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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats var att belysa och bidra till förståelsen av 

individens upplevelse av separationsprocessen. Vi ville även undersöka om 

det fanns några könsskillnader när det gäller denna upplevelse. Vi har 

genomfört en intervjuundersökning med fyra kvinnor och fyra män. De 

teoretiska utgångspunkterna var Giddens teori om intimitet och modernitet, 

Beck och Beck- Gernsheims teori om individualisering samt Antonovskys 

teori KASAM. Intervjuerna har tolkats enligt hermeneutiska principer. De 

mönster vi funnit som orsaker till separationer är att parterna i en relation på 

ett eller ett annat sätt upplevde att de tappat bort varandra och glömt bort att 

kärleken är en aktiv process. När separationen var ett fullbordat faktum såg 

vi att de inblandade genomförde separationen på ett hanterbart sätt. 

Resultaten visar att livet efter en separation blir meningsfullt och 

välmående. Resultaten visar även att det fortfarande finns traditionella 

könsskillnader innan separationen då det framkom att kvinnorna hade 

huvudansvaret av hemmets skötsel. Däremot framkom det inga 

könsskillnader i upplevelsen av separationsprocessen. 

Nyckelord: Skilsmässor, separationer, relationer, individualisering, 

modernitet. 

 



FÖRORD 

Vi vill börja med att tacka vår handledare som på ett motiverande sätt har ledsagat oss genom 

denna process. Vi vill även tacka våra respondenter som genom sin öppenhet bidragit till 

resultatet i denna uppsats samt våra familjer som på ett förstående sätt stöttat oss under dessa 

veckor. Utan oss som författare hade denna uppsats aldrig färdigställts, därför är vi stolta över 

vårt arbete och tacksamma över varandras medverkan. Det har varit en lärorik process att 

arbeta tillsammans från grundtanke till färdigställt resultat.  

Cecilia & Maria  
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1. Inledning 

 

…what actually constitutes a couple now that is no longer a marriage 

certificate. …a couple arises when two people buy one washing-machine 

together, instead of two separate ones. It is then that the long term breakdown 

over the ´dirty washing´ begins. What kinds as dirty? Who washes when and for 

whom?  Does it have to be ironed? What if he says yes and she says no? 

Everything can be negotiated- but then again not. By the same token, any kind 

of discussion presupposes shared meanings that cannot simply be placed in 

doubt; limits must therefore be set to argument and confrontation if you want to 

live with somebody on a daily basis. This `dirty washing` issue, however, makes 

people feel bad. The partner who shuts up and washes is swallowing the fact 

that the pain of injustice will ultimately suffocate the love (Beck & Beck-

Gernsheim, 2002, xxiii). 

 

Att bestämma sig för att bryta upp ett förhållande kan vara ett av de svåraste besluten i en 

människas liv. En skilsmässa är ofta en smärtsam och en uppslitande process som innebär 

förluster och stora förändringar där både vuxna och barn ställs inför nya rutiner, tankar och 

känslor som måste bearbetas (Socialstyrelsen, 2006). Bakom nästan varje skilsmässa ligger 

mycket vånda, förtvivlan och det kan ofta vara en process som varar i flera år. Skilsmässan är 

inte bara en upplösning av den intima relationen utan det handlar även om upplösning från 

släkt och gemensamma vänner. För mor - och farföräldrarna kan det vara svårt att veta hur 

man på ett naturligt sätt ska få träffa sina barnbarn, och parets gemensamma vänner kan få det 

svårt att vara objektiva. För många kan därför skilsmässan upplevas som den svåraste krisen i 

livet och ses många gånger som ett nederlag, ett misslyckande, på grund av att man har satsat 

allt kapital på familjen, både socialt, ekonomiskt och emotionellt (Alvén & Hofsten, 2004, 

11).  

Det finns en mängd bakomliggande faktorer till en skilsmässa men vad innebär det egentligen 

att genomgå en skilsmässa? Vad finns bakom statistiken och siffrorna? Vad händer med de 

individer som upplever en skilsmässa?  

Mycket forskning har gjorts kring separationer men en mindre del tar upp hela 

separationsprocessen, därför har vi har valt att fokusera på hela separationsprocessen från vad 

som föranledde separationen, vad separationen inneburit och till hur livet ser ut i dag.  
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Avsikten med denna kvalitativa studie är att ur ett sociologiskt perspektiv belysa upplevelsen 

av separationsprocessen, från beslut, genomförande, till livet efter skilsmässan. Avsikten är 

att uppsatsens resultat ska leda till en ökad kunskap och förståelse för hela 

separationsprocessen. Vår utgångspunkt i denna studie är upplösningen av en relation med 

gemensamma barn. 

Antalet skilsmässor har tydligt förändrats under efterkrigstiden, under 1940 och 1950-talen 

var skilsmässoantalet endast ett tusental (Giddens, 2003, 176). Skilsmässorna har sedan ökat 

stadigt fram till mitten av 1970-talet och har sedan dess legat stabilt runt 20 000 per år, 2005 

upplöstes 19 800 äktenskap (SCB, 2005). Dessa siffror gäller bara de som ingått äktenskap, 

det som tillkommer i den totala mängden separationer är de antal samboende som separerar 

varje år vilka det inte finns några statistiska uppgifter på. Ofta berörs även barn av två 

individers skilsmässa, år 1999 hade 25,3 procent av Sveriges alla 17 – åringar drabbats av att 

familjen splittrats. Detta är en stark ökning då siffran var 8,8 procent för alla 16 – åringar 

under perioden 1966-1975 (Goldberg, 2005, 239).  

En förklaring till de senaste decenniernas ökade skilsmässor och separationer är enligt olika 

samhällsforskare bland annat att samhällsförändringen lett till ett individualiserat samhälle. 

Äktenskapen var under flera århundraden svårupplösta, bland annat på grund av den 

kollektiva samhörigheten. Ulrich Beck och Elisabeth Beck- Gernsheim menar att, från att 

äktenskapet handlade om gemensamma behov och solidariska åtaganden har familjen och 

äktenskapet blivit en relation som består av oberoende individer med egna intressen, 

upplevelser och planer (Beck & Beck- Gernsheim, 2002, 97). I dag, i det allt mer 

individualiserade samhället ses inte äktenskapet som något nödvändigt och skilsmässan ses 

inte längre som något ”fult” (Giddens, 2003, 175 f).  

1:1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att belysa och förstå innebörden av den individuella upplevelsen av en 

separation. Målet är att beskriva och tolka skilsmässoprocessen, det vill säga, vad som 

föranledde skilsmässan/separationen, vad separationen inneburit från att tidigare vara en hel 

familj till att splittras, och hur livet ser ut i dag. Vi vill även studera om det förekommer 

eventuella könsskillnader när det gäller denna upplevelse. 
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Studiens huvudsakliga syfte är: att belysa och förstå innebörden av individens upplevelse av 

separationsprocessen. 

Utifrån huvudsyftet har följande frågeställningar formulerats; 

 Vad var det som föranledde förhållandets upplösning?  

 Hur upplevde individen tiden kring beslut och genomförande av separationen? 

 Hur upplever individen sin livssituation i dag?  

 Finns det några könsskillnader när det gäller upplevelsen av separationsprocessen? 

När det gäller uppsatsens avgränsning har vi valt att avgränsa oss till det kvalitativa 

perspektivet, för att få en djupare förståelse av den unika upplevelsen. 

Vi har valt att avgränsa oss till heterosexuella relationer med gemensamma barn. Att studera 

relationer mellan individer med annan sexuell läggning eller etnicitet är viktigt men ligger 

utanför ramen för den här uppsatsen. 

För att undvika en felaktig bild av individers upplevelser av separation på grund av för starka 

känslor vid en nyseparation eller glömska vid en mycket lång tid efter separationen har vi 

avgränsat oss till respondenter med en tidsperiod mellan 1-15 år efter separation. 

1:2 Begreppsdefinition 

Familj 

Begreppet familj kommer ursprungligen från latinets familia som betyder huset eller 

hushållet, idag används begreppet i en mängd sammanhang och olika sammansättningar för 

olika betydelser. Begreppet kärnfamilj har innebörden: ett heterosexuellt par som lever och 

bor ihop med gemensamma barn (Trost, 1993, 9 f). Den definition av familj vi använder oss 

av i denna uppsats utgår från heterosexuella par med gemensamma barn eller som har barn 

sedan tidigare. 

Skilsmässa 

Enligt äktenskapsbalken är skilsmässa det samma som äktenskapsskillnad, vilket rent juridiskt 

innebär en upplösning av äktenskapet som sker efter beslut av domstol. 

1 §, 5 kap: Är makarna ense om att äktenskapet skall upplösas, har de rätt till 

äktenskapsskillnad. Denna skall föregås av betänketid, om båda makarna begär det eller om 

någon av dem varaktigt bor tillsammans med eget barn under 16 år som står under den 

makens vårdnad (Lagen, 1987). 
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Separation 

Begreppet separation kommer från latinets separare som betyder skilja, gå åt varsitt håll. 

Separation är en gemensam definition för upplösning av äktenskap eller samboende 

(Trost, 1993, 67). Vi gör därför ingen åtskillnad på begreppen skilsmässa och separation i 

uppsatsen eftersom typ av civilstånd inte är av betydelse för studiens syfte, då det är själva 

upplösningsprocessen som ska studeras. 

1:3 Disposition 

Uppsatsen kommer att delas in i inledning, syfte och frågeställningar, bakgrund, tidigare 

forskning, teoretiska utgångspunkter, metod, resultat och analys som sedan följs av en 

diskussion där slutsatserna ingår. 

Under nästkommande kapitel kommer vi att presentera en bakgrund för att ge en djupare 

förståelse i ämnet. Därefter kommer relevanta forskningsresultat från tidigare forskning att 

presenteras. Det teoretiska avsnittet kommer att innehålla utgångspunkter som bygger på 

samhällsteoretiker som Beck, Beck-Gernsheim, Giddens och Antonovsky.  

I metodavsnittet presenteras och motiveras valet av metod och vilken ansats som valts. Här 

presenteras även studiens upplägg, deltagare, vårt etiska förhållningssätt samt en redogörelse 

av validiteten och reliabiliteten i vår undersökning. I kapitlet analys och resultat kommer den 

empiriska undersökningen att presenteras och kopplas till teori och tidigare forskning. 

Därefter följer en diskussion där resultatet kommer belysas i relation till studiens 

frågeställningar. I diskussionen kommer författarna även att diskutera brister samt ge uppslag 

till vidare forskning.  

 

2. Bakgrund 

2:1 Om skilsmässan 

Skilsmässan är en avgörande vändpunkt för både män och kvinnor, ett avslut på ett äktenskap 

och en början på något nytt. Skilsmässan kan liknas vid ett dödsfalls kris - och sorgearbete, 

skillnaden är att skilsmässan är resultatet av åtminstone en av de inblandades val och att dess 

förändringar kan på lång sikt ge löfte om positiva resultat. Enligt Judith Wallerstein och 

Sandra Blakeslee kan skilsmässans känslomässiga bearbetning delas in i tre faser.  
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Den första fasen är den akuta inledande fasen och är en tid då äktenskapet når djup och 

varaktig söndring och beslut om skilsmässa tas. Den kännetecknas av vredesutbrott, sexuella 

impulshandlingar, depression och oordning i familjen. Fasen kan pågå i några månader innan 

beslut om separation tas och pågå upp till två år efter separationen. Fasen blir mindre 

påfrestande om separationen sker i en atmosfär av ömsesidig tillit och omtanke. I den andra 

fasen, övergångsfasen börjar den splittrade familjen fungera i sina nya men ovana roller. Livet 

kan vara osäkert med många nya problem som skall lösas och experimentering av nya 

livsstilar i den förändrade omgivningen. I den sista och tredje fasen känns livet mer stabilt. 

Den splittrade familjen har lättare att acceptera sin förändring och hittar mönster för hur den 

som enhet ska fungera när det gäller levnadsförhållanden som umgänge och ekonomi 

(Wallerstein & Blakeslee, 1989, 23 ff). 

Även Trost delar in separationsprocessen i tre steg, det första steget kallar han förspelet eller 

beslutprocessen. Processen börjar ofta med att den ena eller båda makarna upplever att 

relationen inte fungerar som den ska. För att lösa situationen söker många par stöd hos 

familjeterapeuter eller vänner. Denna process kan bestå av en hel del bråk och beskyllningar, 

finns barn med i familjen kan det vara en orolig tid för dem. Nästa steg innebär att fatta 

beslutet om att separera och någon av parterna flyttar. Även denna process kan bestå av hat, 

oro och bråk samt praktiska och ekonomiska diskussioner. Det sista steget, det så kallade 

efterspelet kan pågå i många år då diskussioner om ägodelar, umgängesrätt om barnen och 

ekonomi kan vara svårlösta problem. Detta steg kan även bestå av emotionell bearbetning, 

både när det gäller relationen till barnen, sin tidigare partner och sin nya livssituation 

(Trost, 1993, 67 f). 

Trost menar även att separationer kan delas in i olika benämningar, den juridiska skilsmässan, 

vilken är den legala skilsmässan, se uppsatsens begreppsdefinition. Ekonomisk skilsmässa, där 

ekonomiska skulder och tillgångar delas upp. Den ekonomiska relationen kan trots 

uppdelning av ekonomi fortsätta en längre tid om paret har gemensamma barn. De 

ekonomiska frågorna kan skapa problem, då andra dolda underliggande känslor kan väcka 

hämndbegär och ovilja till samarbete. Emotionell skilsmässa, kännetecknas av att de två inte 

är i samma takt när det gäller bearbetning. Den ena partnern kan ha kommit längre än den 

andra som då får det svårare att komma över den upplösta relationen. En samhällelig 

skilsmässa innebär omgivningens reaktion och syn på separationen. Föräldraskilsmässan 

innebär en process som är mer eller mindre komplicerad när det gäller hur de frånskilda 

föräldrarna ska förhålla sig till sina gemensamma barn.  
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Föräldrarna separerar från varandra men inte från barnen och deras relation kan aldrig helt 

upplösas då de alltid kommer finnas ett band mellan dem som föräldrapar (Trost, 1993, 68 f). 

2:2 Historik och statistik över äktenskap och skilsmässor 

Innan reformationen år 1527 var äktenskapet oupplösligt, samlevnaden kunde upphävas men 

inte de rättsliga banden. I och med reformationen uppstod möjlighet till skilsmässa men 

äktenskapsbrott var den enda godtagbara anledningen. År 1810 kunde även skilsmässa tillåtas 

om den andre maken var landsförvisad, hade fått ett livstidsstraff eller drabbats av galenskap. 

Vid denna tid kunde man också söka dispens för skilsmässa hos kungen om en av makarna 

var slösaktig, våldsam eller drack. Förutsättningarna för det livslånga äktenskapet ändrades 

under senare hälften av 1800-talet i takt med industrialiseringens utveckling, vilken krävde 

rörlighet, både geografiskt och socialt (Trost, 1986, 63ff). 

1921- års lag ligger till grund för den lag som gäller idag, det vill säga, djup och varaktig 

söndring godkänns som en anledning till skilsmässa. Den ena maken behövde inte längre 

beskylla den andre för att ha felat, utan makarna kunde gemensamt begära äktenskapsskillnad. 

Fortfarande fanns idén kvar om att den ena kunde ha felat som till exempel genom hor, 

missbruk, sinnessjukdom eller könssjukdom, det vill säga att 1921 års lag krävde två 

anledningar till skilsmässa: skuld och söndring.  

År 1972 kom familjelagssakkunniga med ett helt nytt tänkande inom 

skilsmässolagstiftningen, det vill säga att man inte behöver ha någon grund för att skiljas. Om 

någon av parterna vill skiljas så ska de få göra det, vilket innebär att man inte kan tvinga 

någon att leva tillsammans i ett äktenskap. 

