the legitimation of exploitation, (New 
York, 1992), s.46f 
45 Potter & Wetherell (1992), s.75-79 
46 Stuart Hall, ”Minimal selves” I Identity. The real me, ICA Documents nr. 6, London institute of the Contemporary 
Arts, (London, 1988), s.134 
47 Potter & Wetherell (1992), s.46f 
48 Potter & Wetherell (1992), s.93 
49 Potter & Wetherell (1990), s.3-7 
50 Rosalind Gill, ”Discourse analysis: practical implementation”, I Handbook of qualitative research hethods. For psychology 
and the social science, John T.E Richardson (red.), (Leicester, 1996), s.141-150 
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Wetherells syn på diskurser som både möjliggörande för ett visst agentskap och som begränsade. 
Därför kommer analysen även att innefatta hur informanterna påverkas av hegemoniska 
diskurser. För att kunna analysera detta förhållningssätt har jag hämtat verktyg från Potters 
presentation av samtalsanalys och retorik. Denna slags analys handlar om att titta på hur 
beskrivningar sätts samman för att göra dem användbara och effektiva.51 Den retoriska analysen 
syftar till att lyfta fram relationen mellan en beskrivning och alternativa beskrivningar och den 
tillhandahåller verktyg för att studera hur en talare rättfärdigar sin egen position och kritiserar en 
annans. Detta kan ske genom anstötande retorik som används för att underminera andras 
versioner eller genom försvarande retorik. En version kan undermineras genom ironisering där 
talaren på något sätt framställer den som felaktig och versionen kan stärkas genom att talaren 
konstruerar den som fast och faktiskt. Enligt Potter bidrar denna analys till att studera hur en 
berättelse byggs upp i form av faktakonstruktioner.52 Jag har lånat in det analytiska redskapet 
modalitet från Norman Fairclough för förståelsen av hur dessa faktakonstruktioner sker. Han 
menar att modaliteten visar på olika grader av tveksamhet där han skiljer på subjektiv och 
objektiv modalitet. Subjektiv modalitet innebär enligt Fairclough att talaren är synlig. I den 
objektiva modaliteten gör talaren sig osynlig och utgör sig för att presentera en objektiv sanning 
eller något som gäller för en större allmänhet. Han lyfter fram att graden av tveksamhet kan 
uttryckas på olika sätt med adverb som ”kanske”, ”möjligtvis” och ”definitivt”.53 Winter-
Jorgensen och Pillips visar exempel på hur pronomen man används som ett sätt att skapa en 
beskrivning av ett handlande som något generellt. Genom detta skapar talaren en bild av att den 
handling eller åsikt som återberättas inte är specifikt för henne då den skapas som något 
allmänt.54 Jag ser det fruktbart att analysera användningen av pronomen man enligt detta exempel 
för att få en förståelse av hur informanterna generaliserar sina uttalanden. Jag kommer också att 
titta på hur informanterna bygger upp extremformuleringar då Potter menar att dessa ofta 
används för att försvara, anklaga eller argumenttera för en viss sak. Denna retorik utförs ofta i 
beskrivningar av något där ord som ”jätte”, ”helt” eller ”alla” kan användas för att maximera 
beskrivningens betydelse.55 Jag väljer även att använda mig av diskurspsykologen Michael Billigs 
syn på attityder som en social konstruktion i förståelsen av hur informanterna kan tala emot sig 
själva. Han menar att det sätt varpå vi uttrycker våra attityder ej är retoriskt enkelt. Enligt honom 
påverkas argumentation av den retoriska kontexten genom att vi anpassar vårt sätt att 
argumentera efter vad som för tillfället anses accepterat. Vi väljer därmed mellan attityder 
beroende på hur vi kan framställa oss själva på bästa sätt.56 Billig menar även att tankarna kan 
pendla mellan olika alternativ där en person kan föredra ett alternativ framför ett annat för att 

                                                 
51 Potter (1996), s.62 
52 Potter (1996), s.107f 
53 Norman Fairclough, Discourse and social change, (Cambridge, 1998), s.158ff 
54 Winther-Jorgensen  Phillips, (2000), s.127f 
55 Potter (1996), s.187 
56 Michael Billig, Arguing and thinking. A rhetorical approach to social psycology, (Cambridge, 1982), s.225-230 
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sedan ändra position och sitt sätt att föra kritik.57 Jag förstår detta som att vi både aktivt väljer 
mellan och passivt påverkas av olika motsägande diskurser i vårt sätt att försvara och föra kritik. 

Den analys som kommer att presenteras nedan är ett resultat av en lång process av 
bekantande med mitt intervjumaterial. Forskare inspirerade av diskurspsykologi menar att denna 
metod saknar klarlagda procedurer för hur analysen bör utföras. De hänvisar till läsning och 
omläsning av materialet samt kodning för att identifiera teman.58 Min analysprocess påbörjades 
redan under intervjuerna och transkriberingen av dem då jag nedtecknade tankar kring vad som 
sagts, inte sagts och vilka eventuella motsägelser som fanns. Intervjuerna lästes sedan igenom ett 
antal gånger då sökningen av mötsägelser och samtalsämnen fortsatte. För att få en klarare bild av 
vad samtliga intervjuer hade gemensamt sorterade jag upp mitt material i större teman. Detta 
skedde genom att varje intervju kodades och tematiserades var för sig för att sedan sammanföras 
i övergripande teman. Dessa teman kom till stor del att visa olika sätt varpå informanterna 
presenterade och förhöll sig till sin livssituation. Jag använde mig av dessa teman i urvalet av 
analytiskt fruktbara citat ur de fem intervjuerna. Läsningen av de utvalda citaten öppnade upp för 
nya förstålelser för hur mitt material hängde ihop. Den slutgiltiga formen för hur jag valt att 
presentera min analys är ett resultat av flera prövande genomgångar av hur de utvalda citaten 
hänger samman. Istället för att presentera dem efter varje funnet tema kom jag att låta min 
forskningsfråga bestämma analysens utformning och därmed citatens relation till varandra. Den 
analys som kommer att presenteras nedan är uppdelad under tre rubriker som samtliga 
korresponderar med mina frågeställningar. De valda citaten som presenteras under varje rubrik 
representerar informanternas olika förhållningssätt till normer om tvåsamhet. Diskurspsykologins 
detaljerade retoriska analys följde mig under läsandet av intervjuerna men det var när dessa citat 
valts ut som denna kom att användas som mest utförligt. Syftet med diskurspsykologins är, som 
tidigare nämnts, att titta på hur språket används för att nå en speciell verkan, handling eller för att 
sätta talaren i ett fördelaktigt ljus.59 De tidigare presenterade verktygen användes för att spåra hur 
språket användes där jag formade en tolkning av vad informanternas syfte bakom den funna 
retoriken var. I denna tolkning förhåll jag mig till och lät inspireras av queerteorins förståelse av 
heteronormativitet och en förståelse av ålder som social konstruktion, vilka jag presenterat ovan, 
samt tidigare forskning kring ämnet vilken redovisas i studiens inledande del. 

Analys 
Jag kommer här att presentera resultatet av analysen av de fem intervjuer som genomförts. Som 
tidigare nämnts sker denna presentation tillammans med citat hämtade från intervjuerna.60 De 
representerar informanternas utsagor där jag i möjligaste mån återger precis vad de sagt. Jag har 
dock valt att ta bort mina egna skratt och medhållande inlägg då analysens fokus ej ligger på hur 

                                                 
57 Billig (1982), s.113f 
58 Winther-Jorgensen & Phillips (2000), s.121f och Gill i Richardson (1996), s.143f 
59 Potter & Wetherell (1992), s. 93 
60 I de fall då jag valt att förkorta ett citat visar jag att viss text klippts bort genom följande symbol: […]. Långa 
resonemang redovisas ibland med hjälp av kortare avsnitt i en text som beskriver de relevanta dragen. 
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dessa påverkat informanternas uttalanden. Jag kommer att lyfta fram vissa ord och meningar ur 
citaten som jag sedan skriver om. Dessa har kursiverats för att förtydliga att det är informanternas 
ordval. Vid ett par tillfällen har jag lagt in egna kommentarer i citaten då jag ansett att de krävt en 
förklaring till vad som avses.61  

I denna analys kommer jag att presentera hur informanterna förhåller sig till normer om 
tvåsamhet i berättelser om dem själva och deras liv. Jag kommer att presentera tre avsnitt vilka 
visar på olika förhållningssätt till dessa normer. Det första avsnittet handlar om hur 
informanterna talar om sina egna liv som möjliga levnadssätt. I det andra avsnittet kommer jag att 
visa hur de intar ett avståndstagande förhållningssätt till diskurser om det tvåsamma livet för att 
sedan avsluta med att visa hur de skapar det tvåsamma levnadssättet som något eftersträvansvärt. 

Ett möjligt alternativ 
Här kommer jag att redovisa hur informanterna för fram sin livssituation som ett möjligt 
levnadssätt. Detta sker hela tiden med tvåsamheten som referens vilket gör att talet om det egna 
livet är nära kopplat till ett avståndstagande från tvåsamheten eller en strävan efter den. Hanna 
för i citatet nedan fram sin livssituation som något som liknar den tvåsamma på ett sätt som 
skapar båda situationer som varken bra eller dåliga:  

 H: Men jag tycker man får passa på att njuta av det man har. Den stunden som man är i 
liksom. Att gå och sukta hela tiden efter något annat, det är inte bra. Det här att man kan bli 
tokig av sin situation men det kan man av vilken situation som helst. Så att jag tror att det löser 
sig. Och oavsett hur det blir så kommer det och. Mm, jag tror det.  
J: På vilket sätt kan man bli tokig över situationen då? 
H: Ja men det är som jag säger dom jag pratar med som är sambosar tillexempel, dom kan bli 
tokiga på sina män alltså. Dom är helt galna på dom. Samtidigt som jag kan känna också, jaha, 
nu kommer en fredag kväll igen. Ska jag sitta här och äta mina, ja, vad jag nu äter, min jävla 
middag själv. Jag kan bli tokig på det liksom. För att man är, man vill ha socialt, prata med 
någon. Det här mentala motståndet liksom. Nu sitter jag här igen liksom ensam och tycker, 
samtidigt som någon annan, min väninna sitter och bara har lust att slänga gaffeln i huvudet på 
sin karl istället. Förstår du, det finns alltid ytterligheter. Och bara önskar, jag vet, jag kan säga 
att jag vet säkert tio på rak hand som skulle välja, eller byta med mig så om dom kunde. 
Garanterat alltså, bara för att dom är så himla less på sitt parförhållande. Så det är det jag 
menar att man kan bli tokig oavsett hur man har det så kan man bli tokig. Jag har bara mig 
själv att tänka på då i så fall. Jag har i alla fall ingen annan att försöka påverka och vara tokig 
på. Så på så sätt så är det väl egentligen det bästa eller jag vet inte. Det finns inget bra, man kan 
inte säga så utan allting har sitt. Jag tror att det är så liksom. Var sak har sin grej liksom. Har sin 
tid. 

Argumentet att de som bor sambo, precis som Hanna, kan bli tokiga över sin situation förs fram 
med objektiv modalitet. Detta innebär enligt Fairclough att talaren frånsäger sig ansvaret för vad 
som sägs vilket skapar en bild av att uttalandet är baserat på sanning.62 Hon målar upp två 
parallella bilder där hennes situation gestaltas genom orden äta min jävla middag själv och där 
vännerna har lust att slänga gaffeln i huvudet på sin karl. Hanna skapar i detta argument en diskurs om 
tvåsamhet som irritation vilken likställs med en diskurs om ensamhet som avsaknad av mentalt 
motstånd. Att jämföra sitt liv med detta exempel på ett tvåsamt liv kan ses som en retorisk 

                                                 
61 Dessa har skrivits ut inom parentes och är utmärkta med epitet min anm., där anm. står för anmärkning.   
62 Fairclough (1992), s.225-236 
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strategi för att föra fram det egna livet som något normalt. Förståelsen av det egna livet skapas 
genom att sätta det i kontrast till en tvåsam relation. Hon för sedan med subjektiv hög modalitet, 
vilket innebär att talaren gör sig synlig63, fram att hon vet flera personer som skulle vilja byta med 
henne och förstärker detta med ordet garanterat. Genom detta skapas ensamboendet inte bara 
som ett alternativ för Hanna utan även som något personer som lever inom en tvåsam relation 
kan sträva efter. Hanna använder sig av en diskurs om det tvåsamma livet för att föra fram ett 
alternativ till det där hon kommer fram till argumentet att hon bara har sig själv att tänka på och 
ingen annan att försöka påverka och vara tokig på vilket skapar en bild av att hennes situation är 
fördelaktig. Genom detta skapar Hanna en diskurs om ensamhet där hon lyfter fram 
ensamhetens fördelar och nackdelar och värderar den som likvärdig med tvåsamhet. 
Ensamboendet läggs med detta fram som ett möjligt alternativ till tvåsamheten och inte som ett 
alternativ i sig. 

