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Sammanfattning 
 

Att människor som levt tillsammans väljer att gå skilda vägar är i dagens samhälle ett vanligt 
förekommande fenomen. Många berörs på något sätt och det finns skäl att anta att det 
påverkar människors beteenden och upplevelser av relationer. Syftet med föreliggande studie 
var att skapa en djupare förståelse för hur människor upplever sig ha påverkats av en 
separation. För att kunna uppfylla syftet användes en fenomenografisk ansats. Data samlades 
in genom semistrukturerade intervjuer med åtta individer och analyserades med hjälp av en 
tematisk innehållsanalys. Fyra av deltagarna hade föräldrar som separerat då de var barn 
varav en av de även själv hade separerat, två individer vars föräldrar separerade i tonåren 
samt två individer som själva genomgått en separation. Resultatet visade att tilliten i 
relationer till andra, främst i kärleksrelationer påverkade individerna på ett negativt sätt till 
följd av att de upplevt en separation. Resultatet visade också att individerna har utvecklat 
strategier för att hantera separationer och konsekvenser av en separation. De intervjuade 
beskrev att anknytningen till föräldrarna på ett eller annat sätt varit bristande. I vissa fall 
redan i tidig ålder, till båda föräldrarna, men även i de fall där anknytningen varit god till 
den ena föräldern verkar det inte vara tillräckligt för att skydda individerna från problem i 
sina egna kärleksrelationer. 
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Abstract 
 

In today´s society it is a common phenomenon for people who have lived together to go 
separate ways. Several people are affected and there are reasons to believe that it affects 
people’s behaviors and experiences of relationships. The purpose of this study was to get a 
deeper understanding of how people experience that they have been affected by a separation. 
To fulfill the purpose a phenomenographic method was used. To collect data, eight 
participants were interviewed, and data was analyzed through a thematic content analysis 
method. Four of the participants had parents who had separated when they were children and 
one of them had also separated from a partner. Two of them had parents who had separated 
when they were teenagers, and two had separated from a partner. The results showed that the 
trust to other people, mainly in romantic relationships, was negatively affected after 
experiencing a separation. The results also showed that these individuals had developed 
different strategies to cope better with separations as well as consequences of a separation. 
The participants described that the attachment to their parents was lacking in some way or 
another. Some of them experienced lacking attachment at an early age, some to both their 
parents, but even when experiencing good attachment to one of their parents it was not 
enough to protect them from having problems in their own relationships. 
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Fenomenet separation och dess konsekvenser: Åtta vuxnas upplevelser 
 

År 2018 genomfördes 24 958 skilsmässor i Sverige (SCB, 2019). Statistiken innefattar 

endast de som ingått äktenskap och skilt sig. Det finns därför skäl att anta att antalet faktiska 

separationer är betydligt större. När föräldrar väljer att separera kan det påverka barnen på så 

sätt att de riskerar att utveckla svårigheter att känna tillit till människor samt även påverka hur 

de ser på att ingå kärleksrelationer (King, 2002). Samma studie visar att dessa barn tenderar 

att undvika situationer och relationer som de kan ta skada av. En annan studie (Heifetz, 

Connolly, Pepler, & Craig 2010) visar dock ett resultat som pekar på att en separation inte har 

någon större påverkan på individer vad gäller deras kärleksrelationer när det jämfördes med 

individer som inte hade erfarenhet av en separation. 

Det finns forskning (Amato, 2003) som visar att en separation kan fungera som en 

riskfaktor för ett barn, och att de barn vars föräldrar har separerat i större utsträckning löper 

risk att utveckla psykologiska och sociala problem jämfört med de barn som inte har 

separerade föräldrar. Amato (2010) menar också att barn med separerade föräldrar tenderar att 

utveckla problem i skolan, normbrytande beteenden samt att de har svårigheter att hantera 

känslor. 

Det finns olika uppfattningar om varför par väljer att separera. Trost (1986) menar att 

två individer i en parrelation binds ihop av olika band. När dessa band blir svaga tenderar 

relationer att avslutas. Det emotionella bandet är det som gör att två individer binds samman i 

början av en relation. Ju längre tiden går desto fler band skapas och binder ihop två individer. 

Sådana band är till exempel gemensamma barn, ekonomi och det sociala nätverk de har 

skapat tillsammans. När förväntningarna på relationen inte lyckas tillgodoses riskerar banden 

att försvagas och risken för att en separation ska ske ökar. Enligt Amato och Previti (2003) är 
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de vanligaste orsakerna till varför ett par separerar framförallt otrohet, men också känslan av 

att inte passa ihop samt svårigheter vad gäller kommunikationen.  

Föräldrarnas relation är den första relation ett barn får erfarenhet av (Bandura, 1977). 

Barnet kommer att ta efter föräldrarnas beteenden vilket lägger grunden till barnets 

uppfattning om hur interaktionen med andra människor fungerar. Brister föräldrarnas 

samspel, förmåga att kommunicera och lösa konflikter kommer barnen skapa liknande 

situationer i sina egna kärleksrelationer (Wallerstein et al., refererad i Amato, 2003). Många 

unga med separerade föräldrar skapar en misstro till att ingå äktenskap och de tenderar därför 

att gå ifrån relationen i ett tidigt skede när konflikter uppstår på grund av oförmågan att lösa 

dem (Amato, 2003). 

När en individ ska forma relationer till andra människor kan anknytningen från 

barndomen ha betydelse för hur relationen utvecklas och bero på tryggheten som barnet har 

känt till sina vårdnadshavare under sin uppväxt (Broberg, Granqvist, Ivarsson, & Mothander, 

2006). De som har haft en trygg anknytning uppvisar fungerande kärleksrelationer när de blir 

vuxna. Denna typ av anknytning kännetecknas av att barnet är medvetet om att 

vårdnadshavaren tar hand om det på ett bra sätt och ser till barnets olika behov. Två andra 

typer av anknytningsmodeller är otrygg-undvikande och otrygg-ambivalent. Sett till 

anknytningen otrygg-undvikande påverkas deras relationer i vuxen ålder genom att de 

försöker undvika kärleksrelationer.  När de inte får den hjälp de behöver som barn lär de sig 

tidigt att ta vara på sig själva och inte vara beroende av andra. Dessa barn lär sig att inte söka 

stöd eller närhet hos sina vårdnadshavare vilket resulterar i att de i vuxen ålder har svårt att 

låta människor komma dem nära. Den ambivalent-otrygga anknytningen uppstår då 

vårdnadshavarna pendlar i sitt omhändertagande av barnet. Det gör att barnet inte kan förlita 

sig på att faktiskt tas om hand vilket i sin tur skapar en osäkerhet. När dessa individer sedan 

ingår kärleksrelationer kan osäkerheten ta sig uttryck i separationsångest och rädsla. Det 



UPPLEVELSER AV SEPERATIONER 
5 

 

 

tenderar att utvecklas ett stort behov av närhet hos dessa individer vilket kan leda till att de 

undviker relationer då rädslan för att bli lämnad är för stark. Genom en trygg anknytning kan 

framtida problem i kärleksrelationer förebyggas samt skapa tillit och trygghet hos barnet i 

vuxen ålder (Broberg et al., 2006). 

