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Abstract 

Jenny Ahlberg (2009): Efter kärnfamiljen. Familjepraktiker efter skilsmässa. Örebro 
Studies in Sociology 11 

This dissertation is about post-divorce families. The central question is how family is 
constructed after divorce. The aim is to study how family relationships are negotiated, 
transformed and reproduced after the separation. The research is based on 24 in-depth 
interviews with twelve young adults, between the ages of 21 and 29, with divorced 
parents. Their narratives about their families are analysed using a theoretical framework 
inspired by the individualization theories (Beck & Beck-Gernsheim 2001; Giddens 1997, 
1995) and the doing family perspective (Morgan 1996; Silva & Smart 1999a), especially 
focusing on the concepts of negotiation and family practices. More specific questions 
raised in the dissertation are how are family boundaries drawn by the young adults? How 
do the interviewees understand the new organization of their families, which has been 
renegotiated after the separation? What perception of motherhood and fatherhood can be 
found in the narratives? And, finally, to what extent are family relationships after divorce 
negotiated in the way that the individualization theories claim?  

The results show a quite complex picture of family life after divorce. While both parents 
are often described as participating parents, the family practices after divorce appear 
clearly gendered. The mother’s involvement in taking care of the child seems not to be 
negotiable in the same way as the father’s. Hence, motherhood appears natural and taken 
for granted to a much greater extent than fatherhood. The negotiations between the 
parents after divorce can be of both an explicit and implicit character according to the 
narratives, but yet another kind of negotiation are the indirect negotiations. In these 
negotiations, the child is used as a go-between or carrier, a position that seems to limit 
their own possibility to participate in the decision making. Another aspect that seems to 
diminish children’s participation is the principle of loyalty to both their biological parents. 
The results also show that the children’s living arrangements after divorce are 
characterized by changes and renegotiations rather than being permanent. The parents’ 
new partners are described in different ways in the narratives, however, they are often seen 
as turning points that have a major influence on the family relationships. The nuclear 
family as a normative ideal is present in all the interviews but in different ways. While 
some express an explicit critique of it, others regard it as something that they want for 
themselves in the future. What constitutes a family according to the narratives? Firstly, 
blood ties and formal relationships are pointed out. Secondly, the feeling of solidarity and 
closeness is viewed perhaps as the most evident element of family life. This feeling can be 
created by open communication as well as by spending time together on a regular basis. 
Thirdly, growing up together and/or sharing everyday life practices are also considered as 
vital to develop and maintain close family ties. This means that the family boundaries after 
divorce are renegotiated over time rather than permanent. These negotiations take place in 
a certain context, where gender norms, earlier experiences and other social relationships 
play an important role.  

 

Key words: post-divorce families, family boundaries, children’s perspective, family 
practices, negotiations, gender, participation, individualization 
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1. Inledning 
� � �

Mina föräldrar skilde sig när jag var tre år gammal. När jag var femton fick 

jag min första sladdsyrra, när min mamma träffade Lasse. Två år senare var 

det dags för nästa syrra. Då hade pappa träffat Ulla. Några år senare 

separerade farsan och Ulla. Ulla träffade Anders som hon fick tvillingar med. 

Pappa, å sin sida, träffade Bella, som också hade en dotter sedan tidigare. 

(För att göra det nya hushållet lite mer komplicerat heter Bellas dotter lika-

dant som min pappas dotter) Hennes pappa – Bellas dotters alltså – har fått 

dottern Irma sedan han och Bella flyttade isär (Svensson 2005:273). 
�

�

Familjelivet i dagens Sverige karaktäriseras av en mångfald konstellationer och 

familjemönster. Det är långt ifrån självklart att människor lever i det vi brukar 

kalla kärnfamiljer bestående av en mamma, en pappa och gemensamma 

(biologiska) barn. Många barn lever till exempel största delen av sin uppväxt med 

en förälder. Fortfarande utgör emellertid kärnfamiljen den vanligaste familje-

formen, om vi ser till barnfamiljer, eftersom drygt 70 procent av alla barn bor med 

båda sina ursprungliga föräldrar (SCB 2007:15). Citatet ovan är hämtat från 

boken Uppdrag: Familj- Berättelser från en ny generation familjer (Salmson 2005) 

och illustrerar både det föränderliga i familjelivet och, åtminstone delvis, de 

komplexa familjekonstellationer som kan uppstå efter en separation. Det ger också 

en bild av hur familjemedlemmar kan beskriva sina familjer. Styvfamiljer, 

ombildade familjer och länkade familjer är olika benämningar på familjer efter 

skilsmässa och det är dessa familjer som är i fokus i den här avhandlingen. 

Närmare bestämt är det vuxna skilsmässobarns berättelser om sina 

barndomsfamiljer som studeras. Den övergripande frågan som ställs är hur familj 

konstrueras efter skilsmässa.  
 

Familjer och separationer 

Under 2006 var 46.000 svenska barn med om en separation, vilket utgör cirka tre 

procent av alla barn i Sverige som lever med sammanboende föräldrar.1 Andelen 

barn som är med om en separation mellan föräldrarna har dock minskat något vid 

en jämförelse av de senaste tio åren (SCB 2007:127). Drygt en fjärdedel av alla 

barn mellan 0–18 år i Sverige har separerade föräldrar eller föräldrar som aldrig 
������������������������������ ������������������

� Jag använder skilsmässa och separation som synonymer i denna text. Skilsmässa åsyftar alltså inte 
bara upplösning av äktenskap utan även upplösning av ett samboförhållande.  
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har bott tillsammans. Det finns dock stora skillnader mellan små barn och äldre 

barn, ju äldre barnet är desto vanligare är det att barnets föräldrar inte lever 

tillsammans. Omkring 40 procent av de äldre tonåringarna lever i andra familje-

konstellationer än kärnfamiljer (SCB 2005:18, SCB 2007:15).  
 

Fjorton procent av alla barn bor med en ensamstående förälder medan sju procent 

bor tillsammans med en förälder i en så kallad ombildad familj där föräldern bor 

tillsammans med en ny partner.2 Ungefär fem procent av alla barn bor växelvis 

ungefär lika mycket hos båda föräldrarna (SCB 2005:17). Att barnets biologiska 

föräldrar bor ihop är alltså inte en självklarhet även om den vanligaste familje-

formen är kärnfamiljen.  
 

Det är ett tydligt mönster att barn i större utsträckning bor med modern efter en 

separation. Av de barn som bor med en ensamstående föräldrar bor en stor 

majoritet (cirka 86 procent) med en ensamstående mamma (SCB 2005:17f). Vi kan 

dock urskilja en klar trend vad gäller barns boende efter en föräldraseparation, det 

blir allt vanligare att barnen bor växelvis ungefär lika mycket hos båda föräldrarna 

(SCB 2007:128).3 Endast en procent av alla barn med separerade föräldrar bodde 

1984-1985 växelvis ungefär lika mycket hos båda föräldrarna, medan motsvarande 

andel 2003–2004 var hela 20 procent (SCB 2005:20). I den här avhandlingen 

studeras vuxna skilsmässobarn som har bott med båda sina ursprungliga föräldrar 

efter separationen, men organiseringen av boendet har dock sett ganska olika ut.  
 

Familjelagstiftningen spelar en avgörande roll för hur familjelivet efter skilsmässa 

utformas. De senaste decennierna har karaktäriserats av betydande förändringar av 

den svenska föräldrabalken med avseende på vårdnad av barn, barns boende och 

umgänge med föräldrar. En av de kanske viktigaste förändringarna kom 1983 då 

vårdnadsformen gemensam vårdnad gjordes obligatorisk för gifta par som begärde 

skilsmässa (Prop. 1981/82:168, jmf Prop. 2005/06:99). Ytterligare en central 

ändring gjordes 1998 då domstolarnas möjlighet att besluta om gemensam 

vårdnad, även om en förälder motsatte sig det, vidgades. Efter en betydande kritik 

mot lagstiftningen (Motion 1997/98:L9), framför allt eftersom den möjliggjorde att 

även föräldrar (vanligen fäder) som misshandlat den andra föräldern kunde få rätt 

������������������������������ ������������������
2 Det är dock en underskattning av andelen ombildade familjer eftersom familjer där barn bor med 
en förälder och dennes sambo (som inte har gemensamma barn) inte räknas som ombildad familj, 
utan som familjer med ensamstående förälder (SCB 2007:17). 
� Det finns vissa intressanta skillnader, till exempel visar det sig att vid en jämförelse mellan 
arbetarhushåll och tjänstemannahushåll är växelvis boende vanligare i tjänstemannahushållen 
medan ensamstående förälder är vanligare förekommande i arbetarhushåll (SCB 2005:21). 
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till gemensam vårdnad, skedde ytterligare förändringar av föräldrabalken 2006. 

Den nya föräldrabalken från 2006 innebär att gemensam vårdnad inte betraktas 

som en självklarhet på samma sätt som tidigare när föräldrarna tvistar om 

vårdnad, boende och umgänge (Föräldrabalk 6 kap.). Trots vissa förändringar kan 

vi konstatera att svensk familjepolicy sedan slutet av 1970-talet har kännetecknats 

av tanken om barns rätt till båda sina föräldrar i sitt vardagliga liv, vilket har 

relaterats till tanken om barnets bästa (jmf Ahlberg m.fl. 2008:84f, Eriksson 

2002:10).4  
 

Familj – från tydlig enhet till flytande praktiker 

I den här studien riktas intresset mot vuxna skilsmässobarns perspektiv på sina 

familjer. Vad menar vi då egentligen när vi talar om ’familj’? En vanlig vardags-

uppfattning är att familj är liktydigt med den heterosexuella kärnfamiljen, 

bestående av mamma-pappa-barn. Familjebegreppet kan dock också ges en 

betydligt vidare innebörd och innefatta ensamstående föräldrar med barn, 

ombildade familjer, samkönade par, parförhållanden utan barn, storfamiljer som 

inkluderar mor- och farföräldrar etc. Inom sociologin var det under mitten av 

1900-talet ett vanligt synsätt att se ’familjen’ som en plats för återhämtning, en 

privat vrå där man kunde dra sig undan det offentliga livet och uppleva kärlek, 

trygghet och gemenskap (Roman 2004:25). Detta synsätt kom emellertid att 

kritiseras skarpt från feministiska forskare som framhöll familjen som en arena för 

arbete, könsförtryck och motstridiga intressen snarare än harmoni och rekreation 

(Bäck-Wiklund 2003:21, Roman 2004:47f).   
�

Familjebegreppet som sådant har diskuterats flitigt inom familjesociologin och 

genusforskningen under senare decennier. Medan vissa har förespråkat att vi helt 

bör lämna begreppet och istället använda andra mer fruktbara begrepp för att 

förstå nära relationer, har andra argumenterat för att familjebegreppet bör behållas 

om än i nya tappningar. Kritikerna mot familjebegreppet har framför allt betonat 

att det tenderar att framstå som normativt laddat med tydliga kopplingar till den 

heterosexuella kärnfamiljen och att begreppet på det sättet skymmer andra 

familjeformer (Roman 2004:12). Jag menar dock att det är fruktbart att tala om 

familj och familjeliv, men jag vill understryka att jag inte betraktar ’familjen’ som 

en färdig och fast enhet samt att jag tar avstånd från den normativa kopplingen till 

kärnfamiljen (jmf Levin 1994:16ff). Istället kan vi tala i termer av familjepraktiker 