Ola för fram sin situation genom att berätta att han tycker att den är väldigt behaglig för att 
han inte behöver ta hänsyn till någon. Han målar upp sin frihet och sitt oberoende genom 
följande argument: jag behöver inte ställa några frågor till någon, jag spelar den musik jag vill samt det är 
ingen jag behöver diskutera med. Dessa argument refererar alla till en tänkt andra person där Ola lyfter 
fram sin situation genom att visa vad han kan göra nu som han inte kunnat göra om han delade 
livet med någon. Han lyfter genom detta fram sin livssituation genom att jämföra den med en 
diskurs om tvåsamhet som hänsynstagande. Hänsyn handlar i denna bemärkelse om att anpassa 
sig efter en annan i form av att diskutera, ställa frågor och inte alltid kunna göra som man vill. 
Ola avslutar sin berättelse genom att lyfta fram att han ändå skulle ha tagit hänsyn om han haft 
någon att ta hänsyn till: Men det hade man ju gjort om man haft någon bredvid sig i soffan. Då hade man ju 
frågat vad vill du titta på. Han övergår här från att tala i jag- form till den mer allmänna formen man. 
Genom detta skapar han en bild av att han, precis som alla andra, ändå skulle ha betett sig enligt 
den bild av tvåsamheten som han målar upp, om han haft någon att anpassa sig till.  Detta 
argument visar att normer om tvåsamhet hela tiden är närvarande i Olas liv. I en berättelse om 
sitt egna behagliga liv, som är bortom tvåsamhetens hänsynstagande, väljer han att lyfta fram sig 
själv som någon som ändå skulle klara av att leva det tvåsamma livet vilket skapas som mer 
allmänt. Genom att sätta in sig själv i en tänkt situation med en annan framställer sig Ola som 
hänsynstagande. Detta kan ses som ett sätt att skydda sig emot att uppfattas som hänsynslös, 
vilket Cargan menar är en stereotyp kopplad till singlar.64 Det liv han lever nu, som han i denna 
berättelse ändå talar för, beskrivs i termer av skönt och behagligt och med detta skapar Ola ett 
alternativt liv till det tvåsamma som han förhåller sig till.  

Både Hanna och Ola lyfter fram det egna livet genom att jämföra med det tvåsamma vilket 
visar att den tvåsamma tolkningsramen påverkar hur de uppfattar sina liv. Maud berättar om sin 
vardag på ett sätt som kan förstås befinna sig längre ifrån den tvåsamma tolkningsramen. Citatet 
nedan är ett svar på frågan vad den tid Maud spenderar med sig själv betyder för henne:  

                                                 
63 Fairclough (1992), s.225-236 
64 Cargan (2007), s.56ff, 190 
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M: Den betyder väldigt mycket, för om jag inte har tid med mig själv så känner jag själv att jag 
blir en, inte irriterad men jag längtar efter att få vara själv. Jag uppskattar det väldigt mycket att 
vara, ja få göra det jag vill helt enkelt. Har jag någonting att göra varje kväll i veckan så försöker 
jag att se till att inte tillexempel ha något att göra på lördag eller söndag för att kunna ha den 
här lediga tiden. Jag tycker att det är väldigt skönt. Och sen, nu tänkte jag bara på vad jag gör 
hemma men just det här att komma ut och gå, det tycker jag är jätte skönt. Somrarna åker jag 
väldigt gärna iväg och badar, det är jätte skönt. Jag tycker om och både sola och bada, jag 
tycker att det är jätte skönt […] jag brukar se till att jag har bil på sommaren, försöka se till att 
jag har en som håller över sommaren. För det tycker jag är jätte skönt då åker jag iväg […] Nej, 
det var jätte roligt. Så att, nej, ja tycker att det är skönt att vara själv. Jag kan inte säga att jag. 
Såhär i vardagen så saknar jag inte någon, det är bara skönt.  

I beskrivningen av sin vardag använder Maud språket retoriskt där hon genom att nyttja många 
positivt laddade ord förmedlar en bild av att hon är nöjd och uppskattar sitt liv. Hon lyfter fram 
att hon uppskattar att få göra det hon vill väldigt mycket där ordvalet väldigt mycket kan ses som en 
extremformulering för att göra situationen övertygande. Att detta sedan följs av orden helt enkelt 
visar på att Maud vill lyfta fram sin vardag som något okomplicerat, kanske ett enkelt sätt av 
livsnjutande. Den njutfulla karaktären av Mauds vardags berättelse förstärks sedan av att ordet 
skönt upprepas ett flertal gånger, hela tiden i kombination med orden väldigt eller jätte vilka 
förhöjer ordets positiva laddning. I denna berättelse är det tydligt hur Maud vill framställa den tid 
hon spenderar med sig själv i ett fördelaktigt ljus. Genom att studera hur flitigt hon använder 
retoriken för att förgylla går det att förstå denna berättelse som ett sätt att bemöta andra mer 
negativa tolkningar av ensamtid. Denna berättelse speglar en diskurs om det ensamma livet som 
något skönt och avslappnande. Till skillnad från Hanna och Olas berättelser verkar denna längre 
ifrån den tvåsamma tolkningsramen. Mauds berättelse kan istället ses som ett bemötande av 
diskurser som förespråkar ett tvåsamt liv. Maud bygger lite längre fram i intervjun på det 
argument som talar för det vardagsliv hon lever genom att referera till andra personer som hon 
tror inte vågar vara själva. Här bygger hon på en diskurs om stress vilken kopplas samman med 
metaforen gått in i väggen och för med detta fram argumentet att tiden med sig själv kan vara ett 
sätt att stanna upp och känna efter hur man mår. Genom att Maud på detta sätt refererar till en 
diskurs om stress och mående i talet om att vara med sig själv skapas denna tid som något som är 
bra för hälsan där de faktorer som avsaknaden av tid med sig själv leder till byggs upp som 
ohälsosamma. Att bygga upp sin situation i termer av en hälsoaspekt kan enligt Gill ses som ett 
retoriskt sätt att skydda sig mot kritik.65   

Självständighet  
Ett par informanter talade även om sig själva som självständiga där de förde fram att de själva 
alltid klarade av att lösa eventuella problem som deras livssituationer kunde bidra till. Hanna 
skapar i citatet nedan sin situation som ett alternativ bortom det tvåsamma beroendet av en man: 

J: Har du någon gång upplevt den livssituation som du lever nu som problematisk? 
H: Nej, nej. Jag klarar mig själv. Jag tjänar faktiskt ganska bra för att vara outbildad men, så jag 
har aldrig haft några ekonomiska problem eller. Problematisk… fast det enda som jag kan 
känna ibland, fast det går ju att råda bot på det men om jag är ute på krogen och typ ska gå 
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hem själv. Det tycker jag ser som ett problem så då tar jag alltid taxi. Fast då är det ju inget 
problem längre för att jag tar taxi. Du förstår så det, det är. Det kan jag ju känna att jag gärna 
skulle vilja gå igenom Stadsparken där uppe mitt i natten men det är jag inte helt säker på att 
jag skulle göra faktiskt. […] Fast däremot hade jag ett sällskap, hade jag en man som sällskap, 
då hade jag ju gått utan och känt mig särskilt besvärad, det tror jag inte.  Men annars tycker jag 
och vara, fast det är heller inte några bekymmer när man flyttar och sådär. Det kan ju vara 
tungt att bära och sådär men då får, då har man ju vänner. Då är man ju inte själv. Då får man 
ta hjälp av jobbarkompisar. Jag jobbar ju med bara män så att, det är inga problem. Lika om 
det händer tekniska saker som går sönder så kan man ju inte lita på att en man kan laga den då. 
Många män lämnar ju in det precis som en annan får göra liksom. Det kan jag inte påstå att jag 
känner.  

Varje problem Hanna räknar upp bemöts med konstaterandet att det inte är något problem då 
hon löser det själv. Genom att på detta sätt underminera sina egna argument om problematiker 
visar hon att allt går att lösa. Argumentet kopplas till en diskurs om heterosexuell tvåsamhet som 
vilandes på en teknisk trygg man, då de problem hon tar upp refererar till vad hon kunnat göra 
om hon haft en man vid sin sida. Hanna använder föreställningsbilden om män som trygga, 
starka och tekniska där hon både bekräftar och ifrågasätter den. Bekräftandet av män som trygga 
sker genom argumentet att hon kunnat gå genom parken på natten utan att ha känt sig särskilt 
besvärad om hon haft en man med sig. Bilden av män som starka används för att avfärda behovet 
av en tvåsam relation då hon visar att hon trots att hon inte lever med en man ändå, genom 
arbetskamrater har tillgång till deras styrka. Att bilden av att män kan fixa allt inte stämmer, som 
målas upp då hon konstaterar att även många män får lämna in, används som ett argument för att 
visa att Hannas situation ändå inte skulle ha gynnats av att ha en man i hushållet. Hanna bygger 
genom detta argument upp en bild av att hon själv kan lösa de problem som uppstår i hennes 
vardag och visar därmed att det liv hon lever är ett möjligt alternativ till den tvåsamma relation 
med en man som hon refererar till. Detta argument kan kopplas samman med förhållningssättet 
Avståndstagande från tvåsamheten då Hanna här visar att hon inte är i behov av en sådan relation.  

Maud berättar i citatet nedan som svar på samma fråga om hur hon löst problem som 
uppstått: 

J: Har du någon gång upplevt ditt livsval som problematisk eller din livssituation?  
M: Nej, ja det skulle väl ha varit när min son var liten och jag hade inte ett så välbetalt jobb, när 
det var knapert ekonomiskt. Visst då var det jobbigt tyckte jag. Det var jätte jobbigt emellanåt 
men det går ju det med. […] Så det är väl det enda som jag kan tycka, men inte, jag tror väl 
samtidigt att det var väldigt nyttigt, dom åren att känna att jag ändå klarade av det, att jag växte 
som människa, jag visste att jag klarar det här själv. Det kanske är det som gör att jag idag 
tycker att, nej, det är bekvämare att vara ensam för att jag vet att jag klarar mig. 

Argumentet inleds på ett tvekande sätt med orden: Nej, ja det skulle väl ha varit, och på detta sätt 
ger Maud en bild av att hennes livssituation inte är speciellt problematisk. I redogörelsen av de 
ekonomiska problem hon upplevt kopplas dessa ihop med ord som nyttigt och växte som människa.  
Genom detta kommer hon in på en diskurs om singelskapet som något som leder till personlig 
mognad där de ekonomiska svårigheterna omvandlas till fördelar med singelskapet. Argumentet 
jag vet att jag klarar mig förs fram med subjektiv modalitet där Mauds självständighet med hjälp av 
ordet vet byggs upp med hög trovärdighet. Likt Hanna tar Maud avstånd från att leva på ett annat 
sätt än ensam då hon ger en bild av att insikten att hon klarar sig gör det bekvämare att vara 
ensam. Hon sätter sedan sitt sätt att se på sitt liv i kontrast sina vänner som lever inom en tvåsam 
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relation: jag har förstått det på många av mina kompisar som jag pratat med, även om dom lever i ett förhållande 
som kanske inte är jättebra så väljer dom att vara kvar för att dom känner sig trygga. Modaliteten är objektiv 
där Maud lägger fram att kompisarna väljer att vara kvar. Med detta skapas en bild av att Mauds 
uttalande är sanning. Det självständiga alternativ som Maud för fram sätts genom detta i kontrast 
till en diskurs om tvåsamhet som något många väljer på grund av trygghet. Maud för genom detta 
retoriskt fram en bild av sig själv där hon skapar sitt självständiga liv i kontrast till tvåsamhetens 
osjälvständiga. Detta kan förstås både som en retorisk strategi samt att Mauds uppfattning av sig 
själv inte kan förstås som existerande bortom den tvåsamma diskursen.  

Alternativ heterosexualitet 
I de tidigare berättelserna förhåller sig informanterna mer eller mindre till diskurser om tvåsamhet 
då de lyfter fram sina liv som möjliga alternativ. De har i framlyftandet av sina liv närmat sig det 
tvåsamma livet för att dra paralleller till eller skapa distans till det. Här kommer jag att visa hur 
Ola lyfter fram sitt liv som ett alternativt heterosexuellt utövande där han till stor del imiterar en 
heterosexuell tvåsamhet. Detta sker delvis genom att han genomgående i intervjun visar att han 
umgås mycket med tjejer både sexuellt och vänskapligt samt hur han framställer relationen med 
sin son. Citatet nedan visar hur intervjun med honom inleddes: 

J: Jag tänkte att du ska få börja med att berätta om dig själv. 
O: Jag heter Ola Karlsson, jag är 51 år. Eh, har vart singel sen 2000 men har haft några 
studiebesök. Ett längre förhållande 2005, sommaren 2005 där hon var nyskild och hade barnen 
varannan vecka. Jag har ju min son heltid. Och eh i början hjälpte jag henne jätte mycket och 
jag märkte att min son vart svartsjuk. Och jag förklarade för den här Petra att vi kan vara 
kompisar och träffas och gå på bio och vi kan äta ihop och det här men vi kan göra det på 
mina premisser dom helgerna jag är ledig men det tyckte inte hon alls var roligt så hon var ifrån 
mig ett år ungefär men hon ringer mig med jämna mellanrum. 