Amato och Deboer (2001) menar att barn tar efter sina föräldrars beteenden, och har 

föräldrarna separerat är risken stor att barnen går samma väg vad gäller deras egna relationer. 

I parförhållanden där båda parters föräldrar var separerade ökade risken för separation om 

man jämförde med de som inte hade separerade föräldrar (Amato, 1996). I en studie av 

Weigel (2008) undersökte man universitetsstudenter med separerade föräldrar och deras 

inställning till kärleksrelationer. Resultatet visade att de studenter som hade en negativ syn på 

giftermål hade upplevt sina föräldrars separation som påfrestande. De som uppvisade en 

positiv inställning till giftermål hade upplevt föräldrarnas relation som god. Weigel menade 

att studenternas inställning till giftermål och kärleksrelationer var en direkt avspegling av hur 

de hade upplevt föräldrarnas relation. Cui och Fincham (2010) visar också resultat som pekar 

på en koppling mellan föräldrars separationer och att barnen sedan tenderar att ta efter 

beteenden som föräldrarna uppvisat. När barnen ingår egna relationer upplever de precis som 

föräldrarna att relationen till sin kärlekspartner brister. De utgår från Banduras teori om 

modellering och förklarar problematiken med att barnen lär sig föräldrarnas beteende och 

influeras av hur de beter sig, vilket resulterar i att de själva därefter upplever svårigheter i sina 

egna relationer. Beteenden och ageranden som förebilder, vilka oftast är föräldrar, formar 

barnens beteenden via modellinlärning (Berk, 2013).  

Barnets ålder är något som har visat sig ha en påverkan på hur ett barn reagerar då 

deras föräldrar gått isär, både då separationen äger rum men också senare i livet. Yngre barn 

kan ha svårt att förstå vilka konsekvenser som följer med en separation, vilket kan resultera i 

att de upplever separationsångest då de separeras från föräldrarna och tenderar därmed att bli 
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klängiga och få utbrott i form av ilska (Thompson, refererad i Dunlap, 2002). Konsekvenserna 

hos de barn som är äldre vid en separation tar sig uttryck på andra sätt. De tenderar att känna 

skuld då de tror sig vara orsaken till att föräldrarna har separerat men också stor sorg över att 

de har gått isär. Cohen (2002) anser också att de yngre barnen i en separation tenderar att 

uppleva separationsångest när de skiljs från föräldrarna men att de något äldre barnen snarare 

känner sig övergivna. Gemensamt för alla åldrar är att barnen lider av psykosomatiska 

symtom. Dessa uppkommer som en reaktion på den ilska, sorg och känsla av att vara oälskad 

av sina föräldrar vid en separation. Det kan ta sig uttryck genom att de försöker spela ut 

föräldrarna mot varandra för att testa gränser och för att de behöver känna att de har kontroll 

över situationen. Barn tenderar att känna sig ansvariga och skyldiga för att separationen har 

skett (Cohen, 2002; Thompson, refererad i Dunlap, 2002). 

Tidigare forskning visar inte någon samstämmig bild kring förhållandet mellan barnets 

ålder vid separationen och konsekvenserna. Oderberg (refererad i Christensen & Brooks, 

2001) genomförde en studie där åtta kvinnor och fyra män medverkade vars föräldrar hade 

separerat. Alla som medverkade i studien var mellan fem och 17 år när separationen ägde 

rum. Resultatet visade att ju yngre individen varit vid föräldrarnas separation, desto svårare 

blev det med egna kärleksrelationer senare i livet. Oderberg menar att detta beror på att yngre 

barn har svårare att förstå en separation och därmed får de inget stöd i form av vänner på 

samma sätt som ett äldre barn som har förmågan att uttrycka sig tydligare. De slutsatser 

Oderberg kom fram till får stöd av King (2002) som anser att de yngre barnen tenderar att 

drabbas av svårare långsiktiga konsekvenser än de barn som varit äldre vid föräldrarnas 

separation. Wallerstein (1984) gjorde en uppföljning på barn 10 år efter att föräldrarna hade 

separerat och menar snarare att de yngre barnen blir mindre påverkade än de äldre då de inte 

minns lika mycket av separationen. Duran-Aydintug (1997) genomförde en studie där 
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resultatet visade sig vara likt det Wallerstein fann, att de barn som vid separationen var under 

fem år inte hade betydande minnen från tiden då föräldrarna levde tillsammans. 

Viss forskning tyder på att de barn vars föräldrar separerat har svårt att känna tillit till 

en kärlekspartner. Duran-Aydintug (1997) visade att 82% av deltagarna i en studie som hade 

separerade föräldrar hade svårt att lita på sin partner. En annan studie gjord av Johnston och 

Thomas (1996) baserades på dels unga vuxna vars föräldrar separerat samt unga vuxna som 

har gifta föräldrar. De som medverkade i studien var collegestudenter som alla hade en 

relation som varat i minst tre månader och var ogifta. Resultatet visade att de som haft 

separerade föräldrar hade svårigheter att känna tillit i sina kärleksrelationer, men inte de som 

hade gifta föräldrar. Det finns dock andra studier som visar ett helt annat resultat. Southworth 

och Schwartz (refererad i King, 2002) fann inget samband mellan bristande tillit och 

separerade föräldrar. Resultatet från Kings (2002) studie om barn med separerade föräldrar 

och deras tillit till kärlekspartners menar att separationen inte har någon påverkan på tilliten i 

deras relationer, men att relationen mellan föräldrar och tonårsbarn kan påverka barnets 

förmåga att kunna känna tillit i en relation. 

När det gäller tilliten till andra människor än kärlekspartners finns det studier som 

visar att en separation inte har den påverkan. Hardin (1993) är en av de som fann att de 

människor som tidigt i livet upplever sig ha positiva erfarenheter från att möta nya människor 

har en större förmåga att kunna känna tillit jämfört med de som tidigt har fått med sig 

negativa erfarenheter i mötet med nya människor. Studien av Duran-Aydintug (1997) visade 

att det inte fanns några svårigheter i tilliten till andra människor hos de medverkande om 

föräldrarna separerat innan dess att barnet fyllt 18 år. Det visade sig dock att de som varit 

äldre än 18 år då föräldrarna separerade hade svårigheter med tilliten och kände att de inte 

ville eller inte var kapabla att lita på andra människor. 
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Tilliten till föräldrarna har visat sig kunna påverkas efter en separation. Cartwright 

(2006) gjorde en studie vars resultat visade att omkring hälften av de som medverkade 

upplevde problem gällande relationer och framförallt den till föräldrarna efter en separation. 