������������������������������ ������������������
� För en diskussion om familjepolitikens och familjelagstiftningens utformning under tidigare 
decennier, se till exempel Lundqvist (2007). 
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som betonar de vardagliga praktikerna och det föränderliga i familjelivet (jmf 

Morgan 1996, Smart & Neale 1999). På det sättet öppnar vi för att inkludera 

olika familjekonstellationer, vilket är viktigt eftersom människor idag lever i en 

mängd olika familjer (jmf SCB 2005, SCB 2007).     
�

Utifrån den diskussion som har förts, och fortfarande förs, inom forskning om 

familj och nära relationer kan ett antal olika sätt att se på familj urskiljas. Ett 

exempel är just att betrakta familj som en fast och tydligt avgränsad enhet som 

definieras utifrån blodsband och biologi. Ett annat är att se familj som en 

organisation med gemensamma resurser. Ytterligare exempel är när familj ses som 

ett nätverk, som kan bestå av en mängd sociala relationer, eller när den betraktas 

som något flytande och föränderligt, som konstitueras i det vardagliga livet (jmf 

Ahrne 1994, Bäck-Wiklund & Johansson 2003, Morgan 1996, Smart & Neale 

1999). Dessa synsätt behöver inte nödvändigtvis utesluta varandra utan tvärtom 

finns det ofta överlappningar. 
�

I den här avhandlingen utgår jag främst från det sistnämnda perspektivet där familj 

ses som något som ”görs” i vardagshandlingarna, det vill säga det synsätt som på 

engelska kallas doing family� (Silva & Smart 1999:7). Med det perspektivet kan vi 

betona det föränderliga i familjelivet, snarare än det statiska, och framför allt 

fokusera på de vardagliga praktikerna. Familj blir med andra ord något som görs 

och förhandlas fram i familjepraktikerna. I den här avhandlingen studerar jag hur 

vuxna skilsmässobarn konstruerar sina familjer efter skilsmässan genom att 

undersöka deras berättelser om sina familjer. Det blir därför särskilt intressant att 

studera hur de beskriver de vardagliga praktikerna efter skilsmässan. 
�

Att familjelivet i det senmoderna samhället utmärks av förändring och förhandling 

framhålls också av sociologerna Anthony Giddens, Ulrich Beck och Elisabeth Beck-

Gernsheim. Såväl Giddens (1995) som Beck och Beck-Gernsheim (2001) relaterar 

förändringarna av familjelivet till förändringar i det övriga samhället och 

framhåller att det som genomsyrar det senmoderna samhället, och som blir särskilt 

tydligt i de intima relationerna, är individualiseringsprocessen (Beck och Beck-

Gernsheim 1995:5). Familj, eller närmare bestämt äktenskap eller kärleks-

förhållanden, beskrivs i individualiseringsteorierna som produkter skapat av 

individerna och av karaktären ”tills vidare”. Individualiseringsteorierna uttrycker 

������������������������������ ������������������
� Eftersom det inte finns någon bra översättning av doing family har jag i stor utsträckning valt att 
behålla den engelska termen. I undantagsfall, när det tycks mer lämpligt, används också den mindre 
tillfredställande översättningen ”att göra familj”. 
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en tämligen optimistisk inställning till framtiden och framhåller att de senmoderna 

familjeformerna blir alltmer förhandlingsorienterade och demokratiska. Allt fler 

frågor, så gott som alla, blir föremål för förhandling i familjer, istället för att det är 

traditioner och normer som styr. Medan Giddens använder begreppet ”den rena 

relationen” för att synliggöra det (Giddens 1995:123) talar Beck och Beck-

Gernsheim om ”den förhandlade familjen” (Beck & Beck-Gernsheim 1995:2). 

Begreppet ”förhandlingsfamilj”, som är ett vanligt begrepp inom svensk 

familjeforskning, är också nära kopplat till dessa tankar (jmf Bäck-Wiklund & 

Lundström 2001:45, Sjöberg 2000:44,55). Individualiseringen medför, påpekar 

Giddens och Beck och Beck-Gernsheim, att män och kvinnor i ökande utsträckning 

frigörs från de traditionella könsrollerna som var typiska för det industriella 

samhället och kärnfamiljen (jmf Beck & Beck-Gernsheim 1995:6). Tillsammans 

med begreppet ”familjepraktiker”, som nämndes ovan, utgör individualiserings-

teorierna den teoretiska ramen för den här studien. Jag menar att teorin om 

individualiseringen, och speciellt idén om den förhandlade familjen, blir särskilt 

intressant gällande familjer efter en separation. 
�

Inom svensk familjeforskning har många studier behandlat förhandlingar och 

arbetsfördelning inom familjer (jmf Ahrne & Roman 1997, Björnberg & Kollind 

2003, Magnusson 2006, Holmberg 1993, Bekkengen 2002, Bäck-Wiklund & 

Bergsten 1997). Ofta har fördelningen av hemarbetet i relation till yrkesarbetet och 

förklaringar till denna arbetsdelning varit i fokus. Därmed är det främst vuxnas 

och föräldrars upplevelser och erfarenheter som har studerats.� Det finns emellertid 

en lucka i forskningen gällande barns deltagande i och upplevelse av familjers 

vardagliga förhandlingar. Varken inom den empiriska svenska familjesociologin 

eller inom sociologisk teori har barns delaktighet behandlats i någon särskild 

utsträckning.� Visserligen har till exempel Giddens till viss del diskuterat barns 

deltagande i ”den demokratiska familjen”. Han framhåller, som vi ska studera 

närmare senare, att relationen mellan föräldrar och barn, liksom övriga relationer 

mellan människor i privatlivet, håller på att demokratiseras. Men längre än så 

kommer han egentligen inte i sitt tämligen abstrakta resonemang. Jag menar att 

barns delaktighet i förhandlingar i familjer är något som borde utforskas mer, 

framför allt empiriskt, eftersom barn också är medskapare av familjerelationerna. 

Överhuvudtaget är barns erfarenheter av och berättelser om sina familjeliv ett 

område som forskningen ännu har en relativt begränsad kunskap om, även om 

������������������������������ ������������������
� Vanligt är också att det främst är heterosexuella förhållanden som studeras i familjeforskningen. 
� Ett tydligt exempel på detta är att antologin Nätverksfamiljen (2003), som beskriver nya 
familjemönster ur en rad olika perspektiv, inte har ett enda kapitel som behandlar barn och barns 
perspektiv på familjerelationer (Bäck-Wiklund & Johansson 2003).  
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barnperspektivet har vuxit sig starkare inom familjeforskningen under de senaste 

decennierna (Bäck-Wiklund & Lundström 2001:18). Inte minst har barns 

erfarenheter av familj studerats inom det som brukar benämnas som ”the new 

childhood studies” (Alanen 1992), där bland annat barns erfarenheter av 

föräldrars arbete respektive arbetslöshet (Näsman & von Gerber 1996), barns syn 

på kön och familj (Halldén 2001) samt barns upplevelser av våld i familjer har 

studerats (Eriksson 2007). Det finns dock inte särskilt mycket kunskap om barns 

erfarenheter av separationer (jmf Smart m.fl. 2001:20,41, Sjöberg 2000:53ff). Med 

min studie, som undersöker vuxna skilsmässobarns erfarenheter, vill jag bidra till 

att fylla den kunskapsluckan. 

 

Det finns några exempel på forskning om vuxna skilsmässobarn. Till exempel har 

vuxna skilsmässobarns erfarenheter av skilsmässan undersökts av familje-

terapeuterna Gunnar Öberg och Bente Öberg i studien Vuxna skilsmässobarn 

berättar (2002). Andra studier om vuxna skilsmässobarn handlar snarare om hur 

separationen har påverkat deras psykiska välbefinnande i vuxen ålder (jmf Gähler 

1998). Sociologerna Carol Smart, Bren Neale och Amanda Wade (2001) har 

undersökt skilsmässobarns erfarenheter och familjeföreställningar i den brittiska 

kontexten och de har studerat såväl yngre barn som unga vuxna.	  
�

Familj och förhandlingar efter en separation       

Ombildade familjer, styvfamiljer och länkade familjer (Liljeström & Kollind 1990, 

Levin 1994, Sjöberg 2000)� utgör som sagt olika benämningar på familjer efter 

skilsmässa där barnets föräldrar har separerat och sedan bildat nya hushåll.
 

Samtidigt som barnet ur ett perspektiv får två familjer efter en separation kan det 

också ses som att mamman och pappan fortfarande utgör barnets familj utifrån 

barnets egna perspektiv (Sjöberg 2000:20, Smart m.fl. 2001:42).  
�

Efter en skilsmässa uppstår en helt ny familjesituation. Nya lösningar och 

organiseringar måste beslutas om och upprättas, ofta i en kontext som är oerhört 

komplex och med många känslor inblandade. Trots separationen måste 

föräldrarna kommunicera med varandra och finna lösningar kring det 

������������������������������ ������������������
	 Jämför Gorell Barnes m.fl. (1998) som behandlar vuxna som vuxit upp i styvfamiljer i 
Storbritannien i en longitudinell studie. 