Ola börjar hela intervjun med att berätta om några studiebesök och ett tidigare förhållande som han 
haft under tiden han varit singel. Detta kan förstås som att Ola är mån om att föra fram de 
kontakter med kvinnor, som det under intervjun framkommer att även studiebesöken är, som 
han har haft. Förklaringen till varför han idag inte har något förhållande läggs på sonens 
svartsjuka och byggs med hög subjektiv modalitet upp genom orden jag märkte. Ola förstärker 
senare under intervjun argumentet att han inte kan vara tillsammans med någon i följande citat: 
har man skiljt sig och två små pojkar som man sett inte mått bra vill man inte blanda in en massa nytt folk […] 
så länge Peter bor här hemma vill jag egentligen inte blanda in någon ny. Vi säger fiskpinnemamma. Genom 
användningen av pronomen man i detta argument ger Ola en bild av att han handlar på samma 
sätt som alla skulle ha gjort. Detta argument drar också på en biologisk kärnfamiljediskurs där 
Ola genom metaforen fiskpinnemamma för fram att det inte går att blanda in en ny så länge sonen 
bor hemma. Ola förhåller sig genom detta till normer om familjen där den familjebild en ny 
kvinna i hushållet skulle resultera i förs fram som omöjlig. Sonen används också som ett 
argument för att Ola redan lever i ett äktenskapsliktförhållande då han fortsätter argumentet med 
att säga: Nu är det han och jag och vi har som ett förhållande han och jag. Vi bara tittar på varandra och då vet 
han att jag är lite tjurig eller på mitt röstläge att nu är det inte bra. Talet om relationen till sonen som i 
jämförelse med ett förhållande till en fru återkommer i intervjun med Ola då han refererar till att 
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han: ställer precis samma frågor till honom som jag gjorde till mitt ex förut. Ola skapar med detta en diskurs 
om förhållande som en slags mental överenskommelse eller som ett speciellt sätt att ställa frågor 
till varandra på. Liknelsen med relationen till sonen som ett förhållande kan ses som en retorisk 
strategi där Ola för fram att hans liv till stor del liknar livet inom ett tvåsamt förhållande med en 
fru. Argumentet kan även förstås som att Ola vill visa att han kan leva upp till de egenskaper som 
han målar upp att en tvåsam relation innebär där han ger en bild av att han inte är förkastad från 
den tvåsamma heterosexualitetens ramar för alltid.66 I citatet nedan lyfter han fram sin relation till 
sina tjejkompisar:  

O: Så att min situation idag, det är nästan bara tjejkompisar, jag bjuder på mig själv med mina 
verktyg och fixar det och det och det och fixar det och sen behöver jag någon hjälp med några 
gardiner och köpa lakan och grejer så är någon här och tju,tju,tju,tju. Så är det så att det är 
ganska, ja ganska trevligt. 

I detta citat lyfter Ola fram att det nästan bara är tjejkompisar han umgås med. Han skriver in sig 
själv i rollen som man då han genom orden jag bjuder på mig själv med mina verktyg kopplar ihop sig 
själv med verktygen som kan sägas vara en symbol för manlighet. Han visar även att han tar 
distans från de kvinnligt förknippade sysslorna som att fixa med gardiner och köpa lakan genom 
att lyfta fram att någon annan hjälper honom med det. Ola lyfter i detta citat fram sig själv i 
termer av en heterosexuell maskulin man genom sitt sätt att visa att han umgås mycket med 
kvinnor och genom att lyfta fram att dessa relationer baseras på sysslouppdelning utifrån en 
föreställningsbild om kvinnligt och manligt. Skapandet av maskuliniteten förstärks också genom 
att den sätts i kontrast till det kvinnliga då Ola vid ett par tillfällen under intervjun påpekar att 
kvinnor inte ser verktyg. Den queer orienterade forskaren David Buchbinder lyfter fram olika 
strategier som män använder för att undvika att bli identifierade med kvinnliga eller homosexuella 
egenskaper. En av dessa är enligt honom att distansera det feminina ifrån det maskulina genom 
att bygga upp negativa attityder emot det kvinnliga.67 Detta skedde bland annat när han 
refererade till ett vattenpass han hade liggande i hallen som jag påpekade att jag inte såg. Hans 
svar på mitt uttalande löd: Nej, det är typiskt kvinnor, man ser inte sånt, man tittar på annat. Modaliteten 
är här objektiv vilket skapar en bild av det bara är så att kvinnor inte bryr sig om verktyg och 
användningen av pronomen man skapar detta som gällande alla kvinnor. Nilsson menar att en viss 
typ av manlighet oftast betonas då en person befinner sig i periferin av heterosexualitetetens 
normerande diskurser.68 Ola kan här förstås skapa sig själv som en person med manliga 
egenskaper i kontrast till de kvinnliga för att befästa sin egen roll inom heterosexualitetens 
ordning. Ola lägger fram denna form av heterosexuellt utövande utanför en tvåsam relation som 
ett alternativ genom sitt konstaterande att det är ganska trevligt. Berättelsen om de kvinnliga bekanta 
fortsätter i nästa citat där Ola lyfter fram den sexuella biten, vilket kan ses som ett grundkrav för 
att heterosexualtiteten ska bli fullständig:69

                                                 
66 Jämför Butler (2007) och Butler (2005) och Rubin (1984) 
67 David Buchbinder, Performance anxieties. Re-producing masculinity, (St. Leonards, 1998), s.124  
68 Nilsson (1996), s.17 
69 Jämför Butler (2005) och Butler (2007) och Rubin (1984) och Bushbinder (1998) 
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O: Jag måste säga att jag har väldigt mycket nya vänner och det är väldigt mycket kvinnor. Men 
det är inga kvinnor som jag nyttjar sexuellt eller har något sexuellt umgänge med utan det är 
tjejer som jag hjälper. Det är där, och dom ringer, du måste du komma hit, det är trasigt där 
och dom liksom. Jag tycker att det är jätte kul faktiskt och jag vill inte förstöra någonting med 
att strula med dom utan jag gör detta. Men ja, jo, givetvis, det är klart jag vill ha en älskling, det 
är ju det man vill ha. Man vill känna närhet och kramas och skämma bort och ja, you name it.  

Detta citat är en del av en berättelse om den vänskapssituation som förändrats sedan skilsmässan 
då Ola lägger fram att han inte kände sig så välkommen bland de gamla par- vännerna och därför 
har förvärvat nya bekantskaper. Förutom att lyfta fram att han har väldigt mycket nya vänner 
poängterar han även att det är väldigt mycket kvinnor. Med detta visar han att han har tillgång till 
kvinnor och han målar också upp en bild av att han gör valet att inte ha någon sexuell kontakt 
med dem. Valet byggs upp genom orden det är inga kvinnor som jag nyttjar sexuellt samt jag vill inte 
förstöra någonting med att strula med dom. Kvinnorna skapas som objekt som finns där för honom till 
att nyttjas sexuellt, där det är han som väljer att avstå från denna kontakt till förmån för 
bevarandet av vänskapen. I detta argument spelar Ola på den traditionella bilden om kvinnan 
som ett sexuellt passivt objekt, till fogs för mannens begär, vilken genusforskaren R.W Connell 
menar är en aktuell bild än idag.70 Extremformuleringen jätte kul används för att skapa denna 
relation som ett övertygande alternativ. Ola lyfter fram att han likt alla andra också har en längtan 
efter närhet. Med orden givetvis och det är klart i talet om att han vill ha en älskling ger Ola en bild 
av att hans längtan är självklar. Han visar att han känner precis som alla andra då denna längtan 
generaliseras med hjälp av pronomen man i uttrycket det är ju det man vill ha. Man vill känna närhet. 
Genom detta citat normaliserar Ola sig själv då han visar att även han känner en längtan efter en 
relation inom tvåsamhetens ramar där all kärlek koncentreras på en älskling.  

Ola kan genom dessa berättelser förstås lägga fram ett liv som så mycket som möjligt liknar 
det heterosexuella tvåsamma liv som enligt Butler förespråkas av den heterosexuella matrisen71. 
Han har här skapat en bild av att han på grund av att han bor med och tar hand om sin son inte 
kan leva inom en tvåsam relation. Han lyfter fram det liv han idag lever som något som till stor 
del liknar livet inom den tvåsamma relationen och han befäster även sina manliga egenskaper. 
Hanna Bertilsdotter hänvisar till det queerteoretiska begreppet performance anxiety då hon lyfter 
fram mäns rädsla för att inte kunna prestera heterosexuellt och därmed inte längre framträda som 
en riktig man.72 Utifrån detta går det att förstå att Ola i framförandet av sitt liv gör kön. Han gör 
sig i dessa berättelser till man och skapar med detta en bild av att manlighet kan utlevas även 
inom det liv han lever. Genom att lyfta fram att han har en längtan efter en älskling befäster han 
även att denna manlighet är heterosexuell och att det inte finns något hos honom som avviker 
från heterosexuella normer. Han lyfter fram det liv han lever som ett alternativt heterosexuellt 
levnadssätt som är ett resultat av att han för tillfället inte kan leva tvåsamt. Den manliga identitet 
som här skapas ger en bild av att det ändå är inom ett tvåsamt liv han platsar. 

                                                 
70 Connell (2003a), s. 99 
71 Butler (2005) och Butler (2007) 
72 Hanna Bertilsdotter, ”En särskild sorts öppen manlig (hetero)sexualitet” I Manlighetens omvandlingar. Ungdom, 
sexualitet och kön i heteronormativitatens gränstrakter, Thomas Johansson (red.), (Göteborg, 2005), s. 128f 



 22

Avståndstagande från tvåsamheten 

Jag kommer här att redovisa hur informanterna skapar olika diskurser om tvåsamhet och 
heterosexuellt familjeliv som de konstruerar ett avståndstagande ifrån. Dessa diskurser 
konstruerar kvinnligt eller manligt beteende inom tvåsamma relationer som något problematiskt, 
krävande eller ofördelaktigt. I citatet nedan skapar Maud ett kvinnligt könshandlande som hon tar 
avstånd ifrån: 

M: Sen gör många saker för att andra förväntar sig att man ska göra på ett visst sätt. Istället för 
att göra som dom själva vill. Så det tycker jag är jätte synd.  
J: Vad tror du det kan vara för grej dom gör då? Vad tänker du på? 
M: Eh, oj vad svårt att säga. Ja, men om vi tar såhär. Om du är en familj och sen så kanske 
tjejen egentligen inte har lust att åka till hans föräldrar varje söndag eftermiddag och fika. Men 
hon gör det ändå, hon vågar inte säga varken till honom eller föräldrarna, hans föräldrar att 
hon vill göra annat istället någon gång. Att man kanske inte behöver åka varje söndag då. Nu 
tar jag bara och hittar på någon, man jag menar just det här  
J: en sån grej. 
M: Ja att dom ställer upp på saker många tror jag. Särskilt kvi… vi kvinnor tror jag är väldigt 
bra på det och ställa upp för andra och inte göra det vi själva vill. Det tror jag. Det är i alla fall 
som jag känner igen mig själv att jag har gjort många gånger förr, när jag var yngre men nu har 
jag helt slutat med det. Jag går min egen väg kan man väl säga. Det är jätte skönt. 

Modaliteten är objektiv i argumentet där Maud lägger fram att många handlar enligt förväntan. 
Extremformuleringen jätte synd förstärker bilden av att det är något icke önskvärt. Detta 
handlande kopplas till en diskurs om heterosexuell tvåsamhet där förväntningshandlande gestaltas 
i en berättelse om en tjej som följer med till killens föräldrar och fikar varje söndag. I en diskurs 
om kvinnor relateras denna grupp till egenskapen att ställa upp för andra. Maud Skriver själv in 
sig i gruppen kvinnor genom att använda ordet vi i talet om den men avsäger sig egenskapen att 
ställa upp för andra då detta relateras till något hon gjorde när hon var yngre. Genom att på detta 
sätt gestalta kvinnligt beteende inom en tvåsam relation skapar Maud ett kvinnligt könshandlande 
som befäster hur gruppen kvinnor beter sig i relation till män. Avståndstagandet från detta 
kvinnliga könshandlande inom en tvåsam relation sker genom konstaterandet: Jag går min egen väg 
kan man väl säga. Genom detta målar Maud upp sig själv som självständig och oberoende av 
någon annans förväntningar. Enligt Nordberg kan uttalandet att gå sin egen väg förstås som ett 
skapande av en annorlundahet som förklarar den nuvarande positionen.73 Maud kan med detta 
förstås argumentera för sin situation genom att hon har brutit sig ur en allmän kvinnoidentitet. 
Att relatera förväntningshandlandet till något hon gjorde när hon var yngre samt att sätta det i 
kontrast till ett mer önskvärt självständigt beteende kan ses som ett retoriskt sätt att underminera 
den tvåsamma kvinnan. Bilden av självständigheten som något positivt förstärks med 
extremformuleringen jätte skönt. Avståndstagandet från detta könshandlande blir på detta sätt ett 
avståndstagande från den tvåsamma kvinnoidentiteten där Maud lyfter fram en självständig 
kvinnoidentitet utanför den tvåsamma ramen som något mer önskvärt. 