De uppgav problem som till största del handlade om att de kände att de inte tillhörde en familj 

och att tilliten till föräldrarna var bristfällig, samt att kontakten med föräldrarna blivit sämre 

efter separationen. King (2002) menar också att barns tillit till sina föräldrar riskerar att 

försämras när de separerar. En konsekvens som kan uppstå efter en separation är att barnen 

inte känner sig prioriterade om föräldrarna behöver jobba mer eller träffar en ny partner. Detta 

påverkar relationen mellan barn och förälder negativt om de inte får lika mycket tid 

tillsammans. I en annan studie gjord av Franklin, Janoff-Bulman och Roberts (refererad i 

King, 2002) pekade resultatet på att ett barns tillit till sina föräldrar påverkas negativt av en 

separation. 

Amato och Booth (1991) menar att ett barn som gått igenom en separation kan 

påverkas senare i livet. De vars föräldrar har separerat uppvisar ett sämre välmående jämfört 

med de vars föräldrar inte har separerat. Att dela med sig av sina tankar och funderingar 

inverkar positivt på individens välmående (Snyder, 1999). Förmågan att hantera och bearbeta 

svåra situationer underlättar om det finns ett socialt nätverk. Därför arbetas det mycket med 

att etablera socialt stöd för de personer som söker hjälp. De personer som närmar sig sina 

känslor i stället för att undvika dem i stressfulla och svåra situationer har större chans att nå 

positiva lösningar. Personer som har svårt att reglera sina känslor tillbaka till ett positivt 

känsloläge tenderar i större utsträckning söka samtalsstöd i jämförelse med de som lättare kan 

justera deras känsloläge. De som har lättare att reglera sitt humör och är medvetna om vikten 

av att kunna reglera sina känslor har större möjligheter att utveckla positiva sätt att hantera 

svåra situationer. Våra känslolägen påverkar vår förmåga att nå bättre lösningar på problem 

som uppstått. Är vi glada löser vi problem mycket snabbare än om vi är nedstämda. Snyder 
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(1999) beskriver vidare att människor som skrivit ner sina negativa känslor och upplevelser 

visar goda resultat i att kunna gå vidare och må bättre rent generellt. Det visade sig fungera 

likvärdigt för personer som pratade om sina problem och händelser som tyngt dem.  

De forskningsresultat som presenteras i föreliggande studie visar ingen enhetlig bild 

av vad som faktiskt påverkar eller inte påverkar en individs upplevelser av en separation. Att 

åldern har betydelse för hur en individ upplever en separation råder det delade meningar om, 

precis som den forskning gällande huruvida en separation faktiskt påverkar en individs egna 

kärleksrelationer eller inte. Då forskningen är gjord på människor är det förståeligt att 

resultaten varierar då en individs upplevelser av ett fenomen inte nödvändigtvis är detsamma 

som någon annans. Det som författarna upplever vara problematiskt med tidigare forskning är 

att upplevelserna av en separation inte helt sällan har fokuserat på en avgränsad aspekt av 

separationsprocessen som exempelvis barnets ålder eller kommunikation mellan föräldrarna. 

Vad som tycks saknas är det uttalade individuella, subjektiva perspektivet: hur har individen 

upplevt separationsprocessen? Det är vidare av stort intresse att lyfta fram hur individens 

strategier ser ut för att hantera separationsprocessen och är något som saknas i tidigare 

forskning.  

Syftet med föreliggande studie var att skapa en djupare förståelse för hur människor 

upplever sig ha påverkats av en separation. Ordet separation definieras på följande sätt: 

... isärflyttning mellan föräldrar eller andra vuxna i föräldrars ställe som barnen bor 
med (SCB, 2001). 
 

Metod 

För att genomföra denna studie användes en fenomenografisk ansats som vilar på 

empirisk grund (Larsson, 1986). Detta är en kvalitativ metod som inte strävar efter att nå 

generaliserbarhet. Det är andra ordningens perspektiv som författarna ämnar att utgå från. Ett 

sådant perspektiv används för att studera hur individen upplever ett fenomen och avser inte 
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studera hur fenomenet faktiskt är. Metoden valdes då syftet med studien var att studera åtta 

individers subjektiva upplevelser av fenomenet separation. 

 

Respondenter 

Respondenterna bestod av åtta individer med olika upplevelser av en separation. Det 

användes ett målstyrt urval då det fanns ett tydligt kriterium, att ha erfarenhet av en 

separation, som behövde uppfyllas för att kunna delta i studien samt att syftet med studien var 

att skapa så stor innehållsrikedom i beskrivningarna av fenomenet som möjligt (Larsson, 

1986). För att nå ut till personer som på något sätt hade erfarenhet av separationer användes 

en grupp på Facebook där det lades ut en förfrågan om att medverka i studien. 

Respondenterna bestod av fyra individer vars föräldrar separerade när de var små, två vars 

föräldrar separerade i tonåren och två som själva hade gått igenom en separation. Det fanns 

inget förutbestämt antal respondenter då intervjuer pågick kontinuerligt tills dess att svaren 

bedömdes vara mättade. Ett mättat resultat innebär att det inte längre tillförs något nytt för att 

besvara studiens syfte. Ett brett åldersspann på respondenterna ökar variansen i svaren och ger 

djupare förståelse för fenomenet (Larsson, 1986). Åldersspannet i vår studie sträckte sig 

mellan 22–40 år (M = 30,63, & SD = 3,54). Respondenterna bestod av sex kvinnor och två 

män. Under intervjuerna erbjöds respondenterna förfriskning i form av kaffe eller te och 

kakor.  

Undersökningsmaterial 

Varje respondent erhöll ett missivbrev (bilaga 1). För att genomföra intervjuerna 

användes en semistrukturerad intervjuguide (bilaga 2) som bestod av 14 förutbestämda frågor 

som författarna upplevde vara kopplade till fenomenet separation. I en semistrukturerad 

intervju används ingångsfrågor som ska ställas på samma sätt till alla respondenter. Beroende 
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på hur de svarar väljs sedan följdfrågor som utgår från den enskilde respondentens svar för att 

få en utförlig beskrivning av fenomenet (Larsson, 1986).  

Författarna utformade frågorna utifrån inspiration från tidigare studier samt egna 

tankar och idéer. Datainsamlingen genomfördes med denna intervjuguide som grund för att få 

så mycket information som möjligt kring individernas upplevelser av det aktuella fenomenet. 