År 1974 trädde den lag i kraft som gäller idag, det vill säga några som helst förklaringar om 

varför den ena eller båda makarna vill skiljas behöver inte ges. Idén bakom lagen bygger på 

frivillighet, eftersom makarna ingår äktenskapet frivilligt måste de också även ha rätt till 

frivillig äktenskapsskillnad, utan att samhället påtvingar dem ett formellt äktenskap. Det finns 

dock några undantag, om den ena endast vill skilja sig så får de vänta ett halvår för att sedan 

lämna in en ny anmälan inom ett år för en förnyad begäran, samma undantag gäller om det 

finns barn i hemmet, gemensamt eller den enes barn. Idén är att paret ska ha betänketid för att 

inte någon av parterna förhastat sitt beslut. Om båda däremot vill skiljas så är risken mindre 

att beslutet ska vara förhastat. 1974 års lag innebär också att det går fortare att få en 

skilsmässa från den dag som makarna bestämt sig (Trost, 1993, 81 f). 
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Tillskotten av nya äktenskap var cirka 60 000 per år kring 1960 – talet men då 

sammanboendet kom till som ett socialt system minskade siffran till mellan 30 000- 40 000 

äktenskap per år men samtidigt steg skilsmässostatistiken. Av de som gifte sig 1961 hade 23 

procent skilt sig efter 20 år. Detta procenttal går att jämföra med de som gifte sig 1980, då 

procenttalet redan efter 10 års äktenskap var högre än 23 procent (Trost, 1993, 73 f ). 

Skilsmässorna ökade stadigt fram till mitten av 70-talet, men sedan dess har de legat stabilt 

runt 20 000 per år (SCB, 2005). År 2005 gifte sig 43 800 par, samma år upplöstes 19 800 

äktenskap på grund av skilsmässa. År 2007 var ökningen av giftermål och skilsmässor 

marginell då antalet giftermål var 47 898 och antalet skilsmässor var 20 669 per år (SCB, 

2007) 

 

Separationer leder även till konsekvenser för barnen. År 1999 upplevde 54 600 barn en 

föräldraseparation. Minst en fjärdedel av alla svenskfödda 17-åringar år 1999 har under sin 

barndom upplevt en separation mellan föräldrarna. Det är en betydlig ökning än för 15-25 år 

sedan då andelen var omkring 15 procent. År 2006 hade antalet barn i en föräldraseparation 

minskat till 46 000. Enligt SCB är det främst i sambofamiljer som separationerna minskar, 

dock är separationsrisken fortfarande dubbelt så hög bland samboföräldrar jämfört med gifta 

föräldrar (SCB, 2006). 

 

2:3 Samhällsförändringarnas betydelse för dagens parrelationer 

Under 1900-talets första hälft fanns en utbredd uppfattning om att familjen befann sig i kris 

på grund av det moderna industrisamhällets utveckling. Många ansåg att det moderna 

industrisamhället försvagade och bröt sönder det sociala systemet och att den 

individualisering som då växte fram skedde på bekostnad av familjens gemensamma intresse. 

På 1950-talet utvecklade den amerikanske sociologen Talcott Parsons en teori om 

kärnfamiljen, vilken skulle bestå av en försörjande man med "hemmafru". Parsons som var 

strukturfunktionalist såg familjen som en funktionsdel i ett större system där mannen har en 

ledande roll med de ”instrumentella uppgifterna”, vilket innebär att han svarar för familjens 

försörjning och kontakter utåt. Kvinnans roll skulle däremot var "expressiv", vilket innebär att 

hon skulle svara för familjemedlemmarnas emotionella välbefinnande och behov. Denna 

könsrollsuppdelning var enligt Parsons funktionell för samhället och han såg sina teorier som 

en central mekanism för att lösa motsättningen mellan det moderna industrisamhällets och 

arbetsmarknadens krav på rörlighet i förhållande till familjens behov till stabilitet.  
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Syftet med könsrollsuppdelning var enligt Parsons att hindra den yrkeskonkurrens som kunde 

uppstå mellan makar och att främja barnens psykologiska välbefinnande och socialisation. Ett 

annat syfte var att hindra konflikter mellan familjesfärens och den ekonomiska sfärens olika 

interaktionsmönster. Parsons såg med andra ord den konventionella kärnfamiljens inre stuktur 

som väl anpassad till de krav som det moderna samhället ställde men hans idéer om 

könsrollsuppdelning har kritiserats. Bland annat har feministiska rörelser ansett att Parsons 

konventionella teorier om familjen har förhindrat kvinnans jämställdhet (Roman, 2004, 

22,32ff). I och med den svenska välfärdsstaten som sakta men säkert växte fram under 

efterkrigstiden har samhällsförändringar skapats som förändrat familjens villkor. 

Familjepolitiken riktade in sig på att underlätta för familjer i form av olika stödsystem som till 

exempel bostadsbidrag, barnbidrag, föräldraledighet och barnomsorg. Genom 

välfärdspolitiken har jämställdheten format ideal där kvinnan ges möjligheter till 

förvärvsarbete och egen försörjning, vilket resulterat i att familjerollerna omstrukturerats 

(Bäck- Wiklund & Bergsten, 1997, 14 f).  

 

Många sociologer menar att skilsmässor är en effekt av dessa samhällsförändringar i det 

senmoderna samhället. Äktenskap och familjeliv styrs inte lika mycket längre av det som 

sociologen Emilé Durkheim kallade det kollektiva samvetet, utan relationer är i dag enskilda 

överenskommelser och beteenden som inte är bestämt av sociala normer. I dag är det dock 

mycket annat som påverkar relationer, till exempel måste båda individerna arbeta för att klara 

försörjningen i de flesta industrialiserade länderna. Dessutom kan samlevnaden bli politiserad 

genom välfärdsstatens bidragssystem, social omsorg, jämställdhetspolitik, 

mansrollskommittéer och skattereformer med mera. Allt detta gör att en viss reglering ändå 

finns kvar som påverkar parförhållandet när det gäller förhandlingar i privatliv och 

vardagsliv. Dessa förhandlingar som förs inom familjen kan leda fram till beslut som 

kolliderar med föreställningar om sin egen föräldraroll och sin roll som man eller kvinna 

gentemot de politiska besluten (Goldberg, 2005, 239 f).  

Ett parförhållande kräver samgående, vilket blir motsägelsefullt i dagens moderna 

västerländska samhälle då det ställer stora krav på individers förmåga till flexibilitet, 

individualitet och självständighet. Ett parförhållande gör anspråk på individualiteten, därför 

kännetecknas ett bra förhållande av förmågan till rörelse mellan individualitet och samgående.  
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En parrelation i dagens samhälle kan därför ses som en förbindelse mellan parets 

gemensamma parprojekt och två individuella livsprojekt, vilka är ömsesidigt beroende av 

varandra. Detta ömsesidiga beroende ger upphov till konflikter och förhandlingar, vilka kan 

leda till att individen får ge upp en del av sitt individuella livsprojekt (Hydén & Hydén, 2002, 

29 f). 

Synen och förväntningarna på relationer har förändrats under de senaste decennierna. Ordet 

relation i samband med det privata och personliga sammanhanget blev vanligt för ungefär 30 

år sedan. Känslan av närhet och engagemang är viktiga idag och anledningen till att individer 

väljer att ingå en relation har övergått från att tillfredställa sina instrumentella och materiella 

behov till att tillfredställa sina emotionella behov. I vår senmoderna tidsålder ses relationer 

som något aktivt som man måste arbeta med i form av samarbete och kommunikation. För att 

en relation ska fungera krävs det att individerna vinner varandras tillit (Giddens, 2003,169). 

Relationer kan ses som band sammanflätade av tillit, en tillit som inte kan tas för givet, utan 

den växer fram i en process där man ömsesidigt öppnar sig för varandra (Giddens, 1996, 116). 

Beck och Beck- Gernsheim menar att betydelsen av äktenskap och relationer har förändrats 

från ”… a community of work to a community of feeling…”(Beck & Beck-Gernsheim, 2002, 

71). De delar upp äktenskapet och relationers utveckling i tre stadier från det förindustriella 

som byggde på materiella behov, där ekonomi och familjens överlevnad och status spelade 

stor roll. Sedan, under industrialiseringen bestod behoven av både materiella och emotionella 

frågor. Detta stadium finns till viss del kvar i dag, fram för allt i den äldre generationen, men 

utvecklingen av industrialiseringen som lett till att kvinnor skaffat sig utbildning och 

förvärvsarbete utanför hemmet har skapat ett tredje stadium. Det primära i detta stadium är att 

tillfredställa de emotionella behoven eftersom dagens relationer består av två självförsörjande 

individer vilka materiellt kan leva ensamma men som söker en livskamrat som kan täcka 

deras inre behov (Beck & Beck-Gernsheim, 71 f). 

 

3. Tidigare forskning 

Det finns en stor mängd av både utländsk och svensk kvalitativ och kvantitativ tidigare 

forskning som berör familjer, relationer och separationer. Vi har valt att tematisera den 

tidigare forskningen i två delar vilka berör separationens orsaker och separationens 

konsekvenser. 
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3:1 Separationens orsaker 

Den moderna familjen och relationen har problematiserats inom sociologin av ett flertal 

sociologer. Det finns många teorier om varför relationer inte fungerar och att många par 

därför väljer att separera. Giddens menar till exempel att förklaringen till separationer är 

modernitetens dynamik vilken har skapat ett modernt förhållande med den rena relationen och 

den sammanflödande kärleken som kännetecknas av att hitta ”den rätta relationen. Detta är 

enligt Giddens ett förhållande som när som helst kan avslutas om inte någon av parterna får ut 

tillräckligt mycket av det (Giddens, 2001). 

Välfärdsstatens utveckling är också en tänkbar orsak till separationer som många 

samhällsforskare till exempel David Popenoe har diskuterat. Mycket forskning inom 

familjesociologin fokuserar på att familjens och relationers funktioner har försvagats under 

modernitetens utveckling och överförts till andra sociala institutioner samtidigt som den 

känslomässiga funktionen har ökat. Ökningen av separationer i Sverige pekar på de 

förändringar av familjen som enligt Popenoe (1991) är relaterade till att familjen försvagats 

som social institution. Popenoe menar att, trots att Sverige är en välfärdsstat med rena städer, 

vacker landsbygd, människor utan fattigdom och med god hälsa och långt liv så har familjen 

sannolikt blivit svagare än någon annanstans i världen. Självförverkligande, ekonomisk 

trygghet, jämlikhet, välfärdsstatens ideologi och sekularisering är enligt Popenoe faktorer som 

ligger till grund för familjens försvagning och ökade separationer. Det som har hänt med 

familjen de senaste fem decennierna understryker påståendet att när välfärdsstaten utvecklas 

så försvagas familjen. Meningen med välfärden var att hjälpa människor och att stärka 

familjen, men istället har familjen förlorat både möjligheten och viljan att klara sig själv.  

Trost (1986), skriver i sin svenska artikel Skilsmässor och separationer om varför människor i 

ökad utsträckning skiljer sig. Han menar att olika band binder samman individerna och håller 

ihop paret, när dessa band är svaga upplöses banden och relationen. Ett parförhållande är en 

grupp om två personer med ett antal band som binder dem samman. Banden är den enskildes 

och den ena makens band kan vara starka av tillfredsställelse medan den andre samtidigt kan 

vara missnöjd. Då individerna inleder sitt förhållande finns oftast endast det emotionella 

bandet och allt eftersom tiden går tillkommer fler band; ekonomiska band, sociala band som 

till exempel barn, sociala nätverk och lagstiftning. Trost menar att i en parrelation är 

uppfattningen av den andre individens band av betydelse för sina egna band. Individens 

förväntningar på relationen är även sammankopplad till styrkan av de olika banden.  
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Om förväntningar på relationen är höga och den upplevda verkligheten inte motsvarar 

förväntningarna får individen en låg tillfredsställelse och banden försvagas. Konsekvenserna 

av detta är att ju svagare band desto större är sannolikheten för en separation. 

Den ekonomiska tryggheten har enligt Popenoe ökat och därmed har det ekonomiska bandet 

ersatts med känslor (1991). Men det i början så starka emotionella bandet kan under 

relationens tid försvagas, vilket gör det viktigare att bevara parförhållandet utifrån de andra 

bandens styrka. Enligt Popenoe har samhällsförändringar försvagat även de andra bandens 

styrkor under senare årtionden, bland annat har det ekonomiska bandet förändrats mycket och 

idag kan båda makarna själva klara sig ekonomiskt. Enligt Trost kan förändringen av banden 

mellan individerna vara en orsak till separationer, finns det ingen styrka kvar i banden 

upplöses relationen och den ene eller båda individerna beslutar om separation (1986). 

Paul R Amato Bryndl Hohmann-Marriott (2007) gjorde en longitudinell undersökning i USA 

på 509 par för att göra en jämförande undersökning av äktenskap som varit mer eller mindre 

olyckliga och som slutat i skilsmässa. Vid en jämförelse av de mer olyckliga äktenskapen 

med äktenskap som fortfarande består, visade undersökningen att de mer olyckliga 

äktenskapen som slutat med separation bestod av riskfaktorer som; yngre par, högre 

inkomster, dubbel - förvärvsarbetande par med ekonomiskt oberoende av varandra och par 

som sammanbott tidigare. Många av dessa riskfaktorer fanns även hos de äktenskap som var 

mindre olyckliga. Oavsett kvaliteten på äktenskapet visar resultatet av undersökningen att 

frånskilda par har oftast samma bakgrund och många gemensamma riskfaktorer som kan 

orsaka skilsmässa, som till exempel; egna frånskilda föräldrar, att de ingått äktenskap tidigt, 

att det finns styvbarn i äktenskapet och att de har fördomsfria värderingar på familj och 

skilsmässor. Det som skiljer mer eller mindre olyckliga äktenskap åt är att mer olyckliga 

äktenskap är mycket mer instabila med extremt mycket konflikter och våld och har stor 

avsaknad av lycka, glädje och äktenskapligt samspel, medan de mindre olyckliga äktenskapen 

har i grunden en mer genomsnittlig god kvalitet. De mer olyckliga äktenskapen tenderar även 

att vara kortare i varaktighet, bestå av par som är mindre benägna att skaffa barn och par som 

ser mindre positiva möjligheter i deras liv efter separationen.  

Denna undersökning visar att anledningen till att de mindre olyckliga äktenskapen ändå slutar 

i skilsmässa är riskfaktorerna: svaga hinder till att inte skiljas och att individerna inte ser 

några alternativ till att leva vidare tillsammans. Detta gör att även måttligt lyckliga individer 

lämnar sitt äktenskap för att hitta större lycka någon annanstans. 
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 En ytterligare orsak kan vara hur stark den äktenskapliga förpliktelsen är, Amato och 

Hohmann-Marriott (2007) menar att det är precis när ett par varken är direkt lyckliga eller 

olyckliga som den äktenskapliga förpliktelsen kommer på sin spets, samt i ett olyckligt 

äktenskap där individerna inte ger varandra någon uppmuntran. Studien visar att dessa 

riskfaktorer som går att koppla till skilsmässa för både mer eller mindre olyckliga äktenskap 

kan underminera en relation på två sätt; dels genom att riskfaktorerna resulterar i ett 

förhållande med låg kvalitet, benäget till konflikter och problem och dels genom att de leder 

till ett förhållande med svag förpliktelse till äktenskapet, där sannolikt även de måttligt 

tillfredsställda relationerna slutar med skilsmässa. Amato och Hohmann-Marriott tror även att 

den sociala acceptansen och att det juridiskt sätt är lättare att skiljas idag är orsaker till 

separationer. De tror även att de par som påverkats av synsättet att ett bra äktenskap ska ge en 

hög nivå av personlig utveckling och självförvekligande har större risk att separera. Amato 

och Hohmann-Marriott menar att personlig utveckling och självförverkligande inte är kriterier 

som äktenskap kan bemöta. 

En ytterligare faktor till att relationer inte fungerar kan vara problematiken kring 

jämställdheten. Enligt Jämställdhetslagen definieras begreppet jämställdhet som att kvinnor 

och män har samma rättigheter och skyldigheter när det gäller exempelvis vård av hem och 

barn eller att delta i olika politiska, fackliga organisationer eller andra typer av aktiviteter. 

Jämställdhet innebär att alla ska kunna välja sina liv, det vill säga ge en ökad frihet för både 

kvinnor och män. De traditionella föreställningarna om familjelivet har allt mer börjat 

ifrågasättas, par tvingas att värdera och förhandla om hur de vill leva sitt eller sina liv. 