Även Cathrine tar avstånd från normer om tvåsamhet och även familjebildning genom att 
jämföra sig med andra. Detta sker i ett långt resonemang som växt fram ur frågan om hon någon 

                                                 
73 Nordberg (2005), s.253  
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gång känt press från andra att hon ska hitta den stora kärleken.74 Avståndstagandet sker genom 
att Cathrine beskriver sitt liv i kontrast till det allmänna där hon delar upp sig själv och andra i två 
kategorier. Cathrine målar upp en bild av att hon ända sedan gymnasietiden till nu rört sig i olika 
världar. I beskrivandet av sitt yrkesliv skriver hon in sig själv som hemmahörande i kategorin där 
det finns olika typer av människor där även de lite skumma hör hemma. Denna kategori som ofta 
benämns som vi präglas av att det sällan pratas barn och den målas upp som en annan slags värld, 
något speciellt och roligt. Denna värld skapas av Cathrine som speciell genom att hon benämner 
den som att det var något annat i förklaringen till varför hon inte kände sig utanför när hon inte 
hade någon pojkvän. I kontrast till detta vi målar Cathrine upp ett dom vilka hon positionerar sig 
ifrån. Detta kan utifrån en diskurspsykologisk syn på identitet förstås som att Cathrine genom en 
tillfällig tillslutning skapar en kollektividentitet där hon identifierar sig med de egenskaper som 
kategorin vi beskrivs ha.75 Kategori dom kan förstås som en beskrivning av vad Cathrine inte är 
och den byggs upp av personer som jobbar inom vård, data eller ekonomi samt går på vanliga 
gymnasieskolor. I beskrivandet av denna kommer hon in på en familjediskurs då dessa personer 
beskrivs bestå av en homogen skara människor där alla är ungefär lika gamla och där alla skaffar barn 
samtidigt. Denna kategori präglas enligt Cathrines beskrivning av barnprat, fester och pojkvän press. 
Hon konstruerar ett kvinnligt könshandlande genom att barnpratet endast kopplas samman med 
gruppen kvinnor. Följande citat visar hur detta sker: Vi pratar väldigt sällan barn. Det finns ju dom som 
har småbarn men det tror jag kan finnas arbetsplatser som, där kanske alla är lika gamla, bara kvinnor kanske, 
så kanske alla skulle sitta och prata barn. Att barnafödande är nära kopplat till en speciell utsatt ålder 
förs också fram i detta argument där de barnpratande kvinnorna även lyfts fram som lika gamla. 
Modaliteten i detta resonemang är objektiv vilket gör att Cathrine frånsäger sig ansvaret för 
beskrivningen av denna grupp av människor och lägger fram den som om det vore sanning. 
Distanseringen från andras liv och upplevelser blir tydlig i Cathrines beskrivning av att hon inte 
känner igen sig i den allmänna upplevelsen av gymnasietiden: När andra pratar om sin gymnasietid, det 
var inte den gymnasietiden jag hade. Detta resonemang kan ses som ett avståndstagande från det 
homogena tvåsamma familjelivet och som ett framförande av en alternativ livssituation. Detta 
sker genom att det egna livet förs fram som annorlunda, roligt och kreativt och ställs i kontrast 
till något homogent, vanligt. Cathrine skapar de kvinnor som präglas av barnprat som lika gamla 
samt tar avstånd från dessa genom att placera dem i kategorin dom. Genom detta skapar Cathrine 
ett avståndstagande från de åldersrelaterade förväntningar som diskurser om heterosexuellt 
familjeliv innefattar där hon lyfter fram ett liv bortom dessa förväntningar. Hon tar även avstånd 
från familjediskursens genusrelaterade handling, barnprat. Att koppla samman barnprat med 
kategorin kvinnor kan också ses som ett sätt att skapa heteronormativitetens par- och 
familjebildning som något traditionellt och omodernt.76 Det liv Cathrine lever får därmed en mer 
modern prägel där traditionella familjenormer inte gör sig påminda i samma grad. 

                                                 
74 Cathrine använde själv termen den stora kärleken i sin berättelse varpå jag valde att ställa denna fråga med hennes 
eget ordval. Se citatet på sidan 30. 
75 Jämför Winther-Jorgensen & Philips (2000), s.107f och Hall (1988), s.134 
76 Jämför, Nordin (2007), s.50 
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Maud och Cathrine kan i dessa två berättelser förstås ta avstånd från heterosexuella normer 
genom att gestalta könsidentifikationer som spelas på ett annat sätt än det som de målar upp sker 
inom ramen för tvåsamhet och familjebildning. Dessa berättelser kan i Butlers mening förstås 
som performativa,77 då Maud och Hanna skapar ett kvinnligt könshandlande som förbinds med 
diskurser om tvåsamhet och familjebildning. Dessa konstruktioner kan också ses som ett sätt att 
förhålla sig till normer om hur en kvinna i deras ålder bör leva och handla. De båda kan förstås 
rättfärdiga sina liv i relation till dessa normer genom att skapa det förväntade levnadssättet som 
mindre fördelaktigt. 

En krävande konstellation 
Diskurser om tvåsamhet som begränsande och krävande är genomgående i flera av intervjuerna. 
Genom att lyfta fram dessa i relation till den egna friheten skapas ett avståndstagande från det 
tvåsamma som visar att det egna livet är mer önskvärt. Informanterna refererar vid flera tillfällen i 
detta avståndstagande till egna egenskaper som inte går att kombinera med tvåsamhetens krav. 
Maud kommer in citatet nedan in på hur hon är som person där hon visar att tvåsamheten inte 
passar henne:  

M: Ja annars kan jag inte säga att jag saknar att ha någon hos mig, men jag kanske inte är en sån 
som passar att ha det, så kan det ju vara. […] Jag är nog en sån här som, jag måste få göra 
vissa, alltså känner jag att jag vill, ja ta det jätte lugnt en dag och kanske inte ens klä på mig utan 
bara vara hemma och slöa och läsa och titta på tv eller göra vad som helst så vill jag ju kunna 
göra det, då vill jag inte ha någon som säger åt mig att det är klart att vi måste göra något.  

Maud lägger här fram en berättelse om hur hon är. Hon kommer fram till att hon inte passar att 
ha någon. Beskrivningen att hon är en person som måste få göra vissa saker sker med objektiv 
modalitet vilket gör det till en objektiv sanning. I talet om vad hon måste kunna få göra kommer 
hon in på en diskurs om ensamheten som beskrivs i termer av bara vara och göra vad som helst samt 
med extremformuleringen jätte lugnt. En diskurs om tvåsamheten sätts i kontrast till detta kravlösa 
liv som Maud målar upp att hon måste få ha. Den beskriver tvåsamheten som kravfull genom att 
den berättar om någon som säger åt henne att de måste göra något. Avståndstagandet från en 
tvåsam relation sker genom detta i en beskrivning av hur Maud är som person där hon 
konstruerar tvåsamheten som kravfull och därmed inget som passar henne. I citatet nedan 
utvecklas diskursen om tvåsamhet som begränsande i avståndstagandet från detta: 

M: Jag tycker att det krävs mycket just av en person om man ska, du måst hela tiden jämka om 
du sammanbor med någon. Det är så mycket, ja som du inte kan göra då på samma sätt som 
nu. Jag menar om jag väljer att vara borta varje kväll i veckan för att träffa andra människor, gå 
på teater, bio och, ja göra vad jag vill. Sammanbor jag med någon, då är det inte säkert att den 
personen, skulle uppskatta det. Eller säkert, han skulle absolut inte göra det om jag var borta 
jämt.  

Här byggs diskursen om ett tvåsamt boende upp av termerna krävande och jämka. Maud ger en 
bild av att denna diskurs om tvåsamhet är allmänt gällande då hon beskriver den med orden en 
person, man och du. Tvåsamhetens begränsning sätts sedan i relation till hur Maud själv lever där 

                                                 
77 Butler (2005), s.118ff 
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hon återgår till jag form för att beskriva den frihet hennes livssituation innebär. Med detta kopplas 
det allmänna man ihop med sammanboende och begränsning vilket sätts i kontrast till jag och valfrihet. 
Maud utvecklar detta resonemang genom att ge en bild av hur det skulle se ut om hon 
sammanbodde med någon. Även i denna berättelse beskriver hon sitt eget handlande med samma 
valfrihet som tidigare för att visa att ekvationen jag och valfrihet inte går ihop med sammanboende. 
Maud lägger fram att den tänkta sambon inte skulle uppskatta hur hon lever. Modaliteten är här 
objektiv och hög där orden han skulle absolut inte göra det läggs fram som fakta. Avståndstagandet 
från det tvåsamma livet sker här genom att friheten målas upp som en självklar del av Mauds liv 
där hon visar att detta inte går att kombinera med de krav hon tillskriver tvåsamheten. Att 
konstruera sig själv som någon som behöver frihet kan också ses som ett retoriskt sätt att 
rättfärdiga sin position då den genom detta ges en förklaring och målas upp som positiv. 

Även Cathrine kommer in på en diskurs om tvåsamheten som begränsande i talet 
om sitt liv, vilket går att se i citatet nedan: 

C: Jag känner ju att, jag tycker ju om att bestämma själv ganska mycket. Det är jätte skönt, och 
slippa ta hänsyn till någon och, ja kunna bestämma själv och, det, det, ja, alltså jag kommer ihåg 
att, då får vi gå tillbaka till efter 25 (årsåldern, min anm.) där någon gång. Då var det flera som 
träffade pojkar och flyttade och så och dom sade, ja ska vi gå på bio då ”ja, jag måste kolla 
med..” då var det inte så att han skulle följa med men ”ja, kolla med honom”. ”Jaha, varför ska 
han, varför ska du kolla med honom när du ska gå på bio?” liksom. Sådär. Så det vet jag, dom 
motades ju in i någon slags tener som jag inte gjort någon gång, liksom. Jag behöver inte kolla 
med någon. Det, det är väl klart att jag uppfattar som någon slags inskränkning i friheten.  

Det egna livet beskrivs i termer av att kunna bestämma själv och slippa ta hänsyn och det skapas 
övertygande med extremformuleringen jätte skönt. Hon använder ett narrativt argument för att 
visa på den inskränkning i friheten som hon menar tvåsamheten leder till. Denna berättelse görs 
allmängiltig för dem av hennes vänner som träffade pojkar då den beskrivs i termer av dom. 
Cathrine distanserar sig från vännernas handlande genom att beskriva det som något oförståeligt. 
Modaliteten är objektiv i beskrivningen att vännerna motades ju in i någon slags tener samt i 
argumentet det är väl klart att jag uppfattar som någon slags inskränkning i friheten. Genom detta läggs 
vännernas handlande och Cathrines reaktion på detta fram som objektiv fakta. Avståndstagandet 
från detta handlande sker också genom att hon lägger fram att hon inte behöver kolla med någon. 
På detta sätt beskrivs det ensamma livet som det självklara och det tvåsamma som något märkligt 
och oförståeligt. Detta uttalande kan likt Mauds ses som ett rättfärdigande mot normen där den 
egna friheten lyfts fram som något fördelaktigt. Cathrines argument bygger på en motsägelse där 
hon i uttalandets nästkommande meningarna framlägger en fascination över det tvåsamma 
beroendet. Detta redovisas i avsnittet Tvåsam strävan, tvåsam fascination. 

Maud och Cathrine tar båda avstånd från den heterosexuella tvåsamheten där beroendet till 
en man målas upp som problematiskt. Diskursen om tvåsamhet konstrueras som en förväntad 
beroendeställning mellan en man och en kvinna som Maud och Cathrine visar att de ej vill ingå i. 
Även Linus målar upp en bild av tvåsamheten som något begränsande. Citatet nedan visar hur 
han skapar ett kvinnligt osjälvständigt genushandlande som en orsak till varför han tar avstånd 
från livet inom en tvåsam relation: 
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L: Dom (vännerna, min anm.) vet ju att jag är ganska speciell också tror jag. Genom att jag vill 
ha min så kallade töntiga egentid eller något. Jag vet inte men. […] Nej, jag har inte haft någon 
flickvän som har vart självständig som kan göra saker på eget initiativ eller saker själv så det blir 
lite så att man alltid har haft. Det har känts som att man har haft en ryggsäck på sig hela tiden. 
Ska dom göra någonting så måste man följa med på det. Ska dom gå på stan och shoppa så 
måste man följa med och sådana saker. 

Linus lyfter fram sig själv som ganska speciell vilket förklaras med att han vill ha egentid. Att denna 
beskrivs i termer av så kallade och töntig visar på att Linus uppfattning av egentiden präglas av 
normer om att man inte ska vara själv. Då Linus självuppfattning vittnar om att ett liv 
tillsammans med någon ändå är idealet kan detta resonemang ses som ett avståndstagande från 
tvåsamhetens nuvarande form. Linus refererar till tidigare flickvänners beteenden där han genom 
att använda termen man gör denna berättelse till en allmän representation för tvåsamheten. I 
denna diskurs används metaforen ryggsäck för att lyfta fram den ofrihet som Linus kopplar till hur 
han som man känner inom tvåsamhetens tillstånd. För att jämföra med Maud och Cathrines 
berättelser visar även denna på en diskurs om tvåsamhetens beroendeställning. Här skapas 
beroendeställningen som ett resultat av ett kvinnligt könsbeteende där tvåsamheten gestaltas som 
en konstellation där kvinnan är beroende av mannen. Detta könsbeteende kan även spåras i 
Cathrines berättelse om hur väninnornas märkliga beteende att kolla med sina pojkvänner innan 
de gick på bio. Linus lägger ansvaret på att han inte trivts inom tidigare relationer på de tjejer han 
varit med. I dessa två berättelser skapas således kvinnan i en relation som subjektet för det 
könshandlande som resulterar i tvåsamhetens problematiska ofrihet.  