Frågorna ämnades därför vara av öppen karaktär. Ett exempel på en sådan fråga är: Hur 

upplever du att skilsmässan har påverkat dig? I denna studie inleddes intervjuerna med: Hur 

gammal är du? Författarna ansåg att situationen skulle upplevas vara avslappnad och neutral 

genom att inleda intervjuerna med den frågan. Intervjuerna avslutades genom att fråga om 

respondenterna upplevde att de tagit efter sina föräldrars beteenden. På så sätt kunde det 

potentiellt generera i ytterligare förståelse för respondenterna själva och för författarna om 

varför respondenterna hade utvecklat vissa beteenden samt varför de har agerat som de har 

gjort gällande separationen. 

Procedur 

Författarna sökte frivilliga deltagare som på något sett upplevt en separation via en 

grupp på Facebook. De som var intresserade av att delta i studien bokades för en intervju. 

Inför intervjuerna bokades grupprum vid ett av stadens bibliotek för att garantera att 

deltagarna skulle få berätta om sina upplevelser i en lugn miljö utan risk att bli avbrutna eller 

störda. Respondenterna bestod av fyra individer vars föräldrar separerade när de var små, två 

vars föräldrar separerade i tonåren och två som själva hade gått igenom en separation. Innan 

intervjuerna påbörjades blev respondenterna tilldelade ett missivbrev (bilaga 1) som 

förklarade de etiska principerna informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Informationskravet uppfylldes genom att de fick ta del av den 

information som ansågs nödvändig för att kunna tacka ja till att delta (Vetenskapsrådet, 2017). 

Samtyckeskravet uppfylldes genom att förmedla att medverkan var frivillig och att de när som 
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helst kunde avbryta sin medverkan. Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att i 

missivbrevet förklara att det material som samlats in inte kunde nås av obehöriga. 

Respondenterna gavs också ett annat namn i studien för att ytterligare stärka 

konfidentialiteten. Nyttjandekravet uppfylldes genom att materialet som samlades in till 

föreliggande studie endast användes för studiens syfte. Missivbrevet innehöll information om 

författarna, inklussionskriterierna för att kunna delta samt syftet med studien. En beskrivning 

gavs om respondenternas rättigheter under studiens gång, som till exempel att de har 

möjlighet att avbryta när helst de vill. Författarna beskrev även hur materialet skulle tas om 

hand och sedan förstöras efter att studien var avslutad.   

Respondenterna blev tillfrågade om det kändes bra för dem att båda författarna satt 

med vid intervjun, vilket ingen av deltagarna hade något emot. Längden på intervjuerna 

varierade mellan ca 25 – 50 minuter. För att spela in dessa användes en digital bandspelare 

samt mobiltelefon. Det fördes även anteckningar. När intervjuerna var klara transkriberades 

de och skrevs sedan ut på papper för att underlätta bearbetningen av materialet (Larsson, 

1986). De inspelade intervjuerna, det transkriberade materialet och anteckningarna förstördes 

när studien var avslutad. 

Databearbetning 

En fenomenografisk metod användes som grundar sig i att beskriva individernas 

uppfattningar av ett fenomen och med hjälp av deras beskrivningar kunna identifiera 

eventuella likheter som sedan skapar teman vilka beskriver deras olika upplevelser (Larsson, 

1986). Analysen av resultatet kräver att författarna flertalet gånger jämför intervjuerna med 

varandra och letar efter likheter och skillnader i svaren. Det är när dessa jämförelser görs som 

författarna kan hitta svar av liknande karaktär. När författarna bestämde teman för resultatet 

inkluderades subteman då de olika kategorierna inte får överlappa varandra. De teman som 
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utkristalliserade sig är sprungna ur det material som intervjuerna gav, vilket Larsson 

poängterar är viktigt för analysen.  

Författarna lyssnade igenom allt material och genomförde en transkribering av 

materialet. Det transkriberade materialet lästes sedan igenom flera gånger för att författarna 

skulle kunna finna nyanser, likheter och olikheter i respondenternas svar. Författarna tog bort 

det material som de uppfattade vara av mindre vikt för syftet med studien och kunde därefter 

identifiera meningskoncentreringar i intervjuerna. Ett exempel ur den transkriberade texten är 

”nej, det tycker jag inte att jag känner. Mest för att jag har vänner som jag känt sen jag var två 

år gammal och de har följt mig genom hela livet. Det blir lätt så att mina vänner är min familj 

å så… Så tillit har jag inget problem med, jag brukar tycka att jag har ganska bra känsla för 

människor så känner jag att det är något off med en person så kommer jag ha svårt att få tillit 

till den”. Utifrån detta exempel blir meningskoncentreringen: respondenten upplever att han 

har svårigheter att känna tillit till människor som han får en dålig känsla av. Utifrån 

meningskoncentrering kunde författarna identifiera de mest väsentliga delarna i 

respondenternas svar som senare resulterade i olika teman.  

Det transkriberade materialet bestod av 57,5 sidor. De medverkandes svar resulterade i 

tre huvudteman samt fem subteman. Både teman och subteman bestämdes utifrån 

meningskoncentrering av det insamlade materialet. Teman uppstod då det fanns mycket 

likheter i respondenternas svar. Subteman uppstod då det inte var lika omfattande som ett 

huvudtema, men samtidigt viktigt för att skapa en djupare förståelse för fenomenet (Evans, 

2002). Flera subteman var möjligt. Författarna valde att använda verbatim transkribering som 

innebär att intervjuerna översätts ordagrant för att ingen viktig information ska förloras 

(Globalme, 2018). Dessa ord har dock plockats bort ur citaten i resultatdelen för att underlätta 

läsbarheten. 

Resultat 



UPPLEVELSER AV SEPERATIONER 
14 

 

 

Innehållet från intervjuerna resulterade i tre huvudteman och fem subteman, som 

grundade sig på individernas upplevelser kring en separation. Negativ påverkan blev 

huvudtema med subtema negativa känslor, bristande tillit och negativa beteenden. Hantering 

av relationella situationer blev huvudtema med subtema relationen till föräldrarna samt 

förebilder. Behov av terapi blev huvudtema utan ett subtema.  