Familjen i dag omnämns mer som en ”förhandlingsfamilj”. Lars Evertsson och Charlotte 

Nyman (2008), forskare i sociologi har intervjuat svenska par för att se om den moderna 

familjen stämmer överens med det som omnämns som ”förhandlingsfamilj”. Evertsson och 

Nymans undersökning visade att de vardagliga beslut som fattas, mer eller mindre fattar sig 

själva. Nästan alla av de intervjuade påstod att de tillämpade någon form av uppdelning i 

hemmet, det vill säga att paren hade olika ansvarsområden. De flesta par i undersökningen 

uppgav att det var kvinnan som hade det yttersta ansvaret vad det gäller att laga mat, handla 

och städa o s v.  

Bland många av paren fanns även tydliga sysslor som var definierade som manligt och 

kvinnligt, där exempelvis bilvård och mer övergripande ekonomiska frågor definierades som 

manligt. Det som definierades som kvinnligt var ansvar över hem och barn samt det 

ekonomiska ansvaret över detta.  
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De par som intervjuades betraktade dock inte arbetsfördelningen som könad utan det handlade 

mer om personlighet, skilda intressen och vad de ansåg vara mest praktiskt. Ett annat tydligt 

mönster var att kvinnorna i undersökningen berättade att de försökt få sin partner att göra mer 

av hushållsarbetet. Förklaringen till varför kvinnornas partner gjorde mindre var brist på 

kompetens eller intresse. Föreställningen om att par förhandlar utgår främst från att parterna 

har olika prioriteringar och intressen, men enligt Evertsson och Nyman är många par relativt 

eniga och växer in i par- och familjelivet tillsammans och utvecklar ett sätt att se på 

familjelivet. Enligt undersökningen är förhandlingar inom familjen ovanliga men om det 

förekommer handlar dessa främst om jämställdhet. Förhandlingen är också kopplad till en risk 

eftersom den utmanar relationen och kan ses som en påfrestning för relationen. Förhandlingen 

utmanar inte enbart det gemensamma projektet familjen, utan även tvåsamheten. 

3:2 Separationens konsekvenser 

Att anpassa sig till ett liv efter separationen kan för många vara svårt och skrämmande och 

även om livet så småningom för de flesta inblandade går sin normala gång, är 

långtidsverkningarna och konsekvenserna många och oftast svåra. En av individerna, oftast 

den som tagit initiativet, vinner i allmänhet på separationen medan den andre blir förlorare 

både socialt, ekonomiskt och psykologiskt. Barnen blir oskyldiga offer som tvingas att 

anpassa sig till en livssituation de inte valt. Många av konsekvenserna kan på sikt även vara 

positiva då individerna får chans till en omstart till ett mer meningsfullt och kvalitativt liv.  

I en amerikansk studie har Wallerstein och Blakeslee (1989) följt 60 familjer under deras 

separationsprocess, från tiden för själva fysiska separationen till 10 år framåt. Målet med den 

kvalitativa studien var att utforska och följa upp de inblandade individernas uppfattningar och 

erfarenheter av separationsprocessen. Insamling av datamaterial skedde via intervjuer, vilka 

gjordes vid 4 tillfällen; vid själva fysiska separationen, efter 1,5 år, vid 5 år och 10 år efter 

separationen. Deras amerikanska forskningsrapport visar att 10 år efter separationen tycker 80 

procent av kvinnorna och 50 procent av männen att det var riktigt att separera. De är trots 

detta inte alltid riktigt nöjda med sitt nya liv, 50 procent av kvinnorna och 30 procent av 

männen upplever att de rent allmänt inte fått det bättre.  

Det är ett resultat som visar att om man med separation vill skapa förutsättningar för ett mer 

meningsfullt och kvalitativt liv, är utsikterna att nå sitt mål sämre än vad människor i 

allmänhet tror (Wallerstein& Blakeslee, 1989).  
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Oavsett kön har en individ som lever i ett problematiskt förhållande större chans till ett 

välmående i livet efter separationen, medan att separera från ett måttligt dåligt förhållande 

däremot sliter på individens välmående. Detta menar Amato och Hohmann-Marriott kan 

förklaras med att om man lever i ett förhållande som inte är för dåligt är det lätt att överskatta 

alternativen till nuvarande liv och att förväntningarna på livet efter separationen är för höga 

(Amato & Hohmann-Marriott, 2007).  

Wallerstein och Blakeslee menar att åldern har en betydelse för om man går som vinnare ur 

en separation, män i trettio- fyrtioårsåldern och som är socialt etablerade är de som ofta är 

vinnare. De män som separerade kring trettio års ålder var generellt de som efter 10 år var 

lyckligast av alla i undersökningen. De led inte av ensamhet, hade gott om vänner och hade 

byggt upp sitt självförtroende. Äldre mäns öde var värre, de ger i undersökningen ett intryck 

av att vara isolerade och av att sakna något viktigt i livet. Forskningsrapporten ger exempel på 

en man i 60 års ålder som byggt alla relationer på familjeband och hela hans sociala nätverk 

var beroende av äktenskapet. 10 år efter separationen levde han ett socialt isolerat liv, olycklig 

och ensam, ett liv han delade med ytterligare 25 procent av de äldre männen i 

undersökningen. Kvinnor däremot söker stöd hos vänner och är inte lika socialt isolerade men 

kan ändå känna sig ensamma (Wallerstein& Blakeslee, 1989, 62f) 

Enligt Wallerstein och Blakeslee genomgår kvinnor mer psykiska förändringar efter en 

skilsmässa än vad män gör. De menar att anledningen till denna skillnad är att som kvinna gör 

man en skarpare åtskillnad mellan sin yrkesroll och sin familjeroll. Efter en separation har 

mannen kvar sitt yrkesliv, sin status och sina kontakter i arbetet vilket betyder att hans liv 

fortfarande är i balans. Hälften av de kvinnor i undersökningen som inte gift om sig efter 10 

år fick både sämre fysisk och psykisk hälsa. Undersökningen visar även att det finns 

skillnader i ekonomisk status och bara ett fåtal av de äldre kvinnorna har fått ett ekonomiskt 

tryggt liv efter 10 år (Wallerstein& Blakeslee, 1989, 65 ff). 

Wallerstein och Blakeslee menar att barn som upplever en skilsmässa ställs förutom de 

allmänna påfrestningarna som ingår i barns utvecklingsstadier inför extra psykologiska 

påfrestningar. Dessa extra påfrestningar börjar när problemen mellan föräldrarna växer under 

äktenskapet och fortsätter genom separationen samt under åren efter skilsmässan (Wallerstein, 

& Blakeslee, 1989, 336). Barn ser inte skilsmässan som en möjlighet att börja på nytt i livet, 

de tycker däremot att de har förlorat sin barndom för alltid. Undersökningen visar att bara ett 

av tio barn kände lättnad när föräldrarna skildes. 
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Drygt 30 procent av de mindre barnen ville inte tro vad de fick höra när föräldrarna berättade 

om skilsmässan. Författarna upptäckte att barnens psykiska hälsa var relaterad till den 

livskvalitet som familjen lyckats uppnå efter skilsmässan. Efter fem år klarade sig drygt 30 

procent av barnen bra och hade goda relationer till bägge föräldrarna som inte längre grälade 

med varandra (Wallerstein, & Blakeslee, 35, 14f). 

Utifrån fyra svenska studier undersöker Michael Gähler (1998) vilken effekt skilsmässor har 

på kvinnor och män samt på barns livssituation. Undersökningen visar att 

levnadsförhållandena blir sämre efter en skilsmässa. Frånskilda män och kvinnor har samma 

frekventa kontakt med sina vänner som andra men däremot minskar kontakten med släktingar 

efter separationen och det gäller framförallt kvinnor. När det gäller socialt stöd upplever både 

män och kvinnor att de saknar någon som finns där för dem när de behöver prata. Att 

levnadsförhållandena försämras leder även till att individernas psykiska hälsa försämras, dock 

visar kvinnor sämre psykiskt välmående just vid tiden för skilsmässan och ju längre tiden går 

desto bättre mår de. Män däremot tenderar att ha en försämrad psykisk ohälsa under en längre 

tid. Vuxna som har upplevt en skilsmässa under sin uppväxt visar inte enligt Gählers studie ett 

sämre psykiskt välmående i förhållande till vad de vuxna som har växt upp i en kärnfamilj 

visar. Vad som däremot påverkar det psykiska välmåendet i vuxen ålder är den individuella 

upplevelsen av svåra konflikter i kärnfamiljen. Gählers studie visar att individer som växt upp 

i en kärnfamilj med allvarliga konflikter visar sämre psykiskt välmående än vad de individer 

som under sin uppväxt upplevt både konflikter och skilsmässa visar. Det finns inga 

uppenbarliga könsskillnader i hur det psykiska välmåendet i vuxen ålder har påverkats av en 

skilsmässa under sin uppväxt.  Ekonomiskt får både män och kvinnor det sämre efter en 

skilsmässa men det gäller framförallt frånskilda kvinnor och de kvinnor som lever singelliv. 

Studien visar att det är ensamstående mammor som har lägre inkomst än frånskilda kvinnor 

utan barn men effekterna av denna ekonomiska förändring är trots detta mindre för 

ensamstående mammor då de får ta del av välfärdens bidragssystem. 

I en ytterligare svensk studie fokuserar Gähler (2006) på vilket sätt en separation kan kopplas 

till individens psykiska välbefinnande. Genom två strukturerade besöksintervjuer av samma 

urval har han fått möjlighet att studera hur människors levnadsvillkor har förändrats mellan 

1981 och 1991. Resultatet visar att såväl separerade kvinnor som män uppger en sämre 

psykisk hälsa än de par som fortfarande är gifta eller är omgifta, det finns således ett samband 

mellan separation och psykiskt välbefinnande.  
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Studien pekar på att försämrad ekonomi, en försvagning av det sociala nätverket och en 

avsaknad av socialt stöd kan vara förklaringar till det försämrade psykiska välbefinnandet. 

Effekterna av dessa faktorer är klart starkare för kvinnor och då framförallt den försämrade 

ekonomin. Vad Gähler frågar sig i artikeln är om den psykiska ohälsan kan ha funnits redan 

innan separationen och att separationen kan ses som den utlösande faktorn men det var inte 

separationen i sig som var orsaken, utan det psykiska välbefinnandet hade försämrats trots att 

individerna levt kvar i tidigare förhållande.  

Att separera är slutet på ett sambo- eller ett äktenskapsförhållande men det innebär inte alltid 

slutet på en relation. Många separerade par behåller en relation på många sätt även efter 

separationen, från sporadiska telefonsamtal till täta besök hos varandra. Kontakten mellan 

frånseparerade skiljer sig inte bara i frekvens utan även i vilken typ av kontakt man har, vissa 

par vill försöka ha en varm och vänlig relation medan det hos vissa finns en relation bestående 

av motstånd och avighet då många fortsätter den konflikt som ledde till separation. I en studie 

av 1 791 separerade Nederländare har Tamar F.C. Fischer och Paul M. De Graaf och Matthijs 

Kalmijn (2005) undersökt skillnader mellan en vänskaplig kontakt, en ovänskaplig kontakt 

och en icke-kontakt alls. 50 procent av deltagarna i undersökningen uppger att de har någon 

form av kontakt med tidigare partner även tio år efter separationen. Frånskilda par med 

gemensamma barn tvingas att upprätthålla en viss kontakt och undersökningen visar att denna 

kontakt är mer kylig och ovänskaplig än den kontakt som frånskilda par utan gemensamma 

barn har. Det kan enligt studiens författare bero på att en skilsmässa utan barn har större 

möjligheter att vara en klar och tydlig brytning från det tidigare livet. Ett positivt resultat i 

studien är att när det gäller frånskilda par med gemensamma barn, leder deras starka 

motivation till att ha någon form av kontakt på sikt till en mer vänlig och en mer positiv 

inställning. Detta resultat visar sig inte hos frånskilda par utan barn.  

Författarna refererar till tidigare studier som visar att relationens varaktighet och 

gemensamma barn är faktorer som påverkar relationen efter en separation. Författarnas 

studies resultat visar även att band som till exempel gemensamt ägande av bostad har en 

påverkan. Andra faktorer som påverkar är hur konflikter sett ut och fungerat under den tid 

förhållandet varade och om en eller båda parterna inleder ett nytt parförhållande, ett nytt 

förhållande minskar möjligheterna till att behålla en kontakt efter separationen. Kontakten 

efter en separation påverkas även av de båda individernas egenskaper och värderingar.   
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Studien visar att deltagare med mer liberal och fördomsfri familjevärdering ofta har mer 

kontakt med sina tidigare partner, vilket enligt författarna beror på att de har en annan syn på 

skilsmässor och tror på idén att tidigare par fortfarande kan vara vänner. Studien visar att 

neurotisk personlighet ökar möjligheterna till att behålla en kontakt efter separationen, tyvärr 

då oftast en ovänskaplig kontakt, ett resultat författarna diskuterar och menar att sårbara 

individer påverkas mer skadligt av skilsmässa eftersom de har en fallenhet att ackumulera och 

lagra sina problem under livet.  

Med hänseende till styrkan av påverkan visar undersökningen att faktorer som påverkar till en 

ovänskaplig kontakt är starkare och lättare att mäta än de faktorer som skapar en varm och en 

vänlig relation. Detta gäller inte faktorn gemensamt ägande av bostad där påverkan är starkare 

för en vänlig relation. Det gäller inte heller faktorn fördomsfria värderingar där påverkan är 

lika för båda typer av relationer (Fischer, et al., 2005).  

 

4. Teoretiska utgångspunkter 

Förändringar i övergången från det förmoderna jordbruksamhället till det moderna 

industrisamhället har inom samhällsforskningen skapat diskussioner ur olika perspektiv kring 

familjesociologin under 1900-talet. Ett perspektiv utgår från att denna förändring försvagar 

och bryter sönder det sociala systemet och att den individualisering som växer fram sker på 

bekostnad av familjens gemensamma intresse. Ett annat perspektiv ser förändringen av 

familjemönstren som väl anpassade till det framväxande moderna samhället (Roman, 2004, 

22 f).  

Den klassiska sociologen Durkheim analyserade familjen i förhållande till kollektivet. Han 

intresserade sig för social och moralisk solidaritet, det vill säga, vad det var som höll samman 

samhället. Denna solidaritet vidmakthölls enligt Durkheim då individerna integrerades i olika 

sociala grupper där familjen är ett exempel på en social grupp eller institution (Giddens, 2003, 

23 f). Samhällsteoretikern Erich Fromm betonar att kapitalismen som vuxit fram i det 

moderna industrisamhället är en orsak till misslyckanden i kärlek och familjerelationer. Han 

kritiserar det västerländska kapitalistiska samhället, vilket gjort individen till en marknadsvara 

som anser att nästan vad som helst är viktigare att förbruka sin energi på än kärlek: framgång, 

prestige, pengar och makt (Fromm, 2005, 17, 111). 



18 
 

Vi har valt att i denna uppsats utgå från teorier och samhällsteoretiker som utgår från ett mer 

övergripande och bredare samhällsperspektiv. Vi kommer därför att fokusera på Anthony 

Giddens teorier om intimitet och modernitetens följder och Ulrich Beck och Elisabeth Beck- 

Gernsheims teori om individualiseringen och använder dessa teorier som utgångspunkt för 

analys av separationsprocessen. Det är fram för allt deras respektive teorier om det 

senmoderna samhället som sedan 1990- talet skapat ett förnyat intresse för familjerelationer 

bland sociologiska teoretiker (Bäck-Wiklund & Johansson, 2003, 41). 

Det finns olika teorier om hanteringsstrategier för händelser och stressorer och vad följderna 

blir av dessa, däribland Krav- Kontroll- Stöd modellen utvecklad av Robert Karasek och 

Thöres Theorell (Pellmer & Wramner, 2007, 211). Vi kommer att använda Aaron 

Antonovskys teori KASAM, som belyser varför vissa individer hanterar belastningar i livet 

med bibehållen hälsa och vissa inte, som utgångspunkt för hantering av separationers 

konsekvenser. 