 Här är det viktigt att påpeka att begrepp som ombildad familj och styvfamilj, inte är neutrala på 
något sätt. Genom att tala om ombildad familj gör man det i relation till kärnfamiljen, det blir 
alltså kärnfamiljen som utgör utgångspunkten. Jag har valt att istället tala om familjer efter 
skilsmässa. 
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gemensamma barnet (Thompson & Amato 1999). Det kan också uttryckas som att 

föräldrafunktionen finns kvar även efter en separation, medan familjefunktionen 

inte gör det (Hydén & Hydén 2002:40). Detta, att finna lösningar kring barnet, 

betyder följaktligen att föräldrarna på något sätt måste försöka komma överens 

och bestämma hur de vill göra. Detta kan ske genom olika former av förhandlingar 

mellan föräldrarna. Förhandlingarna kan ske på olika sätt, antingen genom 

explicita diskussioner eller genom mera implicita förhandlingar, det vill säga tydligt 

uttalade eller mer underförstådda. 
�

Det kommer dessutom ofta in nya personer i familjelivet efter en separation, såsom 

nya partners till föräldrarna och deras barn, vilket bidrar till ytterligare för-

ändringar i de sociala relationerna (jmf Smart 2001:68, Moxnes 2003:98f). De nya 

”familjemedlemmarna” kan också bli delaktiga i de vardagliga förhandlingarna i 

familjerna. I familjer efter skilsmässa måste det beslutas om en rad olika frågor 

som rör vardagslivet, såsom ekonomi, boende, inköp, barnuppfostran, barnets 

förflyttning mellan föräldrarnas bostäder, semester, firandet av högtidsdagar etc. 

Förhandlingarna och beslutsfattandet kan delas in i å ena sidan frågor av praktisk 

karaktär, såsom ekonomi och boende, och å andra sidan frågor som berör normer 

och värderingar som kan handla om uppfostran och föräldraskap (Hydén & 

Hydén 2002:13). I den här studien behandlas båda dessa aspekter som tenderar att 

vara sammanflätade.�� När lösningar om praktiska frågor beslutas, förhandlas 

också familjerelationerna i sig fram. I dessa förhandlingar är normer om till 

exempel familj, moderskap och faderskap närvarande (Björnberg & Kollind 

2003:47f).  
�

Eftersom skilsmässobarn ofta ingår i två hushåll kan de få uppleva förhandlingar 

och beslutsfattande såväl�inom de båda hushållen som mellan mamma- och pappa-

hushållet (jmf Sjöberg 2000). Förhandlingarna i familjer efter skilsmässa skiljer sig 

till en viss del från förhandlingar som sker inom en kärnfamilj samtidigt som det 

finns många likheter. Den kanske största skillnaden är att förhandlingar efter en 

skilsmässa kan vara hushållsöverskridande och att fler personer är möjliga 

deltagare i förhandlingarna. Det är rimligt att förutsätta att det i de nya familjer 

som bildas efter en skilsmässa ställs stora krav på familjemedlemmarnas förmåga 

������������������������������ ������������������
�� Föräldrarnas kommunikation och samarbete efter en separation är något som har undersökts av 
SCB i Undersökningen om levnadsförhållanden (ULF). De flesta tillfrågade föräldrar menar att de 
kommer väl överens och många uppger också ha täta kontakter i frågor som rör barnet (varje 
vecka). Bäst verkar samarbetet mellan föräldrarna vara för de barn som bor växelvis ungefär lika 
mycket hos båda föräldrarna, medan det verkar vara sämst för de barn som bor i en ombildad 
familj med en förälder (SCB 2005:23). Hur barnen uppfattar föräldrarnas samarbete framkommer 
emellertid inte i rapporten. 
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att kommunicera (Hydén & Hydén 2002), särskilt i familjer där föräldrarna har 

gemensam vårdnad om barnet (jmf Thompson & Amato 1999:xviii). Där kräver 

situationen att föräldrarna kommunicerar med varandra eftersom de delar på det 

vardagliga ansvaret för barnen.�� I synnerhet ställs det krav på föräldrarnas 

kommunikativa förmåga men jag vill även framhålla kraven på barnen. I familjer 

efter skilsmässa spelar barnet en central roll både som det som förhandlingarna 

handlar om och�som en (potentiell) deltagare i förhandlingarna. Detta, menar jag, 

är ett område som borde utforskas mer och det är precis det jag gör i den här 

studien.  
�

En skilsmässa är ett komplext och mångfacetterat fenomen och kan uppfattas på 

olika sätt beroende på vem i familjen som beskriver den, om det är initiativtagaren 

till separationen, den som blir lämnad, kvinnan eller mannen eller barnet (Gähler 

1998:2). I det här forskningsprojektet riktas intresset mot vuxna skilsmässobarns 

perspektiv på skilsmässan och sitt familjeliv efter föräldrarnas separation. Genom 

djupintervjuer undersöker jag de vuxna skilsmässobarnens erfarenheter av och 

föreställningar om vardagliga förhandlingar och vardagliga praktiker i sina barn-

domsfamiljer.  

 

Den övergripande frågan i studien handlar om att undersöka hur familj 

konstrueras efter en separation. Vilka definieras som familj? Och vilka principer 

för inklusion i familjen framträder i berättelserna? Redan här vill jag emellertid 

betona att jag inte är ute efter någon slags objektiv bild av familjer och deras 

förhandlings- och beslutsprocesser, vad som egentligen hände. Det jag undersöker 

är hur intervjupersonerna beskriver och reflekterar över sina familjer. Jag vill 

tillägga att det enligt min mening inte heller är möjligt att nå objektiv kunskap i 

samhällsvetenskaplig forskning. Vi tolkar alltid en redan tolkad verklighet; den så 

kallade dubbla hermeneutiken (jmf Giddens 1976:79ff). Genom att studera skils-

mässobarnens berättelser om sina familjerelationer får vi kunskap om vuxna 

skilsmässobarns erfarenheter, minnen och föreställningar om sina uppväxtfamiljer 

och i förlängningen hur de konstruerar sina familjer idag. Det är utifrån deras 

verklighetskonstruktioner, minnen och förståelser av sina familjer som de 

orienterar sina handlingar och utformar sina liv (jmf Smart & Neale 1999:44). Det 

innebär att de vuxna skilsmässobarnens berättelser kretsar kring familje-

relationerna i dåtid, nutid och i viss mån också den möjliga framtiden (jmf Kollind 

1990:290).   
�

������������������������������ ������������������
�� Därmed är det inte sagt att de delar lika på ansvaret.  
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Avhandlingens syfte 

Existerande forskning om skilsmässa har i allmänhet antingen fokuserat för-

äldrarna eller studerat yngre barn (jmf Smart & Neale 1999, Sjöberg 2000, 

Moxnes 2003, Butler m.fl. 2003, Levin 1994). Kunskapen om vuxna skils-

mässobarns erfarenheter av sina familjerelationer är som sagt liten.12 Ett syfte med 

min studie är att bidra till kunskapen på detta område. Jag menar att det är viktigt 

att undersöka hur skilsmässobarn i vuxen ålder, och med viss distans till 

uppväxten, reflekterar över sina familjerelationer, fortfarande ur ett barnperspektiv. 
 

Min utgångspunkt i studien tas i individualiseringsteori och särskilt i förhand-

lingsbegreppet (Beck & Beck-Gernsheim 1995, 2001, Giddens 1995). Studien 

behandlar hur vuxna skilsmässobarn hanterar den hårda lektion i 

individualisering som separationen betyder (Beck & Beck-Gernsheim 2001:95). 

Med det menar jag att individualiseringsteorierna, och i synnerhet Beck och Beck-

Gernsheims idé om den förhandlade familjen, blir särskilt intressant gällande 

familjer med barn efter separation. Ett kärleksförhållande tar slut, nya 

organiseringar av familjelivet måste förhandlas fram och upprättas, de sociala 

relationerna omskapas och helt nya sociala relationer byggs upp. Det innebär att 

föräldrarna efter en separation på något sätt måste kommunicera och förhandla 

med varandra om det gemensamma barnet.� Dessa förhandlingar sker mot 

bakgrund av bland annat den svenska familjelagstiftningen och den svenska 

jämställdhetsideologin, men också mot bakgrund av normer om moderskap, 

faderskap och familjeliv.14 En annan utgångspunkt tas i perspektivet doing family, 

som betonar familj bör betraktas som något föränderligt och flytande som ”görs” 

i de vardagliga sociala praktikerna. Begreppet familjepraktiker fångar detta, 

samtidigt som det också understryker att strukturella förhållanden har betydelse 

för familjepraktikerna. Familjepraktiker kan till exempel också vara ”könade” 

praktiker (jmf Morgan 1999:13ff, Smart & Neale 1999:22).  
�

������������������������������ ������������������
12 Till skillnad från exempelvis Michael Gähler (1998) som i sin avhandling bland annat studerar 
skilsmässobarns välmående i vuxen ålder, handlar denna studie snarare om vuxna 
skilsmässobarns syn på förhandlingar och vardagspraktiker i familjerna efter skilsmässan samt 
om deras familjeföreställningar idag. Det som skiljer den här studien från exempelvis Öberg och 
Öbergs undersökning (2001) är att jag använder begrepp från individualiseringsteori och 
perspektivet doing family för att förstå och analysera intervjuerna samt ett narrativt inspirerat 
angreppssätt på intervjuerna. 
� En möjlighet är att en förälder helt avviker efter en separation och inte tar någon del i ansvaret 
för barnet. Då kan det tyckas som att föräldrarna inte måste förhandla eller kommunicera, men 
detta att avstå från diskussionen och att välja icke-kommunikation kan också ses som ett sätt att 
kommunicera eller förhandla.  
14 Självklart utgör också individuella preferenser, föräldrars och barns tidigare erfarenheter och 
föräldrarnas tidigare ansvarsfördelning förutsättningar för förhandlandet efter skilsmässan.  
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Avsikten är att ur ett berättelseperspektiv undersöka hur familjerelationer 

konstrueras, förhandlas fram, transformeras och reproduceras efter en separation. 