Negativ påverkan 

Sex av individerna upplevde att separationerna hade varit dåliga och haft en negativ 

påverkan på dem:  

 

...som för mig när jag var barn vid överlämningarna så skapade det jätteobehag hos 

mig när mamma och pappa står i dörren och bråkar och så släpper man det bara där. Det 

var ju inte direkt fridfullt så, fridfulla överlämningar. (Astrid) 

 

Anja upplevde inte skilsmässan mellan föräldrarna som svår då hon var så liten, men sa att 

separationen mellan mamman och hennes nya man kändes som en lättnad då hon upplevde att 

hon fick sin familj tillbaka efter det. Agnes, som själv skilt sig, sa:  

 

Jag mådde väldigt dåligt psykiskt, det gör nog de flesta. Först var det eufori men sen… 

det dröjer ju ett tag innan jag kunde flytta och den tiden är ju jobbig, fruktansvärt 

jobbig! När man väl har flyttat sen är det eufori i några veckor sen mådde jag dåligt 

psykiskt… Jag kände mig ensam, så otroligt ensam… 

 

Alice däremot upplevde varken att hennes föräldrars separation eller sina egna separationer 

hade varit dåliga utan menade på att det hade varit en lättnad.  
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Negativa känslor. Åldern visade sig påverka hur dessa individer har reagerat på 

separationen. Agnes som själv genomgått en separation berättade att ena dottern utvecklat 

självskadebeteenden vilket de har sökt hjälp för: 

 

På BUP så säger dom att det inte alltid är det bästa för barnen om de inte ser att 

föräldrarna bråkar, för då förstår dom inte istället så det är tydligen inte alltid så bra att 

barnen inte får se bråken för då förstår dom inte… 

 

 Två av de individer som var i yngre tonåren då separationen ägde rum uttryckte att de känt 

ilska och fått utbrott efter att deras föräldrar hade separerat. Astrid uttryckte att det var väldigt 

obehagligt vid överlämningarna när hon var liten. Hon pratade senare under intervjun om sin 

mammas nya man som kom in i bilden när Astrid var 10 år och sa: 

 

Jag anklagade ju honom för mycket och var väldigt negativt inställd från första början 

samtidigt som jag liksom ville för min mammas skull att gud hon ska väl inte behöva 

leva själv hela livet så, vad är jag för person att bestämma det liksom vem hon ska vara 

tillsammans med och inte vara tillsammans med. 

 
 
Bristande tillit. Att känna tillit till människor skiftade mycket från individ till individ. 

Några av individerna ansåg sig ha svårt att känna tillit till en partner i en kärleksrelation men 

inga problem att känna tillit till vänner, medan en annan sa sig ha svårt att känna tillit till 

människor över lag. Alfred hade svårigheter med båda: “Ja, tyvärr. Så har jag väl det. Sen 

finns det ju till människor som självfallet har påvisat att det går att visa tillit till dem - nej, 

men nya kontakter eller så - ja”. Astrid däremot upplevde inte alls att hon haft svårt att känna 



UPPLEVELSER AV SEPERATIONER 
16 

 

 

tillit:  

 

Nej, jag, det är nog tvärtom tror jag att jag känner mycket tillit även fast man skulle vara 

lite… Jag brukar få höra att, speciellt av min sambo, han tycker att jag är väldigt naiv, 

och jag känner nog mycket tillit till folk. 

 

Negativa beteenden. Både August och Alfred uttryckte att de hade tagit efter vissa 

negativa beteenden från deras pappor och använt sig av dessa, men när de blev medvetna om 

deras agerande så började de arbeta med att förändra beteendena vilket båda upplevde var 

otroligt svårt. August beskrev: “När jag var yngre använde jag härskartekniker som jag tagit 

efter pappa. Men när jag kom på att jag gjorde det så började jag jobba på att få bort det för 

det var inget jag ville fortsätta med.” Agnes såg också känslomässiga beteenden hos sig själv 

som liknade hennes mammas. Men hon hade uppmärksammat problemet och menade att hon 

jobbade på att förändra det. Agnes uttryckte: “Jag insåg ett tag efter separationen att jag hade 

varit precis lika elak verbalt mot mitt ex som min mamma är mot pappa”. En del påstod sig 

inte ha tagit efter beteenden av sina föräldrar men efter att de uttalat sig tidigare under 

intervjun kunde författarna senare koppla ihop individernas beteenden med föräldrarnas vilket 

var en ny upptäckt för dem. 

Hantering av relationella situationer 

Det var mycket individuellt hur individerna upplevde att de hade hanterat relationella 

situationer. Två individer uttryckte att de medvetet valt att inte ingå romantiska relationer för 

att undvika att bli sårade. Ada upplevde att hon drivit bort sin partner i kärleksrelationer för 

att slippa vara den som gjorde slut medan Amanda upplevde att hon hellre lämnade en 

relation för att förebygga att själv bli lämnad. Flera av individerna upplevde att de hade 

oönskade beteenden som påverkat deras relationer, och trots att de var medvetna om deras 
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beteenden var det svårt att lära om. Anja upplevde inte att hennes separation var en “big deal” 

men insåg i efterhand att det var en ”större grej” än vad hon trodde och sa: “...det där kan ju 

också handla om nån slags copingstrategi tänker jag. Att jag inte låter mig själv ta det på för 

stort allvar för då hade det kanske blivit för jobbigt, liksom”. 

Relationen till föräldrarna. De flesta av individerna upplevde att deras relation till 

mamman var starkare på grund av att mamman varit den som tagit det yttersta ansvaret, ställt 

krav och varit mer närvarande. Två individer nämnde att pappan var den “roliga” föräldern 

som man hälsade på och att de inte riktigt såg det som deras hem. Ada var den enda av 

individerna som upplevde att relationen till pappa var bättre än den till sin mamma: 

 

Jag upplever att anknytningen har varit lättare att reparera till pappa för jag kände att 

pappa lyssnade på mig och visade en respekt mot mig genom att inte involvera mig i 

deras bråk till skillnad mot mamma, hon drog in mig i bråken och använde sig av mig i 

bråken mot pappa. 

 
Förebilder. Förebilder eller andra personer visade sig vara väldigt avgörande för hur 

individerna hade hanterat upplevelserna av separationerna. Av de åtta individerna beskriver 

sju av dem att de format meningsfulla och positiva relationer med andra vuxna, både att 

samtala med om livsfrågor och problem men också som har visat andra beteenden som varit 

mer positiva än de föräldrarna kunnat visa dem. Några av dem har sett sina bonuspappor som 

betydelsefulla medan någon annan nämner vänners föräldrar eller andra utomstående. Ada 

berättade om ett par som ideellt hjälper ungdomar som hamnat snett i hennes födelsestad men 

även andra personer knutna till organisationer som gav henne hopp och glädje vilket i sin tur 

genererade i att Ada klarade av att ta sig framåt och skapa mål för sitt liv. 