4:1 Giddens teori om intimitet och modernitetens följder 

Utvecklingen av moderniteten har resulterat i nya livsformer. Ett av de mest tydliga drag som 

skiljer den traditionella och den moderna världen är enligt Giddens modernitetens dynamik, 

vilket i stora drag handlar om att sociala förändringar sker allt snabbare men också att 

moderna institutioner har tagit över stora områden av det sociala livet och påverkat individers 

beteendemönster. Giddens menar att en stor del av uppkomsten av nya livsstilar sprids och 

influeras via globaliseringen av medier, vilket gjort att individer kommit i kontakt med andra 

kulturer som man annars inte skulle känna till. Dessa processer leder fram till en förändring i 

relationen till det fysiska rummet och sociala erfarenheter. Förändringen från det traditionella 

till det moderna har kommit att förändra det mest intima och personliga dragen i den 

vardagliga tillvaron och återspeglas därför även i äktenskap och relationer (Giddens, 1996, 13 

f, 27 f).  

Äktenskapet var tidigare ett mer arrangerat äktenskap, ett kontrakt som var starkt påverkat av 

ekonomiska hänsynstaganden där också de äkta makarna hade en intern arbetsdelning, med 

mannen som försörjare och kvinnan som omvårdare av barn och hem. Äktenskapet initierades 

ofta av släktingar snarare än de blivande makarna. Förhållandet i dag är inte längre förankrat i 

yttre sociala och ekonomiska villkor utan är enligt Giddens öppet och fritt. I det moderna 

samhället inleds och består äktenskapet så länge det ger emotionell tillfredställelse.  
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Enligt Giddens har synen på den intima relationen och sexualiteten förändrats i och med 

skapandet av bland annat den romantiska kärleken. Den romantiska kärleken formas av 

rationella överväganden och sökande efter ”den rätta”, en evig kärlek. Den romantiska 

kärleken bygger på projektiv identifikation, betingad av amour passion, ett medel där 

blivande partners blir attraherade och bundna till varandra. Projektionen skapar en 

helhetskänsla, en känsla som förstärks av etablerade skillnader mellan manligt och kvinnligt. 

Den romantiska kärleken är en sexuell kärlek. Särskilt i romansens fantasiversion garanteras 

sexuell lycka och tillfredställelse av den erotiska kraft som den romantiska kärleken har 

(Giddens, 2001, 60 f). 

Den romantiska kärleken har länge präglats av en jämställdhetsaspekt och är därför enligt 

Giddens skev ur en maktsynpunkt. Drömmen om den romantiska kärleken har ofta slutat i att 

kvinnan tar på sig huvuddelen av ansvaret för hemmets skötsel. Giddens menar därför att den 

romantiska kärleken är i obalans och är en orsak till framväxten av den sammanflödande 

kärleken. Den sammanflödande kärleken är en relation som bygger på intimitet som innebär 

att öppna sig själv för den andra och är en motsats till den romantiska kärlekens projektiva 

identifikation. Den sammanflödande kärleken talar emot den romantiska kärlekens syn på 

”för- evigt” och ”den enda”, den är istället aktiv och inte förutsättningslös och förlorar 

betydelsen av att finna en ”speciell person”. Denna kärleksform är mer ett jämlikt 

kärleksutbyte där fokus är att hitta ”den rätta relationen”, vilket innebär att det är viktigare att 

hitta den rätta formen för kärleken än att hitta en ”speciell person”. Den sammanflödande 

kärleken som bygger på den rena relationen är också enligt Giddens relaterat till de ökade 

skilsmässorna (Giddens, 2001, 60 f). 

Giddens talar om det moderna förhållandet som den rena relationen, vilket beskrivs enligt 

Giddens som reflexivt organiserat, vilket innebär att individen själv söker sig till det, och att 

förhållandet existerar för sin egen skull och är värt att upprätthålla så länge parterna får ut 

tillräckligt mycket av det (Giddens, 2001, 57). Ett särdrag för den rena relationen är att den 

när som helst kan avslutas av den ena eller andre partnern. Den rena relationen grundar sig på 

en ömsesidig öppenhet, tillit, förtroende och respekt. Förtroende är en slags investering i 

tilltro till den andre och är även en ömsesidig satsning för framtida hållfastighet. För att 

relationen ska förbli varaktig krävs en uppbyggnad av tillit, trohet, tolerans och frihet 

(Giddens, 1999, 110 ff). 
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Uppbyggnaden av förtroende i den sammanflödande kärleken och den rena relationen har 

inget yttre stöd utan grundar sig på intimitet. Intimitet är främst en fråga om emotionell 

kommunikation med andra och med jaget och är präglad av jämlikhet mellan individerna, det 

vill säga ett självavslöjande av känslor och handlingar som exponeras för den andre och 

handlar om ett ömsesidigt givande (Giddens, 2001, 122 f). Tilliten i det rena förhållandet är 

inte något som kan tas för given utan är nära förbundet med intimitetsprocessen som i sin tur 

innebär en balans mellan autonomi och ömsesidigt intima utbyten. På grund av asymmetri i 

kärlekens styrka och mellan könen kan det enligt Giddens vara svårt att uppnå ömsesidighet 

och tillfredställelse i ett förhållande. Detta problem kan resultera i känslor som att ”aldrig vara 

nöjd”, vilket gör det problematiskt att upprätthålla den rena relationen, där det råder balans 

och ömsesidighet (Giddens, 1999, 112 f, 120f). 

Roman kritiserar Giddens teori om den rena relationen. Kritiken riktas mot att Giddens teori 

inte tar med barnperspektivet. Han lägger även stor vikt på betydelsen av förståelse, tillit och 

öppenhet i förhållandet på bekostnad av praktiska aktiviteter och ekonomi. Det finns även 

feministiska invändningar mot Giddens teori, eftersom analysen av ”intimitetens omvandling” 

ger intrycket av att alla aktörer i samhället har samma tillgång till jämlikhet och 

valmöjligheter. Det håller inte feministiska rörelser med om, då de menar att 

könsojämlikheten består och att könskategorin fortfarande har stor betydelse för individers 

villkor och möjligheter (Roman, 2004, 136 f). 

4:2 Becks teori om individualisering 

Ett centralt begrepp i moderniseringsteorin är individualiseringen, vilken kan vara en 

förklaring till förändringarna i familjestrukturen. Enligt Beck är individualiseringen en effekt 

av samhällets pågående moderniseringsprocess från industrisamhällets enkla modernitets 

livsformer till vilken han benämner den reflexiva moderniteten. I den reflexiva moderniteten 

ifrågasätts och försvagas det tidigare samhällets traditionella normer och värderingar, 

föreställningar och levnadsmönster och individen tvingas själv att för egen del forma, 

iscensätta och lappa ihop sitt liv. Enligt Beck sker inte individens val av en slump eller 

frivilligt, utan de val som individen tvingas göra sker utifrån välfärdstatens ramar och regler. 

Välfärdstatens sociala rättigheter inriktats mer på individens rättigheter istället för gruppens 

och att för att få ta del av dessa krävs delaktighet i förvärvslivet. Denna delaktighet har enligt 

Beck lett till att individen tvingas forma sig som enskild individ och skapa sitt eget 

livsprojekt, i form av utbildning och arbete, utanför de traditionella livs- och familjeformerna.  
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Välfärdstaten har med andra ord bidragit till individualiseringen och ett jagrelaterat 

levnadssätt med den enskilde i centrum. Individualiseringen återspeglas även i äktenskapet 

och familjen, då individerna i dessa grupper måste fatta beslut om deras livsform utifrån 

politiska beslut. Tidigare dominerade det traditionella synsättet med äktenskapsregler och 

tillskrivna könsroller, vilket visserligen begränsade individens handlingsutrymme men gav 

upphov till gemenskap mellan individerna. Idag gäller detta inte längre utan båda individerna 

i ett äktenskap skapar sina egna utbildnings- och yrkeskarriärer, de tvingas enligt Beck att 

förverkliga sitt eget liv i äktenskapets gemensamma liv. Det handlar inte längre om att skapa 

sig ett bra familjeliv för andra utan ett bra liv för sig själv. Denna livsform svetsar inte 

samman individerna på samma sätt som i den traditionella livsformen utan istället åtskiljs de 

ifrån varandra (Beck, 1996, 133f).  

Beck och Beck-Gernsheim menar att dagens samhälle präglas av risker. Vi måste ständigt 

vara medvetna om konsekvenser och risker av de val vi gör. Detta leder till en livsstil 

bestående av förberedelser för eventuella risker. Ju vanligare det blir med risk för 

separationer, ju vanligare blir det att individer håller möjligheten öppen till ” … a life on 

one´s own.”, som en slags säkerhetslina. Att ständigt vara medveten om riskerna innebär att 

planera för ett eget liv eller ett påtvingat eget liv, vilket gör att det råder ett komplext 

förhållande mellan ökade antal separationer och ett ökat oberoende (Beck & Beck- 

Gernsheim, 2002, 74).  

Beck och Beck-Gernsheim menar att könen blivit mer jämlika under de sista årtiondena, men 

centralt i deras teori är att det ändå finns motsättningar och konflikter mellan kvinnor och 

män. Frigörelsen från de traditionella tillskrivna könsrollerna tar tid men det går att urskilja en 

förändring till jämlikhet mellan könen där kvinnorna övergår från att ”… living for others…” 

mot ”… a bit of life of our own.” (Beck & Beck-Gernsheim, 2002, 55). Detta tror Beck 

kommer att resultera i en lång utdragen konflikt mellan könen. Det handlar dock inte 

uteslutande om en konflikt mellan arbetsmarknad, arbetsfördelning i hemmet och familj då 

kvinnor i större utsträckning börjat förvärvsarbeta. Utan det finns en ”” konflikt bakom 

konflikten”” som handlar om kvinnor och mäns självbild och identitet  och om idéer om vad 

en familj är och hur relationen ska se ut. I dagens äktenskap kanaliseras vi inte längre in i 

färdiga roller, utan det handlar i större utsträckning om personliga relationer, där människors 

egna handlingar får allt större betydelse för hur livet utformar sig.  
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Som man eller kvinna kan det därför vara svårt att finna sin självbild och identitet i ett liv som 

dels ska utgå ifrån individualisering och sitt eget livsprojekt och dels utgå ifrån att forma en 

gemensam relation i ett jämställt förhållande med ständiga diskussioner om vem som ska göra 

vad. Samtidigt som det pågår en konflikt mellan könen pågår det alltså även en inre konflikt 

med sig själv och sin osäkerhet kring sin otydliga roll.  

Beck och Beck-Gernsheim menar att äktenskap och relationer bygger idag på känslomässigt 

stöd där individer söker en partner för sina inre, emotionella behov inte för, som i den 

tidigare, enkla moderniteten, ekonomiska och materiella behov. Synen har ändrats från vad 

individen kan göra för familjen till vad familjen kan göra för individen, människors strävan 

efter mening i livet kännetecknas av självförverkligande och en ständig jakt på innehåll. Detta 

får konsekvenser för familjen och Beck och Beck- Gernsheim anser att det är förståeligt att 

antalet separationer och skilsmässor ökar om de individuella behoven ska fungera som 

måttstock för ett bra äktenskap (Beck & Beck-Gernsheim, 2002, 71f, 101ff). 

I jämförelse med Giddens är Beck och Beck-Gernsheims bild av individualiseringen mer 

negativ och deras analys är mer konfliktfylld då de menar att gapet fortfarande är stort mellan 

resonemanget om jämlikhet mellan könen och den faktiska verkligheten. Giddens däremot har 

en mer positiv syn på individualiseringen och ser förändringarna i familjemönstren som en 

möjlighet till demokratisering då den rena relationen med öppna och jämlika kärleksrelationer 

kommer öka. Problemen som Beck och Beck-Gernsheim ser handlar inte uteslutande om 

konflikter mellan män och kvinnor. De menar att det även handlar om sönderfallet av den 

privata sfärens stuktur, det vill säga de ser en konflikt mellan arbetsmarknad och familj. Kritik 

har riktats mot att Beck och Beck-Gernsheims negativa syn om den kyliga miljö som vårt 

opersonliga och osäkra överflödssamhälle utgör, för tankarna tillbaka till gamla idéer om 

familjens betydelse som en tillflykt och motvikt till ekonomins och arbetslivets alienerade 

värld (Roman, 2004,130ff). 

 

4:3 KASAM 

Den israeliske sociologen Antonovsky har utvecklat begreppet KASAM, en teori om Känslan 

Av SAMmanhang. Han menar att ett förhållningssätt med en känsla av sammanhang gör att 

hanteringen av svårigheter i livet blir mer framgångsrik. Den som kan finna tillvaron 

begriplig, meningsfull och hanterbar har lättare att klara svårigheter i livet som till exempel 

separationer och andra motgångar eller kriser ((Meeuwisse, Sunesson & Swärd, 2006, 106f).  
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Antonovskys teori utgår ifrån det salutogena synsättet, vilket innebär att se till det friska 

istället för det sjuka, det vill säga att utifrån individens hela livssituation se till vilka faktorer 

som bidrar till att bevara eller skapa en god hälsa. Fokus i Antonovskys resonemang kretsar 

mycket kring stressorer och copingstrategier (hantering) och han menar att ett salutogent 

synsätt öppnar vägar för vidareutveckling av problemhantering (Antonovsky, 2005, 38f). Med 

stressorer menas de olika påfrestningar som individer utsätts för, de kan vara av både fysisk 

och psykisk karaktär som till exempel långvarig fysisk ansträngning, pressad 

tentamensläsning eller en smärtsam skilsmässa (Cullberg, 2003, 57f). Stressorer skapar en 

spänning och beroende på hur framgångsrik hanteringen av spänningens upplösning är, kan 

de trots negativ påverkan bidra positivt till en ökad kunskap om hantering av andra framtida 

stressorer. Det är utifrån detta synsätt som Antonovsky utvecklat begreppet KASAM, en 

Känsla Av SAMmanhang, vilken enligt Antonovsky är en mycket viktig faktor för att 

upprätthålla sin motståndskraft och hälsa vid olika påfrestningar i livet (Antonovsky, 2005, 

38f). 

Antonovskys begrepp KASAM är uppbyggt av tre delbegrepp; begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Begriplighet handlar om i vilken utsträckning man upplever inre och yttre 

händelser som förnuftsmässigt gripbara. Att ha en hög känsla av begriplighet innebär att 

förstå livets händelser och se dessa som sammanhängande, strukturerade och tydliga istället 

för kaotiska, slumpmässiga och oförklarliga. Hanterbarhet handlar om i vilken grad man 

upplever att det finns resurser till ens förfogande, till exempel socialt stöd, med vilkas hjälp 

man kan möta de påfrestningar som man ställs inför i livet. Har man en hög känsla av 

hanterbarhet ser man sig inte som ett offer för omständigheterna utan reder sig och kan gå 

vidare. Meningsfullhet är KASAMs viktigaste delbegrepp, meningsfullhet innebär känslan av 

att ha motivation och avser vikten av att vara delaktig och medverkande i livets processer. Att 

ha en hög känsla av meningsfullhet innebär att det finns betydelsefulla områden i livet som är 

viktiga för individen och som är värda individens engagemang och delaktighet, problem ses 

då som utmaningar värda att investera energi i. Antonovsky poängterar att man inte får se 

delbegreppen som självständiga enheter utan de står i relation till varandra och alla tre 

komponenter är nödvändiga för att nå en framgångsrik problemhantering. 

Ett exempel på komponenternas sammanflätande är att en känsla av hög begriplighet men i 

kombination av låg hanterbarhet kan till exempel leda till starkt motstånd till förändring och 

här kommer begreppet meningsfullhet in som påverkande faktor, en känsla av stark 

motivation gör att man söker efter de resurser som gör förändringen hanterbar.  
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Ett annat exempel är att det heller inte är mycket värt att veta att en situation är begriplig och 

hanterbar om den inte upplevs som meningsfull (Antonovsky, 2005, 43ff). Det centrala i det 

salutogena synsättet är alltså att en stark KASAM är avgörande för framgångsrik hantering av 

livets stressorer. Individer med svag KASAM överväldigas och ser kaoset i stressorerna 

medan de med stark KASAM är mer flexibla, de förstår och anpassar sig till sin situation, de 

hittar rätt copingstrategi, löser problemet och får ordning i kaoset (Antonovsky, 2005, 183-

197, 217). 