Mitt primära forskningsintresse riktas därvid mot de vuxna skilsmässobarnens 

erfarenheter av och föreställningar om förhandlingar i familjerna efter 

separationen, sina familjerelationer, vardagliga praktiker i familjelivet efter skils-

mässan, moderskap och faderskap samt barns delaktighet i familjeförhandlingarna 

såsom de framträder i deras berättelser. De övergripande frågeställningarna är: 

Hur konstrueras ’familj’ efter skilsmässa? Hur dras gränser för vem som definieras 

som ’familj’? Hur framträder de vardagliga förhandlingarna och familjepraktikerna 

i de intervjuades berättelser? Med andra ord är jag intresserad av både hur för-

handlingarna skildras men också av resultatet av förhandlingarna, det vill säga hur 

organiseringen av familjelivet efter skilsmässan framstår i de vuxna skils-

mässobarnens berättelser. I vilken utsträckning är familjerelationerna efter skils-

mässa förhandlade på det sätt som individualiseringsteorierna påstår?���     
�

Bokens disposition 

Boken är indelad i tre delar. Den första delen består av fyra kapitel som tydliggör 

studiens teoretiska och metodologiska perspektiv och utgångspunkter. I kapitel två, 

som kallas Familjepraktiker i det senmoderna samhället, behandlas familje-

relationer i det senmoderna samhället såsom de beskrivs i individualiserings-

teorierna (Beck & Beck-Gernsheim 2001, Giddens 1995). Här förs en diskussion 

om viktiga begrepp i teorierna som är fruktbara för att förstå familjeliv efter 

skilsmässa och särskilt barns position i senmoderna familjerelationer. Kapitlet 

avslutas med en kritisk diskussion, vilken leder in på en diskussion om begreppet 

familjepraktiker och doing family (Morgan 1996, Smart & Neale 1999).  
�

I kapitel tre diskuteras tidigare forskning om familj och nära relationer. Här 

diskuterar jag studier som har undersökt förhandlingar bland sammanboende par, 

forskning som fokuserat förhandlingar mellan föräldrar efter skilsmässa och 

undersökningar av barns erfarenheter av sina familjerelationer, särskilt efter 

skilsmässa.  
�

Kapitel fyra, Barn som relation, behandlar ”den nya barndomssociologin”. Inom 

denna betraktas barn som handlande subjekt och som medskapare i sina familjer. I 

kapitlet diskuteras också hur synen på barn och barndom har förändrats inom 

������������������������������ ������������������
�� Mer precisa frågor ber jag att få vänta med tills de teoretiska perspektiven samt tidigare forskning 
har diskuterats mer utförligt. Se kapitel fem för en presentation av fler preciserade underfrågor.  
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samhällsvetenskaplig forskning, samt framväxten av ovan nämnda forsknings-

tradition. Jag redogör också för den här studiens barnperspektiv, som skiljer sig 

något från den övriga barnforskningen som i huvudsak studerar yngre barn. 

Kapitlet avslutas med en diskussion av de centrala begreppen i studien.  
�

Därefter följer kapitel fem där jag diskuterar studiens design och tillvägagångssätt. 

Det är fråga om en kvalitativ analys av intervjuer med vuxna skilsmässobarn, 

inspirerad av narrativ analys. Jag ger en kortfattad beskrivning av det narrativa 

forskningsfältet, och diskuterar sedan studiens tillvägagångssätt mer konkret. 

Intervjuerna, intervjuguiden, urvalet, analysförfarandet och etiska överväganden är 

några aspekter som behandlas.  
�

Kapitel sex, Skilsmässan, utgör det första av sex analyskapitel och inleder 

avhandlingens andra del. Detta kapitel ska betraktas som en ingång till analyserna. 

Här behandlas separationen och hur de intervjuade som barn fick vetskap om den, 

men också hur de genom den fick omformulera sina relationer till föräldrarna. 

Dessutom behandlas hur föräldrarnas nya partners skildras i relation till skils-

mässan. I kapitel sju diskuterar jag hur den nya organiseringen av familjelivet 

framträder i de vuxna skilsmässobarnens berättelser med särskilt fokus på boendet. 

Kapitlet inleds med en kort sammanfattande diskussion av de förändringar som 

har skett inom den svenska familjelagstiftningen sedan 1970-talet. Därefter 

diskuteras boendet, hemkänsla samt förändringar av boendet över tid.  

 

I kapitel åtta behandlas föräldraskapet och de vardagliga praktikerna efter 

skilsmässan, vilka också relateras till föräldraskapet före skilsmässan. Dessutom 

diskuteras föräldrarnas nya partners delaktighet i omsorgen om barnen. Det sista 

avsnittet i kapitlet behandlar barns delaktighet i hushållsarbetet efter skilsmässan. 

Kapitel nio behandlar hur de vardagliga förhandlingarna i familjerna efter 

separationerna beskrivs i berättelserna, genom att särskilt fokusera på de olika 

förhandlingsarenor och olika former av förhandlingar mellan föräldrarna som 

framträder i intervjuerna. Dessutom diskuteras barns delaktighet i förhandlingarna 

och beslutsfattandet samt föräldrarnas nya partners delaktighet i två olika avsnitt. 

  

I kapitel tio diskuteras typiska familjehögtider såsom jul, födelsedagar etc. Dessa 

högtider kan betraktas som viktiga tidpunkter då familjer träffas och firar 

tillsammans som har en stark symbolisk betydelse. Hur beskrivs högtidsdagarna i 

de vuxna skilsmässobarnens berättelser, vilka inkluderas och vilka exkluderas i 

firandet efter skilsmässan? Hur har dessa firanden förhandlats fram?  
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�

I kapitel elva, Familjekonstruktioner, diskuteras de vuxna skilsmässobarnens 

familjeföreställningar och familjedefinitioner mer i detalj. Hur beskrivs den 

utvidgade familjen i de vuxna skilsmässobarnens berättelser? Vilka betydelser 

tilldelas föräldrarnas nya partners? Kapitlet behandlar dessutom både de vuxna 

skilsmässobarnens generella familjeföreställningar och deras tankar om en fram-

tida, egen familj. Hur dras gränser för vem som definieras som familj och inte? 

Vilka föreställningar har de om framtiden och en, eventuell, egen familjebildning? 

Vad är det som gör familj till att vara familj? Detta kapitel avslutar del två.  
�

Del tre utgörs av ett avslutande kapitel som kallas Efter kärnfamiljen. Där 

diskuterar jag studiens resultat mot bakgrund av dess syfte och teoretiska 

utgångspunkter, och sammanfattar mina viktigaste slutsatser. Diskussionen förs i 

två led. Dels diskuterar jag med utgångspunkt i mina resultat frågor som rör familj 

och demokrati, dels diskuterar jag familjekonstruktioner och familjebegreppet.  
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DEL I 

�

�

2. Familjepraktiker i det senmoderna samhället  

�
�

Divorce is in itself an individualization process for adults as well as for 

children. Children who before divorce were seen as belonging to their parents 

in one home and in a nuclear family, after divorce become individuals with 

legal and economic rights. After divorce the children have to ‘rewrite their 

story’, develop new relations with their parents and siblings and find a new 

place in their mother’s and father’s households (Moxnes 2003:90f). 
�

Vad betyder ’familjen’ i det senmoderna samhället?�� Vad karaktäriserar de sen-

moderna familjerelationerna? Vad händer med barn och barns villkor i det 

senmoderna? Frågor som dessa har diskuterats av flera av de samtida sociologerna. 

I föreliggande avsnitt kommer främst Ulrich Beck och Elisabeth Beck-Gernsheim 

samt Anthony Giddens teorier att behandlas. Den pågående individualiseringen 

beskrivs i deras teorier som utmärkande för senmodernitetens villkor och i följande 

kapitel kommer individualiseringsprocessen att diskuteras, i synnerhet i förhållande 

till familj. Mot bakgrund av diskussionen av individualiseringsteorierna behandlas 

också begreppet familjepraktiker i slutet av kapitlet, vilket jag menar är ett viktigt 

och användbart begrepp för den här studien. 
�

Valet av individualiseringsteorierna motiveras för det första med att de har haft, 

och har fortfarande, stort inflytande på den pågående sociologiska debatten om 

samhällets förändring i relation till ’familjen’. För det andra menar jag att teorierna 

är fruktbara utgångspunkter för den här avhandlingen genom att de, som vi ska se, 

tillhandahåller vissa begrepp som är användbara för analysen av de vuxna 

skilsmässobarnens berättelser. För det tredje ligger styrkan i teorierna i att de 

försöker länka samman de stora förändringstendenserna i samhället med för-

ändringar i familjelivet och på individnivå. Såväl för Beck och Beck-Gernsheim 

������������������������������ ������������������
�� I det här kapitlet, och i resten av boken, kommer jag främst att använda senmodernitet eller det 
senmoderna samhället som begrepp, även om jag är medveten att det främst är Giddens (late 
modernity) som talar om detta (Giddens 1997:11). Beck & Beck-Gernsheim talar snarare om den 
andra moderniteten (second modernity) (Beck & Beck-Gernsheim 2001, Beck & Lau 2005). Men 
för att underlätta läsandet har jag valt att använda begreppet det senmoderna samhället 
genomgående i texten.  
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som för Giddens framstår förändringar av ’familjen’, eller äktenskapet, som en av 

flera förändringar som utmärker det senmoderna samhället (jmf Smart & Neale 

1999:6,14). Det finns emellertid även problematiska antaganden i teorierna vilka 

jag också diskuterar i kapitlet. Mitt val att också använda begreppet familje-

praktiker, och det medföljande perspektivet doing family� motiveras med att det 

utgör ett fruktbart sätt att betrakta familjerelationer, i synnerhet efter skilsmässa, 

genom att det fokuserar praktikerna i det vardagliga livet. Detta möjliggör ett 

inkluderande av olika familjekonstellationer i förståelsen av ’familj’. 
�

Teman som individualisering, den rena relationen, förhandlad familj och barn i det 

senmoderna hör naturligtvis samman och det kan vara svårt att skriva om det ena 

utan att beröra det andra. I det följande kommer jag emellertid försöka att 

diskutera dem under skilda avsnitt då jag tror att det kan finnas en poäng att 

behandla dem en i taget. Individualisering beskrivs av Giddens och Beck och Beck-

Gernsheim som övergripande processer i samhället som påverkar individen och det 

är mot dessa processer som vi nu riktar vår uppmärksamhet. 
�
�

Individualisering  

Giddens framhåller att den tid vi lever i nu är den så kallade högmoderniteten (eller 

senmoderniteten), vilken är vad han kallar en posttraditionell ordning. Enligt 

Giddens karaktäriseras senmoderniteten bland annat av att självidentiteten skapas 

genom ett reflexivt projekt. Det reflexiva i självet innebär att vi ständigt reviderar 

våra biografier, vilket hänger samman med att vi hela tiden tvingas till val i olika 

kontexter. I det sammanhanget för han in begreppet livsstil och livsstilsval som 

något centralt. Genom de valmöjligheter som vi ständigt ställs inför gör vi dessa 

livsstilsval som blir oerhört viktiga för konstruerandet av självidentiteten menar 

Giddens (Giddens 1997:11ff).  
�

Ju mer traditionen mister sitt grepp, och ju mer vardagslivet rekonstitueras 

mot bakgrund av det dialektiska samspelet mellan det lokala och det globala, 

desto mer tvingas individerna att komma fram till en livsstil bland många 

olika alternativ (Giddens 1997:13). 
�

Livsstilsvalen och livsplaneringen görs av alla som lever i senmoderniteten. Giddens 

menar att ett vanligt missförstånd är att det endast skulle vara de privilegierade 

som gör dessa typer av val. Även om det finns stora skillnader i det senmoderna 
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samhället mellan olika grupper av människor gör ändå alla människor en typ av 

livsstilsval framhåller Giddens (Giddens 1997:14). De val som vi gör i våra 

personliga liv ska inte ses som avskiljda från den omgivande miljön (samhället). 