       Amanda var den enda som inte upplevde ha haft några andra vuxna runt omkring sig som 

hon har kunnat prata med om föräldrarnas separation och saker som varit svåra kring den: 
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Nää alltså jag har nog inte haft nån som jag på rak arm kan säga den här personen har 

jag kunnat prata med eller så. Jag var, jag stängde nog in mig själv ganska mycket under 

min uppväxt, jag var rätt blyg som barn så jag sa liksom inte så mycket. Så jag tror att 

jag har nog burit allt själv. 

 
Behov av terapi 

Sju av de åtta individerna har gått i terapi. Samtliga tyckte att terapin hade hjälpt dem i 

att hantera separationen även om syftet med terapin hade varit något annat. Amanda uttryckte 

att hon gärna hade fortsatt terapin och sa: “Det är nackdelen med primärvården, du får typ 

bara fyra-fem samtal och sen ska du vara bra. Jag kan känna att jag nog hade behövt fler 

samtal”. På grund av slitningar som fanns mellan föräldrarna i samband med separationen 

uppkom det en rädsla att i framtiden agera likvärdigt, vilket Ada inte ville utsätta sina 

framtida barn för: 

 

Jag gick i terapi och uttalade min rädsla för att bli som min mamma, att jag inte ville 

skaffa barn för jag var rädd att jag skulle bli som min mamma. Men de sa att det inte 

skulle bli så för att jag sökt hjälp i tid, så terapin har hjälpt mig där att det inte blev så, 

att jag insåg att jag själv kunde välja vem jag ville vara. 

 

Ada uttryckte också vikten av att någon utomstående talade om för henne att det skulle bli 

bra. Flera av de andra individerna uttryckte vikten av att prata med någon annan än en anhörig 

eller vän trots att det också varit ett stort stöd. Alice berättade: “Det är nått helt annat att höra 

det och prata med nån utomstående i stället för kompisar, man hör det på ett annat sätt, men 

gud är det så här jag har det...”. 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att skapa en djupare förståelse för hur människor upplever sig 

ha påverkats av en separation. Studien genomfördes med åtta individer som hade olika 

perspektiv av en separation. Resultatet antyder att en separation skulle kunna påverka hur 

individer hanterar relationella situationer, känner tillit i kärleksrelationer samt förmågan att gå 

vidare och uppleva sig må bra. Utifrån de teman författarna har identifierat framkommer det 

många olika aspekter som påverkas av en separation och som har visat sig inverka på 

individens möjlighet att gå vidare och må bättre. Relationen till föräldrarna verkar påverka 

individernas förmåga att kunna känna tillit till en kärlekspartner. Individernas upplevelse av 

föräldrarnas beteende och agerande i relationer speglade deras sätt att hantera relationella 

situationer i vuxen ålder. Några av de som upplevt en bristande föräldrarelation uppgav även 

att de hade svårigheter med kärleksrelationer. 

Författarna använde en induktiv ansats och försökte ur ett teorilöst perspektiv närma 

sig fenomenet separationer i syfte att inte bli styrda av specifika teorier under intervjuerna och 

därmed få ut så mycket relevant information som möjligt. Att en separation påverkar barn blir 

tydligt i föreliggande studie då alla de som varit barn när deras föräldrar separerade uttryckt 

negativa känslor och upplevelser kopplat till separationen, vilket Amato (2003) uttrycker är 

ett problem efter att man som barn upplevt en separation. King (2002) beskriver att 

upplevelsen av en separation kan påverka kärleksrelationer senare i livet negativt. Författarna 

såg att det stämde överens med individerna i föreliggande studie då de uttryckte att 

separationen påverkat dem negativt senare i livet när de ska forma nya kärleksrelationer.  

Efter att intervjuerna genomförts och materialet analyserats tolkar författarna Bowlbys 

anknytningsteori som en av de teorier som delvis kan förklara varför en individ har svårt att 

känna tillit till en kärlekspartner. Berk (2013) förklarar Bowlbys teori som studerar betydelsen 
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av anknytning mellan spädbarn och vårdnadshavare. Han menar att det är avgörande för ett 

barn att få en trygg anknytning till sin vårdnadshavare redan under de första två levnadsåren 

för att senare i livet kunna ha tillitsfulla relationer till andra människor. Teorin skulle kunna 

förklara förmågan att känna tillit till vänner men inte till en kärlekspartner. Författarna tolkar 

det som att anknytningen mellan mamma och barn är starkare än den till pappan hos sju av 

åtta individer då de uttryckte att mamma stod för trygghet, kontroll och stabilitet. Bowlby 

utgick från den primära vårdnadshavaren i sin teori vilket då skulle kunna vara mamman för 

dessa sju individer. Trots det visar föreliggande studie att individernas förmåga att känna tillit 

i framförallt en kärleksrelation varit bristfällig då anknytningen till pappan inte varit god. 

Enligt vad Broberg et al. (2006) säger angående anknytning tolkar författarna det som att 

ingen av individerna i studien har haft en helt trygg anknytning till någon av föräldrarna. 

Författarna uppfattar det som att individernas kärleksrelationer inte varit problemfria. De 

tolkar det som att de flesta av individerna har haft en otrygg-ambivalent anknytning då de inte 

har kunnat förlita sig på att deras föräldrar skulle ta hand om dem eftersom det har skiftat i 

hur individernas boendesituationer sett ut och därmed tiden de träffat föräldrarna samt att 

pappan har upplevts vara frånvarande i många fall. Det skulle kunna förklara varför vissa av 

individerna undviker att ingå kärleksrelationer då de uttryckt sig vara rädda att bli lämnade. 

Ett sådant beteende kan ha utvecklats som en typ av copingstrategi. En sådan strategi 

utvecklas för att kunna hantera svåra situationer (Linton & Flink, 2016). Enligt Snyder (1999) 

är coping både en medveten och omedveten process vilket märktes på individerna under 

intervjuerna. Utan att de själva var medvetna om det hade några använt sig av olika strategier 

för att hantera något svårt. Flera av individerna uppgav att de hellre lämnar en relation än 

själva blir lämnade vilket författarna tolkade som en omedveten strategi för att lättare kunna 

hantera det som upplevdes vara påfrestande. Dessa strategier används för att minska 

psykologisk och fysisk smärta både i vardagen men också vid större livshändelser (Linton & 
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Flink, 2016). Endast en individ i föreliggande studie upplevde sig inte ha svårigheter gällande 

tillit till varken kärlekspartners eller vänner. Författarna tolkar detta som att det inte finns 

någon direkt koppling mellan en separation och att kunna känna tillit utan upplever snarare att 

det beror på individuella skillnader precis som King (2002) beskriver. Fortsättningsvis, vad 

gäller förmågan att känna tillit till en kärlekspartner, varierar det från individ till individ i 

studien precis som resultaten från tidigare forskning. Duran-Aydintug (1997) menar till 

exempel att barn med separerade föräldrar har svårigheter med tilliten i en kärleksrelation, 

medan bland andra Southworth och Schwartz (refererad i King, 2002) menar att det inte finns 

något samband mellan en separation och en individs förmåga att känna tillit 

Författarna fann i analysen ett mönster som tyder på att individerna tagit efter deras 

föräldrars beteenden. I flera av fallen var det oönskade beteenden som individerna hade 

upplevt vara negativa i sina föräldrars relationer men som de själva hade använt sig av i deras 

egna kärleksrelationer. Den upptäckten stärks av tidigare studier (Amato & Deboer,2001; Cui 

& Fincham,2010; Wallerstein et al., refererad i Amato, 2003) som beskriver att barn tar efter 

deras föräldrars beteenden och sätt att interagera med andra människor och hantera konflikter. 