Att genomgå en separation är som tidigare skrivits i inledningen, en smärtsam och en 

uppslitande process med förluster, förändringar där individer ställs inför nya rutiner, tankar 

och känslor som måste bearbetas. En separation är en händelse/belastning som kan ses som en 

livshändelsestressor, en avgränsad händelse vilken vi inte har någon automatisk respons på. 

Hur individen hanterar och tar sig igenom sin separationsprocess kan utifrån denna teori bero 

på dennes grad av KASAM. En individ med stark KASAM kan trots kaoset uppfatta 

situationen begriplig, hanterbar och meningsfull och lyckas därmed välja rätt copingstrategi 

för att reda ut sin situation (Antonovsky, 2005, 59,186).  

5. Metod  

5:1 Val av metod 

Avsikten med denna studie var att belysa den enskilda individens upplevelse av en 

separationsprocess. Med tanke på syfte och frågesällningar, det vill säga, att belysa det 

erfarna, upplevda fenomenet samt att söka en djupare förståelse och kunskap om 

separationsprocessen, har kvalitativ metod använts, i form av intervjuer. Eftersom den 

individuella upplevelsen med känslor, uppfattningar och reflektioner ville belysas motiveras 

metodvalet. Den kvalitativa forskningen innebär att främst fokusera på mjuka data, det vill 

säga, genom exempelvis verbala analyser, tolkande av en text eller intervjuer  

(Patel, & Davidsson, 2003, 14). Syftet med en kvalitativ metod är enligt Kvale att försöka 

förstå det som ska studeras (Kvale, 1997, 67 f). 

Kvalitativ metod, såsom intervjuer innebär flexibilitet med minsta möjliga styrning och ger 

respondenten utrymme till reflektion, endast de tematiska ramarna är begränsande. En annan 

styrka med en kvalitativ metod är att det finns en öppenhet och förståelse inför ny kunskap 

(Holme & Solvang Krohn, 1997, 80f, 99). Vi har i denna studie använt oss av kvalitativa 

intervjuer i personliga möten med respondenterna.  
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Intervjufrågorna framställdes semistrukturerat med mer övergripande teman med hänsyn till 

studiens syfte och frågeställningar (Patel, & Davidsson, 2003, 88f). 

5:2 Ansats 

För att nå kunskap och en djupare förståelse om innebörden av en skilsmässoprocess har en 

hermeneutisk forskningsansats valts. Hermeneutik betyder tolkningslära och är ett verktyg 

med vetenskaplig riktning som innebär att man försöker tolka och söka en djupare förståelse 

av människors egna upplevelser av livet. Hermeneutiken som metod innebär att pröva olika 

tolkningar samt att ifrågasätta sina tolkningar. Den hermeneutiska forskningsprocessen liknas 

vid en uppåtgående spiral, processen är öppen såväl nedåt som uppåt. Spiralen illustrerar en 

process av att försöka förstå ett fenomen genom ett alternerande mellan insamling, analys av 

data och tolkning (Starrin & Svensson, 1994, 89f). En hermeneutiker har ett holistiskt 

perspektiv som innebär att forskaren ställer helheten i relation till delarna och pendlar dess 

emellan för att nå fullständig förståelse (Patel & Davidsson, 2003, 30).  

En forskare som använder sig av denna ansats närmar sig sitt forskningsobjekt subjektivt 

utifrån den egna förförståelsen, det vill säga egna tankar, intryck och känslor ses som en 

tillgång (Patel & Davidsson, 30). Hermeneutiken bygger på teorin om att sanningen är relativ 

och att det gömmer sig ett perspektiv, en förförståelse bakom varje beskrivning av 

verkligheten. Därför är det viktigt att förförståelsen presenteras tydligt i uppsatsen så att 

läsaren får möjlighet att kritiskt granska författarnas tolkning av materialet (Starrin & 

Svensson, 1994, 165). 

5:3 Förförståelse 

I denna studie finns en förförståelse som bygger på erfarenhet av att vara medlem i en familj, 

då den ena författaren är gift och har barn, och den andra lever i en styvfamilj, vilket innebär 

en förståelse för vad relationer innebär. Båda författarna har också erfarenhet av att leva 

utanför den så kallade ”kärnfamiljen”, då de är uppväxta i en splittrad familj, med ny 

familjebildning och nya syskon.  

En av författarna har även egen erfarenhet av skilsmässa i vuxen ålder från en familj med 

gemensamma barn. I vår omgivning, umgängeskrets finns erfarenheter från skilsmässa och 

separation, vilket föranleder till en förförståelse om att skilsmässor och separationer blivit en 

vanlig företeelse.  
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5:4 Urval  

Då denna studies syfte fokuserar på en speciell grupp motiveras ett strategiskt urval (Holme & 

Solvang, 1997, 101 f).  

Kriterierna för urvalsgruppen var att respondenterna har en egen upplevelse av en separation 

från en heterosexuell relation med gemensamma barn. Tiden efter separationen skulle vara 

inom tidsramen 1-15 år. Ett annat kriterium av urvalet var att urvalsgruppen skulle bestå av 

hälften kvinnor och hälften män. För att finna denna grupp har vi varit i kontakt med 

familjerådgivningen i en kommun. Efter ett möte med tre stycken familjerådgivare beslutades 

att författarna skulle skriva ett missivbrev, en information om studiens ändamål. 

Familjerådgivningen erbjöd sig att hjälpa till med att tillfråga individerna om de ville 

medverka. Familjerådgivningen erbjöd även plats för intervjun. Från denna kontakt fick vi 

tillgång till tre respondenter.  

De övriga respondenterna har utgjorts av bekantas bekanta som uppfyllt de urvalskriterier 

som ställts, ett så kallat snöbollsurval, här uppstod tyvärr ett missförstånd då en av 

respondenterna visserligen har barn i dag men inga gemensamma barn med den partnern som 

hon separerat ifrån. Vi bedömer att detta inte har påverkat resultatet på ett avgörande sätt.  

5:5 Datainsamling  

Våra respondenter kontaktades via telefon då vi bokade in tid och plats för intervjun. För att 

respondenterna skulle känna sig trygga och få förtroende för oss fick de själva välja tid och 

plats. Inför intervjuerna framställdes ett informationsbrev, ett missivbrev, där vi presenterade 

oss och beskrev syftet med undersökningen och gav information om de forskningsetiska 

principerna. Respondenterna fick ta del av missivbrevet när vi träffades för intervjun.  

Vi har framställt en semistrukturerad intervjuguide med öppna - och ickestandardiserade 

frågor som indelats i tre teman: före separation, separationens genomförande och efter 

separationen. Innan genomförandet av intervjun fick respektive respondent ta del av det 

framställda informationsbrevet samt möjlighet att ställa frågor angående undersökningen.  

De enskilda intervjuerna varade mellan 30-60 minuter och spelades in efter samtycke med 

respondenterna. Bandspelare har använts dels på grund av att vi ville ägna god tid till att 

lyssna och fokusera på respondenterna och dels för att intervjuerna kunde bli omfattande. 

Under intervjuerna strävade vi efter att bemöta respondenterna med respekt, empati och 

förståelse. 
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Det är viktigt att respondenten känner sig naturlig och trygg vid bandinspelning, då risken är 

att det känns obekvämt och onaturligt för den intervjuade, vilket gör att forskaren inte får full 

insyn (Holme & Solvang Krohn, 1997, 107).  

Vid transkriberingen av intervjuerna var noggrannheten stor då vi ville få med 

respondenternas tveksamhet och eftertänksamhet. För att garantera respondenternas 

anonymitet gav vi dem fingerade namn. Efter transkriberingen började tolkningen av 

utskriften utifrån den hermeneutiska tolkningsläran. Utifrån undersökningens syfte och 

frågeställningar läste vi igenom intervjumaterialet ett flertal gånger för att upptäcka mönster 

som kunde relateras till våra tre teman. Vi har valt att arbeta med meningskategorisering för 

att få empirigenererade teman. Meningskategorisering innebär att det empiriska materialet 

kodas i kategorier, genom kategoriseringen har det transkriberade materialet reducerats och 

strukturerats till sammanfattande meningar och mönster, därmed har empirin genererat i 

mönster (Kvale, 1997, 174) Vi har använt oss av intervjuguidens frågor som utgångspunkt vid 

kategoriseringen. De mönster som framkom har jämförts och bearbetas för att sedan 

presenteras i resultat- och analysdelen i form av citat.  

5:6 Etiska överväganden 

Vi har inför intervjuerna informerat om vårt förhållningssätt under vårt arbete. Vi är medvetna 

om att en god etik är en grundläggande utgångspunkt för forskning därför har vi använt oss av 

de forskningsetiska principerna som innehåller fyra grundläggande huvudkrav. Det första 

kravet är informationskravet som innebär en förklaring till studiens syfte. Det andra kravet är 

samtyckeskravet som innebär att deltagaren har rätt att själv bestämma över sin medverkan 

och har rätt att avbryta intervjun om så önskas. Det tredje kravet är konfidentialitetskravet, där 

respondenten lovas fullständig konfidentialitet samt att personuppgifter kommer förvaras så 

att inga obehöriga kan ta del av det. Det sista kravet är nyttjandekravet som innebär att 

materialet endast kommer att användas i denna undersöknings forskningssyfte och inte 

användas i kommersiellt syfte (Vetenskapsrådet, 2006).  

Respondenterna har inför intervjun informerats om studiens syfte, att deltagandet är frivilligt 

och att de när som helst kan avbryta sin medverkan. Respondenterna gav sitt samtycke till 

medverkan och till bandinspelning, här informerade vi även om att bandinspelningen kommer 

raderas efter transkriberingen. Vi informerade även respondenterna om deras fullständiga 

anonymitet. 
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5:7 Validitet och reliabilitet  

För att en vetenskaplig undersökning ska vara korrekt ska den uppfylla såväl god reliabilitet 

som validitet. Reliabilitet handlar om tillförlitligheten i undersökningen, det vill säga, hur 

man går till väga och hur noggrann forskaren är (Holme & Solvang, 1997,163). 

Kvalitativ forskning kännetecknas av stor variation och det är svårt att följa entydiga regler 

och kriterier, därför bör forskaren noga beskriva forskningsprocessens alla delar för att andra 

forskare ska kunna bedöma tillförlitligheten (Patel & Davidsson, 2003, 103 f). Det är något vi 

anser har gjorts i denna undersökning. 

Validitet innebär en kontroll att resultatet stämmer överens med verkligheten, det vill säga, 

undersöks det som avsetts undersökas, en så kallad intern validitet (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson & Wängnerud, 2005, 61). Validiteten påverkas inte enbart av forskningsdesignen, 

missförstånd eller andra okända faktorer, utan handlar även om hur väl vi har förstått 

respondenternas subjektiva verklighet. Detta underlättas om forskaren tillbringar en längre tid 

på fältet. Vi har i detta fall bott i samma region som studiens respondenter, vilket underlättar 

tolkningen av respondenternas uttalanden (Dahlgren, Emmelin & Winkvist, 2004, 46ff). 

För att ytterligare stärka validiteten i vår undersökning och vid de kvalitativa intervjuerna har 

urvalet bestått av okända personer, då det kan vara svårt att upprätthålla distans till individer 

som man har kännedom om. En annan orsak är också att det är lättare för respondenten att 

öppna sig om relationen är begränsad (Kvale, 1997, 81 f). När det gäller urvalet stärks även 

undersökningens validitet genom kriteriet för att delta var egen upplevelse av en separation 

från en familj med gemensamma barn. Dock är vi här medvetna om att en av våra 

respondenter inte uppfyllde kriteriet gemensamma barn.  

Intervjun är det redskap som kunskapen och förståelsen byggs upp genom och sker i ett 

samspel mellan respondent och forskare. För att få en tillfredställande intervju är det bland 

annat viktigt att respondenten innan intervjun blir mer orienterad i syftet för att få en tydligare 

bakgrund till intervjun (Kvale, 120 f), därför har vi gett en mer ingående beskrivning av syftet 

samt klargjort eventuella frågetecken.  
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Vi även gjort provintervjuer och sedan justerat frågorna så att de anpassats till 

undersökningens syfte. För att ytterligare stärka validiteten i vår undersökning har vi använt 

bandspelare vid intervjuerna, vilket gett oss möjlighet att lyssna igenom materialet tills vi 

ansett att materialet varit uttömt. Vid transkribering och tolkning av materialet har vi även 

haft möjlighet att lyssna på inspelningen igen om något varit otydligt. 

För att stärka reliabiliteten har vi läst igenom varandras transkriberingsmaterial och 

meningskategoriseringar för att minska risken för slumpmässiga och osystematiska fel. Vi är 

medvetna om att avgränsningen av urvalet av respondenter med en tidsperiod mellan 1-15 år 

efter separationen är något som kan påverkat reliabiliteten negativt. Denna breda tidsperiod 

kan ge olika minnesbilder och påverka resultatets tillförlitlighet.  

Syftet med undersökningen var inte att nå generaliserbarhet, det vill säga extern validitet, utan 

att skapa en förståelse för upplevelsen av separationsprocessen inom ramen för de 

respondenter som deltagit i vår undersökning (Esaiasson et al, 2005, 98). 

6. Analys och resultat 

Utifrån vårt empiriska material har vi strävat efter att kategorisera respondenternas uttalanden 

under de tre teman som legat till grund för intervjuguiden: före separationen, separationens 

genomförande och efter separationen. Under dessa teman finns underrubriker som tydliggör 

analysen ytterligare. Citaten i analysen utgör den empiriska grunden för undersökningens 

resultat. 

För att garantera respondenternas anonymitet utifrån de forskningsetiska principerna har vi 

valt att använda oss av fingerade namn. Här nedan följer en kort presentation av 

respondenterna. 

Respondenterna i vår undersökning består av fyra män och fyra kvinnor som är mellan 39 och 

59 år gamla. Samtliga kvinnor och män förutom en har gemensamma barn med sin tidigare 

partner, barnen var vid separationen mellan två och arton år gamla. Antal år sedan 

separationen varierar mellan två och tolv år. Förhållandena varade mellan fem och trettio år. 

Respondenternas utbildningsnivå är övervägande gymnasium men några har även 

högskoleutbildning och en av dem har utbildning på grundskolenivå. En av respondenterna är 

sjukskriven och en annan studerar, de övriga förvärvsarbetar som terapeuter, chef, 

butiksbiträde, inom sjukvården och som ingenjör. Alla respondenter förutom två lever i dag i 

ett nytt förhållande.  
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6:1 Före separationen 

6:1:1När parförhållandet fungerade bra 

Det visade sig att alla respondenters relationer i vår undersökning grundade sig i det som 

Beck- och Beck-Gernsheim (2002) kallar det tredje stadiet. Respondenternas relationer bestod 

av två självförsörjande individer, vilka materiellt kan leva ensamma men som söker en 

relation som kan täcka deras inre behov, vilket är det primära i det tredje stadiet.   

När respondenternas relationer fungerade problemfritt upplevde de att allt flöt på som vanligt, 

de hade lika värderingar och intressen, de gjorde saker ihop, de fungerade bra med barnen, tog 

ansvar och planerade. Det fanns en känsla av förståelse, samhörighet och de fungerade som 

två öppna människor med ömsesidigt utrymme för frihet. Peter säger: ”… vi var som två 

parhästar. Man kunde gå sin väg ett tag och sen kunde man komma tillbaka, båda hade 

utrymme för sitt. Ett ömsesidigt utrymme”.   

Ove beskriver en slags samhörighetskänsla:” Vi samarbetade väldigt bra och var väldigt bra 

föräldrar och vi hade en väldigt fin stämning… vi byggde upp en härlig familj och hade 

mycket roligt ihop”.  

Enligt Hydén och Hydén (2002), kan en parrelation ses som en förbindelse mellan parets 

gemensamma parprojekt och två individuella livsprojekt.  I dagens moderna samhälle ställs 

stora krav på individens förmåga till flexibilitet, individualitet och självständighet, samtidigt 

som ett bra parförhållande ställer krav på rörelse och balans mellan individualitet och 

samgående. Peter beskriver sitt förhållande som en bra förbindelse mellan det individuella 

livsprojektet och det gemensamma parprojektet. Ove däremot beskriver sitt förhållande som 

ett parprojekt, vilket vi tolkar som att Ove fått ge upp en del av sitt individuella livsprojekt.  