Tvärtom. När människor gör sina val i livet och handskas med personliga problem 

rekonstruerar de också den sociala omvärlden argumenterar Giddens (Giddens 

1997:21). Det finns alltså inte en given bana för individens liv i det senmoderna 

samhället utan genom den reflexiva självidentiteten skapas en livsbana som är 

långt ifrån förutbestämd. Med Giddens ord lever vi ”en biografi som är reflexivt 

organiserad” (Giddens 1997:24) där vi ideligen måste fundera över frågor om hur 

vi ska leva, genom att vi tvingas till en rad beslut om våra beteenden, 

uppträdanden, våra vanor etc. Vanor och traditioner spelar med andra ord en allt 

mindre roll för våra liv i senmoderniteten. Individens livsbana eller livsförlopp blir 

därmed skiljt från yttre förhållanden som tidigare varit givna, hävdar Giddens, 

såsom den lokala platsen och etablerade relationer och släktband. Istället ställs 

individen inför olika val både gällande var man ska bo och vilka relationer man 

vill ingå (Giddens 1997:175ff). Senmoderniteten betyder vidare för Giddens att det 

saknas självklara experter som har en överordnad auktoritet, vilket i förlängningen 

innebär att ”tvivlet” utgör ett centralt drag i moderniteten (Giddens 1997:11). Det 

finns en avsaknad av självklara svar på såväl moraliska som tekniska frågor. Till 

detta kan känslan av meningslöshet kopplas, som Giddens beskriver som ett av de 

mest fundamentala psykiska problemen i senmoderniteten. Hotet om den 

personliga meningslösheten lurar ständigt ”bakom de mest grundläggande livs-

planeringsprocesserna” framhåller Giddens (Giddens 1997:17,237).  
�

På liknande sätt argumenterar också Beck och Beck-Gernsheim för att 

individualiseringen17 implicerar att vi som individer är tvingade till val. 

Individualiseringen är ett ofrånkomligt socialt villkor, eller social struktur, för 

senmoderniteten.  
�

Individualization is a compulsion, albeit a paradoxical one, to create, to stage 

manage, not only one’s own biography but the bonds and networks 

surrounding it /…/ (Beck & Beck-Gernsheim 2001:4). 
�

������������������������������ ������������������
17 Tanken om individualiseringen är inte ny inom sociologin. Flera av de klassiska sociologerna 
diskuterade individualiseringen som en social process som utmärker samhället. Framför allt finns 
dessa tankegångar hos Emile Durkheim och Georg Simmel, som kopplar individualiserings-
processen till social differentiering (Udehn 2006:20,33). I föreliggande kapitel kommer emellertid 
inte dessa klassiska teoretiker att diskuteras utan fokus läggs vid individualiseringen i förhållande 
till familj som den framstår i Giddens och Beck och Beck-Gernsheims teorier. De klassiska 
sociologerna diskuterade inte individualiseringen i relation till ’familjen’ (Roman 2004:135). 
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Detta ska alltså inte förstås som att individen har ett fritt val, utan snarare att 

omständigheterna tvingar individen till ständiga val (Beck-Gernsheim 2002:43). 

Individualiseringen har enligt Beck och Beck-Gernsheims synsätt två sidor, å ena 

sidan handlar det om att de traditionella banden och trossystem etc. spelar en allt 

mindre roll för hur människor lever sina liv. Detta resonemang liknar således på 

många sätt Giddens argumentation. Å andra sidan handlar det också, enligt detta 

sätt att se på individualiseringen, om en institutionaliserad individualism.�� Det 

senare innebär att människor knyts till många olika typer institutioner som just 

individer, och inte som familj eller någon annan grupp (Beck & Beck-Gernsheim 

2001, Beck-Gernsheim 2002). Institutionerna utgörs av exempelvis arbets-

marknaden, välfärdsstaten, utbildningssystemet och rättssystemet (Beck-Gernsheim 

2002:44). När de gamla traditionerna och banden förlorar i betydelse för 

människors liv, träder istället institutionerna in framhåller Beck och Beck-

Gernsheim. Det är utifrån olika institutioners riktlinjer som individerna skapar 

sina egna liv. Med andra ord tvingar institutionerna människor att skapa sina egna 

liv/biografier där individen själv är ansvarig (Beck & Beck-Gernsheim 2001:2,23ff, 

Beck & Beck-Gernsheim 1995:8f). Det är alltså viktigt att understryka att Beck och 

Beck-Gernsheim på inget sätt påstår att individualiseringen betyder att individen är 

fri och har ett fritt val. Snarare handlar det om en påtvingad individualism eller 

”frihet”. I senmoderna samhället ställs det krav på individen att ha en självvald 

biografi och vi som individer måste förklara och motivera våra livsval som 

medvetna (jmf Lidskog 2006:47ff).  
�

När Beck och Beck-Gernsheim talar om att individualiseringen innebär att 

människan frigörs från de traditionella banden avses band såsom religion, familj- 

och släktband, klasstillhörighet, etnicitet samt plats m.m. (Beck & Beck-Gernsheim 

2001:11,22ff). De traditionella banden spelar, enligt deras synsätt, alltså en allt 

mindre roll för människors liv i den andra moderniteten. Den normala biografin 

för individen blir istället den reflexiva eller ”do-it-yourself”-biografin, vilken 

präglas av ständiga val (Beck & Beck-Gernsheim 2001:24). Den reflexiva biografin 

innehåller också ett riskelement, eftersom de val man gör i sitt liv helt enkelt kan 

gå åt skogen. Riskelementet skulle också kunna relateras till vad som händer när 

en skilsmässa uppstår. Äktenskap eller parförhållanden är, enligt både Giddens och 

Beck och Beck-Gernsheim, numera av karaktären tills vidare, ”until further 

notice”, vilket innebär att det alltid är ett risktagande när man ingår ett 

������������������������������ ������������������
�	 Begreppet institutionalized individualism hämtar författarna från Talcott Parsons (Beck & Beck-
Gernsheim 2001:11), jämför Parsons (1952). 
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förhållande (Beck & Beck-Gernsheim 2001:3, Giddens 1995:123, Giddens 

1997:110ff).  
�

När Beck och Beck-Gernsheim förklarar att traditionerna mister sin roll menar de 

inte att de helt förlorar sin betydelse. Snarare är det så att de givna traditionerna 

mister kraft, men att människor trots allt ändå väljer, och uppfinner, vissa 

traditioner som blir mycket betydelsefulla för deras liv. I relation till det framhåller 

de att detta hör samman med identitetsskapande, dagens kollektiva identiteter är 

inte givna på samma sätt som tidigare, utan identiteten ”emerges through 

intersection and combination and thus through conflict with other identities” (Beck 

& Beck-Gernsheim 2001:26). Liksom Giddens påpekar att individen reflexivt 

konstruerar och rekonstruerar självidentiteten, betonar Beck och Beck-Gernsheim 

att frågor som vem är jag och vad vill jag göra med mitt liv är karaktäristiska för 

individen i det senmoderna samhället. De frågor som individen tvingas fundera 

över spänner över så gott som alla sfärer i livet, såväl de stora frågorna som rör 

jaget, livet och döden, som mindre frågor såsom fördelning av hushållsarbetet i 

hemmet (Beck & Beck-Gernsheim 2001:7). De stora frågorna är emellertid ibland 

nära relaterade till de små. Jag återkommer till frågorna om jaget och fördelning av 

hushållsarbetet när jag diskuterar den förhandlade familjen mer specifikt senare i 

kapitlet.  
�

Sammanfattningsvis framhåller individualiseringsteorierna att det senmoderna 

samhället präglas av individualiseringsprocesser som innebär att yttre förhållanden 

inte längre påverkar människors liv i samma utsträckning som tidigare. De sociala 

strukturerna, såsom klass, kön etc., har försvagats och människor tvingas att 

konstruera och skapa sina individuella livsprojekt på ett reflexivt sätt. Individen ses 

alltså som tvingad till ständiga val i senmoderniteten. Både Giddens och Beck och 

Beck-Gernsheim förespråkar en förhållandevis positiv tolkning av individuali-

seringen till skillnad från exempelvis Zygmunt Bauman som snarare beskriver 

individualiseringen i pessimistiska termer såsom ett hot mot samhället (och 

familjen) (jmf Bauman 2002:293)�
. Hittills har dock individualiseringens relation 

till ’familjen’ bara antytts, men vad säger oss teorierna egentligen om de samtida 

familjerelationerna?   
�

������������������������������ ������������������
�
 För en diskussion om hur individualiseringen kan förstås på olika sätt, se till exempel Udehn 
(2007). 
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Senmoderna familjerelationer och den rena relationen 

När Giddens diskuterar de senmoderna familjerelationerna lägger han stor vikt vid 

två begrepp, ”den rena relationen” (pure relationship) och ”sammanflödande 

kärlek” (confluent love). Framför allt koncentreras hans diskussion kring den rena 

relationen. Framväxten av det rena förhållandet behandlar han i flera av sina 

böcker, kanske främst i Intimitetens omvandling (Giddens 1995) vars titel är 

karaktäristisk för hans beskrivning av familjerelationerna – det håller på att ske en 

omvandling av de nära relationerna. Giddens framhåller att den rena relationen 

implicerar en relation som bara är till för sin egen skull och som fungerar så länge 

som båda parterna anser att de får ut det de vill av den. Relationen gäller alltså tills 

vidare. Utmärkande för den rena relationen är att den, till skillnad från tidigare 

relationer, inte är förankrad i yttre förhållanden, vare sig sociala eller ekonomiska 

villkor. Det rena förhållandet utmärks också av en känslomässig jämlikhet 

framhåller Giddens (Giddens 1995:58ff,123, Giddens 1997:110). Följande citat 

beskriver förändringen av familjerelationerna, framför allt äktenskapet, såsom 

Giddens betraktar den:  
�

Sfären av det vi i dag kallar ”personliga relationer” rymmer möjligheter för 

en intimitet och ett självförverkligande som saknas i många mer traditionella 

sammanhang. Samtidigt har emellertid sådana relationer i en viss mening 

blivit riskabla och farliga. Beteende- och känslomönster förbundna med det 

sexuella och äktenskapliga livet har blivit rörliga, instabila och ”öppna” 

