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Sammanfattning 

Syftet med denna fenomenologiska studie är att undersöka hur individer vars föräldrar skilt 

sig upplever att den personliga kontakten till och umgänget med föräldrarna har förändrats, 

när skilsmässan skedde mellan föräldrarna i barnets tonår. Tidigare forskning inom ämnet har 

fokuserat på barnets hälsa och har främst varit kvantitativa undersökningar. Den personliga 

kontakten och umgänget visade sig främst förändrats gentemot pappan, ofta till det negativa 

då kontakten helt brutits eller att umgänge sällan skett. För att fylla kunskapsluckan inom 

ämnet och fördjupa kunskapen om ungdomarnas egna erfarenheter har syftet med denna 

studie varit att få fram respondenternas upplevelser och minne av skilsmässans påverkan på 

relationen, umgänget och den personliga kontakten med föräldrarna. Randall Collins teori om 

interaktionsritualer och emotionell energi har använts som redskap i utformningen av 

frågeställningarna och intervjuguiden. Det empiriska materialet består av transkribering från 

kvalitativa semistrukturerade intervjuer med tio individer mellan åldrarna 18–29. En öppen 

kodning utfördes där koderna skapades genom att tolka det insamlade materialet i samband 

med den första läsningen. Resultaten visar på att respondenterna upplevde störst förändring i 

umgänget och den personliga kontakten med pappan, precis som den tidigare forskningen 

indikerade. Relationen har för många respondenter gått från bra, till att sällan umgås eller 

förlorat kontakten helt. Kontakten med pappan förändrades för många av respondenterna till 

en “kompisrelation” där umgänget ofta bestod av aktiviteter. Upprätthållande av kontakten 

dem emellan kunde barnen uppleva som ett ansvarstagande som utgjorde en stor förändring 

gentemot hur det varit innan skilsmässan. Kontakten med mamman har i alla respondenternas 

fall varit bra och de flesta förklarar hur den efter skilsmässan blivit ännu bättre. Sättet att 

umgås med mamman har, till skillnad från pappan, inneburit att samtala. Många benämner 

sättet att umgås och kontakten som mer vardaglig där mamman är föräldern som de vänder 

sig till när de behöver stöd.     

Nyckelord 

Skilsmässa, ungdomar, umgänge och personlig kontakt.  
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1. Bakgrund och problemformulering 

 

Under 2000-talet har antalet personer som skilt sig ökat. I takt med det växande antalet 

skilsmässor, ökar även antalet individer som berörs och påverkas av skilsmässa (Kalmijn 

2014: 332). År 2018 förekom runt 25 000 skilsmässor i Sverige där 64 000 barn fick uppleva 

omvandlingen av att vara del av en kärnfamilj, till att bli ett så kallat skilsmässobarn 

(Statistiska centralbyrån, 2019). Bemötande av skilsmässa skiljer sig åt mellan barns olika 

åldrar. En ettåring kommer bemöta skilsmässa annorlunda än vad en tonåring gör. Enligt 

Westman (1983) så finns det många faktorer som ligger till grund för barns reaktion på 

föräldrarnas skilsmässa, bland annat ålder, utvecklingsstadium, syskonrelationer, kön, 

personlighet och föräldrarnas förmåga att närvara och bemöta barnens behov (Westman, 

1983: 692). Wallerstein och Kelly (1976) forskar kring detta och menar att tonåringar lätt 

hamnar i konflikt med föräldrarna, tonåringar kan vägra beslut och vet sin ståndpunkt i en 

annan mån än vad ett litet barn gör (Wallerstein & Kelly, 1976: 256). Vad har då skilsmässa 

för betydelse för barnet när föräldrarna skiljer sig i barnets tonår? Har barn och förälder 

fortsatt personliga kontakt och kommer de umgås lika mycket och på samma sätt?  

 

Många separationer och skilsmässor kan upplevas odramatiska och utan större trauma för 

barnet. I vissa fall kan skilsmässa föranledas av bråk och konflikter som i sin tur kan orsaka 

försämrad relation mellan barn och förälder. Detta var något en av uppsatsförfattarna 

noterade när hon samtalade med vänner vars föräldrar skilt sig. Hon har själv föräldrar som 

skilt sig, men hon upplevde det som en lugn separation där kontakten med båda föräldrarna är 

bestående. Detta var något som skilde sig i vännernas erfarenheter, då många av vännerna 

berättade att de umgås betydligt mindre med papporna och har sämre kontakt än innan 

skilsmässan.  

 

Fokus för denna uppsats kommer att ligga på personer vars föräldrar skilts när personen var 

mellan 13 och 19 år gammal. Detta för att det kan vara svårt att komma ihåg eller minnas hur 

det var innan separationen och då utmanande att identifiera eventuella förändringar i 

umgänge och personlig kontakt till förälder om skilsmässan ägde rum i yngre åldrar. Att ha 

föräldrar som går olika vägar kan göra det svårt för tonåringar att upprätthålla kontakten till 

de båda, särskilt pappan. Det kan även uppstå oklarheter i vems ansvar det är att bevara 

kontakten (Størksen et al., 2006: 75–84). Detta skapade intresset för denna uppsats.  
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1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med uppsatsen är att med hjälp av en fenomenologisk ansats undersöka hur äldre 

skilsmässobarn upplever att umgänge och personlig kontakt med föräldrarna förändrats i och 

med skilsmässa. Frågeställningen som kommer att behandlas är således: 

 

- Hur beskriver äldre skilsmässobarn sin personliga kontakt med föräldrarna?  

- Hur beskriver äldre skilsmässobarn sitt umgänge med föräldrarna?  

 

1.2 Disposition  

I detta avsnitt kommer uppsatsens disposition och upplägg att presenteras. I kapitel två av 

denna uppsats kommer tidigare forskning bestående av vetenskapliga artiklar som berör 

ämnet att presenteras, jämföras och analyseras. Det är totalt 14 studier som härstammar från 

olika vetenskapliga fält och vars syfte är att introducera läsaren till ämnet ur ett vetenskapligt 

perspektiv, samt att motivera denna studies relevans ytterligare. I kapitel tre kommer de 

teoretiska ramverk och begrepp från det fenomenologiska perspektivet och som utgör 

grunden för analysen att presenteras. Där kommer även Collins teorier interaktionsritual och 

emotionell energi presenteras som upplevs underlätta analysen i uppsatsen och förbättra den. 

Därefter kommer den valda metoden, material och materialinsamling för studien att framföras 

i kapitel fyra. Denna del kommer även gå igenom de etiska aspekterna som tagits i 

beaktande i insamlandet av materialet och i utförande av studien. Här kommer även urval och 

urvalsprocessen, samt kodningen att förklaras.  

 

Resultatet av studien samt analysen och tolkningen kommer att redogöras i kapitel 5. Här 

kommer den insamlade empirin att analyseras mer ingående och med hjälp av de teorier och 

utgångspunkter som nämnts i tidigare kapitel. I kapitel 6 sammankopplas all information 

som samlats in med studien och ställer frågan huruvida studiens resultat och analys kan 

kopplas till uppsatsens syfte och besvara uppsatsens frågeställningar. Här ställs även 

resultatet och analysen till tidigare forskning, teori och metod. Jämförelser och diskussioner 

om framtida forskning presenteras även i detta kapitel. 
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2. Tidigare forskning 

 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning som finns inom vårt uppsatsämne. Sökorden som 

använts för att hitta vetenskapliga artiklar och material var tonåring, ungdom, interaktion, 

kommunikation och andra liknande ord på både engelska och svenska för att få så mycket 

material som möjligt. Den tidigare forskningen består till stor del av hur skilsmässa påverkat 

barns hälsa och mående, men belyser även hur kontakten mellan barn och föräldrar berörts av 

skilsmässa.  

 

2.1 Skilsmässas påverkan på kontakt mellan barn och förälder 

Det finns mycket forskning baserat på hur skilsmässa påverkar familjer samt vad det har för 

effekter på både föräldrar och barn. I mönster som gått att utläsa av den forskning som tagits 

del av, är påverkan negativ på barnets hälsa och även ofta föräldrakontakt (Amato, 2003: 

337). Wallerstein och Kelly (1976) har utfört en stor mängd forskning kring just skilsmässa 

och barn. De har bland annat analyserat skilsmässas påverkan på olika åldrar (Wallerstein & 

Kelly, 1976: 256). Eftersom denna studie berör skilsmässa upplevd av barnet i tonåren mellan 

föräldrar, så låg fokuset på den delen av Wallerstein och Kellys (1976) forskning. Tonåringar 

visade sig ha större förmåga att konfrontera och hamna i konflikter med föräldrarna. Det 

kunde handla om vägran över nya förändringar eller andra känsloyttringar. Känslor som var 

centrala hos ungdomarna var sorg, känsla av förlust och ensamhet. De kunde även uppleva 

skuld över att de var anledningen till att föräldrarna valt att gå skilda vägar, som snabbt 

kunde vända till aggressioner och skuldbeläggande gentemot föräldrarna. Detta gav negativa 

effekter på tonåringarnas skolarbete på grund av koncentrationssvårigheter och osäkerhet 

(Wallerstein & Kelly, 1976:  261). 

 

Paul R. Amato (2003) granskar i sin artikel styrkor och svagheter hos Judith Wallersteins 

forskningsmetodik och jämförde hennes slutsatser med annan forskning kring skilsmässas 

påverkan på barn. Amato (2003) menar att Wallersteins effekter av skilsmässa inte uppskattas 

lika starka som hennes resultat visar. Wallerstein har påvisat att skilsmässobarn växer upp till 

psykiskt oroliga personer som har svårt att binda relationer, något som Amato (2003) till viss 

del motsäger. Amato (2003) menar i sin analys att kvantitativ forskning visar på att 

skilsmässa tyder på större risk för psykiska problem, men effekterna Wallerstein påpekar är 
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inte så starka enligt Amato. Wallerstein redovisar även hur en stor del av de skilsmässobarn i 

vuxen ålder hon intervjuat, (intervjuer av 60 familjer och 131 barn, i åldrarna 3–18 år) har 

sämre kontakt med föräldrarna än vad barn har med fortfarande intakta familjer. 

Skilsmässobarn kände sig mindre nära sina föräldrar och hade främst sämre kontakt till 

pappan, de träffades sällan och de sociala utbytena var få. Amatos (2003) undersökning 

indikerar även den på frånvaro av pappan. En tredjedel av barnen hade en sämre kontakt till 

sin pappa och resultaten tyder på att barnen har gått från att ha haft en god kontakt med sin 

pappa, till en bristande sådan. Detta visade sig mycket mindre förekommande i kontakten 

mellan barn och mamma (Amato, 2003: 332–339). Kommunikationen har i Sung H Shin, 

Heeseung Choi, Mi J Kim och Yoon H Kims (2009) undersökning visat sig vara bristfällig 

hos även de ungdomar som bor med papporna. Ungdomar som bodde hos frånskilda mammor 

hade en annan upplevelse, där fanns varm och omsorgsfull vårdnad. Shins et al. forskning 

antydde även att i uppfostringen från pappor med ensam vårdnad saknas ofta förmåga att 

hantera barnets emotionalitet, och att kommunikationen mellan barn och pappa visade sig 

svag (Shin et.al., 2009: 1702–1703). 

 

Alda Portugal och Isabel Alberto (2015) noterade även de i sin studie att kommunikationen 

mellan ungdom och pappa kontra mamma skilde sig. Portugal och Alberto har i sin analys 

delvis undersökt hur kommunikationen mellan ungdom och förälder är påverkad av 

familjestrukturen. Materialet samlades in från 336 föräldrar och 268 ungdomar där en skala 

används för rankning av bedömning i kommunikation gentemot föräldrarna. Resultatet visade 

att pojkar tenderar att vända sig till pappan med problem, men hos ungdomar vars föräldrar 

skilt sig delades problemen främst med mammorna hos både pojkar och flickor. Ungdomarna 

visade sig alltså känna större tillit gentemot mamman (Portugal & Alberto, 2015: 1389–

1398). Eivind Melandi, Hans Johan Breidablik och Frode Thuen (2020) noterade likartade 

resultat i kommunikation gentemot föräldrarna. Resultatet för deras studie anvisade tydliga 

könsskillnader då upplevelse av skilsmässa påverkade förtroendet i kommunikationen till 

endast pappor. Analysen genomfördes mellan år 2011 och 2013 med svar från 1225 elever 

mellan åldrarna 11–13. Respondenterna upplevde att det var lättare att prata om känsliga 

ämnen med sin mamma än med sin pappa. Melandi et al. påpekar hur viktig 

upprätthållningen av kommunikativt förtroende mellan barn och pappor är då bristande 

kontakt har negativ påverkan på barnets psykiska hälsa (Melandi et.al., 2020: 743–751).   