Inget behov 
I en diskurs om tvåsamheten som orsak av en längtan efter att ha någon tar Cathrine avstånd från 
tvåsamheten genom att visa att hon själv inte har samma längtan. Citatet nedan är en del av ett 
svar på frågan berätta om ditt val att bo ensam där hon just redogjort för att hon aldrig sett att hon 
skulle bo med någon eller bilda familj: 

C. Jag har aldrig känt ett behov att söka, leta efter någon att bo med, det kan jag känna. Det 
kan jag se att det finns en skillnad kanske hos väninnorna när vi växte upp liksom och ännu 
mer nu när de skiljer sig, de har inte bott ensamma liksom, de blir helt förskräckta, och det är 
viktigare att hitta någon att bo med än att fundera över vad man vill med sitt liv och om det är 
någon som man verkligen vill bo med utan det är mer det här bara att slippa vara ensam. Som 
jag inte kan känna igen alltså, så där har jag gjort ett val alltså, för mig är det inga bekymmer att 
bo ensam och jag har alltid gjort det.  

Diskursen om tvåsamhet konstrueras här som ett sätt att slippa vara ensam där de som befinner sig 
inom den beskrivs tycka det är viktigare att ha någon att bo med än att fundera över sina liv. 
Väninnornas känslor inför ensamheten konstrueras som fakta då de förs fram med objektiv 
modalitet med orden de blir och det är. Även här konstruerar hon ett könshandlande där kvinnan 
skapas som beroende av att ha en man. Cathrine tar avstånd från detta könshandlande genom att 
visa att hon aldrig känt behovet att söka efter någon. Detta resonemang fortsätter senare i 
intervjun där Cathrine skapar sin relation till ensamheten som en grundförutsättning för det liv 
hon lever: jag har nog aldrig känt så här att ensamheten har varit ett bekymmer liksom eller ett hot eller något 
negativt. […] Och det är en slags grundförutsättning för allt det jag sagt liksom. […] Annars skulle nog den här 
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drivkraften att leta efter någon vara större. Genom att tala om relationen till ensamheten som en 
grundförutsättning och något som hon alltid känt skapar Cathrine den som en oföränderlig 
egenskap. Talet om behovet att leta efter någon som en drivkraft som kan vara större eller mindre 
refereras också till en inre egenskap som ter sig olika hos olika kvinnor. Genom detta grundas det 
könshandlande som resulterar i tvåsamhet på egenskaper som finns i större eller mindre grad hos 
en kvinna. Cathrines avståndstagande från en tvåsam relation sker genom att skapa sig själv som 
frånvarande av denna längtan och drivkraft att söka efter någon. Detta kan likt Mauds tal om att 
gå sin egen väg förstås som att Cathrine konstruerar sig själv som annorlunda där hon tar avstånd 
från ett allmänt kvinnligt utövande. Cathrines inställning till ensamheten konstrueras som något 
hon alltid känt. Nordberg visar hur hennes manliga informanters referenser till situationer från 
barndomen kan användas som en förklaring till den nuvarande positionen där de tillskriver sig en 
annorlundahet som alltid funnits där. Hon menar att informanterna med detta konstruerar sig 
som avvikare från ett ”mer normalt” manligehtskoncept.78 Cathrine kan genom detta förstås 
lägga fram en förklaring till varför hon inte är som andra kvinnor. Hon refererar i samma 
resonemang återigen till sina väninnor då hon använder sig av extremformuleringen verkligen 
panikångest i beskrivningen av deras känslor inför ensamheten. Genom detta skapas dessa 
kvinnors behov av att ha någon hos sig som något problematiskt. Att sätta dessa problematiska 
könsegenskaper i relation till hur Cathrine är kan ses som en retorisk strategi i syfte att lyfta fram 
de egna egenskaperna som fördelaktiga. Diskurser om tvåsamhet kan förstås inverka på Cathrines 
identitetsskapande där hon gör motstånd mot dem genom att konstruera en identitet bortom ett 
behov av tvåsamhet. 

Bortom en tvåsam vuxenhet 

Linus berättar i citatet nedan om sin bild av hur det är att umgås med några av hans par- vänner 
där han tar avstånd från deras handlande genom att lyfta fram det de pratar om som något han 
inte kan känna igen sig i. Även detta argument byggs upp genom ett gestaltande av 
könshandlingar kopplade till en tvåsam relation:  

L: Har vi fest så blir det parmiddag alltså, jävla tråkigt och sitta ”ja, hmm, tänkte du på lånet?”, 
”jaa” (använder förställd ljus röst, min anm). ”Måste köpa ny gräsklippare”, man bara ”ååå, 
kom igen!” Jag är väl 15 i huvudet typ ibland. Jag vill bara typ nu spelar vi tv-spel i åtta timmar, 
så kan jag, eller så ligger vi och kollar igenom extended version på sagan om ringen tio timmar 
på sträck.  

Linus kommer här in på en diskurs om tvåsamhet som kopplas samman med metaforen 
parmiddag. Denna karakteriseras av par som pratar om de praktiska faktorer som rör deras liv och 
han tillskriver mannen och kvinnan inom det förhållande som gestaltas som havande olika 
könsbeteenden. Genom sin användning av rösten går det att förstå att Linus målar upp en bild av 
en man och en kvinnas konversation där mannens utsagor karakteriseras av ett praktiskt 
ansvarsfullt tankesätt i form av att tänka på lån och inköp av gräsklippare. Kvinnans utsaga 
skapas som en passiv respons till mannens ansvarsfulla tankegångar.  Festen beskrivs resultera i 
                                                 
78 Nordberg (2005), s.253f 
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en oönskad parmiddag just på grund av att de som befinner sig på festen är heterosexuella 
tvåsamma par som utövar ett speciellt könsbeteende. Modaliteten i detta uttalande är objektiv där 
festens resulterande parmiddag lyfts fram som fakta: har vi fest så blir det parmiddag. Linus tar 
avstånd från denna slags form av tvåsamt utövande då han genom en diskurs om ålder ger en bild 
av att han inte platsar inom detta beteende. Detta sker genom att hans sociala ålder beskrivs som 
att vara 15 i huvudet och kopplas samman med aktiviteter som flera timmars tv-spelande och 
filmtittande. Enligt Chudacoffs resonemang kan denna berättelse förstås som att Linus beskriver 
sig vara en pojke i relation till den vuxenhet och det ansvarstagande som mannen inom denna 
tvåsamma relation konstrueras ha.79 Avståndstagandet från tvåsamheten sker genom att ta 
avstånd från det vuxna, eller socialt- åldersmässiga beteende,80 som den tvåsamma manligheten 
resulterar i där Linus i kontrast till detta lyfter fram ett pojk- aktigt beteende som mer önskvärt.  

Ett omöjligt projekt 
Inom avståndstagandet från tvåsamhet och heterosexuellt familjeliv cirkulerar även diskurser om 
dem som konstruerar dessa liv som omöjliga projekt. I citatet nedan bygger Hanna på en diskurs 
om samhällets uppbyggnad i konstruktionen av den heterosexuella familjen som en konstellation 
som stressar ihjäl sig själv:  

H: Jag tror att vardagen i Sverige och i världen, den är inge, den är inget kul. Du ska liksom 
upp, har du dessutom barn lämna dom på dagis, vara på jobbet till fyra, hämta barnen, så ska 
du handla, sen ska du äta sen är det bolibompa sen är det sängen så ska du upp och sen. Hjulet 
bara snurrar och snurrar. Folk orkar inte. Så ska du städa så ska du tvätta så ska du måla huset 
så ska du klippa gräsmattan och tvätta bilen, du ska bla bla bla. Det bara rullar på. Nu väljer 
man ju lite själv men, men vårat samhälle är ju uppbyggt så. Så är det faktiskt och dä, dä sättet 
som vi lever på det förstör massor av förhållandet. Jag är helt, helt övertygad om att det är så. 
[…] det är det här inrutade vardagslivet som är, som inte riktigt passar mig och tvinga upp 
barnen klockan sex på morgonen och tvinga i dom frukost för dom har inte råd att ge dom 
frukost på dagis ens. Klockan sex på morgonen.  

Hanna använder sig här av en detaljerad narrativ retorik för att återge en bild av vardagen. Detta 
sätts in i en samhällsdiskurs där hon räknar upp detaljer om vardagen som jag menar är 
välbekanta och lätt kan associeras med barnfamiljer. Den långa listan ger i sig en tydlig bild av 
den vardagsstress hon vill nå. Argumentet förstärks genom att de kravmässigt förknippade orden 
du ska sätts in mellan varje vardagsdetalj. Dessa ord förstärker inte bara bilden av stress, de ger 
också uttalandet en objektiv modalitet där vardagsdetaljerna görs till objekt som ska hända vare 
dag. Listan görs oändlig genom att den förlängs med orden du ska bla bla bla samt metaforen hjulet 
bara snurrar och snurrar. Efter denna uppräkning tar hon åter igen upp argumentationen på en 
samhällsnivå där hon denna gång konstaterar att vårat samhälle är ju uppbyggt så, modaliteten är 
objektiv och uttalandet skapas som fakta om samhället. Att detta samhälle förstör massor av 
förhållanden läggs även det fram som fakta där Hanna visar att hon är helt övertygad om att det är så. 
Lite senare i intervjun argumenterar Hanna för att detta liv inte är något som passar henne. 
Retoriken byggs upp genom metaforen om det inrutade vardagslivet. Den görs också stark genom 
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upprepningar av det negativt laddade ordet tvinga så väl som av den detaljerade beskrivningen 
klockan sex på morgonen. Hanna har genom detta argument byggt upp en retorik där hon tar 
avstånd från familjelivet och livet inom en relation där hon genom att referera till en 
samhällsdiskurs visar att detta liv är ett omöjligt projekt för den som inte vill utsätta sig själv och 
sin familj för den negativa stress som räknas upp. Gill visar i sin analys på hur konstruktionen av 
sig själv som moralisk används som ett sätt att retoriskt försvara sin position.81 Genom att måla 
upp en stressig vardag som tär på parrelationen och barnen skapar Hanna valet att inte ha en 
familj som moraliskt. Att Hanna på detta sätt retoriskt återger en detaljerad bild av det 
heterosexuella familjelivet som stressigt och kravfyllt kan förstås som ett sätt att försvara och 
skydda valet att inte vilja leva inom ett sådant mot kritik.  

Även Maud kommer in på diskursen om familjen i citatet nedan som är en del av svaret på 
en fråga om hur hon när hon var ung såg på att vara själv: 

M: Sen ska jag säga att jag redan då gick min egen väg […] så att jag har nog nästan hela tiden 
gjort lite annorlunda saker kan jag väl säga, mot vad andra har gjort. Men inte just det här med 
att vara själv, det, då. Det är någonting som jag har mognat i mig liksom, kan man väl säga. Det 
så kände jag inte när jag var så ung, det kan jag inte tänka mig. Inte vad jag kan minnas i alla 
fall. Det var nog snarare att jag ville ha den där lyckliga lilla familjen som man trodde.  

Maud tar avstånd från det allmänna och skapar sig själv som självständig genom att lyfta fram att 
hon nästan hela tiden gjort lite annorlunda saker och att hon redan som ung gick sin egen väg. I 
detta citat skapar Maud sin annorlundahet som något som funnits med sedan ungdomen, då det 
är den tid hon refererar till här. Tidigare har vi sett hur hon gett en bild av självständigheten som 
något som växt fram på senare år genom ett avståndstagande från det kvinnliga 
förväntningshandlandet. Denna förskjutning kan enligt Billigs retoriska förståelse ses som ett sätt 
att anpassa argumenten så att de framstår som fördelaktiga inom den diskurs de cirkulerar i.82 
Uppskattningen av ensamheten skapas som något som mognat i henne. Enligt Närvänens och 
Chudacoffs resonemang kan tvåsamhetens familjebildning ses som biljetten till den vuxna mogna 
livsfasen.83 Mauds bild av mognad skapas till skillnad från detta som framväxten av en relation till 
sig själv där hon uppskattar ensamheten. Tiden innan denna mognad kopplas samman med viljan 
att ha den där lyckliga lilla familjen. Genom att beskriva familjen med orden lyckliga lilla, skapas den 
som en schablonartad drömbild. Med orden den där visar hon att denna drömbild inte går att nå. 
Citatet avslutas med orden som man trodde vilket återigen kopplas tillbaka till den omognad Maud 
tillskriver sig själv att hon tidigare hade. En omognad som det allmänna man fortfarande har idag 
men som Maud har kommit ur genom insikten att den lyckliga lilla familjen inte existerar. Talet 
om den inre mognaden samt att Maud skiljde sig från andra redan när hon var ung kan ses som 
ett sätt att skapa sig som mer självständig och realistisk än andra. Den allmänna uppfattningen av 
att den lyckliga lilla familjen är målet undermineras genom att referera till en inre mognad om 
insikten att denna bild inte är möjlig. Detta resonemang kan ses som ett bemötande av 
föreställningen om familjelivet och dess tvåsamma grund som en det rätta sättet att bli vuxen på. 
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Enligt Gill går det att förstå konstruktionen av en insikt som ett sätt för talaren att skapa sin syn 
på världen som sann. Insikten fungerar som ett sätt att avskilja tiden innan och efter upptäckten 
av hur världen egentligen är och skapar beslutet att leva på ett annat sätt som en naturlig följd av 
denna insikt.84 Mauds konstruktion av en mognad där hon insett att den lyckliga tvåsamma 
familjen, vilket är det hon syftar på, inte existerar skapar hennes livsval som något naturligt. 
Konstruktionen av en insikt blir då även ett sätt att retoriskt skydda sin situation mot kritik. 