(Giddens 1997:22, min kursivering).  
�

På motsvarande sätt som självidentiteten, är den rena relationen också reflexiv då 

den utmärks av ett ständigt reflexivt frågande. På den här punkten är Giddens 

dock något otydlig, å ena sidan framhålls att den rena relationen i sig är reflexivt 

organiserad. Å andra sidan menar han att alla moderna relationer (även de som 

befinner sig långt från det rena förhållandet) är reflexiva eftersom de ingår i den 

bredare reflexiviteten som är inbyggd i moderniteten (Giddens 1997:113f). Den 

rena relationens framväxt är dock inte begränsad till att gälla endast äktenskapet 

eller kärleksrelationer.�� Dess särdrag kan även återfinnas i andra typer av 

relationer, såsom i relationen mellan förälder och barn och även i vänskaps-

relationer (Giddens 1995:99,162). Giddens menar alltså att samtliga senmoderna 

������������������������������ ������������������
�� I Intimitetens omvandling diskuterar han homosexuella relationer, vilka framställs som en slags 
idealtyp av det rena (kärleks)förhållandet. Ett argument för detta är att sexualiteten helt är skild 
från fortplantning i dessa relationer, vilket intimt hänger samman med den rena relationens 
framväxt framhåller Giddens (Giddens 1995:127).  
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nära relationer håller på att utvecklas till rena förhållanden.�� I fallet med 

föräldrar-barn-relationen framhålls att barn har rätt ”att få sina känslor och 

åsikter tagna på allvar” men det innebär inte att föräldrarnas auktoritet är helt 

ifrågasatt (Giddens 1995:99). I en senare bok, Tredje vägen, utvecklar han detta 

och inför begreppet ”förhandlad auktoritet” för att beskriva relationen mellan 

förälder och barn. Istället för att föräldrarnas auktoritet är helt given på förhand 

måste föräldrarna diskutera och förhandla med barnet om beslutande (Giddens 

1999:103). Det är dock, som vi ska se, inte helt oproblematiskt att som Giddens 

hävda att den rena relationen präglar förhållandet mellan föräldrar och barn. 
�

Även om Giddens i mångt och mycket tenderar att beskriva den rena relationen 

som den ideala relationen, tillstår han att det finns flera inneboende konflikter i 

den. En spänning som uppstår är den mellan autonomi och beroende. Å ena sidan 

är ett av relationens karaktärsdrag att den kan avslutas av den ena parten i princip 

när som helst, eftersom den är av karaktären ”till vidare”. Å andra sidan utvecklar 

de två individerna en gemensam historia, delvis avskilt från omvärlden, som 

innebär ett djupt engagemang och bygger på en ömsesidig tillit (Giddens 1995:125, 

Giddens 1997:114ff,221f).  
�

Omvandlingen av det intima kan också uttryckas som att den pågående 

individualiseringen innebär att det sker en demokratisering av den privata sfären. 

Giddens använder därför även begreppet ”den demokratiska familjen” (Giddens 

1999:102ff, Giddens 1995:162). Ett särdrag i den rena relationen är att den bygger 

på frivillighet och kan avslutas i princip när som helst, men det finns också andra 

drag i den som Giddens jämför med aspekter som finns inom den offentliga 

demokratin. Några av de utmärkande dragen för den demokratiska familjen är; 

jämlikhet, autonomi, delat föräldraansvar, beslutsfattande genom kommunikation, 

livslånga föräldrakontrakt samt förhandlad auktoritet över barnen. Giddens 

hävdar också bestämt att det rena förhållandet är symmetriskt till sin natur 

(Giddens 1999:102ff, 1997:221). Detta sammantaget leder till att Giddens menar 

att privatlivet håller på att demokratiseras.�� 
�

������������������������������ ������������������
�� I samband med detta talar han även om den sammanflödande kärleken, som enligt min mening är 
närmast synonymt med den rena relationen. Jag kommer emellertid inte att diskutera det begreppet 
mer utförligt här. 
�� Tanken om en demokratisk familj kopplad till individualiseringsprocessen är inte ny inom 
sociologin. Tvärtom. Redan i mitten av 1900-talet skrev bland andra Blood & Wolfe (1960) om 
den demokratiska och jämlika familjen (Roman 2004:24ff).  
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Ibland tycks Giddens teori handla främst om en kärnfamilj, men han framhåller 

ofta att han talar om samtliga nära relationer i sin diskussion om omvandlingen av 

det intima. Men hur förhåller det sig då med andra familjekonstellationer? Ett 

område som Giddens berör i Modernitet och självidentitet (1997) är vad som 

händer med självidentiteten hos såväl föräldrar som barn i samband med en 

skilsmässa. För samtliga involverade individer blir skilsmässan och dess efter-

verkningar en personlig kris i livet samtidigt som den också medför möjligheter att 

förändra sitt liv. Giddens diskuterar, med utgångspunkt i en annan sociologisk 

studie,�� att en skilsmässa ofta tvingar individerna att ompröva och revidera sin 

självidentitet. Om man har levt länge tillsammans med någon blir identiteten nära 

knuten till den andra och självidentiteten blir därmed starkt ifrågasatt vid en 

separation. På liknande sätt som de vuxna drabbas av dessa kriser och förändrade 

villkor för självet vid en skilsmässa sker ungefär samma sak för barn som är med 

om en separation (Giddens 1997:19ff).  
�

Om en eller båda av de ursprungliga föräldrarna träffar nya partners efter 

skilsmässan bildas ”styvfamiljer”, påtalar Giddens, vilka får en helt förändrad 

karaktär. Dessa förändrade sociala relationer påverkar de involverade, i synnerhet 

barnet som ofta lever i båda familjerna. Även här argumenterar Giddens för att 

dessa förändringar inte är något externt i förhållande till individerna utan att de 

nya formerna och relationerna skapas av de individer som är berörda av det 

(Giddens 1997:21f). Det som sker i ”styvfamiljen” är att barnet får flera föräldrar, 

eventuellt fler syskon samt en mer komplicerad släkt, vilket kräver att individerna 

finner nya lösningar för att hantera den nya situationen. Begreppet parenting (och 

step-parenting) kan därför vara användbart framhåller Giddens (Giddens 

1997:45).�� I hans diskussion om familjeliv efter en separation finner vi också en 

implicit koppling till tesen om framväxten av den demokratiska familjen. Efter en 

skilsmässa, när individerna tvingas skapa nya familjeformer, utmanas och 

rekonstrueras könsrollerna, argumenterar Giddens. Nya familjer skapas som inte 

präglas av en traditionell könsrollsfördelning (Giddens 1997:210).�� Det tycks 

alltså finnas goda förutsättningar för en demokratisk familj efter en separation. 

Liknande tankar kan urskiljas i delar av den svenska familjeforskningen som 

betonar att föräldraskapet efter en skilsmässa är en relativt ny institution som inte 

������������������������������ ������������������
�� Wallerstein & Blakeslee (1989) 
�� Detta skulle möjligtvis kunna kopplas till begreppet doing family som Smart och Silva diskuterar. 
”Att göra familj” avser att familjen istället bör ses som det som man gör istället för att se den som 
något som enbart är eller finns till (Silva & Smart 1999).   
�� Här kan man emellertid rikta kritik mot Giddens antagande. Familjeforskning och statistik visar 
bland annat att mödrarna tar ett betydligt större ansvar för barnen även efter en skilsmässa. Se 
exempelvis Sjöberg (2000), Bäck-Wiklund & Lundström (2001) och SCB (2005). 
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är lika självklar som äktenskapet eller kärnfamiljen. Det medför, enligt detta sätt 

att se, att det råder mer oklarhet kring de nya föräldrarollerna och hur 

rollfördelningen blir efter en separation (jmf Hydén & Hydén 2002:13).  
�

Den förhandlade familjen  

Medan Giddens framhåller att tendensen är tydlig att dagens, senmoderna 

familjerelationer präglas av den jämlika, rena relationen, menar Beck och Beck-

Gernsheim att vi endast befinner oss i inledningsskedet av frigörelsen från den 

traditionella, könsuppdelade familjen (Beck & Beck Gernsheim 1995:14). Det 

råder en stor diskrepans mellan talet om jämställdhet och praktiken. Liksom 

Giddens lyfter de fram individualiseringen och dess påverkan på familje-

strukturerna som det centrala i det senmoderna samhället. ’Familjen’ håller idag på 

att få en helt ny form, vilken Beck och Beck-Gernsheim benämner som den post-

familjära familjen (Beck & Beck-Gernsheim 2001:85f). Den traditionella kärn-

familjen håller alltmer på att ersättas av den ”förhandlade familjen” (the 

negotiated family) där de tidigare tydligt definierade och givna könsrollerna inte 

längre existerar i samma utsträckning. De roller som kvinnor och män har idag 

förvärvas snarare av individerna (Beck & Beck-Gernsheim 2001:90f,103, Beck & 

Beck Gernsheim 1995:2ff).  
�

Individualization means that men and women are released from the gender 

roles prescribed by industrial society for life in the nuclear family. At the 

same time, and this aggravates the situation, they find themselves forced, 

under pain of material disadvantage, to build up a life of their own/…/(Beck 

& Beck Gernsheim 1995:6). 
�

Med andra ord präglas ’familjen’, eller äktenskapet som författarna främst talar 

om, idag alltmer av ett förhandlande mellan individerna. Det blir således en 

produkt skapat av två individer. Så gott som alla frågor blir föremål för 

förhandling i senmoderna familjer. Till skillnad från Giddens lyfter Beck och Beck-

Gernsheim dock tydligt fram de öppna eller delvis undertryckta konflikter som 

råder i många familjer, vilka ofta handlar om arbetsfördelningen i hemmet. 