 



8 

 

Simone Frizell Reiter, Stefan Hjörleifsson, Hans-Johan Breidablik och Eivind Meland (2013) 

fick även dem fram resultat kring bristande kontakt till pappan. Deras material hämtades från 

fyra tidigare studier där svar samlades in från gymnasieelever mellan år 1997–2009. 

Materialet delades upp i “upplevelse av skilsmässa med fortsatt kontakt med båda föräldrar” 

och “de som förlorat föräldrakontakt”. Resultatet indikerade på att majoriteten av 

ungdomarna som har förlorat kontakten till en förälder, förlorat den till sin pappa och är en 

tydlig konsekvens av skilsmässa. Skilsmässa indikerade då på interaktionseffekter som en 

förändring av hur interaktionen brukat te sig (Reiter, et al., 2013: 278–285). 

 

2.2 Boendesituationen/ Delad vårdnad 

I Sverige har delad fysisk vårdnad ökat markant menar Carlslund et al. (2013). Ungdomar 

vars föräldrar skilt sig bor till 30% mer växelvist mellan föräldrar än för 20 år sedan 

(Carlslund et al., 2013: 3). Att bo växelvist är för det mesta till familjens fördel då 

föräldraskapet delas jämlikt. Men det finns även en risk att barnet inte känner sig hemma eller 

saknar trygghet i det nya hemmet. Det är även en påfrestning från barnets sida över att 

behöva träffa en förälder i taget och det kan kräva en stor anpassning som kan upplevas 

stressfylld. Detta kan även ge upphov till lojalitetskonflikter där barnet känner sig tvunget att 

ta någon av föräldrarnas parti och riskera att såra någon av föräldrarna om den väljer att 

exempelvis bara bo hos en av dem (Öberg, 2004: 146–154). Størksen et al. (2006) fann 

liknande upplevelser i deras studie. De undersökte vilken effekt skilsmässan mellan föräldrar 

har dels på ungdomars psykologiska anpassningar. Material samlades in från ca 9000 norska 

tonåringar (13–19 år) och deras föräldrar. Resultatet tyder på att ungdomar, till skillnad från 

små barn, känner stort ansvar över val gällande boendesituationen som kan skapa 

lojalitetskonflikter mellan ungdom och förälder (Størksen et al., 2006: 75–84). 

 

An Katrien Sodermans och Koen Matthijs (2014) undersökte vad boendesituationen hade för 

inverkan på ungdomars välbefinnande. De använde tre känslofaktorer som analyserade just 

detta: depressiva känslor, livstillfredsställelse och självkänsla. Materialet hämtades från den 

nationella representanten för skilsmässa i Flandern och innehöll information om 500 barn 

från skilda föräldrar mellan 14 och 21 år. Barn som bor växelvist har två hem där mamman 

och pappan kan kräva olika anpassningar, olika regler och normer som barnet förhåller sig 

till. Om föräldrarna bor långt ifrån varandra krävdes även en betydande flexibilitet hos 
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barnet. Sodermans och Matthijs (2014) benämnde Belgien som det land mest drabbat av 

skilsmässa i Europa där rättssystemet förespråkar en gemensam vårdnad och en jämn 

fördelning i boendet. Detta ses som en fördel för barnet då hen får spendera tid med båda 

föräldrarna och på så sätt bibehålla relationen (Sodermans & Matthijs, 2014: 3). 

 

2.3 Skilsmässans påverkan på ungdomars mentala hälsa 

I den tidigare forskningen kan vi utläsa två utmärkande faktorer som påstås vara det som 

påverkar barnets mentala hälsa mest under en skilsmässa, föräldrarnas kommunikation och 

boendeuppdelningen. Majoriteten av studierna pekade på psykisk ohälsa som en vanlig 

bieffekt av skilsmässa (Størksen et al., 2006: 75; Reiter et al., 2013: 279) och beskrev tiden 

under och efter som en stressfylld tid för ungdomarna. Den psykiska ohälsan kunde bland 

annat vara ett resultat av lojalitetskonflikter, bristande kontakt med föräldrarna och de stora 

omställningarna som händer efter en skilsmässa (Størksen et al., 2006: 80; Reiter et al., 2013: 

284 & Desrochers, 2017: 355–363). 

 

Desrochers (2017) skriver att en skilsmässa inte automatiskt påverkar barnet negativt, men att 

själva processen kan vara stressfylld. Videon (2002) skrev att skilsmässan kan upplevas 

stressfri för tonåringar om de inte är nöjda med sin relation till föräldrarna och om relationen 

tidigare kännetecknats av konflikter (Videon, 2020: 499). Både Sodermans & Matthijs (2014) 

och Afifi et al. (2015) beskriver hur konflikter mellan föräldrarna påverkar barnet under en 

skilsmässa. Sodermans & Matthijs (2014) skriver att konflikten mellan föräldrarna främjar 

depression hos ungdomarna, då de upplevde att de hade mindre behärskning över deras 

känslor. Medan Afifi et al. (2015) menar att konflikter mellan föräldrarna ofta är viktigare än 

själva skilsmässan för att förutsäga barns fysiska och mentala hälsa. När föräldrar har en bra 

kommunikation med varandra och till barnet så skapar det trygghet. Om de är mindre 

skickliga kommunikativt kan barnet känna sig osäkert och andra omständigheter i barnets 

miljö kan då påskynda barnets fysiologiska svar på stress (Afifi et al., 2015: 1010–1011). För 

att garantera barnets välbefinnande ska man enligt Sodermans och Matthijs (2014) behandla 

barn som aktiva agenter i hela processen som skilsmässan är. Detta skulle ge trygghet till 

barnen då de skulle få information om vad som händer och få svar på frågor de har 

(Sodermans & Matthijs, 2014: 20). Även Melandi et al. (2020) lade stor vikt på hur viktigt 
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kommunikativt förtroende gentemot båda föräldrarna var och hur betydelsefullt god kontakt 

med båda föräldrarna var för barnets hälsa (Melandi et al., 2020: 743–751). 

 

Den andra faktorn som påverkar hur barn eller ungdomar mår under och efter en skilsmässa 

är boendesituationen. Enligt de tidigare forskningarna reagerar flickor och pojkar på olika sätt 

beroende på om de hamnar hos mamman eller hos pappan (Videon, 2002: 499; Størksen et 

al., 2005: 737 & Sodermans & Matthijs, 2014: 16–20). Størksen et al. (2005) menar att detta 

visar hur viktig inverkan olika familjesituationer kan ha på tonåringars beteende och 

utveckling, mer så än vad vänner och trender i ungdomskulturen har (Størksen et al., 2005: 

736). Tidigare forskning påstår att pappans frånvaro har en unik effekt på barns mentala 

välbefinnande (Videon, 2002: 500–501; Størksen et al., 2005: 737). Størksen et al. (2005) 

skriver att pappans frånvaro påverkar pojkars utveckling, medan den inte verkar vara av stor 

betydelse för flickornas utveckling. Förklaringen skriver de kan ligga i att pojkar har ett 

särskilt behov av daglig kontakt med en manlig förebild under tonåren. För flickorna var ett 

nära förhållande med pappan inte beroende av hans hemvist (Størksen et al., 2005: 736). 

Enligt Videon (2002) så kan pojkar som bor hos endast pappan uppleva nedsatt mental hälsa 

om deras förhållande till morden försämras efter skilsmässan då föräldern av det motsatta 

könet utgör ett kritiskt inflytande på barnets mentala välbefinnande (Videon, 2002: 501).  

 

2.4 Summering av tidigare forskning 

I detta kapitel har det redovisats tidigare vetenskaplig forskning som påträffats om hur 

interaktionen och kontakten mellan ungdomar och deras föräldrar har påverkats under och 

efter en skilsmässa. Som det har framgått i kapitlet så har tre tydliga teman uppstått: kontakt, 

boendesituation/ delad vårdnad och mental hälsa.  

 

Resultaten av de tidigare forskningarna visade hur det fanns könsskillnader i hur barnets 

relation och kontakt med pappan har påverkats. Denna forskning blir relevant för studien då 

mycket av fokuset ligger på hur den personliga kontakten eventuellt förändrats efter 

skilsmässa vilket den tidigare forskningen indikerar på. Detta blir ett avstamp och tas i 

beaktande när resultaten för denna studie tagits fram, om det finns liknande resultat och 

mönster eller om denna analys resultat skiljer sig.   
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Delad vårdnad och växelvist boende är ännu en följd av skilsmässa som man kunde läsa om i 

tidigare forskning som påverkar barnet. Boendesituationen krävde stora anpassningar från 

barnen samt att lojalitetskonflikter kunde uppstå i val av boende. Denna del av den tidigare 

forskningen blir relevant då uppsatsen fokuserar på förändringar i personlig kontakt, men 

även umgänge. Boendesituationen kan förändras så att barnet eventuellt umgås mindre med 

en av föräldrarna än innan skilsmässan. Detta kan ha en inverkan på den personliga kontakten 

till en förälder genom att de tillfällen de ses är få.  

 

Hur skilsmässan har påverkat ungdomars mentala hälsa finns det mycket forskning kring. I 

detta avsnitt kunde man läsa om två stora faktorer som påverkar barnets mentala hälsa under 

en skilsmässa, kommunikationen med föräldrarna och boendeuppdelningen. Den psykiska 

ohälsan sågs som en bieffekt av skilsmässan och kunde bland annat uppstå från 

lojalitetskonflikter, bristande kontakt med föräldrarna och boendeuppdelningen. Den tidigare 

forskningen visade även att flickor och pojkar påverkas olika av kommunikationen och 

boendesituationen.  

 

Många av forskarna efterlyste i slutet av artiklarna en kvalitativ studie som undersöker ämnet 

vidare och mer djupgående. För att koppla den tidigare forskningen till denna uppsats och 

forskningsfrågan så är kommunikation, närvaro, trygghet och mental hälsa något som tros 

påverka ungdomars handlande. Likt Collins (2004) teori som gås igenom mer djupgående 

nedan, så finns det ett antagande i denna studie att hur bekväm en person känner sig i en 

situation påverkar hur den handlar. Ungdomar som inte känner sig trygga eller upplever en 

negativ känsla gentemot en förälder kanske undviker interaktioner med den och detta 

påverkar självklart relationen. Något annat som kan påverka ungdomars upplevelser av en 

skilsmässa är kvalitén på de interaktionsritualer som de haft med föräldrarna. Detta visar 

ännu mer på den kunskapslucka som vår undersökning kan fylla i. 
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3. Teori 

 

I denna studie användes Collins (2004) teori om interaktionsritualer och emotionell energi 

som stöd vid formuleringen av frågeställningarna. Teorin påverkade även intervjuguiden och 

de följdfrågor som ställdes, då respondenternas egna erfarenheter och upplevelser var i fokus. 

Med hjälp av teorin kunde vi gå in mer på djupet av vad det är som kan styra människors 

handlingar och tolkningar. Nedan kommer teorin att redogöras och förklaras mer djupgående 

och på vilket sätt teorin kommer till användning i denna uppsats. 

 

3.1 Collins teori om Interaktionsritual & Emotionell energi 

Randall Collins skriver i boken Interaction Ritual Chains (2004) om interaktionsritualer och 

emotionell energi som två viktiga faktorer i samhället. Enligt Collins är emotioner kittet som 

håller ihop samhället och som uppstår till följd av interaktioner. Collins (2004) menar att det 

mellanmänskliga är det som skapar de större strukturerna i samhället, genom att interaktioner 

mellan människor påverkar det emotionella energiförrådet (Collins, 2004: 3–4). Emotionell 

energi är betydande i vardagen och är betydande för att våra mellanmänskliga interaktioner 

ska ha en normal funktion. Det finns hela tiden hos alla människor ett flöde av emotionell 

energi som är anledningen varför vi söker oss till varandra för interaktion. Vi reflekterar 

sällan över detta då om den emotionella energin håller sig på en stabil nivå, den går varken 

till hög eller låg. Den emotionella energin blir först märkbar när vi exempelvis anser en 

interaktion med en annan människa som bra och gynnsam eller mindre bra och exempelvis 

obekväm (Collins, 2004: 109).  