Alla respondenter utom två upplevde känslan av kärlek och förälskelse som en grund i deras 

förhållande. Det som Giddens (2001) kallar för den romantiska kärleken, då ett förhållande 

inte längre är förankrat i yttre sociala och ekonomiska villkor utan är öppet, fritt och bygger 

på passion. Eva säger: ”Det byggde på en riktig förälskelse, jag var jättelycklig, kär och 

förälskad”.  
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Den romantiska kärleken formas av sökandet efter ”den rätta”, en evig kärlek. Detta uttrycker 

Ove så här:  

Det byggde ju på att det här är min kvinna och det är vi som ska leva tillsammans, hela 

livet… och vi har varandra, stöttar varandra så… så var känslan för mig. Och när det 

började bli knökigt i förhållandet så var jag… väldigt länge helt inställd på att vi ska ta 

oss igenom, det är bara så. 

Ove och Evas uttalande exemplifierar den romantiska kärlekens egenskaper då de visar en 

passionerad attraktion som sammanbinder paren. Därmed skapas en helhetskänsla som är 

riktad till en ”speciell person” och inte till den ”rätta relationen” som i den sammanflödande 

kärleken (Giddens, 2001). 

Lotta och Britta däremot uppgav inte kärlek som en grund i deras relation, här framkom 

istället gemensamma intressen, lika värderingar, samhörighet och tillit. Lotta säger: ”Vi levde 

som en normal familj. Vi hade samma intressen… Sen var han ju snäll, det är alltid en 

början”. Brittas relation byggde på vänskap, hon säger: ” Min man var väldigt snäll, 

omtänksam, energisk, hjälpsam, kärleksfull och delaktig på alla sätt, men det är väldigt svårt 

att leva i ett parförhållande med en vän”.   

Detta kopplar vi till Giddens (2001) teori om den sammanflödande kärleken och den rena 

relationen som grundar sig på öppenhet, tillit, förtroende och respekt. Förtroendet är en slags 

ömsesidig investering i tilltro och en gemensam satsning för förhållandets framtida 

varaktighet. För att relationen ska förbli varaktig krävs en aktiv uppbyggnad av tillit, trohet, 

tolerans och frihet. Denna grund av öppenhet, tillit, förtroende och respekt uppger även de 

respondenter som upplevde känslan av kärlek och förälskelse i sin relation.  

6:1:2 Parförhållandets förändring 

Den sammanflödande kärleken enligt Giddens (2001) bygger inte, i motsats till den 

romantiska kärleken, på ”för evigt-” och ”det enda -” sökandet, utan fokuserar mer på att hitta 

”den rätta relationen”. Den sammanflödande kärleken tar slut när någon av parterna inte får ut 

tillräckligt mycket av relationen. Oves uttalande är ett exempel på hur den romantiska 

kärleken har övergått till den sammanflödande kärleken: ”… när jag ville ta, eller behövde 

stöd och plats. … upptäckte jag ju att jag inte hade den partnern som jag trodde att jag hade, 

jag fick inte det mötet jag ville ha”. Detta tolkar vi som att Ove inte fick ut tillräckligt mycket 

av relationen.  



32 
 

Ove ger uttryck för det första steget i Trosts (1993) indelning av separationsprocessen. Denna 

fas, förspelet, inleds ofta med att den ena eller båda makarna upplever att relationen inte 

fungerar som den ska. Åke säger: ”… att man började gå parallellt med varandra … jag 

tänkte nog mer då kanske än vad jag gör i dag på jobbet … det blev väl så att jag fick göra 

mer karriär än vad min fru fick göra”. Peter säger: ”Jag tror vi tappade bort varandra. 

Arbete, barn och egen utveckling tog över så det fanns liksom ingen plats för relationen”.  

Stinas upplevelse av att relationen förändrades återspeglas genom hennes uttalande:  

… i takt med det började han förändras. Det sättet som han kände att han skulle 

accepteras på blev liksom hårdare … och den förändringen gjorde att jag insåg att jag 

inte kan vara kvar om han inte gjorde något åt det, vilket jag sa”.  

Lars säger:  

Men helt plötsligt så hade vi inte samma grejer som vi gjorde tillsammans längre. Det 

bröt där på något vis, jag vet inte riktigt vad det var som hände. Det funkade inte 

längre, så fort vi ville slappna av så gick vi åt olika håll. Det vart så här att en satt 

uppe och tittade på TV och den andre gick och la sig eller tvärtom bara för att undvika 

det där snacket eller konflikten mellan oss.  

Denna process kan enligt Trost (1993) bestå av en hel del bråk och många par försöker lösa 

situationen hos familjeterapeuter och vänner, vilket även framgått i våra intervjuer, då flera av 

respondenterna uppger att de haft konflikter och sökt upp professionell hjälp eller försökt 

hantera sin situation på egen hand.  

Den romantiska kärleken slutar oftast enligt Giddens (2001) i att kvinnan tar på sig 

huvudansvaret för hemmets skötsel. Stina säger: ”Jag skötte allt, det var jag som såg till att 

det flöt. Jag handlade kläder åt dem, jag var på kvartsamtal, ja allt. Hela den biten, hämta 

och lämna på dagis och skola. Eva säger: Han ville ju ha… en hushållerska också”.  

Stinas uttalande kan även kopplas till Evertsson och Nymans undersökning (2008) om 

jämställdhet där det visade sig att det var kvinnorna i undersökningen som hade det yttersta 

ansvaret vad det gäller att laga mat, handla och städa o s v. Bland många av paren i 

Evertssson och Nymans undersökning fanns även tydliga sysslor som var definierade som 

manligt och kvinnligt.  
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Även Lotta beskriver sin situation som att hon fick göra det mesta av hushållsarbetet och ha 

ansvaret för barnen, hon säger: På de här åtta åren kan man väl säga att han lagade mat fem 

gånger. … Jag var mer som mamma, det var jag som lagade all mat, tvättade och städade och 

tog hand om barnen. Han gjorde sitt jobb, han tjänade pengar. Eva beskriver också sin 

tidigare relation som att hon fick ta hand om hushållet och hade ansvaret över deras 

gemensamma barn. 

Många av respondenternas beskrivning av relationens förändring kan kopplas till Becks 

(1996) teori om individualisering. Han menar att äktenskapet, från att ha handlat om 

gemensamma behov, har blivit en relation som består av oberoende individer med egna 

intressen, planer, och utbildnings- och yrkeskarriärer. Individerna tvingas enligt Beck att 

förverkliga sitt eget liv i äktenskapets gemensamma liv.  

Denna livsform svetsar inte samman individerna utan istället åtskiljs de ifrån varandra. Detta 

stämmer även överens med Hydén och Hydéns (2002) teori om samgående mellan det 

individuella livsprojektet och det gemensamma parprojektet.  

Peter upplevde när det var bra i relationen att det var balans mellan det individuella 

livsprojektet och det gemensamma parprojektet, det fanns ett ömsesidigt utrymme. Men han 

säger senare i intervjun att det fanns för lite utrymme för relationen och det gemensamma 

parprojektet. Detta kan även relateras till Beck och Beck- Gernsheim (2002) som menar att 

synen har ändrats från vad individen kan göra för familjen till vad familjen kan göra för 

individen och att det är förståligt att skilsmässorna ökar om de individuella behoven ska 

fungera som måttstock för ett bra äktenskap.  

6:2 Separationens genomförande  

6:2:1 Beslut om separation 

Andra steget i Trost (1993) beskrivning av separationsprocessens indelning innebär att fatta 

beslut om att separera. En bakomliggande faktor som ligger till grund för separationer kan 

enligt Popenoe (1991) och Beck (1996) vara välfärdsstatens utveckling, vilken enligt Popenoe 

har lett till att familjen har försvagats och förlorat sin funktion som social institution. Beck 

menar att välfärdstaten har bidragit till individualiseringen och ett jag-relaterat levnadssätt. 

Detta återspeglas även i vår studie, då kvinnorna i undersökningen har levt i en relation som 

bestått av dubbel-förvärvsarbetare eller någon annan form av sysselsättning, vilket visserligen 

har stärkt kvinnans möjligheter men orsakat familjens försvagning.  
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Andra bakomliggande faktorer som kan orsaka separationer är enligt Amato och Hohman-

Marriott (2007) att individerna ingår sin relation vid ung ålder, har egna separerade föräldrar, 

båda är förvärvsarbetande och har gemensam bakgrund. Några av de faktorer som 

respondenterna uppgav som orsak till separationen var bland annat att de träffat en annan, 

känslorna för varandra försvann, psykisk ohälsa, de tröttnade på varandra och annat lockade.  

Lotta säger:  

Det som verkligen utlöste det hela, sista året var ju att han var ute och festade nästan 

varenda helg. Av 52 helger var han säkert ute 40. Jag var jätte arg och jätte ledsen, 

eftersom han inte kom hem förrän på söndagen, då hade han sovit över hos kompisar, 

men så var det ju inte heller. Då sa jag det att på måndag är det bara för dig att söka 

lägenhet … sen var han inte snäll mot mina pojkar.  

Jan Trost (1986) menar att olika band binder samman paret, försvagas dessa band kan de 

orsaka relationens upplösning. Detta tolkar vi var vad som hände Lotta i hennes relation, då 

hennes förväntningar på att få fortsätta leva som en normal familj inte längre uppfylldes. 

Trost menar att i början av relationen är det oftast det emotionella banden som binder samman 

paren och allt eftersom tiden går tillkommer fler band som till exempel ekonomiska och 

sociala band. Banden som binder samman paret är individuella och den ena makens band kan 

vara starka av tillfredställelse medan den andre samtidigt kan vara missnöjd. Om 

förväntningarna på relationen är höga och den upplevda verkligheten inte motsvarar 

förväntningarna får individen en låg tillfredställelse och banden försvagas. Ett tydligt exempel 

på att den ena makens band kan vara starka av tillfredställelse medan den andre samtidigt kan 

vara missnöjd är Oves beskrivning av när de byggde hus. Han berättade att han slet och 

jobbade och ”tyckte det var så jävla roligt”. Han säger till sin fru: ”Gud vad bra jag mår! Så 

här skönt har jag aldrig haft i hela mitt liv. Jag har min familj och jag får bygga hela 

dagarna och vad bra vi har det tillsammans”. Hans fru svarar: ”Så här jävligt har jag aldrig 

haft i hela mitt liv, du är ingen annanstans än och jobbar, jag får ta hand om allting, barn, 

mat och hela skiten. Du ser mig inte ens, du finns ju inte”.  

Här återspeglas återigen Giddens (2001) teori om att den romantiska kärleken ofta slutar i att 

kvinnan tar på sig huvuddelen av ansvaret av hemmets skötsel.  

Åke är fullt medveten om varför deras parallella liv var en orsak till deras separation, det 

gjorde att de växte ifrån varandra och de gav aldrig varandra chansen att komma tillbaka, han 

säger:  
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Det är klart man skulle tagit tag i det tidigare, jag skulle kanske varit mer stöd hemma 

för att låta henne utveckla sig men när hon väl gjorde det blev det att vi kom bara 

längre och längre ifrån varandra. Så det är väl där jag ser på mig att jag borde ha 

reagerat tidigare och tagit mer ansvar.  

Lars orsak till separation var att han träffade en annan men han är fullt medveten om varför, 

då han säger: ”Det där att man träffar en annan beror på att man inte har det bra hemma … 

har man det bra och det funkar hemma så gör man inte en sån grej”.  

Att förstå livets händelser och varför saker sker är ett av Anotonovskys (2005) delbegrepp, 

begriplighet, som ingår i begreppet KASAM. Antonovsky menar att begriplighet handlar om i 

vilken utsträckning man upplever inre och yttre händelser som förnuftsmässigt gripbara 

istället för kaotiska, slumpmässiga och oförklarliga.  

De flesta respondenterna i studien var själva initiativtagare till separationen. Lars blev 

förvånad över hur hans partner reagerade då han berättade att han ville separera:  

Hon vart skitledsen, sen vart hon förbannad. Förvånansvärt, jag trodde att det skulle 

bli mer prat om varför och hela den där biten men hon sa ingenting. Hon accepterade 

och flyttade … hon fick tag i en lägenhet efter två veckor.  

Peter säger att han och hans partner som strävat efter ett ömsesidigt eget utrymme tvekat 

länge och funderat över om de verkligen skulle fortsätta. Till slut tröttnade de på att försöka 

att hålla ihop sin relation och såg andra saker som lockade utanför deras relation. Det var ett 

gemensamt beslut, de pratade med barnen och sedan fanns det ingen återvändo.  

Peter och hans partners relation med eget utrymme och att de hade andra saker som lockade 

kan kopplas till Beck och Beck - Gernsheim (2002). De menar att man redan i relationen 

anpassar sin livsstil till att vara oberoende som en förberedelse för eventuell separation och ett 

senare eget liv. Peter och hans partners fokusering på eget utrymme tolkar vi kan vara ett sätt, 

även om det är ett omedvetet sätt, att förbereda sig för ett eget liv och se andra saker som 

lockar.  

6:2:2 Saknad och känslor 

Vad det gäller förluster vid en separation upplevde de flesta att barn och familj var den största 

förlusten. Detta påvisar att den kritik som Roman (2004) riktar mot att Giddens inte tar med 

barnperspektivet i sin teori är befogad, då han istället lägger stor vikt på förståelse, tillit och 

öppenhet på bekostnad av praktiska aktiviteter, barn och ekonomi.  
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Att ha en begränsad delaktighet i sina barns vardag upplever många respondenter som en stor 

förlust. Stina säger: ”Största förlusten var ju barnen, att inte få ha dem jämt”. Åke känner en 

förlust över att kärnfamiljen är splittrad, även Peter delar denna känsla och säger:  

Jag tror att det var den här sorgen över att inte vara en hel familj längre. Att inte ha 

barnen i vardagen, utan bara varannan vecka. Man har inte samma överblick över 

situationen … utan hälften av livet är där borta.  

En svår uppgift vid en separation är att berätta för barnen att man ska separera och ta hand om 

deras reaktioner. Wallerstein och Blakeslees (1989) studie visar att drygt 30 procent av de 

mindre barnen inte ville tro vad de fick höra när föräldrarna berättade om skilsmässan. 

Författarna upptäckte att barnens psykiska hälsa var relaterad till den livskvalitet som familjen 

lyckats uppnå efter skilsmässan. Efter fem år klarade sig drygt 30 procent av barnen bra och 

hade goda relationer till bägge föräldrarna som inte längre grälade med varandra. Vi kan se i 

vår studie att situationen fortfarande efter sju år är problematisk och jobbig för en av 

respondenternas ena barn. Förutom detta uttrycker de övriga respondenterna att deras barns 

reaktioner varit sunda och ingen av dem upplevs ha farit direkt illa.  

Åke säger:  

17 åringen förstod i och med att man grälade… så hon har reagerat positivt, hon tyckte 

vi tärde på varandra. 11-åringen, det är klart att han undrade lite grann… vi kunde 

träffas även efter.… jag hjälpte henne att flytta, så där fungerade det mellan oss och 

när det varit helger och större grejer träffas vi allihop, inga problem …. Därför tror 

jag inte att 11-åringen har reagerat chockartat…. 

Andra förluster som respondenterna beskriver är bland annat känsla av gemenskap, förståelse 

och stunder av närhet och intimitet. Ove säger: 

Jag saknar ju den här gemenskapen att ha en partner… man vet var man har varandra, 

även om man inte hela tiden har kontakt …. Det här gemensamma sammansvurna 

bandet, gemenskaphetskänsla …. Jag saknar de här alltså stunderna av närhet och 

intimitet. 

De band som Ove beskriver tolkar vi är det emotionella bandet som Trost (1986) menar är ett 

band av kärlek och förälskelse. 
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Hur individen hanterar och tar sig igenom sin separationsprocess kan utifrån Antonovsky 

(2005) bero på dennes grad av KASAM, Känslan Av SAMmanhang. Antonovsky menar att 

ett förhållningssätt med stark Känsla Av SAMmanhang gör att bearbetningen av svårigheter i 

livet blir mer framgångsrik. Det framkom att de flesta respondenterna bearbetade sin 

separation genom professionell hjälp och från släkt och vänner. Wallerstein och Blakeslees 

(1989) studie visar att det är kvinnor som mer söker stöd hos vänner och är inte lika socialt 

isolerade som män. Vår studie visar inte på den skillnaden bland män och kvinnor då de 

respondenterna som inte sökte stöd var både en man och en kvinna. Den man som inte sökte 

stöd hade möjlighet till att få prata med släkt och vänner men valde tid för sig själv för 

bearbetning och eftertanke.  