I citatet nedan talar även Cathrine om mognad då hon refererar till insikten att 
föreställningsbilden av kärlek inte existerar: 

C: Jag tror ju att, alltså, det är ju, ja framför allt det här, och ja, det det kan ja känna ibland när 
man hör äldre, ofta är det ju gubbar då som säger, ångrar du någonting, ”ja, jag ångrar att jag 
inte var mer med mina barn”, eller och sådär, eller ”att jag inte älskade mer” att jag inte, eller 
sådär. Då kan jag tänka, oj (skrattar till) ska jag sitta och ångra det, men. Ja, jag vet inte, det 
finns någon slags föreställning om att som sagt var, att kärlek är lycka och liksom, helst sån här 
hollywoodfilmkärlek och att det är så det ska vara. Men där är väl jag, och förhoppningsvis de 
flesta andra ändå tillräckligt klok och mogen för att inse att det inte är så. 

Cathrine bygger här på diskurser om kärlek och ålder. Hon refererar till att det ofta är äldre 
gubbar som ångrar att de inte var mer med sina barn eller älskade mer. Detta skapar en bild av att 
utlevd kärlek och familjerelationer av många ses som ingredienser för att ett liv ska kunna 
betraktas som fullvärdigt när det nått en äldre ålder. Avståndstagandet från denna bild sker 
genom orden ska jag sitta och ångra det. Cathrine lägger genom detta fram att hon inte har som 
avsikt att haka upp sitt liv kring föreställningsbilder av kärlek och familjerelationer. Diskursen om 
kärlek som en föreställningsbild byggs upp kring metaforen hollywoodfilmkärlek. Hon för med ett 
argument som spelar på klokhet och mognad fram att denna bild inte stämmer. Modaliteten är 
objektiv både i framförandet av hur föreställningsbilden ser ut genom orden det är så det ska vara 
samt i framförandet att den inte stämmer, vilket sker genom orden att det inte är så. Cathrine 
bemöter genom detta den norm om kärlek som hon upplever finns genom att lyfta fram 
utlevandet av den som ett omöjligt projekt. Likt Maud kopplas bilden av mognad samman med 
en insikt om dess omöjlighet vilket kan förstås som att hon tar avstånd från de förväntningar på 
livets kärleksutövande och familjerelationer som är kopplade till hennes ålder. Insikten att kärlek 
inte existerar kopplas samman med ett allmänt vetande vilket kan ses som ett retoriskt sätt att 
underminera bilden av kärlek.85 Hennes förhållningssätt till normer om kärlek är dock paradoxal 
då hon i ett resonemang som sker tidigare under intervjun refererar till kärleken som det enda 
kriteriet för att hon skulle flytta ihop med någon. Här tar hon avstånd från familjebildningen och 
dess tvåsamma grund genom att lyfta fram den som något som många gånger inte sammanfaller 
med den stora kärleken. Detta redovisas i citatet nedan: 

C: Ja, du vet, det finns någon längtan, att bilda familj och skaffa barn och, det behöver inte 
betyda att det liksom som det faller med är den stora kärleken, som kanske jag tänker att det är 
minimum för att jag skulle fundera på om jag skulle flytta ihop med någon. 
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Modaliteten är objektiv då hon beskriver att det finns en längtan att skaffa barn och bilda familj 
vilket ger en bild av att hennes uttalande baseras på fakta. Orden det finns skapar också en bild av 
att denna längtan är något som bara finns vilken kopplas till en inre känsla hos en bredare 
allmänhet. Att denna allmänhet värderar längtan efter familj högre än den stora kärleken läggs 
även det fram med objektiv modalitet genom orden det behöver inte betyda att […] det faller med den 
stora kärleken. Genom detta skapar Cathrine en diskurs om familjebildande som något som många 
gånger ligger bortom den stora kärleken. Hon tar avstånd från denna genom att lyfta fram att den 
stora kärleken är minimum för att hon skulle fundera på att flytta ihop med någon, där chansen att 
detta skulle ske minimeras. Enligt Nordins resonemang går det att förstå att Cathrines 
konstruerar den stora kärleken som något som bara finns. Nordin menar att sann romantisk 
kärlek karakteriseras av att det inte finns någon medveten avsikt bakom den och att den 
konstrueras som en kraft som bara finns där. Vi älskar för att vi älskar och inte för att den vi 
älskar möjligtvis skulle kunna erbjuda oss något,86 ett erbjudande som i Cathrines fall handlar om 
barn och familjebildning. Berättelsen om den romantiska kärleken är enligt Nordin en social och 
kulturell dominant tolkning för hur kärleksförhållanden ska tolkas och organiseras för att kunna 
betraktas som sanna och godtagbara.87 Detta går att tolka som att Cathrine använder sig av en 
dominant diskurs om tvåsamhetens sanna autonomi för att själv ta avstånd från tvåsamheten. 
Cathrines förhållande till vad kärlek är ter sig paradoxalt då hon ena stunden talar om 
föreställningsbilden av Hollywoodfilmkärlek i sitt avståndstagande från tvåsamhetsnormen för att 
sedan referera till den stora kärleken som ett minimum för att ingå i tvåsamhet. I den senare 
presenterade berättelsen bekräftar hennes avståndstagande från tvåsamheten hur den ska se ut 
snarare än att lyfta fram den som en falsk olevbar konstellation, vilket hon gör i den tidigare. 
Cathrines argumentation förhåller sig hela tiden kritisk till det tvåsamma sättet att leva och utöva 
kärlek på till fördel för framlyftandet av hennes egen situation, dock förändras hennes attityd mot 
den tvåsamma kärleken. Detta kan enligt Billig förstås som att hon byter mellan olika diskurser 
för att anpassa framlyftandet av sin position till vad som för tillfället är fördelaktigt.88 Cathrines 
argumentation för det egna livet kan inte förstås bortom diskursen om tvåsamhet då denna byggs 
upp på argument hämtade från denna diskurs. Konstruktionen av det egna livet sker genom att 
delvis referera till normer om hur ett tvåsamt liv bör levas. Det ensamma livet blir genom detta 
endast ett alternativ till den tvåsamhet som enligt normen inte levs på rätt sätt.  

Genomgående i detta tema är hur informanterna tar avstånd från tvåsamhet och 
familjebildning genom att lyfta fram berättelser som visar på dess inneboende problematiker. 
Billig menar att kritik och rättfärdigande är intimt sammanbundna i en retorik som försvarar den 
egna positionen.89 Informanternas kritik mot tvåsamheten kan därför ses som ett sätt att lyfta 
fram sin egen position som fördelaktig.  

                                                 
86 Nordin (2007), s.58f 
87 Nordin (2007), s.58f 
88 Billig (1982), s.225-230 
89 Billig (1982), s.87  
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Tvåsam strävan, tvåsam fascination 

Jag kommer här att visa hur några informanter närmar sig tvåsamheten. Detta sker inom 
diskurser som skapar den som nödvändig för tillfredställandet av ett visst behov eller för 
utövandet av en speciell könsegenskap eller identitet. Ola kommer i citatet nedan in på en diskurs 
om tvåsamhet och familjeliv som ett sätt att ta tillvara på kroppslig energi och att känna sig nyttig: 

O: På grund av att jag lever som jag gör så har jag ingen att ta hand om mer än honom (sonen, 
min anm.) och katten och detta genererar att det gör inte mig så mycket att det är lite 
halvrörigt, att jag får plocka ordning för då känner jag mig lite nyttig. För jag har mycket energi 
i kroppen och under mitt förhållande så gjorde jag väl i stort sett allting […] Ja, jag har ju inga 
krav på mig. Jag har ju inte, jag har ju inte krav och skotta trottoaren, jag har inte krav att göra 
fint för min fru utan det enda jag har att ta hand om är en son och en katt och det gör jag på 
tio minuter per dygn […]. Det enda som jag måste sköta det är att det finns mat för det kan 
inte jag neka honom till. Och katten, ja det är kattlådan ibland också är det mat i matskålen så 
att jag, ja, tvättmaskin och hänga tvätt, hur lång tid tar det.. det är liksom, jag har inte någon 
belastning […] jag har ett ganska behagligt liv. Jag har för bra för har man inga krav på sig så 
blir man lite förslappad.  

Citatet inleds med orden på grund av att jag lever som jag gör där Ola ger en bild av att hans liv är 
något som avviker från ett vanligt liv just på grund av att sonen och katten är de enda han måste 
ta hand om. Göromål som att laga mat till sonen, ta hand om kattlådan och att hänga tvätt läggs 
fram som något som inte genererar någon belastning. Modaliteten är objektiv i uttalandet att han 
har mycket energi i kroppen. Denna energi skapas som en sann inre egenskap som Ola bär på.  
Connell menar att konstruktionen av maskulin manlighet oftast utgår från kroppen.90 
Konstruktionen av kroppslig energi kan därmed förstås vara ett uttryck för manlighet. Denna 
kopplas samman med en diskurs om tvåsamhet där Ola visar hur energin kom till nytta genom att 
han under sitt förhållande gjorde allt, skottade och gjorde fint för frun. Han lyfter fram sitt liv 
som kravlöst och behagligt och för med objektiv modalitet fram att det kravlösa livet leder till att 
blir man lite förslappad. Användningen av pronomen man ger en bild av att kravlöshet i allmänhet 
leder till förslappning. I denna diskurs om tvåsamhet som ett sätt att ta tillvara på sin manliga 
energi skapar Ola det kravlösa och behagliga livet som något som man blir förslappad av. Ola 
kommer åter in på samma diskurs senare under intervjun där den även kopplas samman med en 
diskurs om ålder: 

O: Egentligen, jätte behagligt och jätte skönt, men fy fan vad patetiskt. Jag sitter här i kanske 
inte sina bästa år, det kanske jag var för en tio år sen men jag har mycket, mycket mer och ge 
och jag har så mycket energi i kroppen. Jag känner bara så jävla patetiskt. Och sitta här när jag 
kan göra det och det och det och det, så det är lite frustrerande att känna att man blir äldre och 
äldre och all denhär känslan för allting och all denhär kunskapen och framför allt och kunna 
fixa saker. Det är liksom, jag nyttjar´t ju inte för jag har ingen användning för´t. Så det… 
J: Hur får man användning för det, vad är det att ge då? 
O: Jo att ge, du menar att ge till någon man älskar eller? 
J: Ja, eller när du sade såhär att ”jag har ju så mycket att ge”, vad tänker du på då? 
O: Jo, jag kan tapetsera och snickra och inreda och göra fräscht och fixa saker och lekledare 
och vad fan som helst men du sitter här och liksom har hur mycket som helst och bara sitter 
här att det rinner ur dig. Det rinner inte ur dig men det kommer inte till nytta. Och det är lite 
jobbigt faktiskt. Det är inte så lite heller. Så att det, ja.  

                                                 
90 R.W. Connell, Maskuliniteter, (Göteborg, 2003b), s.69-92 
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Den tidigare nämnda energin beskrivs här med metaforen rinner ur vilket förstärker bilden av att 
energin är ett objekt som finns i Olas kropp och som bokstavligt rinner ut då den inte kommer 
till användning inom ramen för en tvåsam familjebildning. Diskursen om det tvåsamma 
utlevandet av sin energi förbinds också med en diskurs om ålder. Ola refererar åldern till den 
energi som finns i hans kropp där han ger en bild av att han har mycket mer att ge. Även här är 
modaliteten objektiv vilket skapar åldern som ett objekt som bestämmer den kroppsliga energin. 
Ålder blir med detta en beskrivning av att kunskapen och energin har en höjdpunkt och att den 
en gång kommer att ta slut. Den åldersrelaterade kunskapen och energin cirkulerar inom en 
diskurs om ett tvåsamt familjeliv. Sammankopplingen mellan energin och tvåsamhet beskrivs av 
Ola vara självklar. Detta visas genom att Ola i svaret på min fråga, om vad det innebär att ge, tar 
för givet att jag frågar vad det innebär att ge till någon man älskar. Att ge kopplas sedan samman 
med hem- och familjerelaterade aktiviteter som att fixa saker och att vara lekledare. Nilsson 
skriver om hur ogifta män upplever sin kropp där han manar att det fysiska blir ett ”ting” vars 
värde bestäms av dess kompetens. Han menar att fysisk duglighet gör kroppen till en positiv 
manlig symbol vilket har stor betydelse för hur den manliga självkänslan avspeglas.91 Detta 
resonemang kan sättas in i en förståelse om heteronomativitetens verkan där Ola tillskriver sin 
egen kropp som innehavande av manliga positiva egenskaper men som ej blir värdefulla förrän de 
används inom ramen för en tvåsam familjerelation. Ola målar upp en bild av att han blir äldre 
och äldre samtidigt som hans positiva manliga egenskaper inte kommer till nytta. Relationen 
mellan ålder, manlighet och tvåsamhet kan förstås genom Nordins resonemang om att tiden 
upplevs stå still för den ogifta mannen då han inte genom giftermålet tillskrivits ett fullvärdigt 
kön.92 Ola har inte alltid varit ogift men livet som singel beskrivs av honom som något som 
bidragit till att den sociala åldern har stannat. Den biologiska åldern tickar däremot vidare för att 
mynna ut i ett förtynande av de positiva manliga egenskaper som han under sitt tidigare 
äktenskap så flitig använde. 