 

En ritual är all interaktionsaktivitet mellan två eller fler personer (Collins, 2004: 6). En 

interaktionsritual är, enligt Collins (2004), alla sociala företeelser som människor ägnar sig åt 

när människor interagerar med varandra. För att en interaktionsritual ska lyckas bör den 

innehålla fyra komponenter:  

 

- Fysisk närvaro 

- Avgränsning  

- Gemensamt fokus  

- Gemensam emotionell erfarenhet  
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Fysisk närvaro innefattar att individerna måste befinna sig på samma plats för att kunna 

interagera och dela höga/låga emotionella energier. Det måste utgöra minst två individer men 

behöver inte vara i varandras medvetande så länge de befinner sig på samma plats som till 

exempel på samma fest eller fotbollsmatch. Om den fysiska närvaron uppfylls resulterar det i 

en känsla av gemenskap och att vara en medlem av ett sammanhang. Avgränsning innebär ett 

förtydligande av vilka individer som ingår i interaktionen och situationen, och vilka som inte 

gör det. Med gemensamt fokus menar Collin att det finns ett gemensamt fokus på en särskild 

aktivitet eller föremål. Slutligen innebär gemensam emotionell energi att det mellan 

individerna finns ett kollektivt känslospel som exempelvis att alla gäster jublar när ett par 

kommer ut nygifta från kyrkan. Att det finns en gemensam syn på vad som i situationen är 

rätt och fel (Collins, 2004: 48–49). En misslyckad interaktionsritual saknar dessa ingredienser 

vilket resulterar i minskad emotionell energi hos de deltagande individerna. Låg emotionell 

energi leder till känslor som sorg, missnöje och uppgivenhet. Detta har betydelse för 

relationer, om det inom en grupp är låg emotionalitet finns det mellan människorna inom 

gruppen inga starka relationer och en brist på tillit. Detta innebär att människan försöker i stor 

utsträckning undvika dessa situationer för att undfly denna låga emotionella energi. Att ingå i 

en grupp med låg emotionell energi kan bli ansträngande för psyket och leda till depression. 

Om den emotionella energin är hög vill däremot individen fortsätta vara en del av ritualen då 

positiva känslor uppstår (Collins, 2004: 38, 51).  

 

En interaktionsrituals framgång eller fall styrs av den emotionella energin som de inblandade 

individerna innefattar. Den emotionella laddningen i interaktioner höjs, bibehålls eller sänks 

utifrån vilka förväntningar som finns initialt och hur de infrias (Collins, 2004: 50–51). I en 

interaktion möts människor och ställs inför varandras emotioner och erfarenheter som de har 

med sig från kedjor av tidigare möten, alltså att ritualen som sker i mötet är fragment av 

tidigare interaktioner. Vilken emotionell energi som förekommit i tidigare interaktionsritual 

sätter prägel på hur nästkommande interaktionsritual. Om individen i interaktionen innan 

upplevt hög emotionalitet, kan man säga att personen är uppladdad med bra emotionell 

energi, vilket kommer göra avtryck i nästa interaktion. Likadant som om personen innan är 

påverkad av låg emotionell energi (Collins, 2004: 107).  

 

Collins (2004) skriver att i dagens samhälle finns det en tro på att människor är unika i vårt 

agerande och handlande. Detta menar Collins (2004) bara är ett önsketänkande, men som inte 
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är sant. Han accepterar att människor unika, men att det är situationen som styr vårt agerande 

och inte tvärtom (Collins 2004: 3–4). 

 

Teorin har använts som en utgångspunkt för studien och är något som har lett fram till våra 

frågeställningar som handlar om umgänge och personlig kontakt. Teorin användes även som 

stöd för konstruerandet och utformningen av de frågor som fanns i intervjuguiden på det 

sättet att frågorna berörde de fyra ingredienserna för en lyckad interaktionsritual. På detta sätt 

kunde vi jämföra respondenternas upplevelser när en komponent för en lyckad interaktion 

saknades i interaktionen med pappan men inte mamman. Teorin påverkade även de 

följdfrågor som ställdes till respondenterna då vi influerats av antagandet att den emotionella 

energin är vad som styr människors handlande. Vi formulerade då frågorna med den 

tankegången att respondenternas tidigare erfarenheter och fysiska närhet till föräldern är det 

som styr relationen, umgänget och den personliga kontakten. Vi jobbade alltså vidare med 

Collins idé att respondenternas erfarenheter och historia styr hur de tänker och handlar, något 

som då kan påverka hur deras personliga kontakt och umgänge med deras föräldrar innan, 

under och efter skilsmässan ser ut.  

 

4. Metod  

 

4.1. Fenomenologisk ansats 

Precis som Helene Starks och Susan Brown Trinidad (2007) nämner är det viktigt att välja 

rätt metod för att nå de avsedda målen med undersökningen. Den mest lämpade ansatsen för 

denna undersökning är fenomenologisk analys då ansatsen går ut på att analysera levda 

erfarenheter hos individer och förstå hur mening formas genom tolkningar. Sokolowski 

(2000) menar att informationen som fenomenologisk ansats bidrar med inte är ny, den blottar 

det uppenbara och visar information som det redan finns vetskap om. Men trots detta är 

informationen som ansatsen tillför viktig då det uppenbara kan förvirra. Inom 

fenomenologisk antas vill man synliggöra verkligheten som förkroppsligade erfarenheter. 

Målet blir därmed att urskilja eventuella mönster och ömsesidiga särdrag inom en händelse 

eller erfarenhet hos individernas individuella upplevelser. Genom detta ges det uppenbara 

mening (Starks & Brown Trinidad, 2007: 1372–1374). 
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Något som Fejes och Thornberg (2019) resonerar kring är den fenomenologiska ansatsens 

tillförlitlighet. Vad som ger tillförlitliga resultat menar de beror på sannolikheten i 

tolkningarna som gjorts i analysen. Det är därför viktigt att under undersökningens gång 

kontrollera antaganden som grundas i empiri. Detta särskilt i urskiljandet av teman, att 

forskarens tolkningar granskas och kontrolleras. Ytterligare betydande kriterium för att det 

ska anses tillförlitligt är att forskaren i sin undersökning greppar tag i kärnpunkten i 

fenomenet undersökningen grundar sig i (Fejes & Thornberg, 2019: 160–161). 

 

Inom fenomenologisk ansats är det viktigt som forskare att vara öppen när man tar del av 

informationen från respondenten och till viss del glömmer tidigare antaganden och vetskap 

om ämnet. Forskaren måste vara uppmärksam på egna tankar, infallsvinklar och 

uppfattningar. Detta för att forskaren ska gå in med ett öppet sinne gentemot respondentens 

svar och inte lägga in egna värderingar (Starks & Brown Trinidad, 2007: 1376). 

Målet för denna analys är att komma nära respondentens upplevelser och erfarenhet, vilket 

gör denna ansats den mest effektiva metoden då det finns en strävan att djupdyka i 

respondenternas individuella upplevelser. Liknande fokus kommer att läggas på att hitta 

särdrag och mönster i hur den personliga kontakten till föräldrarna eventuellt påverkats av 

skilsmässan och vad för förändringar som skett i umgänge mellan barn och förälder. 

 

4.2 Kvalitativ metod och semistrukturerad intervju  

Forskare som undersöker människan och dess sociala värld använder sig ofta av kvalitativa 

metoder. Poängen är att tillskriva mening och tolka det som sker, samt att uppfatta 

människors sociala verklighet på samma sätt som hen upplever de. Forskaren strävar alltså 

efter att komma åt personens medvetande för att få inblick i hens sociala verklighet. På detta 

sätt uppfattar forskaren mest troligt situationen annorlunda efter att ha anammat personens 

synsätt (Bryman, 2002: 361–362). Med anledning av att undersökningen strävar efter 

förståelse och inblick, passar denna metod undersökningen väl. Det finns en strävan att 

komma åt respondenternas sociala verklighet gällande detta och komma nära deras 

upplevelser.  

En intervju fungerar som en form av samtal där personen som intervjuar strävar efter att 

införskaffa kunskap om det fenomen forskaren ska analysera. Den formulerade kunskapen 

blir då en beskrivning av forskarens tolkningar. Frågorna bör vara öppet ställda så att risken 
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för ledande frågor, som, ja- och nej frågor, minimeras. Respondenterna ska alltså få besvara 

frågorna med egna ord. Att inleda intervjun med breda frågor för att sedan ställa passande 

följdfrågor såsom “berätta mer om det”, “vad kan det bero på?” etc. är att föredra för att få ut 

mycket information utan att influera respondenterna (Kvale & Brinkmann, 2014: 318–323).  

Syftet med dessa intervjuer är att få en bild av respondenternas egna upplevelser och minnen 

av skilsmässan och tiden innan/ efter. Det är därför den semistrukturerade formen av intervju 

valdes då den erbjuder struktur för forskaren samtidigt som den är utformad för att göra 

respondenterna bekväma då ämnet som berörs kan verka känsligt. Den semistrukturerade 

intervjun erbjuder möjligheten att anpassa frågornas ordning på ett sätt som känns naturligt 

och som öppnar upp för ett lättare flöde med följdfrågorna.  

En annan intervjutyp som kunde ha valts till studien var en ostrukturerad intervju. Den skiljer 

sig från en semistrukturerad intervju på det sättet att forskaren har en minneshjälp över ett 

visst antal teman (Bryman, 2002: 301). I denna form av intervju är syftet att förminska 

forskarens inflytande på deltagarnas svar och skiljer sig från en semistrukturerad intervju på 

det sättet att det inte finns en intervjuguide som följs. Denna typ av intervju valdes bort då 

samtalet lätt kan spåra ur och komma ifrån det tema som studien berör. Den 

semistrukturerade intervjun erbjuder deltagarna frihet att utforma svaren efter deras egna 

förutsättningar, men det ger även forskarna möjligheten att föra intervjun och se till att alla 

studiens teman berörs. 

4.3 Urval och begränsning av material  

Materialet för denna analys kommer att bestå av tio semistrukturerade intervjuer som utförs 

med respondenter som valts ut genom ett snöbollsurval som kan ses som en typ av 

bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval innebär att respondenterna och materialet styrs av 

tillgänglighet och relevans för studiens syfte (Bryman, 2002: 312–313). Snöbollsurval 

innefattar att forskaren tar kontakt med ett mindre antal människor som i sin tur bidrar med 

kontakter de besitter som passar urvalet, därav namnet “snöbollsurval” (Bryman, 2002: 196). 

Respondenterna begränsades till “unga vuxna” som var mellan 13–19 år när deras föräldrar 

skiljde sig. Fokus låg på det åldersspannen då det är i dessa åldrar man börjar att tänka mer 

självständigt. Det hade också med minnet att göra, om man var väldigt ung när skilsmässan 

ägde rum så kan det vara svårt att komma ihåg och minnas hur det var innan separationen. 

För att kunna analysera förändringar blir information om tiden innan skilsmässan avgörande 
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för att besvara forskningsfrågorna. Respondenterna måste kunna jämföra kontakten och 

umgänget till sina föräldrar med hur den ser ut nu och hur den såg ut innan skilsmässan. En 

viss avgränsning av respondenternas ålder uppstod naturligt då vår studie fokuserar mycket 

på minnet och egna känslor/ upplevelser. Med “unga vuxna” menas att det ska ha gått 

tillräckligt lång tid för respondenten så att den kan tänka tillbaka och reflektera över 

händelsen, men inte för lång tid så att de har påverkat minnet i för stor grad. Därav ett 

åldersspann mellan åldrarna 18–29.  

Vi tog hjälp av vårt sociala nätverk och frågade olika personer om de ville intervjuas där det 

fanns förkunskap om de befann sig inom vårt urval. På grund av den rådande 

coronapandemin så var det till exempel inte meningsfullt att sätta upp lappar på vårt 

universitet, då de flesta höll sig hemma. Med hjälp av Instagram publicerades frågan om de 

med föräldrar som skilts när personen var i tonåren skulle finna intresse av att vara med i 

studien. Detta kan ses som ett substitut till att sätta upp informationslappar på offentliga 

platser. Hos några av respondenterna fanns intresse och de kontaktade oss via appen. På så 

sätt ställdes frågan fritt utan personliga till frågor. Respondenterna föreslog även andra som 

kunde ställa upp på intervju, detta betyder att vi nådde respondenter som vi inte hade någon 

personlig kontakt till. Fördelen med detta är om det finns vetskap kring respondentens 

erfarenheter antas riskera att ställa riktade frågor och glömma ställa frågor en redan vet 

svaren på. Tack vare att det inte finns någon personlig kontakt förs intervjun med nyfikenhet 

och information försummas inte i materialet.   

4.4 Intervjuguide  

Semistrukturerad intervju innefattar en färdig intervjuguide med frågor som den följer, men 

ordningen på frågorna är inte fast. Detta erbjuder en öppenhet i frågorna som en strukturerad 

intervju inte tillåtit, samt ger mer utrymme för eventuella följdfrågor (Bryman, 2002:  300–

302).  