Åke säger:  

... jag ville åka hem på kvällarna och tyckte det var skönt att vara för mig själv. Jag 

började gå ut och gå mycket … och fundera mycket för mig själv. Jag kunde ha fått stöd 

av någon… men jag tyckte det var skönt att få vara lite för mig själv.  

Eva säger att hon fortfarande efter tre och ett halvt år känner förvirring, trauma och stress över 

sin situation.  ”Jag misslyckades med allting, jag förlorade jobbet … till slut gick jag in 

väggen. … nu går jag hos psykolog så först nu har vi kommit att prata om mitt äktenskap”. Vi 

tolkar Evas uttalande som om hon har en svag KASAM, då vi kan se att hon överväldigas och 

har svårt att anpassa sig till sin situation och att få ordning i sitt kaos.  

Åke däremot tolkar vi har en stark KASAM då han är fullt medveten om varför hans relation 

inte fungerade. Han kan hantera sina känslor och väljer att vara för sig själv men vet att han 

kan få stöd. Han känner meningsfullhet i sina promenader, egen tid och eftertanke.  

6:3 Efter separationen 

6:3:1 Livets förändring 

Det sista och tredje steget som Trost (1993) kallar efterspelet kan pågå i många år efter 

separationen. Diskussioner om umgängesrätt om barnen, ägodelar och ekonomi kan vara 

svårlösta problem. Här ingår även den emotionella bearbetningen både när det gäller 

relationen till barn, sin tidigare partner och sin livssituation. 
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Det framkom att sex av respondenterna lever i ett nytt förhållande i någon form, två av 

respondenterna, en man och en kvinna lever som singlar. Gählers studie (2006) visar att 

separerade kvinnor och män uppger en sämre psykisk hälsa än de par som fortfarande är gifta 

eller omgifta. Även Wallerstein och Blakeslees (1989) studie visar att hälften av de kvinnor i 

undersökningen som inte gift om sig efter tio år fick både sämre fysisk och psykisk ohälsa. 

Detta stämmer överens med Evas situation som i dag lever ett liv som singel, hon beskriver 

sin tillvaro som kaotisk och traumatisk, vilket vi tolkar som att hon har en sämre psykisk 

hälsa.  

Eva säger:  

Det här har skakat om mig ordentligt och raserat hela mitt liv men det blev ändå som 

man bygger upp det på nytt igen. Det är som ett liv före och ett liv efter på något sätt. 

Det här är min största upplevelse, att kärleken kan vara så farlig att den kan ta död på 

en.  

Evas uttalande stämmer överens med Gählers studie (2006), att kvinnor visar sämre psykiskt 

välmående just vid tiden för skilsmässan och att ju längre tiden går desto bättre mår de. Vi 

liksom Gähler (2006) ställer oss frågande till om den psykiska ohälsan kan ha funnits redan 

innan separationen. Därför vet vi inte om separationen var orsaken till ett sämre psykiskt 

välmående eller om separationen var den utlösande faktorn. Vad som däremot inte 

framkommit i vår studie är om den man som i dag lever som singel har en sämre psykisk 

ohälsa.  

När det gäller den ekonomiska situationen är det bara en av respondenterna som nämner den 

som en faktor i livets förändring efter separationen. Lotta berättar att hon fick det sämre 

ekonomiskt men innan hon träffade en ny partner klarade hon sig med hjälp av bostadsbidrag. 

Detta får stöd av Gählers (1998) studie som visade att frånskilda kvinnor får det sämre 

ekonomiskt och att det gäller kvinnor som lever singelliv.  

Balans, frihet och nystart är ord som kan härröras till det som respondenterna i huvudsak 

uppgav som förändring i livet efter separationen . Stina säger: ”Jag har gjort om allt. Jag 

skulle aldrig gått i skolan som jag gör idag … Jag har träffat en ny man … det är min 

saknade pusselbit. Jag har ett helt annat umgänge idag”.  
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Lotta säger: … vilken frihet det var att kunna sitta i vardagsrummet och äta. Vad sjutton gör 

det om man spiller på golvet… det var en enorm frihetskänsla. Åke har hittat balans mellan 

privatliv, familjeliv och jobb, vilket han förstår att han inte hade tidigare före separationen. 

Det Åke ser som meningsfullt i dag är ledigheten, han tänker på ett annorlunda sätt och jobbar 

inte över lika mycket. Han har blivit mer lyhörd för sådant som han själv säger att han 

missade förut. Andra respondenter uppger att barnen och sociala kontakter gör livet 

meningsfullt i dag. Jämför vi det med vad som gjorde livet meningsfullt före separationen kan 

vi se att barnen var även då av betydelse för meningsfullheten. Den stora skillnaden är att det 

som var meningsfullt då var kärleken och att vara tillsammans med sin partner. 

Britta säger:  

Att få vara tillsammans och göra saker tillsammans. … jag gick upp i det förhållandet 

och det fanns bara ett vi, det fanns inte ett jag och ett han… i alla lägen var det bara vi. 

Det är det som jag känner att jag värderade allra mest.  

KASAM´s delbegrepp, meningsfullhet, är det viktigaste delbegreppet. Antonovsky (2005) 

menar att ha en hög känsla av meningsfullhet innebär att finna betydelsefulla områden i livet 

som är viktiga för individen. Meningsfullhet innebär känslan av att vara motiverad och avser 

vikten av att vara delaktig och medverkande i livets processer.  

Peter har ett rikare liv nu och har funnit nya betydelsefulla områden i livet, han säger: ” … 

mitt eget liv är enklare, bättre … jag har odlat en del sociala kontakter som jag tycker är 

positiva. Jag jobbar också med väldigt roliga saker. Jag har ett rikare liv”. Ove sjunger i 

manskör, dansar och musik och sång betyder mycket för honom. Han läser mycket, jobbar 

och trivs jätte bra med sitt jobb, han säger: ”Jag älskar mitt liv, jag tycker det är härligt och 

jag gör väldigt mycket som jag tycker är roligt”. Peter och Oves uttalande kopplar vi till 

Anotonovskys KASAM, då de har funnit nya områden i sina liv där de känner meningsfullhet 

och delaktighet. 

6:3:2 Relationers förändring 

Trost (1993) delar även in skilsmässan i olika benämningar. Föräldraskilsmässan innebär hur 

de frånskilda föräldrarna ska förhålla sig till sina gemensamma barn. Processen kan vara mer 

eller mindre komplicerad, föräldrarna separerar från varandra men inte från barnen. Det 

kommer alltid finnas ett band mellan dem som ett föräldrapar.  
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Barnen och föräldrarollen är av betydelse för alla respondenterna i undersökningen. Sex av 

respondenterna uppger att föräldrarollen fungerar bra trots separationen. Många av barnen 

lever växelvis hos respektive förälder och några av dem har vuxit upp och skaffat eget 

boende. Lars säger: ”Jag har bra kontakt med mina ungar. Om det är något som händer kan 

de snacka med mig. Jag har alltid haft den kontakten att de har vågat sagt om de gjort något 

tokigt”.  

En anledning till att föräldrarollen fungerar bra är att några av respondenternas separationer 

har fungerat konfliktfritt. Åke upplevde att sin separation var konfliktfri och själv tror han att 

anledningen till att föräldrarollen fungerar är att han har tagit sitt ansvar och att han har en bra 

relation till sin tidigare partner då de försöker stötta varandra.  

Eva däremot känner att hennes föräldraroll är övermäktig, hon säger:  

… man bryts ju ned så dant som människa så föräldraauktoriteten försvinner, så jag 

tycker det är svårt …. … jag hade önskat att jag hade varit som jag var innan jag 

träffade honom, då hade jag varit en bättre mamma.  

Hon hanterar sin situation genom att försöka bygga upp sitt liv igen. 

Då alla respondenter utom en hade gemensamma barn med sin tidigare partner uppstår 

automatiskt någon form av relation till sin tidigare partner. Diskussioner kring barnens liv 

måste ändå fortgå därför innebär det inte alltid att en separation är slutet på en relation. I vår 

studie har alla respondenter någon form av kontakt med sin tidigare partner. I de flesta fall 

fungerar relationen bra. I Fischers et al (2005) studie framkom det att 50 procent av deras 

deltagare i undersökningen hade någon form av kontakt med sin tidigare partner tio år efter 

separationen. Studien visar att frånskilda par med gemensamma barn tvingas upprätthålla en 

viss kontakt och att denna kontakt är mer kylig än den kontakt som frånskilda par utan barn 

har. Den kyliga kontakten brukar enligt Fischer et al, positivt nog med tiden övergå till en mer 

vänlig kontakt. Lotta berättar att de första åren efter separationen var det osämja i relationen, 

han reagerade negativt när hon inledde en ny relation men fungerar nu bra.  

Fischer et al, refererar till tidigare studier som visar att faktorer som påverkar den fortsatta 

relationen, är relationens varaktighet och gemensamma barn. Författarnas studie visar att 

andra faktorer som påverkar är hur konflikter sett ut och fungerat under den tiden som 

förhållandet varade och om en eller båda parterna inleder ett nytt parförhållande.  
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Stinas relation till sin tidigare partner överensstämmer med studien om att tidigare konflikter 

påverkar relationer med tidigare partners. Hon separerade från en relation där det förekom 

konflikter, hård jargong och en del fysiskt våld. Hon vill idag inte ha mer än en formell 

kontakt med sin tidigare partner.  

Peters relation är däremot mer vänskaplig, han säger:  

Det funkar bra för oss, vi är kanske ganska ovanliga på det sättet för jag träffar ju min 

före detta då och då. Vi åker på semester. Det är ingen djupare relation utan mer att vi 

kan fungera ihop … vi är båda måna om att befria barnen från” taggigheten” och 

jobbar ihop.  

Åkes förklaring till varför hans relation fungerar bra i dag är: ”… vi skadade ju inte varandra 

på det viset … det fanns inget sånt med i vår skilsmässa. … vi försöker stötta varandra”. 

De flesta av respondenterna har fortfarande kontakt med gemensamma vänner och släkt. De 

kan träffas på gemensamma fester och olika typer av släktträffar. Respondenterna har även i 

livet efter separationen skapat nya kontakter och fått nya vänner. Några respondenter uppger 

att de har upplevt att omgivningen har haft svårt att hantera den nya sociala situationen som 

uppstått när de separerat.  

Åke säger: 

… man ser ju också en förändring att när man skiljs… en del av vännerna har man haft 

kvar hela tiden men … det är ju parrelaterat … jag tror att omgivningen också kanske 

upplever det lite jobbigt ibland … sen kanske man inte bjuder till riktigt och bjuder hem 

på samma sätt. Där märker man ju skillnad att när man sen kommer in i en ny relation 

så helt plötsligt så är bekantskapskretsen tillbaka igen, man blir hembjuden mer på 

samma sätt.   

Gählers (1998) studie visar att frånskilda har samma frekventa kontakt med sina vänner som 

icke frånskilda men däremot minskar kontakten med släktingar efter separationen, vilket 

gäller framförallt kvinnor. 

Detta kan vi se i Stinas uttalande då hon fortfarande har kontakt med tidigare partners pappa 

och säger även att de andra inte vill ha någon kontakt och det vill inte hon heller.  
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Att anpassa sitt liv efter separationen kan för många vara svårt och skrämmande, många av 

konsekvenserna kan vara svåra men på sikt kan ändå en separation vara positivt och ge 

individen chans för omstart till ett mer meningsfullt och kvalitativt liv  

(Wallerstein & Blakeslee, 1989).  

När det gällde frågan om respondenterna uppfattade sig som vinnare eller förlorare när det 

gäller separationen svarade alla respondenter förutom två att de såg sig själva som vinnare. 

Stina berättar att hon helt klart är en vinnare, hon har hittat pusselbiten. Hon säger att hon 

vunnit högsta vinsten och lever i dag i ett förhållande utan en kravfylld kärlek. Ove ser sig 

själv huvudsakligen som en vinnare men inser att han också förlorat väsentliga bitar. Trots 

detta ångrar han inte att han tog beslutet. Han menar att hade han inte fattat sitt beslut så hade 

han förlorat respekten för sig själv.  

De två respondenter som inte uppfattade sig som en vinnare menar att det inte är någon som 

vinner på en separation, de menar att båda parterna i en relation går ur den som förlorare. De 

delar åsikten om att den enda gång man går ur en relation som vinnare är när det förekommer 

våld, trakasserier eller om den ena partnern är nedtryckt. Detta resonemang kan även ses i 

Amato och Hohmann-Marriotts (2007) undersökning om mer eller mindre olyckliga 

äktenskap som visar att en individ som lever i ett problematiskt förhållande får större chans 

till ett välmående i livet efter separationen.  

7. Diskussion  

Syftet med denna uppsats var att belysa och förstå innebörden av den individuella upplevelsen 

av en separation. Vi ville beskriva och tolka skilsmässoprocessen, det vill säga vad som 

föranledde separationen, vad separationen inneburit från att tidigare var en hel familj till att 

splittras och hur livet ser ut idag. Vi ville även undersöka om det fanns några eventuella 

könskillnader i den individuella upplevelsen av skilsmässoprocessen. 

Utifrån uppsatsens syfte formulerades följande frågeställningar: Vad var det som föranledde 

förhållandets upplösning? Hur upplevde individen tiden kring beslut och genomförande av 

separationen? Hur upplever individen sin livssituation idag? Finns det könskillnader när det 

gäller upplevelsen av separationsprocessen? Dessa fyra frågeställningar kommer att besvaras i 

följande diskussion. 
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När det gäller den första frågeställningen om vad det var som föranledde separationen har 

respondenterna övergripande svarat att när deras relationer fungerade problemfritt upplevde 

de att känslan av samhörighet, gemensamhet, att allt flöt på som vanligt, kärlek och 

förälskelse var viktiga faktorer som grund för deras relation. Detta är faktorer som 

karaktäriserar både det som Giddens (2001) kallar den romantiska kärleken och den 

sammanflödande kärleken. Alla individer utom två uppgav kärlek och förälskelse, vilka är 

faktorer som karaktäriserar den romantiska kärleken, därför ser vi en tendens att den 

romantiska bilden av att ha hittat ”den rätta”, en evig kärlek var övervägande, framförallt i 

början av förhållandet. Vilket indikerar att det som Giddens (2001) kallar den romantiska 

kärleken är av betydelse vid inledningen av ett parförhållande. Dock var det två av 

respondenterna som inte nämnde kärlek och förälskelse utan uppgav faktorer som snällhet och 

vänskap, vilket vi kopplar till Giddens (2001) teori om den sammanflödande kärleken och den 

rena relationen som grundar sig i öppenhet, tillit, förtroende och respekt.  

Många av respondenterna beskriver förändringen av relationen som om de tappat bort 

varandra och började leva parallellt, känslorna dog och det fanns andra saker som lockade. 

Enligt Giddens (2001) är den sammanflödande kärleken och den rena relationen på framväxt i 

det moderna förhållandet. Den rena relationen som grundar sig i öppenhet, tillit, förtroende 

och respekt, där båda parterna kan självförverkliga sig är värd att upprätthålla så länge 

parterna får ut tillräckligt mycket av den. Men den sammanflödande kärleken måste vara aktiv 

och är inte förutsättningslös, vilket innebär att individerna i en relation inte kan ta varandra 

för givna. Eftersom den sammanflödande kärleken inte bygger på ”den rätta” och ”för evigt” 

utan fokuserat mer på att hitta ”den rätta relationen” är den en orsak till det stora antalet 

separationer.  