Dessutom konstaterar de att andelen kvinnor som är missnöjda med arbets-

fördelningen verkar öka. Beck och Beck-Gernsheim hävdar emellertid att missnöjet 

egentligen handlar om något mer djupliggande än själva arbetsfördelningen. Det 

handlar snarare om mäns och kvinnors självbilder och identiteter samt hur 

relationen mellan könen ska se ut (Beck och Beck-Gernsheim 2001:8,86,104f). Här 
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kan vi alltså se att individens ständiga reflekterande över sin identitet och sitt liv, 

som karaktäriserar senmoderniteten, innebär att dessa till synes små (fördelning av 

hushållsarbetet) och stora frågor (jaget, identiteten) är tätt sammanlänkade.  
�

Liksom Giddens menar Beck och Beck-Gernsheim att kärleksförhållanden i sen-

moderniteten, till följd av att det hela tiden sker ett förhandlande mellan 

individerna, implicerar tillsvidare-förhållanden, som gäller ”until further notice” 

(Beck och Beck-Gernsheim 2001:3). Beck och Beck-Gernsheim menar att den 

familj som nu växer fram, den förhandlade familjen, föregicks av framför allt två 

andra stadier.�� Först har vi det så kallade pre-industriella äktenskapet vilket 

bestämdes av det materiella, med andra ord var det materiella sysslor och en 

funktionell arbetsfördelning som karaktäriserade familjen. Detta kom genom 

industrialiseringen att ersättas av ”the bourgoise family”, vilken innebär en 

kombination av materiella sysslor och känslomässiga uppgifter, varav de senare är 

främst moderns uppgift medan fadern stod för försörjningen. Genom ökade 

möjligheter för kvinnor att utbilda sig samt ökade möjligheter till förvärvsarbete 

har emellertid den manliga överordningen kraftigt utmanats, vilket har inneburit 

att den industriella, moderna familjen alltmer har ersatts av en tredje familjetyp 

argumenterar Beck och Beck-Gernsheim. I den nya förhandlade familjen är det i 

princip enbart det emotionella som är i fokus. Det materiella eller det ekonomiska 

tar respektive individ hand om själv. Därmed är det den individuella personen och 

dennes känslor, önskemål, behov och lycka som fokuseras i dagens familjer (Beck 

& Beck-Gernsheim 2002:71f). Den typ av familj som beskrivs här har som synes 

flera uppenbara likheter med Giddens rena förhållande. Det är två individer som 

tillsammans skapar en relation som är till endast för sin egen skull, utan förankring 

i externa sociala villkor. Denna relation eller familj är därför mer bräcklig (Beck & 

Beck Gernsheim 2001:72). 
�

Beck och Beck Gernsheim hävdar att trots att de traditionella könsrollerna har en 

allt mindre betydelse för män och kvinnor i det senmoderna samhället, befinner sig 

dagens kvinnor i en mellanposition. Kvinnor är inte längre lika starkt knutna till 

familjen samtidigt som de inte alls har samma möjligheter som män på arbets-

marknaden. Det, tillsammans med det faktum att ansvaret för hem och familj 

fortfarande ligger på kvinnor till stor del, gör att kvinnors position kan beskrivas 

som ”no longer” men ”not yet” (Beck & Beck-Gernsheim 2001:56, Beck-

Gernsheim 2002:44). För kvinnor, i synnerhet för mödrar, blir vardagen präglad 

������������������������������ ������������������
��  Jag är medveten om att detta blir ett förenklat resonemang, men jag väljer ändå att ta med det 
eftersom det kan visa på vissa förändrade (om än förenklade) familjemönster. 
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av motstridande krav. Å ena sidan finns krav från arbetet, å andra sidan från 

familjen (Beck & Beck-Gernsheim 2001:66, Beck & Beck-Gernsheim 2002:22). 

Den typ av familj som håller på att växa fram kräver mycket samordningsarbete, 

vilket innebär att hålla samman flera individer som alla har sin egen ”do-it-

yourself-biografi”. Eftersom ansvaret för familjen fortfarande främst ligger på 

modern blir det vanligtvis hon som blir koordinatorn som försöker hålla ihop 

familjen (Beck & Beck-Gernsheim 2001:90f). En persons individualisering kan 

emellertid också inkräkta på andras möjligheter till individualisering på det sätt att 

den enas självbestämmande och livsval kan begränsa andras. Detta kan innebära 

konflikter och motsättningar mellan olika individer i familjer, vilket synliggörs 

bland annat när en skilsmässa uppstår och föräldrarnas individuella liv ställs mot 

varandra (Beck & Beck-Gernsheim 2001:preface, 94).  
�

När det kommer till fenomenet skilsmässa finns det både likheter och skillnader i 

Giddens och Beck och Beck-Gernsheims teorier. Medan Giddens koncept den rena 

relationen, något förenklat, implicerar att den kan avslutas med ett vad som tycks 

enkelt uppbrott när en av parterna helt enkelt inte får ut det den önskar av 

förhållandet längre, återfinns en annan förståelse av skilsmässa hos Beck och Beck-

Gernsheim som lägger större vikt vid barnen (jmf Smart & Neale 1999:18f). De 

beskriver snarare att äktenskapet, relationen mellan föräldrarna, efter skilsmässan 

transformeras till ett separationsäktenskap.  
�

If one concentrates on problems of marital support, on the children and on a 

long common biography, divorce is quite obviously not even the legal end of 

marriage but transforms itself into a new phase of post-marital “separation 

marriage”./…/ Divorced people remained linked to one another on numerous 

levels, including support payments, children and a shared biography (Beck & 

Beck-Gernsheim 1995:147f). 
�

Avsaknaden av motsvarande resonemang hos Giddens finner jag problematiskt, 

vilket jag återkommer till nedan. Beck och Beck-Gernsheim delar in familjelivet i 

samband med en separation i olika delar. Först kommer äktenskapet (eller 

kärnfamiljen) vilket kan upplösas genom en separation. Därefter skapas och 

omskapas ett föräldraskap efter separationen, vilket i sig kan delas in i moderskap 

och faderskap (Beck�& Beck-Gernsheim 1995:148).� Jag skulle vilja påpeka att 

moderskap och faderskap självklart återfinns även under äktenskapet, men efter 

separationen kan det bli än tydligare att barnets relation till sin mor och till sin far 
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skapas, transformeras och/eller reproduceras som två sociala relationer (jmf Smart 

1999).   
�

Liksom Giddens framhåller Beck och Beck-Gernsheim att vardagslivet blir helt 

förändrat i och med en skilsmässa. Situationen kräver att en helt ny organisering av 

vardagslivet måste förhandlas fram. Efter en separation blir det därför än tydligare 

än tidigare att det handlar om två individer som måste förhandla och omförhandla 

och komma överens om olika frågor som rör bostaden, barnen m.m. Ofta rör det 

sig om en kamp och konflikter om hur denna organisering ska se ut där 

personernas olika intressen och krav ställs mot varandra (Beck & Beck-Gernsheim 

2001:94f, Beck & Beck-Gernsheim 1995:148). Mitt i allt detta finns barnen, både 

som objekt och som handlande subjekt.  
�

Barn i det senmoderna  

Vilken bild av barn i det senmoderna samhället ges då i individualiserings-

teorierna? Giddens resonerar, som vi har sett, om barn i relation till diskussionen 

om den demokratiska familjen och det rena förhållandet. Liksom övriga nära 

relationer i senmoderniteten präglas relationen mellan föräldrar och barn av den 

rena relationens drag framhåller Giddens. Även om föräldrarna fortfarande bör ha 

en auktoritet gentemot barnen så rör det sig om en förhandlad auktoritet, vilket 

också utgör ett av karaktärsdragen för den demokratiska familjen. Det innebär att 

barnet ska lyssnas till och vara delaktig i förhandlingarna. Som nämndes tidigare 

diskuterar Giddens, om än kortfattat, även den förändrade situation som uppstår 

vid en skilsmässa och att denna innebär att barn tvingas ompröva sin självidentitet. 

Vidare understryker han att familjerelationerna aktivt måste rekonstrueras av 

individerna när föräldrarna inte längre bor tillsammans och när nya partners och 

barn kan bli aktuella. Som Giddens mycket riktigt påpekar är terminologin 

besvärlig, vad ska man kalla dessa nya familjer efter en separation? Giddens talar 

om ”styvfamilj” eller ”rekombinatfamilj” (Giddens 1997:22,210), medan jag 

föredrar att tala om familjer efter skilsmässa. Men nästan oavsett vilket begrepp 

som väljs hamnar vi lätt i en position där utgångspunkten tas i kärnfamiljen, vilken 

innebär att man underförstått utgår från kärnfamiljen som norm. Oavsett hur vi 

benämner familjeliv som konstrueras efter en skilsmässa, innebär de nya familjerna 

ofta ett komplext nätverk bestående av föräldrar, ”styvföräldrar”��, ”helsyskon”, 

”halvsyskon”, ”styvsyskon” och utvidgade släktrelationer. Men det finns, som jag 

������������������������������ ������������������
�� Jag föredrar att tala om föräldrars nya partners snarare än styvföräldrar, och nya partners barn 
framför styvbarn.  
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ser det, avgörande skillnader mellan vuxnas och barns position och möjligheter att 

skapa dessa nya band. Barnets beroendeställning av vuxna gör att deras villkor för 

delaktighet i processen efter skilsmässan skiljer sig på ett betydande sätt från de 

vuxnas. Samtidigt är det viktigt att påminna sig om att barn också är medskapare 

som är med och konstruerar de nya familjerelationerna efter skilsmässa. Här finner 

jag en svaghet i Giddens teori, den är inte tillräckligt utvecklad på det sätt att den 

inkluderar barn och barns delaktighet i det senmoderna familjelivet. 
�

Beck och Beck-Gernsheims teori är inte heller särskilt uttömmande gällande barns 

villkor i familjen. Fokus i deras diskussion är, som nämnts, främst äktenskapet i 

sig. Men de diskuterar emellertid vad som händer med barn efter en skilsmässa, i 

synnerhet hur döttrarna upplever livet efter föräldrarnas separation med utgångs-

punkt i andra empiriska studier. Som vi såg tidigare skiljer sig Beck och Beck-

Gernsheims förståelse av separationen på ett betydande sätt från Giddens. 

Skilsmässor behöver inte enbart innebära en ökning av kvinnors självständighet, 

menar Beck och Beck-Gernsheim, eftersom det råder olika möjligheter för kvinnor 

och män på arbetsmarknaden. Men skilsmässan tvingar ändå kvinnor till att skapa 

ett eget liv och en egen do-it-yourself-biografi. Detta tycks också föras vidare till 

skilda kvinnors döttrars tankar om sina liv resonerar Beck och Beck-Gernsheim. 