Ola lyfter ena stunden fram sitt liv som ett behagligt och skönt alternativ till det tvåsamma, 
vilket vi såg under avsnittet Ett möjligt alternativ, för att sedan benämna det som patetiskt och 
tråkigt. Enligt Billigs resonemang kan Ola förstås pendla mellan olika diskursiva förståelser av hur 
ett liv bör levas i sitt sätt att försvara och rättfärdiga sin position.93 Han pendlar mellan att 
försvara sitt liv utifrån en diskurs där singelskap ses som möjligt för ett manligt heterosexuellt 
utövade till att försvara tvåsamheten som det enda rätta sättet för manligt utövande. Nilsson 
menar att den hegemoniska maskuliniteten inte är heltäckande utan att den istället har ”glipor” 
vilka stundvis kan släppa igenom alternativa förhållningssätt.94 På samma sätt går det att förstå 
diskursen om tvåsamhet och familjerelationer som något som till stor del präglar Olas 
tankemönster men som tillåter honom att vid vissa tillfällen tala om sitt liv på ett fördelaktigt sätt. 

                                                 
91 Nilsson (1996), s.17 
92 Nordin (2007), s.28 
93 Billig (1982), s.113f 
94 Nilsson (1996), s.20 
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Även Linus konstruerar tvåsamheten som en konstellation där grundläggande behov 
tillfredställs. I citatet nedan lyfts behovet av närhet fram som ett sådant:  

L: Eh, jag har tänkt på, jag undrar hur länge man klarar sig själv innan man går mentalt tokig 
egentligen. Jag har ju ändå det här behovet av närhet ibland. Det har man ju ändå även fast 
man tycker att jag är ”ensam och stark” så har man ju fortfarande behov av att vara med någon 
ibland. Det är bara så. Det finns ingen som kan säga så att jag klarar mig alldeles själv för det 
gör man inte.  
J: På vilket sätt ”vara med” menar du då?  
L: Nä men alltså det, jag snackar inte bara sex utan det kan vara, bara ligga och hålla om någon 
eller bara känna doften av någon eller bara ligga och pilla någons hår eller bara att känna att 
någon håller om dig och en människas kroppsvärme. Nä men just bara närhet det kan vara så 
jävla mycket så just den avsaknaden. […] Det är jag kanske är lite rädd för eller vad man ska 
säga, det. Att man ska bli desperat och vakna upp en vacker dag och tänka ”jag kanske dör som 
eremiten Linus, som ingen visste vem det var, levde i sitt lilla skjul”. Det är väl det. Ja, för som 
jag läste i tidningen idag om några som hade varit gifta i vad var det 73 år någonting och man 
ser på bilden det verkligen lyste om ögonen och dom hade känt varann.. dom var 90 år båda 
två och dom hade känt varandra sen dom var nio eller någonting. Och det liksom det är ju hur 
fint som helst när man ser en gammal tant och en gubbe som går och håller hand på stan, det 
ser så jävla mysigt ut.  

Modaliteten är i denna beskrivning är objektiv där orden jag har ju och det har man skapar 
närhetsbehovet som en sann natur. Det sanna närhetsbehovet skapas genom användningen av 
pronomen man som något finns hos alla. Linus lyfter på samma sätt fram att ingen klarar sig själv 
med orden det gör man inte. En långvarig frånvaro av närhet kopplas samman med mental tokighet 
och bilden av en eremit som inte känner någon. I kontrast till detta kommer Linus in på en 
diskurs om kärlek som målas upp som livslång bekantskap och lysande ögon. Han refererar till en 
bild i tidningen av ett gammalt par där beskrivningen sker med objektiv hög modalitet genom 
orden det verkligen lyste om ögonen. Adverbet verkligen förhöjer trovärdigheten i detta uttalande som 
lyfts fram som en sanning bortom Linus tolkning. Genom att koppla närhetsbehovet till en 
diskurs om kärlek och livslång bekantskap inom en heterosexuell tvåsam relation skapar Linus en 
bild av att det endast är inom denna konstellation som närhetsbehovet kan tillfredställas. 
Kontrasten mellan eremiten som ingen kände och det livslånga äktenskapet skapar en långvarig 
bekantskap inom en och samma tvåsamma relation som det bästa sättet att leva på. Frånvaron av 
detta liv riskeras resultera i total ensamhet vilket målas upp som det värsta som kan hända då 
behovet av närhet gör att den ensamma människan blir mentalt tokig. Senare under intervjun 
kommer han in på ett liknande resonemang då han kommer fram till att det tvåsamma familjelivet 
ändå är meningen med vår existens. Detta inleds med konstaterandet: det är just avsaknaden om att 
man ska ha någon att vara med. Modaliteten är objektiv vilket skapar en bild av att livet tillsammans 
med någon bara är något som ska ske. Uttalandets användning av pronomen man kan ses som ett 
sätt för Linus att skapa livet tillsammans med någon som något allmängiltigt som ska ske. Det 
kan också tolkas som att han talar utifrån en allmän förståelse av att det är så det ska vara och att 
det är i relation till denna förståelse som avsaknaden av att ha någon växer fram. Linus kan 
utifrån detta förstås skapa sin verklighetsuppfattning utifrån en förutbestämd bild av hur det bör 
vara. Enligt Butler är den heterosexuella matrisen uppbyggd efter en lag som kallar det som i 
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själva verket är effekter av dess institutioner för ursprung och orsak.95 Linus uttalande att man 
ska ha någon att vara med kan förstås vara bundet inom en diskurs om tvåsamhet som det rätta 
sättet att leva på. Diskursen döljer därmed tvåsamheten som ett resultat av att samhället har 
byggts upp och anpassats efter detta liv. Utifrån denna tolkningsram skapar Linus ett behov av 
närhet som endast blir tillfredställt inom ramen för det heterosexuella tvåsamma livet. 

Cathrine skapar ett kvinnligt könshandlande inom den heterosexuella tvåsamma relationen 
som något som skiljer sig från hur hon lever. Till skillnad från Ola och Linus som skapar sin 
verklighet på ett sätt som gör att livet inom en tvåsam relation till en nödvändighet för att deras 
behov ska bli tillfredställda lyfter Cathrine fram denna kvinnliga könshandling som något hon 
fascineras av. Detta målas upp som en form av kvinnligt utövande där Cathrines levnadssätt 
fortfarande ses som ett möjligt alternativ. Citatet som presenteras nedan är en fortsättning på det 
resonemang som presenterades under avsnittet Avståndstagande från tvåsamheten där Cathrine skapat 
kvinnan inom en heterosexuell tvåsam relation som beroende av mannen: 

C: Jag vet ju också att vi träffades det här Universitetsgänget ja en tio, tolv år i en sommarstuga, 
i Grönsjö varje sommar, innan de fick barn. Och då så vet jag vi skojade om det, det var ju jag, 
ja vi var ju flera som var ensamma då så att det var ett gäng tjejer men så var det några som 
hade sina pojkvänner, då, det var väldigt kul på så sätt för vi var ett väldigt blandat gäng. Och 
då vet jag att jag sade, för att det fanns ett utedass där, ”det är tur att jag inte är mörkrädd”, för 
för mig finns det inget självklart att någon ska föjla med mig till dasset, liksom. För det 
kommer jag ihåg att Mia liksom, ja, då skulle Torsten följa med liksom. Ja, nu är jag inte 
mörkrädd så nu behövde jag inte men den här liksom, den här självklarheten att någon liksom 
faktiskt måste ställs upp för mig. Och det vet jag att jag tänkte, det måste ju vara en fantastisk 
känsla liksom. Den har jag ju inte haft. Liksom på det sättet, att det är självklart att faktisk 
någon ska ställa upp för mig. Utan det måste man ju sköta själv liksom. Eh, så att det, det är ju 
det positiva med att leva med någon naturligtvis. Så det, det finns, det är ju svårt att säga 
(skrattar till) det finns ju inget som är bäst liksom. Men, så är det ju klart att det finns saker 
som, jag kan tänka mig att alla dom presenter man får (skrattar till), du vet, fina saker, små 
överraskningar. 

Tvåsamheten skapas här som en konstellation där det är självklart att ställa upp för varandra samt 
där kvinnan blir uppvaktad med presenter och överraskningar. Modaliteten är objektiv i 
uttalandet att den tvåsamma relationen innebär en självklarhet, detta sker genom ordvalen den här 
självklarheten och det är självklart. Genom detta skapas en bild av att självklarhet att ställa upp är ett 
sant objekt förbundet med tvåsamheten. I kontrast till detta målas Cathrines liv upp som präglat 
av frånvaron av denna självklarhet. Modaliteten är även här objektiv i orden finns inget självklart där 
frånvaron av att någon alltid ställer upp skapas som en sanning förbunden med livet utan en 
pojkvän. Den form av tvåsamhet som målas upp i denna diskurs präglas av två olika 
könshandlande där det manliga skapas som den som ställer upp och det kvinnliga som den som 
blir omhändertagen. Cathrine målar även upp en bild av hur hennes liv skulle ha sett ut om hon 
haft en pojkvän där hon sätter sig i en position som den som blir uppvaktad med presenter och 
överraskningar. Användningen av man i uttalandet alla dom presenter man får ger en bild av att denna 
form av uppvakning sker inom tvåsamheten i allmänhet. Cathrine skapar här en kvinnoidentitet 
som hon fascineras av. I hennes konstruktion av verkligheten blir denna identitet endast till i 

                                                 
95 Butler (2007), s.74f, 166 
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relation till mannen i ett förhållande. I den berättelse hon återger skapas kvinnan inom den 
tvåsamma relationen som någon som blir omhändertagen och uppvaktad av en man där den som 
står utanför detta förhållande får ta hand om sig själv.  

Diskussion 
Analysen har visat på informanternas olika förhållningssätt till normer om tvåsamhet i berättelser 
om dem själva och deras liv. De använder sig av olika retoriska strategier i sitt sätt att ta avstånd 
från tvåsamhetsnormen och föra fram det ensamma och självständiga livet som ett alternativ. De 
visar samtidigt större eller mindre tendenser till att sträva efter denna norm både i form av 
längtan och nyfikenhet samt i termer av att tvåsamheten ändå fattas dem. Ensamheten skapas 
som ett alternativ genom att retoriskt föra fram det egna livet i jämförelse med andras liv. I 
avståndstagandet från tvåsamheten och i närmandet mot den konstrueras berättelser om det 
tvåsamma utövandet vilka genom retorikens användning görs verkliga och allmängiltiga.  

Tvåsamheten konstrueras som en källa för specifika manliga och kvinnliga utövanden som 
informanterna antingen tar avstånd ifrån eller strävar efter. En manlig informant pendlar mellan 
olika diskurser. Ena gången lyfter han fram sitt levnadssätt som något positivt där han får utlopp 
för vissa manliga egenskaper genom att hjälpa sina vänner. I en diskurs som eftersträvar 
tvåsamheten målar han sedan upp sina manliga egenskaper som objekt som inte kommer till 
användning. Detta kan förstås i relation till hegemoniska normer om det tvåsamma livet som 
något som bör leva i en specifik livs fas. Enligt Nordin har vänskapen olika stor betydelse i olika 
livs faser. Hon menar att vänskapen alltid sätts i relation till heterosexuell tvåsamhet genom att 
dess vikt betonas innan och efter en tvåsam relation sammanfaller. Det vill säga i ungdomen och 
under de äldre åren då partnern gått bort. Normer om tvåsamhet tillåter därmed inte vänskapen 
ha lika stor innebörd under en persons år som vuxen.96 Denna informant kan ses både vara 
påverkad av den hegemoniska förståelsen av vänskap samt ta avstånd ifrån den. I en strävan att 
ersätta den manliga tvåsamma kompetens han tillskriver sin kropp skapas relationen till vännerna 
som ett giltigt substitut. I en annan diskurs tillåts han inte se denna form av manliga utövande 
som giltigt genom att han konstruerar sin manliga kroppskompetens som något som rinner ur 
honom. Enligt Gordon har den heterosexuella familjen lagt beslag på speciella värden i livet som 
intimitet, trygghet, tillit och omhändertagande.97 Normer om heterosexuell tvåsamhet och 
familjeliv kan förstås påverka informanternas förhållanden till dessa värden utanför heterosexuell 
tvåsamhet i definitionen av sina liv och de relationer dessa innebär.  

Konstruktionen av en kvinnoidentitet inom den tvåsamma relationen som beroende av en 
man sker som ett sätt att ta avstånd från tvåsamheten. De kvinnliga informanterna skapar istället 
en alternativ kvinnlig identitet där de lyfter fram sig själva som självständiga och oberoende av 
män. Tvåsamheten målas av en informant upp som resultat av en kvinnlig längtan efter en man 
vilken hon inte känner igen sig i. Hon tar avstånd från denna egenskap genom att sätta sig själv i 
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en position som annorlunda till skillnad från andra. En annan kvinnlig informant tillskriver sig en 
annorlundahet genom att lyfta fram att hon alltid gjort lite annorlunda saker än andra samt att 
hon går sin egen väg. Konstruktionen av sig själv som någon som skiljer sig från andra kan enligt 
Nordberg förstås befästa hegemoniska normer.98 Informanterna målar upp en annorlundahet 
som förklarar den situation de lever i där de skapar sig som personer som inte har behov av att 
leva i tvåsamhet. Genom att ge den egna positionen en förklaring i hur de är som personer 
förstärker de normer om tvåsamhet. Dessa normer kan ses påverka informanternas förståelse av 
sina liv där ett annat sätt att leva på målas upp som mer självklart. Konstruktionen av 
annorlundahet möter även en diskurs om tvåsamheten som något som måste förklaras. Inom 
denna skapas det tvåsamma livet som ett resultat av ett trygghets behov eller en längtan efter att 
skaffa barn. Det liv som detta behov eller denna längtan beskrivs eftersträva målas ofta upp som 
omöjliga projekt eller som något konstigt. Informanternas användning av denna diskurs kan ses 
som ett sätt att retoriskt försvara det egna livet mot hegemoniska normer samt ta avstånd från de 
liv som dessa normer förespråkar. Potter och Wetherells förståelse av att vi använder diskurser 
samtidigt som diskurser använder oss,99 blir här gällande.  