 

I intervjuerna kommer en intervjuguide att följas (bilaga 2) som delats in i tre “rubriker”: 

familjebakgrund, skilsmässofasen och avslutning. Den största rubriken var skilsmässofasen, 

där frågorna har ordnats på ett sätt som känns naturligt och som öppnar upp möjligheten för 

följdfrågor. Då ämnets som valts att undersöka kan upplevas känsligt så skapas en 

intervjuguide som känns mer som ett samtal än en strikt intervju. Detta då det finns en 
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strävan att respondenterna ska känna sig bekväma när de svarar på frågorna. De frågor som 

ingick i skilsmässofasen berör interaktionen/ relationen/ umgänget och kontakten som 

respondenten hade/ har med föräldrarna innan/under och efter skilsmässan. Som vi nämnde 

ovan så hade Collins teori en stor påverkan på intervjuguiden. De fyra huvudingredienserna 

för en lyckad interaktionsritual vävdes in i frågorna om umgänge och personlig kontakt och 

den emotionella energin uppenbarade sig i följdfrågorna och respondenternas egna 

reflektioner. Denna intervjuguide skickades senare till respondenterna tillsammans med 

informationsbrevet (bilaga 1), med syftet att de skulle ha möjligheten att läsa igenom de och 

reflektera och minnas tillbaka på skilsmässoprocessen. En nackdel med att skicka ut frågorna 

innan kan vara att respondenten är bunden till det hen eventuellt antecknat som svar på 

frågorna och ta allt i ett svep. Detta kan eventuellt bli komplicerat då förhoppningen är att 

kunna ställa en fråga i taget så det ges möjlighet att ha struktur och försäkran om att alla 

frågor ställs. Fördelen som väger tyngst är möjligheten att minnas tillbaka, det kan även göra 

respondenten trygg då hen ger en ganska så exakt vetskap för vad intervjun kommer 

innehålla. Att reflektera innan och sen ges följdfrågor hoppas kunna ge så utförliga svar som 

möjligt utefter vad som minns, något som kommer ge studien ett stort och informativt 

material.  

 

4.5 Kodning  

Transkribering är ett sätt att reda upp kaos. Men inom detta kaos finns en ordning fylld av 

detaljer som är betydelsefulla. På grund av detta får inte detaljer försummas då det har 

inverkan på hur interaktionen uppfattas och varje detalj kan visa sig meningsfull för analysen. 

Detta innebär att man måste vara så noggrann som möjligt i transkriberingen av det inspelade 

materialet. Kontentan är att transkribera både det som sägs och görs. Det transkriberade 

materialet ska uppfylla två kriterier: fokus och begriplighet. Detta innefattar att materialet 

måste vara för forskaren fattbart och bevara fokus på materialet som gynnar analysens syfte 

(Fejes & Thornberg, 2019: 155). Efter varje intervju transkriberades det inspelade materialet 

där detaljer noterades såsom skratt, lång tystnad etc. Med hjälp av detaljerna är 

förhoppningen att texten blir mer levande när den läses igenom vilket antas kunna underlätta 

för hur informationen kom att tolkas. 

Efter transkriberingen är klar är det dags för forskaren att börja koda den data som samlats in. 

Att “koda” innebär att forskaren letar efter mönster i och mellan olika texter, samt 
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klassificera dessa olika samband. Koder kan bland annat vara nyckelord, termer och uttryck 

som antingen nämns direkt i texten som analyseras, eller som uppstår av tolkningar och 

reflektioner som forskaren väljer för att sammanfatta liknande ord (David & Sutton, 2016:  

271–272). Kodning är ett sätt för forskaren att reducera den insamlade data som samlats in 

under studien. David & Sutton (2016) skriver att det inte räcker för forskaren att välja koder 

utan den måste även operationalisera, “definiera” de. Studien har fokuserat på en induktiv 

“öppen” kodning. I en öppen kodning så skapas koderna av forskaren i samband med den 

första läsningen och tolkningen av den insamlade empirin. David & Sutton skriver (2016) att 

kodningsprocessen kan inledas i olika stadier i datasamlingsprocessen. Den kan starta i tidigt 

stadie där forskaren skriver ned en lista över preliminära slutsatser, eller så inleds den inte 

förrän all data är insamlad till studien. Dock är det vanligt att en forskare som börjat med en 

öppen kodning går över till en mer deduktiv analys när mönster och samband kopplas till 

teorier. David & Sutton (2016) skriver att det är väldigt vanligt att en forskare växlar mellan 

de båda analysmetoderna (David & Sutton, 2016: 271–274). 

 

I kodningen av de transkriberade intervjuerna inleddes med att läsa igenom materialet 

“objektivt” utan att föra några anteckningar. Den andra gången transkriberingen lästes 

igenom transkriberingen fördes anteckningar över nyckelord och teman som tolkas i texten på 

sidan i kommentarerna. Detta gjordes individuellt för att sedan jämföra kodningarna som 

identifierats. Koderna särskildes med olika färger och vid jämförandet av koderna visade de 

sig vara snarlika. Koderna kunde exempelvis vara: ansvar, personlig kontakt mamman, 

personlig kontakt pappan etc. För att kondensera de ytterligare så lästes koderna igenom och 

olika samband, upprepningar eller kopplingar till frågeställningarna som handlar om 

personlig kontakt och umgänge. När kodningen var klar hade tre olika kategorier 

sammanställts, och de var förutom bakgrundsinformation: bostadssituation, relation och 

umgänge.  

 

4.6 Forskningsetiska principer  

I denna uppsats utgick vi efter de fyra huvudkraven för forskningsetiska principer inom 

humanistiskt-samhällsvetenskaplig forskning som Vetenskapsrådet (2002) har publicerat. De 

fyra huvudkraven är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet och kommer att beskrivas nedan.  



20 

 

 

Informationskravet betyder att forskaren har en skyldighet att informera alla deltagare i 

studien om dess syfte, deras roll och på vilka villkor de deltar. Detta gjordes genom mail till 

respondenterna där vi presenterade oss själva och syftet med studien.  

 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna har rätt att bestämma över sin medverkan och innebär 

att forskaren måste införskaffa deltagarnas samtycke. Då många av respondenterna var de 

som tog kontakt efter att frågan om deltagande lagts upp på sociala medier eller fått kontakt 

via kompisar så fanns samtycket där från början. Men vi påminde deltagarna om att deras 

medverkan i studien var frivillig både i informationsbrevet, mailet, innan och efter intervjun. 

I denna studie samlades samtycket in muntligt innan intervjun och deltagarna fick förfrågan 

om att vara med på en ljudinspelning. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att all information om deltagarna, bland annat deras 

personliga uppgifter ska behandlas med konfidentialitet och ska förvaras på ett säkert sätt. 

Inga namn eller personliga uppgifter kommer att nämnas i studien, något deltagarna 

informerades om. 

 

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som finns om deltagarna endast får användas i 

forskningsändamål. Uppgifterna får alltså inte användas för icke-vetenskapliga syften som till 

exempel kommersiellt bruk. Detta är något deltagarna informerats om (Vetenskapsrådet, 

2002: 6–14).  

 

Då denna studie handlar om respondenternas individuella upplevelse så är det viktigt att 

värna om deras privatliv genom att till exempel anonymisera namn och andra utmärkande 

egenskaper som inte är essentiell för studien. Detta är något som vidtas i analysen av det 

insamlade materialet då respondenterna har tilldelats en anonymiseringskod. Det enda som 

lämnas orört är respondenternas ålder vid skilsmässan och vid intervjun då detta är något som 

har betydelse för studiens syfte. 

4.6.1 Validitet och Reliabilitet  

Om en färdig undersökning görs om på nytt och visar samma resultat tyder det på reliabilitet. 

Om undersökningen påverkas av tillförlitlighet eller slump så finns ingen reliabilitet i 
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undersökningen (Bryman, 2015: 49). I vår studie blev reliabiliteten hög i den avsikt att 

undersökningens respondenter haft de kriterier som undersökningen krävt. Men reliabiliteten 

är även avhängt på hur våra intervjuer var utformade. Analysen innehåller tio intervjuer med 

tio respondenter vilket gör att en generalisering inte är möjlig, men detta är inte heller 

önskvärt eftersom det finns en strävan av förståelse och fördjupning. Undersökningen 

analyserar personliga upplevelser och erfarenheter vilket gör att samma resultat inte hade 

getts om respondenterna hade bytts ut mot tio andra. I intervjuerna minimerades ledande 

frågor så mycket som möjligt för att reducera en påverkan på reliabiliteten.  

Validitet indikerar på om det analysen är menat att mäta / identifiera / observera, faktiskt 

mäts/ identifieras/ observeras. Detta är två betydande bedömningsgrunder när forskaren vill 

avgöra kvaliteten på undersökningen (Bryman, 2015: 50, 352). Genom analysens gång har 

validiteten varit i åtanke. Intervjufrågorna fokuserade på att besvara frågeställningen gällande 

förändring i personlig kontakt och umgänge förälder och barn emellan. Då intervjuerna 

utfördes via Zoom fick respondenten vara i en miljö hen valt och eventuellt känner sig trygg 

i. Zoomintervjun fungerade som ett alternativ till att ses fysiskt, något som på grund av den 

rådande coronapandemin inte var möjligt. Sammanfattningsvis har de medel för att få en hög 

validitet och reliabilitet för undersökningen tagits i beaktande med det förutsättningar 

analysen getts. 

4.6.2 Reflexivitet  

Som tidigare nämnts finns hos en av oss erfarenheter av skilsmässa mellan föräldrar i 

tonåren. Detta är något som alltid har varit i åtanke när frågeställningen, intervjufrågorna 

samt uppsatsens ämne framtagits. Något som använts både som en fördel då personen i fråga 

fungerade som ett levande bollplank för idéer och frågor, men det kan även ses som en 

nackdel då man kan argumentera för att forskarens perspektiv har påverkats av den egna 

erfarenheten. 

Frågorna i intervjun är något som reflekterades över under lång tid för att de inte skulle vara 

ledande eller färgade av de perspektiv som fanns i forskarnas bagage. När frågorna i 

familjebakgrundkategorin formulerades och var på väg att skickas ut hejdades detta då extra 

reflektion gavs med åtanke att läsa frågorna ur flera perspektiv. Vi kom fram till att frågor 

som handlade om familjens utseende i början av intervjun bestod av många antaganden från 
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vår sida. Det fanns antaganden om att alla skilsmässor hade skett mellan respondentens 

mamma och pappa och att alla familjer var formade på detta sätt. Detta heteronormativa 

perspektiv var något som färgade de intervjufrågor som skrivits och var något som bestämdes 

jobba på för att vara inkluderande. Detta kan då backas upp i och med att all den tidigare 

forskning har varit vinklad på det sättet.    

5. Resultat  

 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur den personliga kontakten mellan barn och 

förälder påverkats av skilsmässa, samt vad det har haft för inverkan på umgänge mellan barn 

och förälder ur barnets perspektiv. I följande kapitel kommer ett resultat presenteras och 

frågeställningarna besvaras med hjälp av det insamlade materialet. Detta kapitel är 

strukturerat med kategorierna boendesituationen, umgänge och personlig kontakt med 

mamma och pappa då majoriteten av respondenterna visade på tydlig skillnad mellan de båda 

föräldrarna. Med hjälp av dessa uppdelningar kommer även svaren på våra frågeställningar 

redogöras tydligt.  

 

Respondenterna anonymiseras och kommer därför benämnas som exempelvis “Respondent 

1”. Nedan kommer dessa anonymitets koder, åldrarna respondenterna besatt när föräldrar 

skilde sig och respondenternas ålder vid intervjutillfället att presenteras:  

 

Respondent  Ålder vid 

skilsmässa  

Ålder vid 

intervju  

0 16 22 

1 17 22 

2 16 25 

3 18 23 

4 14 21 

5 17 29 

6 19 21 

7 18 18 



23 

 

8 13 18 

9 16 18 

 

5.1 Boendesituationen  

Något som var gemensamt hos alla respondenter var att de innan skilsmässan bott 

tillsammans med båda föräldrarna, där många respondenter refererat till en typisk 

“kärnfamilj”. Efter skilsmässan hade boendesituationen förändrats i olika konstellationer för 

alla respondenter. Nedan presenteras detta för en bättre översikt:  

Växelvist boende med en/ två veckors 

mellanrum 

5 av 10 av respondenter 

Bo med bara mamman och träffar pappan 

sällan eller aldrig  

4 av 10 respondenter  

Bo hos endast pappan med mer sporadisk 

kontakt med mamman 

1 av 10 respondenter  

Anledningarna till de olika boendekonstellationerna var vitt spridda. Det kunde handla om 

avsaknad av utrymme hos den ena föräldern, att föräldern flyttat utomlands, bakomliggande 

aggressioner gentemot en förälder eller som de flesta uttryckte sig; att det fallit sig naturligt 

hur boendesituationen artat sig. Respondent 7 berättar om vikten av delaktighet i det nya 

boendet:  

[…jag tycker verkligen att det hade varit bättre om pappa sett till att, ta med mig 

typ till IKEA och ba “vilken stol tycker du vi ska köpa” eller någonting sånt. Även 

fast det inte låter som en superstor grej så känns det lite konstigt att komma till en 

färdiginredd lägenhet och ba “ja, här ska du bo” och såhär...då känner jag liksom att 

“nej här vill jag inte alls bo”...hos pappa känns det lite mer att man är en gäst som 

kommer på besök typ…]  

(Respondent 7).  

 

Citatet indikerar på att inredningen har en stor betydelse för trevnadskänsla för respondenten. 