Resultatet i föreliggande studie visade också på att de oönskade beteenden som individerna 

var medvetna om att de tagit efter deras föräldrar upplevdes vara mycket svåra att bli av med 

eller lära om till mer önskvärda beteenden. 

Sju av de åtta individerna i studien har gått i terapi. Trots att terapin inte varit direkt 

kopplad till separationen så upplevde individerna att det hade hjälpt dem hantera problem och 

känslor kopplade till separationen. Flera av individerna hade en önskan om att fortsätta gå i 

terapi. Det var generellt viktigt att få prata med någon utomstående som de inte hade någon 

relation till och många kände en lättnad i att få berättat för sig att det skulle bli bra. Snyder 

(1999) beskriver vikten av att närma sig sina känslor i jobbiga situationer vilket ökar 
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möjligheten att nå positiva lösningar på problem. Att skriva ner eller prata om sina känslor 

och upplevelser underlättar om måendet ska kunna förbättras. 

Slutligen visade det sig att det har varit av stor betydelse för individernas förmåga att 

hantera separationen, möjligheten att lösa problem samt skapa positiva känslor om de har 

varit omgivna av goda förebilder eller andra positiva människor. Sju av åtta individer 

upplevde att det varit avgörande för deras framtid och hur viktigt det hade varit att ha någon 

eller några att samtala med men även möjligheten att kunna ta efter mer positiva beteenden än 

vad föräldrarna kunnat uppvisa. Förebilderna bestod av personer som individerna kommit i 

kontakt med utanför familjen men även andra vuxna så som vänners föräldrar eller 

bonusföräldrar som funnits i deras närhet. Detta stärks av Snyder (1999) som beskriver att 

personer som har ett socialt nätverk har lättare att hantera och bearbeta situationer som 

upplevs svåra. 

Metoddiskussion 

En semistrukturerad intervjuform valdes för att individerna med egna ord skulle 

beskriva deras upplevelser kring fenomenet separation. Då det endast fanns vissa 

förutbestämda frågor och stort utrymme för följdfrågor minskade risken att gå miste om 

användbar och viktig information. Ett målstyrt urval användes som omfattade vissa kriterier 

som individerna var tvungna att uppfylla för att kunna medverka i studien (Larsson, 1986). 

Intervjuerna genomfördes i ett bokat grupprum vid ett av stadens bibliotek för att ge 

individerna möjlighet att svara på frågorna i en lugn miljö. 

Inom kvalitativ forskning finns det fyra delkriterier som bör uppfyllas för att stärka 

studiens tillförlitlighet (Bryman, 2011). Kriterierna är motsvarigheten till kvantitativa studiers 

validitet. Dessa kriterier är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka 

och konfirmera. För att stärka trovärdigheten i studien skickade vi resultatet till de deltagande 

individerna för deltagarvalidering. Författarna är dock medvetna om att fenomenet är av 
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känslig karaktär och att det därmed finns en risk att respondenterna inte känner trygghet i att 

dela med sig om hur de verkligen har upplevt en separation. Kriteriet om överförbarhet 

uppfylls till viss del då de åtta individerna med olika perspektiv, ålder samt kön, har svarat på 

liknande sätt. Det finns dock inga garantier för att resultatet skulle se likadant ut om studien 

genomfördes i andra miljöer. Författarna anser att studiens pålitlighet är god då samtliga delar 

av forskningsprocessen är utförligt beskrivna under metodavsnittet samt resultatet 

överensstämmer med viss tidigare publicerad forskning kring fenomenet separation. 

Författarna har inte medvetet låtit sig påverkas av varken teoretisk inriktning eller personliga 

åsikter. Författarna har förvisso personliga erfarenheter av separationer men har agerat i god 

tro och därmed också uppfyllt kriteriet att styrka och konfirmera.  

Då fenomenet som skulle studeras kan uppfattas som känsligt var det viktigt för 

författarna att följa de etiska principerna. Detta uppfylldes genom att respondenterna fick ta 

del av den information som författarna ansåg vara nödvändig för att kunna delta i studien. 

Samtliga respondenter fick förklarat för sig att medverkan var frivillig och de när som helst 

under studiens gång fick avbryta sin medverkan. Den information som samlades in kunde inte 

nås av obehöriga och de medverkande gavs ett annat namn i studien för att stärka 

konfidentialiteten. Det material som samlades in användes enbart för att kunna besvara 

föreliggande studies syfte och förstördes i samband med att studien avslutades. Författarna 

anser sig, genom att ha delgivit respondenterna denna information, ha uppfyllt de etiska 

principerna.  

Separationer kan upplevas vara svåra att prata om och författarna förstod att det 

eventuellt kunde uppstå funderingar efter avslutad intervju. De uppmanade därför 

respondenterna i missivbrevet att höra av sig till någon av de angivna mailadresserna om det 

skulle ske. För att minska eventuellt obehag hos respondenterna och försöka öka känslan av 

trygghet under intervjun valdes det en lugn och avskild miljö.  
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Enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns och Wängnerud (2017) är syftet med 

kvalitativa studier att se till individers upplevelser och inte hur väl resultaten går att 

generalisera till den stora massan. Hur stort antal individer som bör intervjuas är svårt att 

definiera då det beror på vad som ska studeras, men grundidén är att forskaren ska fortsätta 

intervjua individer tills dess att studien känns mättad. I föreliggande studie hade antalet 

individer kunnat utökas för ytterligare perspektiv, men då svaren upplevdes mättade ansågs 

det av författarna vara tillräckligt. En möjlig svaghet med studien är rekryteringsprocessen då 

författarna endast nådde individer som studerar eller jobbar vid ett universitet samt som själva 

anmälde sitt intresse att delta. Det skulle kunna ha påverkat resultatet. Samtidigt stämmer 

mycket av tidigare forskningsresultat överens med det resultat som presenteras i föreliggande 

studie. Det kan bero på att en del av forskningen är genomförd av studenter vid andra 

universitet och skulle därmed kunna vara anledningen till likvärdiga resultat. En annan aspekt 

är tiden. Det är tidskrävande att intervjua individer men också att transkribera mängden data 

vilket bidrog till varför antalet medverkande stannade vid åtta. Det togs ingen hänsyn till jämn 

könsfördelning då det inte är relevant för studiens syfte men skulle kunna vara en brist då det 

har antytts finnas vissa skillnader mellan könen i upplevelsen av en separation. Det finns 

däremot en stor spridning i ålder vilket bidrar till ökad förståelse för fenomenet. 