Samtidigt som informanterna använder sig av olika diskurser om tvåsamhet och ensamhet 
för att sätta sina liv i ett fördelaktigt ljus kan deras självuppfattning förstås vara diskursivt 
präglade. Konstruktionen av de specifika kvinnliga och manliga egenskaper som informanterna 
antingen tillskriver sig ha eller inte ha sätts hela tiden i relation till den tvåsamma kvinnan och 
mannen. För att återknyta till den heterosexuella tvåsamma familjens beslagtagande av specifika 
värden i livet kan informanterna förstås förhålla sig till tvåsamt familjeutövande. Utifrån dessa 
normer definieras specifika könsrelaterade egenskaper och beteenden som sammanhörande med 
specifika relationer eller sätt att leva på. Diskurser om ensamheten skapas som en plats för 
utövande och utvecklande av frihet, självständighet och personlig mognad, men även en plats för 
mental tokighet och förslappning. Inom dessa diskurser definieras personer som är i behov av att 
få göra som de vill och som inte har några problem med att vara ensamma platsa. Tvåsamheten 
blir istället en plats för hänsynstagande, begränsning och ofrihet. Den är också den plats där 
mentalt utbyte och mental överenskommelse sker samt där kvinnan tillåts gå in i rollen som 
uppvaktad och omhändertagen och där mannen tillåts leva ut sin manlighet. Inom denna plats 
tillskrivs personer som har ett behov av närhet, trygghet, sällskap samt av att ingå i en 
beroendeställning till framförallt en man platsa. Det ensamma eller det tvåsamma livet 
konstrueras genom dessa diskurser som resultat av mänskliga behov som ser olika ut hos olika 
människor. Normer om heterosexuell tvåsamhet bör därför ses som begränsande då de definierar 
hur könsidentiteter bör gestaltas inom såväl som utanför en heterosexuell tvåsam relation under 
specifika faser av en persons liv. En kvinnas känsla av att bli uppvaktad blir endast giltig i den 
heterosexuella partnerrelationen, likaså en mans energi att fixa och utspelet av barnslighet 
hänvisas till platser bortom det tvåsamma utövandet.  

                                                 
98 Nordberg (2005), s.254 
99 Potter & Wetherell (1990), s.7 
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Förhållandet till tvåsamhet är nära kopplat till förhållandet till ålder då åldern bestämmer 
när ett specifikt manligt och kvinnligt utövande bör inträffa. Manlighet och kvinnlighet skapas 
som något som gestaltas på olika sätt inom ensamhet och tvåsamhet och detta kösnsbeteende 
bestäms även av åldern. Tvåsamheten skapar ett vuxet, ansvarstagande och sysslouträttande 
beteende vilket gör att manligheten/kvinnligheten gestaltas på ett sätt som förbind med en 
åldersmässig mognad. En manlig informant uttrycker en frustration över att inte kunna ta tillvara 
på den kroppsliga energi som han som vuxen man bär på. Manligheten bortom en tvåsam 
relation blir en plats där åldersrelaterad energi sakta förtynar. En annan informant konstruerar 
den tvåsamma mannen som ansvarstagande vuxen där han tar avstånd från detta beteende i en 
strävan efter att fortfarande bete sig som en pojke. Konstruktionen av informanternas självbild 
kan därmed förstås förhålla sig till en diskurs om manliga utövande som relaterat till tvåsamhet 
och ålder. En kvinnlig informant skapar sig själv som mogen och insiktsfull vilket kan ses som ett 
tecken på att heteronormativitetens åldersförståelse inte är hegemonisk. Det går också att förstå 
konstruktionen av manlighet bortom den diskursiva förståelsen av tvåsamhet som mer 
problematisk vilket gör att normer om ålder blir mer betydande för de manliga informanternas 
självuppfattning. 

De kvinnliga informanterna visar ett tydligt avståndstagande till tvåsamheten. De målar upp 
den som en kvinnlig beroendeställning till mannen. Informanternas förståelse av tvåsamheten 
kopplas därmed till ett patriarkalt levnadssätt där mannen är överordnad kvinnan. 
Konstruktionen av en kvinnlig identitet bortom detta patriarkala system ter sig vara mindre 
problematisk än konstruktionen av en manlig. Samtliga kvinnor i denna studie anammar en 
självständig oberoende identitet bortom det patriarkala beroendet till en man. Diskurser om 
jämställdhet och feminism kan därför i vissa fall förstås vara starkare än diskurser om föredragen 
tvåsamhet då dessa kvinnor tillåts välja bort tvåsamheten till fördel för det egna oberoendet. Den 
patriarkala definitionen av kvinnan ligger dock kvar i bakgrunden då en informant uttrycker en 
längtan efter att få känna sig omhändertagen och uppvaktad av en man. En annan hänvisar till 
situationer i sin vardag då hon både varit i behov av manlighetens styrka samt klarat sig utan den. 
Denna paradox kan förstås som att diskurser om den oberoende kvinnan blivit starkare men att 
dessa möter långvarigt internaliserade diskurser om kvinnans beroende av en manlig styrka.100 En 
manlig informant utmanar den vuxna ansvarstagande form av manligt utövande som han kopplar 
till heterosexuell tvåsamhet men hans berättelse visar en tydlig strävan efter tvåsamheten i sig. 
Han kan därför förstås befinna sig inom diskurser som förespråkar heterosexuell tvåsamhet där 
dessa är öppna för mer alternativa tolkningar av hur manlighet bör gestaltas. Avståndstagandet 
sker från den patriarkala tvåsamheten där han avsäger sig manlighetens överordnade ställning 
som det drivande och ansvarstagande könet inom en relation. Den manlighet han istället gestaltar 
förhåller sig till diskurser om en friare manlighet som avsäger sig ansvaret och omhändertagandet 
av kvinnan i en relation. En manlig informants berättelse om sitt liv präglas till stor del av normer 
om tvåsamhet där han utgör sig för att vara en man med positiva manliga egenskaper vilka 

                                                 
100 Jämför Gordon (1994), s.172f 



 39

tillskrivs platsa inom en heterosexuell tvåsam relation. Han ger även uttryck för ett visst 
patriarkalt förhållningssätt till kvinnan genom att sexuellt objektifiera henne samt tilldela henne 
specifika kvinnliga sysslor och egenskaper som sätts i relation till de manliga. Genom detta 
förhåller han sig i talet om sitt liv till en hegemonisk överordnad manlighet inom en tvåsam 
relation. Denna öppnar dock upp för gestaltandet av en annan form av manlighet där 
omhändertagandet av sonen beskrivs vara en större prioritet än inträdandet i en tvåsam relation 
och ett omhändertagande av en kvinna. Ansvarstagandet över sonen kan också ses som en 
retorisk strategi att rättfärdiga den nuvarande situationen då den tillskrivs en förklaring till varför 
en tvåsam relation inte inletts. Diskurser om heterosexuell tvåsamhet får därmed större betydelse 
i gestaltningar av manliga identiteter än eftersträvandet av manlighet som överordnande en 
svagare kvinnlig position. De kvinnliga så väl som de manliga informanterna kan därmed till viss 
del förstås ta avstånd från en patriarkalt präglad heterosexuell tvåsamhet. I strävan efter att bygga 
upp en identitet som oberoende visar kvinnorna på ett större avståndstagande från det 
heterosexuella tvåsamhetskonceptet i sig än vad männen gör. Männen tycks finna det mer 
problematiskt att bygga upp en förståelse av sina liv bortom en heterosexuell tvåsam relation. 
Buchbinder menar att den patriarkala diskursen kräver att alla män ska agera heterosexuellt om de 
ska fungera under patriarkatet. Kvinnligt beteende utanför heterosexualitetens ramar har enligt 
honom blivit generellt accepterat då det snarare är ett uttryck för att vara tidsenlig.101 Även om de 
manliga informanterna till viss del tar avstånd från ett patriarkalt utövande kan upprätthållandet 
av manligheten förstås vara närmare bundet till ett heterosexuellt agerande än upprätthållandet av 
kvinnligheten.  

Tvåsamhet kan inte likställas med Butlers tal om den heterosexuella matrisens 
obligatorium102 då min studie visat prov på att könsgestaltningar utanför denna är möjliga. Det 
bör dock ses som en hegemonisk norm i den meningen att informanternas konstruktion av sin 
egen verklighets och självförståelse i form av köns- och åldersgestaltningar hela tiden sker i 
förhållande till tvåsamhet. De alternativa heterosexuella tolkningar som normer om heterosexuell 
tvåsamhet ger utrymme för kan istället ses som konstruerade utifrån vad tvåsamhet inte är. 
Därmed förefaller informanternas självbild vara bestämda av dessa normer. Butlers teori blir 
gällande i förståelsen av hur informanterna gör103 kön i förhållandet till tvåsamhetsnormer. Detta 
sker som vi sett både genom framlyftandet av den egna verkligheten, i avståndstagandet från 
tvåsamheten samt i strävan efter tvåsamhet där könshandlingar konstrueras te sig på olika sätt 
inom ensamhet och tvåsamhet.   

                                                 
101 Buchbinder (1998), s.129 
102 Butler (2005), s.119f och Butler (2007), s.55-78 
103 Butler (2005), s.118ff 
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Sammanfattning 
Denna studie utgår från att kritiskt granska normer om heterosexuell tvåsamhet. Jag har intervjuat 
fem ensamboende singel kvinnor och män i åldrarna 24 till 51 år i syfte att studera hur de 
förhåller sig till normer om tvåsamhet i talet om dem själva och deras liv. Det empiriska 
materialet har angripits genom följande frågeställningar kopplade till mitt syfte: Hur byggs 
berättelserna om informanternas liv upp som möjliga sätt att leva på?, Hur tar informanterna 
avstånd från normer om tvåsamhet? och Hur närmar sig informanterna normer om tvåsamhet? 
Som teoretisk utgångspunkt används queerteorins förståelse av heterosexualitet och kön som 
socialt konstruerade där en maskulin man förväntas begära en feminin kvinna och vise versa. 
Synen på ålder som socialt konstruerat appliceras till förståelsen av när heterosexualiteten 
förväntas inträffa. Diskurspsykologin fungerar som en metodologisk referensram. Den utgår från 
att människor aktivt använder språket inom en ram av begränsande diskurser och erbjuder 
retoriska verktyg för att analysera hur detta sker. Det diskursanalytiska angreppssättet utgår från 
att vi inte kan ta oss ur vår tolkningsram för att se en sann verklighet. Detta innebär också att jag 
som forskare påverkas av den egna förförståelsen i tolkningen av mitt material.  

Analysen av intervjuerna visar olika retoriska strategier som informanterna använder i 
framlyftandet av sina liv, avståndstagandet från tvåsamheten och i närmandet av den. Det egna 
livet skapas som självständigt och oberoende och sätts i kontrast till tvåsamhetens krav. Att 
jämföra det egna livet med ett annat som målas upp som sämre kan ses som ett retoriskt sätt att 
föra fram sitt liv. Det kan också förstås som att informanterna bildar sin självuppfattning i 
förhållandet till den diskursiva förståelsen av tvåsamhet. I framförandet av det ensamma livet 
skapas det tvåsamma som något som måste förklaras genom att de som lever inom den har vissa 
behov. Dessa diskurser möter även diskurser om ensamheten som något annorlunda där 
informanterna för fram specifika orsaker till varför de lever som de gör. Informanterna 
konstruerar inom olika diskurser om tvåsamhet specifika könshandlingar som binds samman med 
hur en man och en kvinna beter sig inom en tvåsam relation. Kvinnan inom en tvåsam relation 
skapas som beroende av en man. I avståndstagandet från detta könsbeteende lyfter de kvinnliga 
informanterna fram ett mer fördelaktigt självständigt beteende. Det förekommer även motstridiga 
diskurser där det kvinnliga beroendet av en man skapas som fördelaktigt. Detta visar att synen på 
kvinnan förändrats till att bli mer fri men att en långvarigt internaliserad bild av hennes beroende 
till mannen finns kvar. Könsbeteendet kopplas även till ålder då manligheten inom tvåsamheten 
konstrueras som ansvarstagandet och sysslouträttande. Denna form av manlighet konstrueras 
både som ett sätt att ta avstånd från tvåsamheten och att sträva efter den. Genom konstruktionen 
av olika köns- och åldersbeteenden som ter sig på olika sätt inom tvåsamhet och singelskap bildar 
informanterna sin självuppfattning i relation till normer om tvåsamhet. Dessa normer kan förstås 
binda specifika kvinnliga, manliga och åldersrelaterade utövanden till det tvåsamma livet och 
därmed begränsa handlingsfriheten inom livet som singel. 
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