Hon förminskar känslor då det för henne utåt sätt eventuellt inte ses som väsentligt. Men hon 

menar att inte inkluderats i köpandet av nya möbler förminskade upplevelsen av “hem” då 
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respondenten benämner en känsla av att vara på “besök”. Bristande inkludering i utformning 

av det nya hemmet utgör att hon känner sig som en gäst i sitt eget hem. Dessa känslor 

resulterade i att endast bo med mamman. Hur hemmet är skapat och i vilken mån det formas 

gemensamt har alltså inverkan på respondentens kontakt till sin pappa. Hos mamman hade 

hon fått vara med under hela förloppet vilket gjorde att hon kände sig hemma. Hon uttrycker 

även att om pappan inkluderat henne hade situationen varit bättre. Bättre på så sätt att 

inkludering kunde lett till ett växelvist boende framgår inte, men utifrån vad respondenten 

delar med sig hade en inkludering uppskattats och skapat ett hem hon trivts i.   

 

Gemensamt för alla respondenter var upplevelsen av att de till en viss del haft en kontroll 

över var de ska bo. Många ansåg att de inte hade haft samma inverkan på boendesituationen 

om de varit yngre, men tack vare att de var i tonåren hade deras talan tagits i beaktande. Detta 

upplever respondenter haft både för - och nackdelar. Positivt i den mån att de själva får 

bestämma var de ska bo, negativt då respondenterna som bara bor hos mamman beskriver hur 

detta skapat ansvar gentemot upprätthållningen i relationen till pappan. Respondent 5 berättar 

att han efter gymnasiet flyttade till sin pappa med viss strävan att bevara kontakten dem 

emellan då han efter skilsmässan endast bott hos mamman. Respondent 8, som bor växelvist, 

berättar hur hon helst vill bo hos endast mamman, men att hon inte vill att relationen till 

pappan ska förändrats eller riskera att göra sin pappa ledsen. Hon berättar även om när hon 

bodde hos pappan i början av skilsmässan, saknade mamman och kunde på kvällarna vara 

ledsen och gråta. Respondent 10 uttrycker sig liknande då han på grund av sin pappas nya 

sambo helst inte ville bo där, men gjorde det ändå för pappans skull. Två av respondenterna 

uttrycker att deras fasta boende hos mamman resulterade i att när de väl var hos pappan var 

till viss del för endast pappans skull. Respondent 0 berättar om hur han såg till att pappan inte 

var ensam men att det utgjorde mer ett ansvar än vilja. När han sov där menar han att det var 

endast för pappans skull. Att bo växelvist menade respondenten till viss del underlättat denna 

situation. Att föräldrarna skulle tagit beslutet att han skulle bo lika mycket hos pappan hade 

resulterat i att slippa reflektera över var han ska äta middag eller sova och tänka bort 

prioriteringen av att inte lämna pappan ensam. Respondent 7 upplevde även hon att initiativ 

till att ses görs för pappans skull. Hon berättade om hur pappans frånvaro under 

skilsmässoprocessen gjort det onaturligt för henne att bo där. Att behovet av pappan sinade i 

och med hans frånvaro som resulterade i valet att endast bo med mamman.   
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Sammanfattningsvis har skilsmässa mellan respondenternas föräldrar resulterat i att 

boendesituationer har förändrats, från att ha levt i samvaro har familjer spridits ut. Detta har i 

många fall gett respondenterna nya hem som de på olika sätt förhållit sig till. Av olika 

anledningar blir boendesituationen inte alltid jämn föräldrarna emellan. Resultaten visar på 

att respondenterna bor mer sällan hos pappan i jämförelsevis med mamma. Detta är något 

som analyseras vidare i diskussionen.  

 

5.2 Umgänge och fysisk närvaro med mamman  

Hur mycket de umgås med föräldrarna har för alla respondenter förändrats i och med 

skilsmässan. Detta på grund av att boendesituationen förändrats mellan familjemedlemmar. 

Hur mycket respondenterna umgås och vad de gör med mamman ansågs från många håll 

ganska oförändrad. Vissa respondenter umgås mer med sin mamma idag än innan och vissa 

umgås mindre. Innan skilsmässan beskrev respondenterna ofta umgänget med hela familjen 

och att det inte skilde sig så mycket mellan mamman och pappan. Tre av respondenterna 

beskrev ett mer frekvent umgänge med pappan innan skilsmässan som förändrades till att 

umgås betydligt mer med mamman. Detta är till stor del ett resultat av att respondenterna 

endast bor med mamman. Några respondenter uttryckte även den förändrade 

boendesituationen som en anledning till att de umgås med mödrarna på ett annat sätt. Två av 

respondenterna liknade relationen till mamman som “roomies”, att sättet att umgås har gått 

från mamma och barn till två vuxna som bor tillsammans. Att umgås blev mer av att utföra 

hushållssysslor, handla och laga mat tillsammans som även gav utrymme för att prata om allt 

möjligt.   

De flesta respondenter pratar mer med mamman när de umgås, medan med pappan utfördes 

mer aktiviteter. Detta upplever fyra av tio som något oförändrat innan och efter skilsmässan, 

sättet att umgås är mycket detsamma. Detta skilde sig hos respondent 4, hon beskrev hur det 

under mamma-veckorna planerades upp aktiviteter och andra sysselsättningar. Det sättet att 

umgås uppskattades inte alltid av respondenten då hon hellre ville umgås med kompisar, men 

under helgerna planerade hon tid för att kunna umgås med mamman. Precis som i respondent 

4:s fall var tonåren något som haft inverkan på hur mycket respondenterna ville umgås med 

föräldrarna. Umgänget med kompisar har i många av respondenternas fall varit där fokus 

legat under tonåren, tid för familj har ibland inte prioriterats. Respondent 8 målar upp sig 

själv som en trotsig och sluten tonåring som bar på mycket ilska. Från att ha umgåtts mycket 
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med mamman föredrog hon kompisars sällskap. Detta är något hon idag ser som en relativt 

kortvarig period då hon idag umgås betydligt mer med mamman. Anledningen till detta tror 

hon grundar sig i att hon blivit äldre och inte bär på lika mycket ilska. Att kommunicera med 

sin mamma var tidigare något som lätt skapade irritation över småsaker hon sa eller gjorde. 

Idag anser hon umgänget som lätt och fritt från ilska, de har en öppen kommunikation och 

respondenten känner behov att umgås med mamman från att tidigare känt sig sluten. 

Respondent 6 kunde välja att umgås med sin mamma då hon inte ville lämna henne ensam:  

[...hon inte ska vara ensam och därför måste jag ta hand om henne. Det är inte 

som att jag inte vill det men jag resonerar nog på ett annat sätt som typ vad ska jag 

göra i helgen t.ex., “jag är hemma någon dag då liksom vi kan vara med varandra” 

och ah, sådär. Så tänkte jag inte förut för då drog jag bara iväg och tänkte på mitt, 

då hade ju de varandra.] 

(Respondent 6). 

Citatet indikerar på ett ökat ansvarstagande då respondenten upplever att hon måste ta hand 

om sin mamma. Efter skilsmässan innefattade tid att umgås med mamman i 

veckoplaneringen. Detta är en tydlig förändring som tillkommit på grund av skilsmässan då 

hon innan inte reflekterade på samma sätt. Hon har tidigare kunnat förlita sig på att 

föräldrarna har varandra, men efter uppbrottet kände respondenten att hon behövde prioritera 

att umgås med mamman. Att mamman efter skilsmässan uppfattades ensam gick då ut över 

respondentens privatliv då hon innan var mer fokuserad på sitt och prioriterade annat utanför 

familjen.    

Två av respondenterna umgås mindre med mamman idag än innan skilsmässan. Detta orsakas 

i respondent 1:s fall av mammans flytt utanför Sverige. Det har gjort att de inte ses lika ofta 

och att det inte längre finns någon spontanitet i när de kan umgås. Mamman flyttade några år 

efter skilsmässan och innan det bodde respondenten endast hos mamman. Detta resulterade i 

en stor påverkan på umgänget dem emellan. Idag när de ses umgås de på ungefär samma sätt 

som innan men att de utför fler aktiviteter. Respondent 2 berättade om innan skilsmässan då 

föräldrarna jobbade mycket som utgjorde att umgänget mest skedde vid middagarna, det var 

den enda tiden på dygnet familjen samlades. Det var något hon upplevde kvarstod efter 

skilsmässan. Hon valde senare efter skilsmässan att endast bo med pappan vilket gjorde att 



27 

 

umgänget med mamman minskade. Idag bor mamman många mil ifrån henne vilket gör att 

de sällan ses. När de idag umgås utgörs det, även för hennes del, till största del av samtal.  

Sammanfattningsvis är umgänge med mamman något som skilsmässan för vissa, haft 

inverkan på medan för andra påverkats i mindre grad. Tonåren har för respondenter medföljt 

ett starkare behov av vänner än familj som påverkat umgänget till mamman, något som 

förändrats idag delvis i och med mognad. Likheter finns i hur respondenterna umgås med 

mamman, det sker mest via samtal och vardagsaktiviteter som middagslagning.   

5.3 Umgänge och fysisk närvaro med pappan  

Något som skilsmässan däremot hade en större inverkan på var umgänget med pappan, vare 

sig det var till det bättre eller sämre. Majoriteten av respondenterna svarade att umgänget 

med pappan hade gått från ett spontant umgänge med vad som upplevdes av många som ett 

stelt umgänge. Det var endast en respondent som svarade att kontakten och den fysiska 

närvaron bröts helt med pappan på grund av skilsmässan. Respondent 3 svarade att deras 

umgänge bröts helt under skilsmässan då de båda var så envisa och att de nu inte har setts på 

tre år. Hon svarade att om de hade haft en mer fysisk relation så hade de nog kunnat vistas på 

middagar tillsammans utan att det blivit dålig stämning. Respondenten berättade att de två 

gångerna de träffats sen skilsmässan inte har fungerat då de inte har någon kontakt alls och 

båda är för envisa för att ta det första steget. Respondent 4 svarade att hennes umgänge med 

pappan blev mindre komplicerat efter skilsmässan när hon inte längre bodde tillsammans med 

pappan, då det tidigare varit mycket konflikter dem emellan. 

De respondenter som hade ett fysiskt umgänge med sin pappa under och efter skilsmässan 

beskrev relationen som aktiv men förändrad. Respondent 5 svarade att han upplevde att den 

aktiva relation han haft till pappan förändrades när han kom in i tonåren då de innan spelat 

sport ihop, något de inte gör nu. Respondent 9 upplever att han och pappan fortfarande umgås 

väldigt aktivt på fritiden efter skilsmässan, men beskriver umgänget nu som mer “kvalitativt”.  

Något som många respondenter tog upp var att de upplevde en sorts tvång att ha en fysisk 

kontakt med pappan under och efter skilsmässan. Det som utmärkte sig i berättelserna var att 

det inte var antalet dagar i veckan som de umgicks som spelade roll utan det var kvaliteten på 

umgänget som påverkade mest. Detta tvång att umgås var något som respondent 0,7 och 6 

svarade att de upplevde påverkade dem personligen. Respondent 0 upplevde att det tog 
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mycket energi att upprätthålla en vanlig interaktion med pappan och kände ett ansvar för att 

vara en “duktig son” som dök upp på middagar hos pappan när han hade behövt fokusera på 

andra saker som plugg och sitt egna förhållande. Respondent 7 svarade att hennes “behov” av 

pappan försvunnit innan skilsmässan då han började vara borta mer och att hon nu umgås 

med pappan för hans skull. Och respondent 6 svarade att skilsmässan fått henne att reflektera 

över hur hon innan upplevde att umgänget med familjen var något som togs för givet, men att 

det nu är något som hon försöker ta vara på.  

Respondent 8 svarade att hon hade en nära relation med pappan men att hon upplevde den 

som rätt opersonlig. Han var bra med barn men hon upplevde att det blev svårare att hålla 

kvar relationen när hon blev tonåring och äldre vilket gjorde att det blev obekvämt för henne. 

Denna typ av aktiva umgänge och relation var något som respondenten svarade att hon 

upplever kan vara svårare att hålla kvar nu när de båda är vuxna. 

 [...men när jag var hos pappa hittade vi alltid på saker, vi ehm...vi gick och badade 

hela tiden på sommaren och såhär...ah åkte till ställen och så här...ah vi höll oss alltid 

upptagna där liksom för att att.…pappa är en väldigt rastlös person och han...ville nog 

verkligen ta vara på tiden vi var hos honom… 

...hos pappa blev det såhär mer som att träffa en kompis, att man ses inte ba och gör 

ingenting utan då ska man hitta på något liksom.] 

(Respondent 8). 