För att inte gå miste om viktig information användes verbatim transkribering vilket 

innebär att alla uttalade ord, även ord som “um” och “ehm”, skrivs ned (Globalme, 2018). På 

så sätt blir det lättare att fånga individers reaktioner och beteenden som annars riskeras att 

förloras och glömmas bort. Dessa ord har dock tagits bort ur resultatet för att underlätta 

läsbarheten. Då författarna utgick från det transkriberade materialet anser de inte att det har 

påverkat tolkningen av materialet.  

En begränsning med studien skulle kunna vara att ingen av författarna har särskilt stor 

erfarenhet av att genomföra intervjuer och kan därmed ha gått miste om viktig information på 
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grund av detta. Vidare finns det en begränsning i antalet perspektiv av upplevelser kring 

separationer. Det kunde ha inkluderats ytterligare perspektiv för att få ökad förståelse för 

fenomenet. Något som skulle kunna ha förbättrats är formuleringen av frågan ”Upplever du 

att du har svårt att känna tillit till människor?” då den kan upplevas vara ledande. Detta 

upptäcktes först efter att intervjuerna hade genomförts och skulle kunna ha påverkat resultatet. 

Skulle studien replikeras bör denna fråga omformuleras.  

Styrkor med studien är att det är ett relevant område som påverkar en betydande del av 

befolkningen. Ingen av individerna har tidigare deltagit i en liknande studie och därmed tillför 

de ett helt nytt underlag för upplevelser av en separation. Ytterligare en styrka med studien är 

att den innehåller flera perspektiv gällande separationer, dels de med separerade föräldrar, 

dels de som själva separerat och slutligen de som har både separerade föräldrar och själva har 

separerat. 

Vidare forskning och kliniska implikationer 

Det behövs forskning gällande skillnaden mellan de som bara haft en förälder med god 

anknytning och de som haft två föräldrar men där anknytningen till ena föräldern har varit 

bristande. Det kan också vara viktigt att belysa hur varje förälder har gått in i kärleksrelationer 

utifrån sitt eget anknytningsmönster för att kunna dra slutsatser kring hur det i sin tur har 

påverkat förmågan att bibehålla relationen eller separera. Vidare hade det varit intressant att 

undersöka skillnaden mellan upplevelser av separationer utifrån de två biologiska könen då 

resultatet i föreliggande studie antydde att det förekommer vissa skillnader i hur de har 

hanterat separationen. Författarna har inte hittat någon forskning kring detta men tror att, om 

det undersöktes, hade kunnat hjälpa till att lägga en grund för hur barn som genomgår en 

separation kan få bättre hjälp att må bättre samt lättare att gå vidare.  

           Det skulle vara intressant att göra en longitudinell studie på syskon i familjer där 

föräldrarna separerat för att se hur upplevelsen kring skilsmässan påverkat barnen beroende 
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på i vilken ålder barnen var vid deras föräldrars separation. Det hade även varit intressant att 

studera hur ensambarn med separerade föräldrar påverkas relativt de som har haft ett eller 

flera syskon att luta sig mot.   

Författarna anser att föreliggande studies resultat kan användas för vidare forskning 

om upplevelser av en separation och i ett senare stadie ligga till grund för att bättre kunna 

hjälpa barn att ta sig igenom föräldrarnas separation och minska psykisk ohälsa.
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

-Hur gammal är du? 

-Hur upplever du att skilsmässan har påverkat dig? 

Anledning 

-Vad upplever du var orsaken till skilsmässan? 

Process  

-Hur upplevde du att skilsmässan var under tiden som den genomfördes, det vill säga själva 

processen? 

-Hur har boendesituationen sett ut?  Har du/ dina barn bott varannan vecka, varannan helg etc. 

Konsekvenser 

-Hur upplever du att det har påverkat dina relationer? 

-Har det påverkat hur du ser på andras relationer? 

-Har upplevelsen kring skilsmässan fått dig att ta dig ur en relation tidigare än du har velat? 

-Har det fått dig att stanna kvar i en relation längre än vad du velat? 

-Upplever du att skilsmässan har påverkat din syn på att ingå i äktenskap? 

-Upplever du att du har svårt att känna tillit till människor? 

-Upplever du att du har utvecklat sätt att hantera separationer och konsekvenser av 

separationer? Både positiva och negativa. 

-Hur upplever du att din relation till dina vårdnadshavare är? 

-Upplever du att du tagit efter beteenden som dina föräldrar har? 
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Bilaga 2 

Missivbrev 

Hej! 

Vi är två studenter som läser kandidatkursen i psykologi vid Örebro universitet. Vi 

skriver just nu en C‐uppsats med syftet att få kunskap om hur upplevelsen av en 

separation kan påverka en individ. För att kunna delta i denna undersökning måste du 

ha erfarenhet av en separation genom att till exempel vara barn till föräldrar som har 

separerat, vara den som själv har genomgått en separation, vara anhörig till någon som 

har separerat eller mött människor som har separerat i ditt arbete. 

Du som respondent är anonym i studien. Du kan när som helst under intervjun välja att 

avbryta din medverkan då ditt deltagande är frivilligt. Det material vi samlar in kommer 

endast användas till studiens ändamål och resultatet kommer sedan att presenteras på 

ett sådant sätt att enskilda svar inte kommer kunna härledas till dig som enskild individ. 

Resultatet kommer att publiceras i DIVA‐portal och när studien är klar kan du få ta del 

av resultatet om så önskas. Du samtycker till att medverka i studien genom att svara på 

våra frågor i intervjun. Intervjun kommer att spelas in i bearbetningssyfte, men 

materialet kommer förstöras i samband med att studien avslutas. Eventuellt kan 

kompletterande frågor behöva göras efter intervjun. 

Vi förstår att separationer kan vara svåra och känsliga att prata om och det kan dyka 

upp saker även efter intervjun som kan kännas jobbiga. Du är mer än välkommen att 

kontakta oss efteråt om det skulle ske och du känner att du behöver få prata om det! 

 

Malin Ekblom onnes87@hotmail.com 

Ninni Erixon erixonninni@gmail.com 

 