Några av respondenterna försökte visserligen att aktiv hantera förändringen genom att prata 

och lösa relationens problem men uppger att de inte fått någon respons från sin partner, men 

vi tolkar överlag respondenterna som om de inte såg sina relationer som en aktiv process utan 

när det inte fungerade försvagades betydelsen av att hitta ”den rätta”. Detta relaterar vi till 

Giddens (2001) teori om den sammanflödande kärleken, värd att upprätthålla så länge 

parterna får ut tillräckligt mycket av den och att den när som helst kan avslutas  

(Giddens, 1999). 
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Samtliga respondenter i vår undersökning hade förvärvsarbete eller någon annan form av 

sysselsättning, och ett eget liv utanför äktenskapet. Detta relaterar vi till Beck (1996) som 

menar att individualiseringen har lett till att äktenskapet har blivit en relation som består av 

oberoende individer med egna intressen, planer, och utbildnings- och yrkeskarriärer. 

Individerna tvingas enligt Beck att förverkliga sitt eget liv i äktenskapets gemensamma liv. 

Det framkom mönster hos respondenterna som kan relateras till Beck och Beck-Gernsheims 

(2002), teori om att det är de individuella behoven som fungerar som måttstock för ett bra 

äktenskap. Många uttalanden från respondenterna visade att synen har ändrats från vad 

individen kan göra för familjen till vad familjen kan göra för individen, därför kan 

respondenternas upplevelse av att de tappat bort varandra och började leva parallellt vara 

orsaker till vad som föranledde förhållandets upplösning. 

Ett intressant resultat är att uppsatsen visar en generationsskillnad då det gäller upplevelsen av 

den romantiska eller den sammanflödande kärleken. De yngre respondenternas beskrivning av 

relationen kopplar vi till den sammanflödande kärleken då de uppgav att vänskap och 

gemensamma intressen var viktiga faktorer som grund för deras relation. De äldre 

respondenterna däremot uppgav känslan av en ”evig kärlek” som grund för deras relation. Att 

denna uppsats visar generationsskillnader när det gäller synen på kärlek och relationer ger oss 

en signal om att vi kan vara i en övergångsperiod mellan den romantiska kärleken och den 

framväxande sammanflödande kärleken. Då resultatet i vår studie visar att båda typer av 

kärlekar förekommer anser vi att så länge båda typer av kärlekar finns bör kombinationen av 

dessa hanteras varsamt. För att undvika konflikter orsakade av missförstånd som kan uppstå 

om individerna har olika syn på kärleken anser vi att en förståelse mellan individerna bör 

finnas. Om den romantiska kärleken mister sin betydelse kommer separationerna att minska 

eftersom förhållandena då kommer att inledas utan några romantiska förväntningar vilka det 

finns risk för att de inte kommer uppfyllas.  

Som slutsats till frågan om vad det var som föranledde separationen sammanfattar vi att den 

sammanflödande kärleken som fokuserar på att hitta ”den rätta relationen” (Giddens, 2001) 

och individualiseringens påtvingande till ett eget liv (Beck, 1996) är två orsaker vi sett 

återspeglats på olika sätt i respondenternas uttalanden om sina relationer. 

På frågeställningen hur individen upplevde tiden kring beslut och genomförandet av 

separationen framkom det att samtliga respondenter var fullt medvetna om varför förhållandet 

inte fungerade och de såg begripligheten i separationen.  
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Många av dem var på de klara med beslutet och uttryckte en känsla av motivation inför 

framtiden. De var själva initiativtagare till separationen utom i ett fall då beslutet växlade och 

togs till slut av den andre partnern. Samtliga respondenter utom en hade möjlighet till stöd, 

både professionellt och av vänner. Denna medvetenhet och motivation kan relateras till 

Antonovskys (2005) KASAM, han menar att ett förhållningssätt med Känslan Av 

SAMmanhang gör att hanteringen av livets svårigheter blir mer framgångsrik. Den som kan 

finna tillvaron begriplig, meningsfull och hanterbar har lättare att klara kriser. 

Många av respondenterna uppgav att barn och familj upplevdes som den största förlusten men 

överlag säger de även att barnen inte farit illa och att deras reaktioner på beskedet om 

separation varit sunda. Här stödjer vi den kritik som riktas mot att Giddens inte tar med 

barnperspektivet i sin teori eftersom vår uppsats visar ett resultat på att det är barn och 

känslan av att inte vara en hel familj som upplevs som den största sorgen och förlusten. 

Flertalet av respondenterna uppgav även faktorer som känsla av gemenskap, förståelse och 

stunder av närhet och intimitet som en förlust men dock inte som den största förlusten. Även 

detta kan relateras till Giddens (2001) teori om den sammanflödande kärleken som fokuserar 

på att hitta ”den rätta relationen”, vi ser här ett mönster, att förlusten av en livskamrat, ”den 

rätta” inte är märkbar och tolkar det som att faktorer som gemenskap, förståelse och stunder 

av närhet och intimitet går att söka tills man hittar den ”rätta relationen”. 

Som slutsats till frågan om hur individen upplevde tiden kring beslut och genomförandet av 

separationen sammanfattar vi att samtliga respondenter, utom en, upplevde trots kaos, saknad 

och förlust tiden kring separationen som begriplig, hanterbar och meningsfull och de hade 

möjlighet till bearbetning och hjälp för att reda ut sin situation.  

En ytterligare frågeställning var hur individen upplever sin livssituation idag. Då flertalet av 

respondenterna lever i nya förhållanden är det svårt att i denna uppsats se något märkbart 

resultat som kan relateras till Gählers (2006) studie och Wallerstein och Blakeslees (1989) 

studie om försämrad psykisk hälsa hos frånskilda som inte gift om sig. Dock uppger en av 

respondenterna, en frånskild singelkvinna, att hennes tillvaro är kaotisk och traumatisk vilket 

vi tolkar som en försämrad psykisk hälsa.  

Balans, frihet och nystart är tre faktorer som karaktäriserar denna uppsats resultat på hur 

respondenterna upplever sin livssituation efter separationen. Glädjande nog gäller det även 

den kvinna vars psykiska hälsa vi tolkade var försämrad, då hon trots allt ser att hon kan 

bygga upp sitt liv på nytt igen.  
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I jämförelse med vad som var meningsfullt i livet innan separationen visar denna studie att 

barnen är av lika stor betydelse för meningsfullheten båda före och efter separationen. Den 

stora skillnaden är att innan separationen var kärleken och tiden med sin partner meningsfull 

jämfört med efter separationen då ledighet, sociala kontakter och fritidsintressen upplevs som 

meningsfulla. Genomgående hos alla respondenter var att de såg sin föräldraroll och relation 

till barnen som en viktig faktor och att överlag så upplevde respondenterna att den relationen 

fungerade bra.  

Vad det gäller relationen till tidigare partner upplevde respondenterna att även den fungerade 

bra överlag. Alla hade någon form av kontakt med sin tidigare partner, vilket inte stämmer 

överens med Fischer et al (2005) studie där resultatet visar att 50 procent av deltagarna hade 

någon form av kontakt med sin tidigare partner.  

De flesta respondenter uppgav att de fortfarande hade kontakt med gemensamma vänner och 

släkt. En skillnad som framkom var att några av respondenterna blir inbjudna på 

gemensamma fester medan en del har upplevt att omgivningen har svårt att hantera den nya 

sociala situationen. 

Som slutsats till frågan på hur individen upplever sin livssituation idag går det att urskilja ett 

mönster som återspeglar en allmän positiv vinnarkänsla och en känsla av att beslutet att 

separera var rätt. En slutsats som inte stämmer överens med Wallerstein och Blakeslees 

(1989) studie som visar ett resultat på att utsikterna för att en separation ska skapa 

förutsättningar för ett mer kvalitativt liv är små. 

En sista frågeställning var om det fanns några könsskillnader när det gäller upplevelsen av 

separationsprocessen. Resultaten i denna studie visar inte några uppenbarliga könsskillnader i 

upplevelsen av separationsprocessen. Vad som däremot framkom i denna studies resultat är 

indikationer på att innan separationen var det övervägande kvinnor som hade det yttersta 

ansvaret vad det gäller hushållssysslor och barn. Detta resultat får stöd av Evertsson och 

Nymans (2008) studie om jämställdhet. Detta resultat är även en indikator på att det finns 

konflikt mellan Giddens (2001) sammanflödande kärlek som bygger på jämlikhet och den 

romantiska kärleken som ofta slutar i att kvinnan tar på sig huvudansvaret för hemmets 

skötsel. 
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När det gäller ekonomiska konsekvenser efter separationen visar tidigare forskning att 

frånskilda kvinnor som lever singelliv får det ekonomiskt sämre än män (Gähler, 1998). Vi 

ser inga sådana tendenser i vår studie. Vi kan utifrån denna uppsats resultat inte se att 

respondenterna upplevde sin ekonomiska situation som en central förändring av hur 

separationsprocessen påverkat deras livssituation i dag.  

Resultatet visar att när det gäller den psykiska hälsan uppgav den kvinna av de respondenter 

som lever singelliv en försämrad psykisk hälsa. Däremot har det inte framkommit om den 

man som lever singelliv har en försämrad psykisk hälsa.  

Som slutsats på frågan om det finns några könsskillnader när det gäller upplevelsen av 

separationsprocessen kan vi se att det inte framkommit några könsskillnader i upplevelsen, 

dock finns det fortfarande ett mönster av traditionella könsskillnader innan separationen. De 

skillnader som framkommit i denna uppsats handlar om arbetsfördelningen i hemmet, då 

övervägande av kvinnorna uppgav att de hade det huvudsakliga ansvaret av hemmets skötsel. 

Sammanfattningsvis ser vi att denna studies resultat till viss del stämmer överens med tidigare 

forsknings resultat, bland annat Fischer et al (2005) studie, när det gäller vad som påverkar 

kontakten med tidigare partner, däremot stämmer inte denna studies resultat med hur många 

som har kontakt efter separationen. När det gäller jämställdhet stämmer denna studies resultat 

överens med Evertsson och Nymans (2008) studie som visar att kvinnorna hade det 

huvudsakliga ansvaret av hemmets skötsel. Trost (1986) beskrivning av att när de band som 

sammanbinder individerna försvagas uppstår risk för separation, något vi även sett i vår 

studie. Detta kan även relateras till Popenoes (1991) artikel om välfärdsstatens utveckling 

som bidragit till en individualisering, vilken enligt Popenoe lett till familjens försvagning. När 

det gäller Wallerstein och Blakeslees (1989) studie och Gählers (2006) studie om den 

psykiska ohälsan är det svårt att i denna uppsats göra någon jämförelse, eftersom de flesta av 

respondenterna i vår studie lever i nya förhållanden. Vår studies resultat stämmer överens 

med Amato och Hohmann-Marriotts (2007) studie att om man lever i ett problematiskt 

förhållande får man större chans till ett välmående liv efter separationen. Detta 

överensstämmer med en av våra respondenter som lämnade ett konfliktfyllt förhållande och 

säger att hon helt klart är en vinnare.  
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Vad det gäller brister i vår undersökning är vi medvetna om att en av respondenterna inte 

hade gemensamma barn med den partnern som hon separerade ifrån. Vi bedömer dock att 

detta inte har påverkat resultatet på ett avgörande sätt och ser därför inte detta som en 

validitetsbrist. Vi är även medvetna om att vi på grund av tidsbegränsning kan ha missat 

viktiga aspekter, gjort osystematiska fel eller tolkat respondenternas uttalande felaktigt. Vi har 

dock under analysen varit medvetna om att detta kan påverka reliabiliteten och validiteten, 

därför har vi strävat efter stor noggrannhet och att vara så öppna som möjligt för alternativa 

tolkningar. Vi är medvetna om att resultatet inte är generaliserbart men det kan skapa en 

förståelse för upplevelsen av separationsprocessen inom ramen för de respondenter som 

deltagit i vår undersökning och ge en insikt om hur det kan vara att genomgå en 

separationsprocess. 

För fortsatt forskning skulle det vara intressant att intervjua båda parter för att få ta del av den 

andre partnerns upplevelse av samma fenomen. Studien skulle då bli mer komplett och ge 

möjlighet till en jämförande studie av samma fenomen. En annan studie som skulle vara 

intressant att jämföra med denna är ett urval som består av respondenter som inte själva velat 

ha en separation. Det vore också intressant att använda samma syfte och frågeställningar för 

att studera upplevelsen hos individer med annan sexuell läggning eller etnicitet.  
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9. Bilagor 

9:1 Intervjuguide 

 

Bakgrunds frågor 

Vilket år är du född? 

Kön? 

Högsta avslutade utbildning? 

Nuvarande sysselsättning? 

Civilstånd? 

Antal år sedan separationen? 

Hur många år varade förhållandet som du separerat ifrån? 

Antal gemensamma barn och ålder vid separationen? 

 

Öppna temafrågor (vi använder våra frågeställningar som teman) 

Vad var det som föranledde förhållandets upplösning? (Före separationen) 

Kan du berätta hur det var när det var bra i ditt tidigare förhållande? Varför var det bra?  

Vad upplever du att er relation byggde på? (passion, sex, kärlek, tillit, vänskap, emotionellt 

stöd, gemensamma barn, ekonomi). 

Upplevde du att något saknades i er relation? Gjorde ni något åt det och vad i så fall? 

Vad var det som förändrades?  Från att förhållandet tidigare var bra till beslut om separation? 

Hur hanterade ni förändringarna? 

 

Hur upplevde individen tiden kring beslut och genomförandet av separationen? 

Vad orsakade separationen?  Varför?  

Vem av er tog initiativet till separationen, och hur? Var det ett gemensamt beslut, om inte hur 

var den andres eller din reaktion?  
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Vad var det som kändes som den största förlusten vid separationen? (ex familjen som helhet, 

livskamrat o s v) Hur reagerade barnen? 

Vad gjorde du för att bearbeta dina känslor och ev kris? Fick du något stöd? om ja, vilken 

typ? 

Hur upplever individen sin livssituation i dag? (Efter separationen) 

Upplever du att liv har förändrats efter separationen?( arbete, fritid och ekonomi) Vad gör ditt 

liv meningsfullt i dag jämfört med tidigare? 

Hur upplever du att din föräldraroll fungerar i dag med ansvar, samtal och närrelation? Varför 

och hur hanterar du det? 

Hur ser din relation ut till tidigare partner? (Diskussion kring gemensamma barn och 

umgänge, vänskap, konflikter) Varför och hur hanterar du det? 

Hur ser ditt sociala nätverk ut i dag?  Kontakt med tidigare gemensamma vänner och släkt? 

Kan du se dig i den här separationen som en vinnare eller förlorare? 
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9:2 Missivbrev 

Vi är två högskolestudenter som studerar Välfärdsarbete med inriktning mot rehabilitering. 

Det har nu blivit dags att avsluta våra studier med att skriva en C-uppsats. Syftet med 

uppsatsen är att studera upplevelsen av skilsmässor och separationer. För att genomföra vårt 

arbete behöver vi din hjälp, i form av intervju där du delger oss dina erfarenheter av 

skilsmässa/separation. Intervjun kommer att spelas in och tar cirka en timme och du kommer 

träffa oss, Cecilia och Maria. Vi arbetar efter de forskningsetiska principerna, vilket bland 

annat innebär att ditt deltagande är frivilligt och att informationen kommer att behandlas 

konfidentiellt, därför kommer bandinspelningen raderas efter arbetet och vi kommer även 

använda fingerade namn.  

De forskningsetiska principerna är:  

Informationskravet som innebär att vi som studenter ska förklara syftet med uppsatsen för dig 

som intervjurespondent.  

Samtyckeskravet som innebär att den som deltar i undersökning har själv rätt att bestämma 

över sin egen medverkan, det vill säga, vi behöver ditt samtycke. Du har också rätt att när som 

helst avbryta intervjun. 

Konfidentialitetskravet som innebär att vi lovar dig konfidentialitet, vilket innebär att ditt 

namn och staden där du bor, arbetsplats eller dylikt inte kommer att nämnas.  

Nyttjandekravet som innebär att vi som studenter har kravet på oss att intervjumaterialet 

endast får användas i forskningssammanhang och kommer att bevaras oåtkomligt för 

obehöriga.  

Om du är intresserad av att ta del av resultatet kommer det färdiga examensarbetet att finnas 

för läsning på Mälardalens högskola, Eskilstuna.  

 

Vi tackar på förhand för din värdefulla medverkan! 

Cecilia och Maria  

 

 