På frågan om hur respondenten upplevde att vardagslivet hos pappan var så svarade hon att 

det alltid var aktiviteter och att de alltid höll sig upptagen hemma hos honom. I citatet 

berättar hon bland annat om hur de höll sig upptagna på sommaren genom att bada och åka 

till andra ställen. Respondenten svarade även att hon upplevde pappan som rastlös något som 

påverkar hur de umgås, men reflekterar även över hur det kan bero på att han vill ta vara på 

den tid de har tillsammans. Detta visar på hur skilsmässan har påverkat deras umgänge på så 

sätt att pappan alltid upplever ett behov att ständigt planera in aktiviteter för att ha en relation 

med dottern. När respondenten reflekterar över hur hon upplever den fysiska kontakten med 

pappan så beskriver hon det som att träffa en kompis. I andra intervjuer har respondenter 

även beskrivit relationen och kontakten till en förälder som en kompisrelation. I de fallen har 

det varit i en positiv bemärkelse då ordet “bästa” har applicerats innan ordet kompis. Sättet 
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respondent 8 beskrev umgänget kan tolkas på det tidigare nämnda sättet, men det kan även 

tolkas som att hon upplever umgänget som ytligt och stelt då hon även lyfter fram hur de i sitt 

umgänge inte kan sitta och göra ingenting. Man kan alltså tolka det som att det inte är hur 

ofta de umgås, utan på vilket sätt som spelar roll och påverkar relationen.   

Sammanfattningsvis så kan man säga utifrån respondenternas svar att fysisk närvaro och 

umgänge var viktig för att relationen till pappan skulle kännas naturlig. Men det viktigaste för 

dem var att umgänget skulle upplevas naturligt och spontant. Många av respondenterna 

svarade även att de upplevde ett ansvar och ett tvång att hålla den fysiska kontakten med 

pappan för att relationen skulle hålla. För mycket aktiviteter och brist på spontana möten var 

även det något som många respondenter reagerade på som en påverkande faktor i relationen, 

umgänget och den fysiska kontakten. Det visar även att en lång frånvaro av pappan påverkar 

relationen på ett negativt sätt.  

5.4 Personlig kontakt till mamman  

Majoriteten av respondenterna har inte ansetts sig haft dålig kontakt till mamman innan 

skilsmässan. Det finns olikheter i hur nära de ansett sig vara mamman, men alla anser att 

relationen varit bra. Sex av de tio respondenterna upplevdes ha en bättre kontakt till mamman 

idag än vad de hade tidigare. Detta innebar inte att kontakten innan var dålig, utan att den 

blivit ännu bättre. Respondent 7 berättade om hur kontakten innan skilsmässan mellan henne 

och pappan varit bättre, än mellan henne och mamman. Relationen till mamman hade aldrig 

varit dålig, men bandet mellan pappan och henne hade alltid varit lite starkare. Efter 

skilsmässan förändrades detta då pappan under skilsmässan var väldigt frånvarande. Under 

denna tid växte respondent 7 och mammans relation och hon ansågs vara betydligt närmare 

mamman. Liknande berättelse går att koppla till respondent 3 där även hon upplevdes ha en 

närmare relation till pappan:  

[...jag pratade inte med mamma generellt om typ känslor eller sådära.. jag pratade inte 

om relationer jag pratade inte om... ah men mens eller- a men någonting annat som 

man vanligtvis pratar om med sin mamma…]  

(Respondent 7). 
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Hon redogör för hur hon innan skilsmässan inte varit bekväm att prata om allt med sin 

mamma och att samtalen inte är som de “vanligtvis” är med en mamma. Respondenten 

beskriver hur hon tycker samtal med mödrar vanligtvis ser ut. Hon exemplifierar detta med 

att pratat om känslor, relationer och mens, något hon inte gjorde förut men anser sig kan göra 

idag. Till skillnad från förut har samtalen blivit mer som hon tänkt att det ska vara och 

benämner idag sin mamma som hennes “bästa vän”. Här blir det då tydligt att vad samtalet 

innefattar har betydelse för den personliga kontakten.   

Många respondenter, som tidigare ansett sig alltid ha varit närmare mamman anser idag att 

relationen blivit ännu närmare. Respondent 5 upplevde att han alltid haft en bättre relation till 

sin mamma än till sin pappa. Han upplevde att han kunde prata med mamman om vad som 

helst och han uppfattade att mamman alltid hade förståelse. Han upplever att kontakten efter 

skilsmässan är fortsatt stabil och reflekterar över om den till och med har blivit bättre.  

Resultaten visar att kommunikation kring skilsmässan främst har förts av mamman. Många 

upplevde det svårt att prata om det med sin pappa, men att det med mamman var lättare. 

Detta orsakades delvis av att mamman tog upp det till samtal, något som inte var lika 

förekommande hos pappan. Hos två av respondenterna var det tydligt, skilsmässan togs 

nästan aldrig upp med papporna utan de samtalen skedde enbart med mamman. Tre 

respondenter menade på att behovet av att prata om skilsmässan inte riktigt fanns. Hos 

respondent 7 undveks diskussioner helt med båda föräldrarna, hon ansåg det obekvämt och 

stelt, men när hon väl ville prata om det sökte hon sig till mamman. Detta var något många 

vittnade om, att när stöd söktes gjordes det hos mamman. 

Respondent 2 och 8 berättar om upplevelsen av att se sin mamma ledsen under/efter 

skilsmässan och båda reflekterade över hur de undvek de situationerna av olika anledningar. 

Respondent 2 upplevde att det som barn kändes konstigt att trösta sin förälder, som att det 

blivit ombytta roller som hon inte var bekväm i. Hon berättar om hur hon och hennes bror 

turades om att trösta mamman vilket för henne var obekvämt och något hon helst inte gjorde. 

Respondent 8 kände även hon att hon inte visste hur hon skulle hantera situationer där 

mamman grät. Hon menar att det kändes väldigt konstigt att se sin förälder gråta vilket fick 

följderna att hon undvek de situationerna.   

Resultaten visar sammanfattningsvis att den personliga kontakten gentemot mamman i många 

fall förbättrats efter skilsmässan. Detta även fast alla respondenternas kontakt till mamman 



31 

 

innan varit bra. Mamman har hos de flesta av respondenterna varit den som de sökt stöd hos, 

och varit den skilsmässan har diskuterats med. De resterande har känt att de kan prata med 

båda eller främst med pappan. Slutligen har alla respondenter idag kontakt med mamman och 

den personliga kontakten till mamman har i många av respondenternas fall utvecklats till det 

bättre.    

5.5 Personlig kontakt till pappan  

Hur den personliga kontakten och kommunikationen såg ut innan skilsmässan och hur den 

presenterades efter var något som påverkades av olika faktorer enligt respondenterna. Nedan 

kommer detta att redovisas.  

De två respondenter som upplevde den största negativa skillnaden i den personliga kontakten 

med pappan var respondent 3 och 7. Respondent 3 beskrev relationen till pappan som 

jättedålig och berättade att de hade gått från att vara bästa kompisar till att nu inte ha pratat på 

nära 3 år. Respondenten svarade att det har blivit en vardag att prata med mamman om allt 

och att hon glömmer bort pappan då. Någon som hade liknande upplevelse var respondent 7 

som även hon upplevde relationen till pappan som så nära innan skilsmässan att andra i 

familjen ibland hamnade utanför. Den personliga kontakten var något som respondenten 

upplevde förändrades redan innan skilsmässan då pappan började vara borta mer från hemmet 

och drog sig undan. Detta var något som påverkade relationen då hon kände att de snabbt 

gled ifrån varandra. Hon upplevde det alltmer avlägset att gå till pappan med hennes problem 

och upplever kommunikation idag som väldigt stel. Respondent 4 svarade även hon att 

relationen till pappan innan skilsmässan var väldigt dålig, fylld med bråk och aggressivitet. 

Men att hon känner sig mer förstådd av pappan efter skilsmässan och att han är lugnare mot 

henne. Respondenten svarade att relationen till pappan har blivit bättre då de nu förstår 

varandra på ett annat sätt samt att de har upptäckt att de har många gemensamma intressen 

som musik, filmer och serier. Trots detta så svarade hon att de inte har särskilt mycket 

kontakt nu och att hon inte tänker så mycket på honom vilket resulterar i att hon inte hör av 

sig. 

Respondent 8 svarade att hon kände sig nära pappan innan och under skilsmässan men inte på 

en personlig nivå. Hon upplever pappan som väldigt obekväm när det kommer till att prata 

om känslor, något som påverkat deras personliga kontakt då hon nu upplever det onaturligt 
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att komma till honom med problem. Respondenten upplever även det som att pappan känner 

en skyldighet att höra av sig till henne om de inte setts på ett tag då han ringer henne när hon 

är hos mamman och hälsar snabbt. 

 

[...så jag tror allt som rör känsliga områden gör honom obekväm..och det gör ju 

också..asså jag har inget behov att prata med pappa om problem liksom...men det 

hade varit lite roligare...ehm..lättgående konversationer liksom för nu känns det 

väldigt formpressat...  

 

...pappa han..kan prata i timmar om saker han är intresserad av men så länge det är 

inte är något sånt..så verkar han lite ointresserad och jag vet inte om det har hänt nu 

eller om jag bara märkt det nu...När jag var liten kunde jag babbla i timmar om 

superointressanta saker men nu får jag liksom inte så mycket respons. Så när vi pratar 

så pratar vi inte så mycket om något annat än intressen typ.]  

 

(Respondent 8). 

 

I det första citatet kan man utläsa hur respondenten upplever pappan som obekväm när det 

kommer till känsliga ämnen, något som påverkat hennes öppenhet inom relationen. Hon 

använder ordet “formpressat” för att beskriva kommunikationen idag, något som kan tolkas 

som att hon upplever den personliga kontakten som hämmad och att den upplevs följa ett 

visst mönster som den är fast i. Om detta har varit något som respondenten upplevt under en 

lång tid så kan det vara en stor faktor till hur den personliga kontakten ser ut i framtiden. 

Kommunikationen känns inte lika spontan som den gjorde innan utan har nu formats efter 

pappans vilja att prata om vissa ämnen. Detta berättar hon mer om i det andra citatet där hon 

berättar om hur kommunikationen såg ut när hon var liten innan skilsmässan hade skett. Då 

beskriver respondenten hur hon kunde prata på i timmar om saker som kanske inte var så 

seriösa. Hon berättar även om hur pappan kan prata i timmar om saker som han själv är 

intresserad av, men om ett annat ämne kommer upp som inte väcker hans intresse, så verkar 

han ointresserad och ger ingen respons. Respondenten berättade själv hur detta är något som 

hon inte reflekterat över innan, men som kan vara en stor faktor till hur kommunikationen ser 
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ut idag. Den personliga kontakten håller fortfarande detta “formpressade” läge där de endast 

pratar om intressen och inget annat, något som respondenten upplevde som jobbigt. 

Två respondenter svarade att de upplevde att den personliga kontakten till pappan hade blivit 

bättre efter skilsmässan. Respondent 2 svarade att hon upplevde att relationen till pappan har 

blivit bättre efter skilsmässan och att de har kommit närmare varandra. Hon svarade att innan 

och under skilsmässan så var det mycket konflikter och bråk emellan dem där de skrek på 

varandra. Men nu upplever hon att han har blivit mer mjuk och öm mot henne och att hon 

känner sig mer bekväm att säga vad hon tycker och känner. Respondent 6 upplevde att hon 

hade en öppen relation till pappan innan skilsmässan. Respondenten svarade att hon blev 

provocerad av pappan under skilsmässan då hon inte upplevde att pappan kände någon skam 

över vad som hänt och kunde därför inte ha en vardaglig konversation med honom. Hon 

tvingade honom att prata om skilsmässan vilket hon tror har gynnat relationen idag. 

Respondenten upplever även relationen som mindre stökig, men att tillit fortfarande är något 

som de behöver jobba på. Respondenten svarade att trots att hon inte upplever relationen som 

avslappnad så är anknytningen något de båda aktivt jobbar på att förbättra. Hon bor nu på ett 

annat ställe och upplever att kontakten med pappan via mobilen är extra viktig då detta visar 

att han är tillgänglig och bryr sig. Respondent 0 beskrev den personliga kontakten till pappan 

innan skilsmässan som en klassisk “grabbrelation” då han inte upplevde den som en så djup 

relation. Han berättade att pappan hade svårt att ta känslomässiga och jobbiga diskussioner. 

Skilsmässan och känslor kring detta låg under ytan men var inget som berördes i samtalen. 

Respondenten berättade att han upplevde ett ansvar för att se till att alla i familjen kände sig 

sedda och glada, speciellt pappan. Respondenten 0 berättade även hur uppenbart det blev 

vilken ytlig kontakt de hade då det inte kändes som en stor förändring när pappan flyttade 

utomlands och de bara träffades tre, fyra gånger per år. Under denna tid pratade de via Skype 

och sms-ade med varandra och pratade med varandra om vardagliga händelser, men den 

största skillnaden var inte kommunikationen utan hur ofta den skedde svarade respondenten. 

 

[...inte så mycket egentligen men det blev ganska påtagligt vilken ytlig kontakt vi 

hade innan eftersom det inte kändes som en så stor förändring. Nej men det blev 

liksom...det blev bara påtagligt hur lätt vår relation var någonstans, att det inte 

saknades så mycket och jag hade väldigt mycket annat för mig då de åren, det är de 

åren man lite glider ifrån sina föräldrar också…] 
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(Respondent 0). 

Han hade tidigare svarat att han upplevde att pappan hade svårt att ta jobbiga och 

känslomässiga diskussioner och slöt sig snabbt när det kom till ett jobbigt samtalsämne, något 

som påverkade kommunikationen dem emellan. Man kan även avläsa att respondenten 

upplever att han hade mycket annat för sig under dessa år och att han egentligen inte kände 

någon saknad i kontakten med pappan då den tillgodoseddes hos mamman. Han påpekade 

även att det var under dessa år som de flesta tonåringar glider ifrån föräldrarna, vilket gjorde 

det extra tydligt hur skör relationen till pappan var. 

Två respondenter svarade att de upplevde att relationen till föräldrarna uppfyller olika 

funktioner. Respondent 9 svarade att han upplever att han kan prata känslor med sin pappa 

och att det händer att pappan tar upp känsliga ämnen med honom. Han upplever att de har en 

öppen relation och att pappan har stöttat honom när han vill prata om känslor. Respondent 1 

svarade att hon upplevde relationen till pappan som bra innan skilsmässan men att den blev 

ansträngd. Hon svarade att hon blev som en medlare mellan föräldrarna då de själva inte 

pratade med varandra, vilket betyder att hon var tvungen att agera budbärare mellan 

föräldrarna och repetera allt som hände henne personligen.  

Sammanfattningsvis går det att utläsa att majoriteten av respondenterna kände ett behov av 

att kunna prata om känslor och andra problem med sin pappa och om detta inte hände så 

kunde det påverka den personliga kontakten negativt. De flesta hade en sorts kommunikation 

med sin pappa trots att många upplevde den som stel och ytlig. Det var endast en respondent 

som svarade att den personliga kontakten och relationen helt hade brutits på grund av 

skilsmässan. 

  

6. Diskussion  

Syftet med denna studie var att undersöka hur äldre skilsmässobarn upplever att umgänge och 

personlig kontakt med föräldrarna förändrats i och med skilsmässa. Sammanfattningsvis blir 

resultatet på frågeställningarna:  

 

- Hur beskriver äldre skilsmässobarn sin personliga kontakt med föräldrarna?  

- Hur beskriver äldre skilsmässobarn sitt umgänge med föräldrarna? 
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Första frågeställningen berör den personliga kontakten mellan barn och förälder. Svaret på 

denna frågeställning är att störst förändring skett mellan barn och pappa, precis som den 

tidigare forskningen indikerade. Upprätthållandet av kontakten upplevdes ofta som ett 

ansvarstagande hos barnet. Den personliga kontakten mellan barn och mamma har för 

respondenterna varit bra både innan och efter skilsmässan, relationen benämns till och med 

som bättre i majoriteten av respondenternas svar.  

 

Den andra frågeställningen rör umgänge mellan barn och förälder, om det har skett 

förändring i hur mycket och på vilket sätt de umgås nu jämfört med innan skilsmässan. 

Många av respondenternas relation till sin pappa upplevs förändrats till en ”kompisrelation” 

där umgänget ofta bestod av aktiviteter. Hur de umgicks spelade större roll för relationen än 

hur mycket. Sättet att umgås med mamman upplevdes ofta oförändrat men ses som en mer 

vuxen relation än en barn-och mammarelation. Umgänget bestod till största del av samtal där 

många anser mamman som föräldern som de söker stöd hos.    

 

Nedan kopplas uppsatsen resultat till tidigare forskning, teori och metod. Sist i kapitlet 

kommer frågor som dykt upp under undersökningens gång och ges som förslag till framtida 

forskning.  

 

6.1 Resultat och analys i relation till tidigare forskning 

Den tidigare forskningens slutsatser och denna analys resultat har varit lika på många sätt. 

Generellt hade respondenterna kontakt till båda föräldrarna och precis som den tidigare 

forskningen indikerar är kontakten med mamman fortfarande bestående. Majoriteten av 

respondenterna har en bra relation till mamman och umgås regelbundet. De resterande har bra 

kontakt till mamman men umgås sällan på grund av långa avstånd. Annat var det i den 

personliga kontakten till pappan. Här fanns det stora variationer i hur mycket de umgicks och 

hur den personliga kontakten förändrats mellan respondenterna och deras pappor. Många av 

respondenterna umgicks sällan och hade sämre kontakt till pappan i jämförelse med 

mamman. Precis som bland annat Amatos (2002) forskning är kontakten försämrad till 

pappan, något som inte var lika förekommande mellan barn och mamma (Amato, 2002: 332–

339). Ansvarskänslor hos barn är förekommande i den tidigare forskningen men rör inget 

djup. Det tas upp gällande beslut kring boendesituationen, men något som skiljer vår analys 
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från den tidigare forskningen är det ökade ansvaret barnet känner inför att träffa sin pappa. 

Att hålla kontakten uppe blev en ny prioritering i respondenternas liv efter skilsmässan, något 

som i många fall upplevdes påfrestande. Det är för många något som görs för pappans skull 

och ses nästintill som en plikt. Fördelen med denna kvalitativa undersökning är att den fyller 

kunskapsluckan med ett mer djupgående material som inte framkommit på samma sätt i den 

tidigare forskning som främst varit kvantitativ.  

Alla respondenter har föräldrar med delad vårdnad, men alla respondenter har inte bott 

växelvist. Öberg (2004) menar att det finns risk att barnen inte känner sig hemma i nya 

bostäder som tillkommer via skilsmässa (Öberg, 2004: 146). Precis som respondent 7 delger 

var utformningen av det nya hemmet hos pappan inget som hon inkluderades i. Detta, 

sammanvägt med andra faktorer, resulterade i att hon kände sig som en gäst när hon var hos 

pappan vilket medförde att hon tog beslutet att endast bo med mamman. Respondent 0 och 2 

beskrev att de hos en av föräldrarnas nya lägenhet inte fanns utrymme för dem och som inte 

gav dem chansen att kunna känna sig hemma. Både Öberg (2004) och Sodermans och 

Matthijs (2014) beskriver även hur olika anpassningar kan förekomma hos mamman kontra 

pappan som kan upplevas stressfyllda (Sodermans & Matthijs, 2014: 3, Öberg, 2004: 154). 

Denna analys resultat skiljer sig i denna aspekt. Hos respondenter som bott/ bor växelvist har 

det i de flesta fall inte identifierats några särskilda anpassningar som görs hos mamman 

kontra pappan. När frågor kring detta togs upp var det ofta sättet de umgicks med varje 

förälder som lyftes fram. I de flesta fall präglades umgänget av aktiviteter med pappan, 

utflykter, sport, träning etc, medan samtal utgjorde umgänget med mamman.  

Många respondenter förklarar att om skilsmässan mellan föräldrarna skett när de var yngre, 

hade det fallit sig naturligt att bo växelvist mellan föräldrarna. Det hade varit ett beslut som 

föräldrarna hade tagit. Nu när skilsmässan mellan föräldrarna skedde i barnets tonår hade de 

mer att säga till om och många berättar om ett eget beslutsfattande gällande var de skulle bo, 

de fick ta ansvar över beslutet på egen hand. Bland respondenterna blev hemmabasen hos 

endast mamman som i många fall utgjorde att respondenterna befann sig hos pappan sällan 

eller aldrig. Just känslan av ökat ansvar redogör Størksen et al. (2006) för, att ungdomar 

känner större ansvar för boendesituationen än vad yngre barn gör (Størksen et al., 2006: 81). 

Som tidigare nämnts har många respondenter en närmare kontakt till mamman än till pappan. 

Detta kan vara ett resultat av boendesituationen då många av respondenterna endast bor hos 

mamman. Lika mycket tid tillbringas inte med papporna i många av respondenternas fall 
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vilket kan påverka deras personliga kontakt. Precis som Sodermans och Matthijs (2014) 

resonerar, gynnar växelvist boende kontakten mellan barn och föräldrar eftersom lika mycket 

tid spenderas med de båda. Detta bidrar i sin tur till att relationen mellan barn och förälder 

bevaras (Sodermans & Matthijs, 2014: 3). Hos fyra respondenter görs detta tydligt då de 

innan skilsmässa bott tillsammans med båda föräldrarna för att efter, endast bo med 

mamman. Detta kan, i kombination med andra faktorer, förklara den försämrade kontakten 

till papporna då det inte finns samma fysiska närvaro längre. Liknelser går att finna hos de 

respondenter som idag har mindre kontakt med mamman än pappan. De respondenterna har 

endast bott hos sin pappa vilket kan även här, förklara den försämrade kontakten med 

mamman.    

Hos respondenterna var det vanligt förekommande att samtala när de umgicks med mamman, 

att umgås blev helt enkelt att prata om allt möjligt. Även många respondenter ansåg sig hellre 

vända sig till mamman när det handlade om skilsmässan. Portugal och Alberto (2015) 

noterade liknande resultat i deras studie. Ungdomar delade främst deras känslor med 

mamman och inte pappan. De menar att ungdomarna kände större tillit till mamman när de 

kom till att prata om personliga problem (Portugal & Alberto, 2015: 1389–1398). 

Skilsmässan påverkade tillit i kommunikation till enbart pappan, detta indikerade på tydliga 

könsskillnader då tilliten bestod gentemot mamman (Melandi et.at., 2020: 743–751). Portugal 

& Alberto (2015) indikerade även på att pojkar innan skilsmässan främst vände sig till 

pappan, något som ändrades efter då mamman blev den de vände sig till (Portugal & Alberto, 

2015: 1378). Detta skiljer sig åt i denna analys resultat. De manliga respondenterna indikerar 

alla tre att de alltid vänt sig till mamman, både innan och efter. Flera respondenter berättar 

om hur de främst vänder sig till mamman med personliga problem eller liknande ämnen som 

kan uppfattas känsligt att ta upp. Detta är i många av respondenternas fall en effekt av 

skilsmässan. Hos två respondenter (respondent 3 och 7) är detta markant påtagligt. Båda 

redogjorde för att den försthändiga kontakten togs med pappan när stöd söktes eller för att 

prata allmänt om livet innan skilsmässan. Efter har den främsta interaktionen skett mellan de 

och mamman, hos en av de (respondent 3) har kontakten kapats helt. Detta är även något 

Reiters, et. atl. (2013) resultat antyder. Av majoriteten av barnen som hade förlorat kontakten 

till föräldrarna, så var kontakten till pappan bristfällig eller icke existerande (Reiter, et.al., 

2013: 278–285). 
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6.2 Resultat och analys i relation till teori  

Det teoretiska ramverket som användes för denna uppsats var Randall Collins teori om 

Interaktionsritualer och Emotionell Energi (2004) och som metodologi används en 

fenomenologisk ansats.  

Av de fyra ingredienser som Collins nämnde i sin teori som viktiga för en lyckad 

interaktionsritual så visade sig tre av dem vara ytterst viktig för att respondenterna skulle ha 

ett fortsatt bra umgänge och personlig kontakt med föräldrarna. De tre som stod ut var fysisk 

närvaro dvs. umgänge, gemensamt fokus som kan tolkas som att båda parter har samma mål i 

en relation eller interaktion och gemensam emotionell erfarenhet vilket betyder att de båda 

individerna i en interaktion har en ömsesidig moralisk uppfattning eller en gemensam 

sinnesstämning.  

Studiens frågeställningar undersökte hur respondenterna upplevde att den personliga 

kontakten och umgänget med föräldrarna påverkats av skilsmässan, något som berördes mer 

på djupet tidigare i detta kapitel när resultatet presenterades. Fysisk närvaro och personlig 

kontakt visade sig vara viktigt för respondenterna för att umgänget och relationen skulle 

upplevas som god och okonstlad. De respondenter som upplevde förändring i relationen till 

pappan hade även svarat att de upplevt honom som frånvarande under skilsmässan både i det 

fysiska umgänget och den personliga kontakten. Kvaliteten av den personliga kontakten var 

även den ytterst viktig för respondenterna.  

Att ha ett gemensamt fokus eller mål för en situation var även något som vi såg en brist på 

efter analysen av intervjuerna. Många av respondenterna svarade att de ibland kunde uppleva 

en press att bo växelvist och umgås med båda föräldrarna som en skyldighet och som var 

energikrävande. I analysen av denna studie så visade resultatet att de fall där respondenterna 

upplevde det gemensamma fokuset som bristfälligt så var det till pappan. En respondent 

svarade att hon knappt hade kontakt med pappan medan hon bodde hos mamman, men att 

han ibland kunde ringa och säga hej och att det kändes som en plikt för honom. En annan 

respondent svarade att då pappan varit frånvarande under en lång tid precis innan skilsmässan 

och då hon främst bodde hos mamman under skilsmässan så kunde det hända att hon inte 

tänkte på honom så mycket och glömde att kontakta honom. 
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Den sista ingrediensen för en god interaktion är gemensam emotionell erfarenhet som i denna 

studie tolkas som något som kan kopplas till hur rollerna i familjen ändrades på grund av 

skilsmässan. Majoriteten av respondenterna svarade att de upplevde ett ökat ansvarstagande, 

något många tror hade varit annorlunda om de hade varit yngre (0–12 år). Några respondenter 

beskriver ovanan att se föräldrarna ledsna som en upplevelse av ombytta roller. Två 

respondenter beskriver särskilt hur de såg sin mamma ledsen och inte visste hur de skulle 

förhålla sig till detta. De kunde då uppleva ett ansvar att trösta mamman och för en 

respondent blev det en prioritering att undvika att lämna mamman ensam, något som var ett 

ansvar som var en konsekvens av skilsmässan. Två respondenter svarade även att de inte 

upplevde att deras pappor kände skam efter att ha orsakat skilsmässan, något som i en av 

fallen resulterade i att kontakten med pappan bröts helt.  

En tolkning av Collins teori är då att det är respondenternas erfarenhet och historia som styr 

deras framtida handlande. En av frågorna i intervjuguiden (bilaga 2) frågade vad 

respondenternas associationer till skilsmässa var innan det hände. Respondenternas svar 

visade inte på stor påverkan av de associationer de haft tidigare med skilsmässa som process. 

Något som de dock påverkade var deras syn på framtida relationer och familj. Majoriteten av 

respondenterna hade en pessimistisk syn på tanken att skaffa familj då de själva hade dålig 

erfarenheten av det trots att det hände i deras tonår. I en intervju svarade en respondent att det 

finns två olika syner som uppstår inom barn/ungdomar som ett resultat av en skilsmässa. Den 

ena konsekvensen som hon nämnde är väldigt cynisk där hon nämner bland annat att “äkta 

kärlek finns inte” och “jag kommer aldrig ha ett sånt förhållande”. Detta var något som 

stämde in på mer än hälften av respondenternas svar på frågan om hur de ser på framtida 

relationer och familj. Många respondenter reflekterade över hur de var mindre naiva när det 

kom till förhållanden och relationer än vad de var innan skilsmässan ägde rum. Den andra 

konsekvensen som respondenten nämnde var viljan att bevisa för de som inte tror på 

förhållanden och relationer fel. Förutom respondent 2 så var det ingen annan respondent som 

beskrev sin syn på samma sätt. En respondent svarade att hon fortfarande tror på äkta kärlek, 

medan en annan respondent svarade att hon inte var så chockad över skilsmässan mellan 

föräldrarna då hon själv varit med om relationer som tagit slut, utan att hon var mer förvånad 

över att de skilde sig så sent.  

Något som många av respondenterna uttryckte störst oro över var främst barn och deras roll i 

en skilsmässa. Många reflekterade över hur de skulle ha gjort för att bespara de samma öde 
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som de själva har gått igenom och vad de hade gjort för att undvika det. Två respondenter 

reflekterade över hur familjen innan skilsmässan var något som togs för givet, men att efter 

processen så ses det mer som ett krav att umgås med familjen och göra mycket saker 

tillsammans då det är något man bör ta vara på. Detta visar hur respondenternas egna 

erfarenheter av skilsmässan påverkar deras syn på framtida relationer och familj. Detta på 

grund av att någon av de fyra ingredienserna för en god interaktionsritual saknats vilket i sin 

tur har påverkat deras emotionella energi. Att man undviker situationer är enligt Collins 

(2004) på grund av den emotionella energin, något vi kunde se hos respondenterna då de 

undvek vissa samtal eller umgängen. 

 

Med hjälp av den fenomenologiska ansatsen kunde vi komma närmare det studieobjekt som 

undersöktes. Som nämndes tidigare i uppsatsen så hade en av forskarna tidigare erfarenheter 

av skilsmässa inom familjen, något som användes som en referenspunkt genom hela studien. 

En fördel som tagits till vara på genom hela studien är även att undersökningen och analysen 

har gjorts med två olika perspektiv och glasögon då en av oss har föräldrar som skilt sig, 

medan den andra inte hade någon erfarenhet alls. Detta har varit något som diskuterats flitigt 

under kodningen och analysen av den insamlade empirin och är något som stärkt uppsatsen 

enligt oss. 

 

6.3 Resultat och analys i relation till metod 

För att komma närmare forskningsämnet användes en kvalitativ metod och semistrukturerade 

intervjuer, något som efterfrågades om i tidigare forskning om ämnet.  

Då syftet med studien var att gå in på djupet och undersöka hur en skilsmässa har förändrat 

umgänget och den personliga kontakten till föräldrarna, så var valet av den kvalitativa 

metoden självklar. Det andra steget som valdes för att komma närmare studieobjektet var 

semistrukturerade intervjuer. Valet av intervjuform gjordes även för att skapa en mer bekväm 

miljö för respondenterna då intervjun var utformad likt en konversation som hade en röd tråd 

med hjälp av frågorna. Innan intervjuerna skickades även intervjuguiden ut till 

respondenterna, något som gjordes i hopp om att underlätta för respondenterna när de svarade 

på frågorna. Detta gjordes även i hopp om att skapa en bekvämare miljö under intervjuerna 

med tanke på det känsliga ämnet som behandlades. Det fanns både fördelar och nackdel med 

detta val. En av fördelarna var att respondenterna när de väl svarade på frågorna gav långa 
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svar där de reflekterat över deras egna upplevelser och känslor. En nackdel med detta var 

dock att respondenterna ibland tvekade på att utöka sitt svar då de visste att det skulle komma 

en fråga om det senare. När detta hände påminde vi om att det var deras erfarenheter som var 

i fokus och att de fick berätta vad de kände var relevant och att upprepningar var mer än okej. 

Vi upplevde dock att detta hände tillräckligt sällan för att skulle se detta som ett hinder i 

studien.  

6.4 Förslag till framtida forskning  

I uppsatsen har nya frågor väckts som inte har kunnat behandlas i denna undersökning. 

Vidare forskning kan fördjupa och undersöka dessa. Eftersom resultaten indikerar på 

betydande skillnader i personlig kontakt och umgänge mellan mamman och pappan vore det 

intressant för vidare forskning att granska och hitta förklaringar till dessa olikheter. 

Skillnaderna i att den personliga kontakten till pappan ofta är bristande, medan den till 

mamman är stabil och frekvent. Detta skulle kunna utföras med hjälp av teorier inom 

genuskunskap, att se till en eventuell patriarkal inverkan. Liknande teorier skulle kunna 

besvara nästa fråga som uppstått, huruvida andra familjekonstellationer kan ha inverkan på 

barnens upplevelser. Denna uppsats har undersökt heteronormativa familjeförhållanden 

bestående av en mamma och en pappa som skiljer sig. För vidare forskning hade det varit 

intressant att undersöka skilsmässobarns upplevelser av förändringar i personlig kontakt och 

umgänge när familjekonstellationen är en annan bestående av exempelvis två mammor eller 

pappor.  

 

För framtida forskning skulle även en kvantitativ undersökning vara genomförbar. Det skulle 

kunna bidra med nyanseringar bland respondenterna genom att kombinera personlig kontakt 

och umgänge med förälder med hälsa, utbildning, socialt liv, framtidsplaner etc. Detta skulle 

kunna resultera i slutsatser som kan framhäva generaliserbarhet.   
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En förfrågan om deltagande i studie. 

 

Vi är två studenter som nu skall påbörja vårt examensarbete på 15 högskolepoäng vid 

Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet. I examensarbetet undersöker vi hur 

personer vars föräldrar skiljde sig under deras tonår upplever att umgänget har förändrats till 

förälder, samt hur de upplever interaktionen mellan de och föräldrarna förändrats, om man 

ser till hur den såg ut innan skilsmässan. Med denna studie hoppas vi kunna visa hur 

skilsmässor påverkar barn/tonåringars personliga kontakt och umgänge med deras föräldrar 

från deras egna erfarenheter och möjligtvis få upp intresset för framtida studier inom 

området. 

 

Du tillfrågas därför, då du var mellan 13–19 när dina föräldrar skilde sig och har erfarenhet 

och kan ge viktig information till vår undersökning (skriv om varför just denna persons 

deltagande eller samtycke är viktigt). Data samlas in genom intervjuer och kommer att pågå 

under en till två veckors period. Intervjun kommer att ta ungefär en timme och kommer att 

utföras via zoom. Om ditt samtycke kommer även denna intervju att spelas in, annars 

kommer den av oss som inte utför intervjun att föra anteckningar över allt som sägs. Fokus 

för denna undersökning är dina egna erfarenheter och minnen, därför kommer vi att skicka 

intervjufrågorna innan så att du har tid att läsa igenom de och tänka igenom dina svar. Vi har 

valt att göra detta då vi vet att det kan vara svårt att tänka tillbaka och minnas ibland. 

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas. 

Det insamlade materialet kommer att förvaras så att endast vi och handledare kommer åt det 

under arbetets gång. Materialet kommer att avidentifieras. Det insamlade materialet kan 

komma att förvaras digitalt, men förvaras då på så sätt att endast vi och handledare kommer 

åt det. Materialet kommer vidare att analyseras och publiceras i form av en c-uppsats vid den 

Sociologiska institutionen. Uppsatsen kommer även att publiceras i DiVA (Digitala 

Vetenskapliga Arkivet) och kan där laddas ned av vem som helst. Materialet från denna 

intervju kommer enbart att användas för denna uppsats syfte.  

 

Vi kommer att kontakta dig i ärendet i vecka 47/48. 

 

Uppsala den xxxxxx 

Med vänliga hälsningar 
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Kontaktuppgifter 

Eja Siilakka, 072–1523823, eja.siilakka.7997@student.uu.se 

Stella Olsson Seraféas, 0704–611131,  Stella.Olssonserafeas.5795@student.uu.se 

 

Handledare 

Markus Lundström Ph.D, 018 - 4711718, markus.lundstrom@soc.uu.se  

 

8.2 Bilaga 2. Intervjuguide 

Intervjufrågor  

 

Innan intervju  

- Presentera oss 

- säga att vi är glad att hen ställer upp  

- förklara syftet med uppsatsen 

- berätta om anonymitet  

- Påminn om att det är hens egna erfarenheter och upplevelser som vi är ute efter, så att 

om de måste stanna och tänka efter för att minnas så är det mer än okej  

- fråga om vi får spela in  

 

Familjebakgrund: 

● Hur gammal är du?  

● Hur gammal var du när dina föräldrar skilde sig/ separerade?  

● Hur skulle du beskriva din familj innan separationen? 

● Har du några syskon? Äldre/yngre? 

● Hur upplevde du att sammanhållningen var? 

● Hur mycket minns du av skilsmässan? Har du fått mycket berättat för dig i efterhand?  

● Vad hade du för associationer till skilsmässa innan det hände din familj?  

 

Skilsmässofasen: 

● Hur fick du reda på att dina föräldrar skulle skiljas?  

● Var det något som märktes av innan?  
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● Hur reagerade du?  

● Hur såg boendesituationen ut under/efter skilsmässan?  

● Hur upplevde du det?   

● Umgicks du lika mycket med båda föräldrarna?  

● Hur såg vardagslivet ut hos mamma kontra pappa? Upplevde du några skillnader?  

● Om du behövde tala ut om känslor eller ta upp personliga problem, vem i familjen 

vände du dig till? 

● Vem/vilka sökte du stöd hos?  

● Hur såg relationen ut mellan dig och dina föräldrar innan skilsmässan? 

● Vilken roll har du i din familj? Var den annorlunda innan skilsmässan?  

● Upplever du att dina föräldrar blivit (är) annorlunda efter skilsmässan/separationen? I 

så fall, på vilket sätt? 

● Hur ser kontakten ut mellan dig och dina föräldrar idag? Upplever du någon skillnad?  

● Vad upplever du är den största förändringen i kontakten mellan dig och dina föräldrar 

efter skilsmässan/separationen?   

● Hur är din syn på relationer och familj idag?  

● Hur viktig är fysisk närvaro av dina föräldrar för dig för ert umgänge och kontakt 

● Fanns det situationer som du undvek under skilsmässan för att de gjorde dig 

obekväm? 

● Hur viktig är fysisk närvaro för dig för att en relation ska vara bra?  

● Vad tror du hade behövt höra under skilsmässan?  

 

Avslutning 

● Är det något du känner att du vill tillägga några tankar som kommit upp under 

intervjuns gång som vi kanske inte har frågat om eller så? 

● Om du kommer på något efteråt så är du välkommen att maila oss.  

 

Avsluta intervjun 

- Tacka för medverkan. 

- Påminn om mailen.  

- Fråga om det är okej för oss att maila om vi har följdfrågor.  

 