Liksom för deras mödrar blir det viktigt för dem att kunna stå på egna ben och 

försörja sig själva utan att vara beroende av sin eventuella partner (Beck & Beck-

Gernsheim 2001:73f). Här finns det anledning att påpeka att det som de beskriver 

inte till fullo kan översättas till svenska förhållanden, bland annat eftersom svenska 

kvinnors ställning på arbetsmarknaden skiljer sig en del från den tyska kontexten 

samt att den svenska välfärdsstaten skiljer sig mycket från den tyska.�	  
�

Vidare påpekar Beck och Beck-Gernsheim att barnen hamnar i kläm mellan 

föräldrarna efter en separation och ofta får rollen som budbärare mellan för-

äldrarna. Delad lojalitet, hopp om föräldrarnas försoning, förmedlare mellan 

föräldrarna är några av de aspekter som är utmärkande för barns situation efter en 

skilsmässa enligt författarna. Beck och Beck-Gernsheim framhåller att en 

skilsmässa för med sig både positiva och negativa konsekvenser för 

skilsmässobarn, det som händer är att barnen lär sig vad individualisering innebär. 

������������������������������ ������������������
�	 Ett exempel på det kan vi se när vi tittar på siffror för kvinnors deltagande i arbetskraften 
omkring år 1990. Medan svenska kvinnors deltagande i arbetskraften var ca 79 procent av det 
manliga arbetet, var motsvarande siffra från Västtyskland vid samma tidpunkt ca 57 procent 
(Therborn 1996:94, ursprunglig källa OECD 1991). Även om siffrorna har några år på nacken (och 
gäller dåvarande Västtyskland) säger det någonting om kvinnors position arbetsmarknaden i 
länderna.  



38 jenny ahlberg ✍ Efter kärnfamiljen

De får, eller snarare tvingas, lära sig att kärleksrelationer inte alltid varar för evigt, 

vad det innebär att bli lämnad och därmed lära sig att hantera förluster (Beck & 

Beck-Gernsheim 2001:95).  
�

The series of events connected with separation may, that is, involve a special 

kind of socialization, the essence of which is message of, and a hard lesson 

in, individualism./…/ They see that love does not last forever, that 

relationships come to an end, that separation is a normal occurrence in life 

(Beck & Beck-Gernsheim 2001:95f).  
�

När en familj splittras och helt nya familjer bildas, försvinner också självklarheten 

angående vilka som ingår i familjen. Det är inte längre givet vem som är ‘familj’ 

och vem som inte är det, utan det blir upp till de enskilda individerna, inklusive 

barnen, att konstruera sina familjer. I denna konstruktion är det viktigaste hur och�

vad man gör efter skilsmässan med relationerna. Det krävs mycket omsorg och 

arbete för att konstruera och upprätthålla familjerelationerna som inte längre är 

givna. Beck och Beck-Gernsheim menar att det här rör sig om ”a freely chosen 

act”, vilket innebär att det är möjligt att välja sina familje- och släktrelationer på 

ett annat sätt än tidigare. Följden av detta blir att relationerna blir mer ömtåliga. I 

synnerhet för barn blir familjenätverken ofta större men samtidigt inte lika djupa 

och trygga som tidigare (Beck & Beck-Gernsheim 2001:96f). Kopplingen till 

Giddens begrepp parenting och även till begreppet doing family (Silva & Smart 

1999a) framstår därmed som tydlig i detta sammanhang. Vardagliga handlingar 

blir ur det här perspektivet avgörande för vad som konstituerar familj, vilket kan 

bli särskilt tydligt efter skilsmässa.  
�

Några kritiska diskussioner  

Individualiseringsteorierna kan, enligt min mening, belysa viktiga processer i det 

senmoderna samhället med avseende på förändringstendenser i familjerelationerna. 

Som jag tidigare har pekat på ligger deras främsta styrka i att de länkar samman 

transformationen av det senmoderna samhället med förändringar i familjelivet och 

att de levererar vissa begrepp som kan vara användbara för att förstå 

familjerelationer efter skilsmässa. En fråga som kanske inställer sig är om 

individualiseringen verkligen är särskilt ny, har det inte även tidigare funnits 

individualiseringsprocesser? Det har det säkerligen men det som skiljer ut 

tendensen i det senmoderna samhället är att det tycks ha skett en radikalisering av 
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individualiseringen under senare decennier (Beck & Beck-Gersheim 2001, jmf 

Lidskog 2006:46).  
�

Det som jag finner särskilt intressant och tar med mig till analysen är begreppen 

den rena relationen, som närmast bör betraktas som en idealtyp, och den 

förhandlade familjen, vilka utgör fruktbara verktyg för att förstå familjeliv efter 

skilsmässa. I teorierna finns intressanta resonemang om hur familj efter skilsmässa 

aktivt konstrueras av individerna, vilket utgör en av utgångspunkterna för den här 

studien. Att så gott som alla frågor i familjer, särskilt efter skilsmässa, blir uppe till 

förhandling, och omförhandling, är ytterligare ett intressant tema. I och med 

skilsmässan, som blir ett brott eller en brytpunkt i det vardagliga livet,�
 måste en 

ny ordning av vardagslivet upprättas och relationerna omförhandlas och för att 

förstå hur den processen framträder för vuxna skilsmässobarn menar jag att 

individualiseringsteorierna erbjuder tillämpbara begrepp. Att dessa nya familje-

nätverk blir större, men därmed också eventuellt mindre trygga för barnen, samt 

att barnen genom skilsmässan lär sig att kärleksrelationer inte varar för evigt 

innebär enligt Beck och Beck-Gernsheim att skilsmässobarnen får en lektion i 

individualisering. Detta är något att ta fasta på, men också något som bör 

undersökas mer empiriskt.  
�

Det finns många likheter mellan teorierna men också vissa skillnader. En markant 

skillnad är att medan Giddens är noga med att skriva om nära relationer i allmän-

het, och således inkluderar en rad olika relationer, är det tydligt att det är det 

heterosexuella äktenskapet som fokuseras i Beck och Beck-Gernsheims version. 

Såväl barn-förälderrelationen, som andra relationer, ryms alltså inte i den senare 

versionen. På det sättet erbjuder Giddens en mer fruktbar förståelse av nära 

relationer. Det finns dock andra problematiska antaganden i Giddens teori. I viss 

mån är hans exempelvis resonemang om barn tämligen abstrakt och allmänt. Till 

exempel går han inte in i detalj och diskuterar det problematiska med att jämföra 

relationen mellan barn och förälder med relationen mellan två vuxna. Jag menar 

att tesen om tillvidare-relationen blir problematisk när vi ser till förälder-barn-

relationen. När Giddens framhåller att det rena förhållandet präglas av att vara 

tills vidare överensstämmer det dåligt med den sortens relation. En relation mellan 

������������������������������ ������������������
�
 I Jämställdhetens pris riktas viss kritik mot förhandlingsbegreppet och författarna hävdar att 
forskningen har överbetonat förhandlingar i familjelivet (Grönlund & Halleröd 2008). De menar 
att en grundläggande förutsättning för att en förhandling, enligt deras definition, ska uppstå är att 
det sker ett brott i det vardagliga livet (jmf Grönlund & Halleröd 2008:23, Evertsson & Nyman 
2008:50f). En skilsmässa är onekligen att betrakta som ett sådant brott mot det vardagliga och det 
bekanta. 
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förälder och barn är inte alls att betrakta som möjlig att avsluta när som helst. På 

den punkten kan därför inte denna relation jämföras med andra typer av (rena) 

förhållanden. Att förälder-barnrelationen inte helt enkelt kan avslutas markeras 

även av Giddens själv på annat håll med begreppet ”livslånga föräldrakontrakt” 

som han inför i diskussionen om den demokratiska familjen (Giddens 1999:104f). I 

detta avseende behöver teorin, enligt min mening, utvecklas. 
�

Men det kanske mest problematiska med Giddens teori om det rena förhållandet 

gäller som jag delvis redan varit inne på den vuxna kärleksrelationen och vad som 

sker vid en skilsmässa. Enligt hans bärande begrepp, den rena relationen, är den 

vuxna kärleksrelationen tills vidare på det sätt att den är möjlig att avsluta när som 

helst när en av individerna i parrelationen känner att den inte får ut det den önskar 

längre. Det framstår följaktligen som att individerna efter separationen helt enkelt 

lämnar varandra och går åt varsitt håll för att skapa nya relationer. Denna idé 

kanske är rimlig om man har par utan barn i åtanke men den går svårligen ihop 

med par med barn som separerar. Jag vill i linje med andra (jmf Smart & Neale 

1999:18, Beck & Beck-Gernsheim 1995, Hydén & Hydén 2002) istället föreslå att 

par med barn tvärtom ofta fortsätter att ha en relation med varandra efter 

separationen. Så som det svenska samhället ser ut idag, med normer och en 

lagstiftning som förespråkar ett gemensamt föräldraskap efter en skilsmässa finns 

goda argument för varför föräldrarna är tvungna att ha en relation även efter deras 

separation. SCB:s rapport Barns villkor visar att de flesta föräldrar som inte lever 

tillsammans uppger att de kommer bra överens och många uppger att de har täta 

kontakter med varandra (SCB 2005:23). Relationen mellan föräldrarna kan 

emellertid omformas eller transformeras efter en separation, men den kan också i 

vissa avseenden reproduceras (jmf Eriksson 2002, Smart 1999). Här finner jag att 

Beck och Beck-Gernsheim har mer utvecklade tankar.  
�

Något som däremot kan vara fruktbart att fundera över är relationen mellan ett 

äldre barn och en ny ”styvförälder”. Giddens framhåller att den typen av relation 

till skillnad från andra barn-förälderförhållanden, redan från första stund får 

karaktären av en ren relation (Giddens 1997:122). Här kan det, menar jag, finnas 

en poäng med hans teori. Den rena relationen ingås, som vi har sett, frivilligt av 

båda parterna och den fungerar så länge båda vill och får ut det de vill. Den bygger 

på en ömsesidighet och är av karaktären tills vidare. Samtidigt kan man även här 

se problem med detta tankesätt eftersom relationen mellan en ”styvförälder” och 

barn trots allt inte heller är helt frivillig, vilket utgör ett av grundkriterierna för det 
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rena förhållandet. Åtminstone grundas den inte på frivillig basis i samma ut-

sträckning som en kärleksrelation.  
�

Jag ställer mig också något tveksam till Giddens påstående om att det rena 

förhållandet är frånkopplat externa villkor och utan social förankring och endast 

beroende av de individer som ingår i relationen. Min ståndpunkt är att nära 

relationer är förankrade i andra sociala band, men i vilken grad kan naturligtvis 

variera. Att utveckla kritik mot Giddens begrepp det rena förhållandet är dock 

svårbalanserat eftersom både den rena relationen och den demokratiska familjen 

utgör en slags renodlade idealtyper. Inte desto mindre finns det, som jag har visat 

ovan, viss problematik inbyggd i dem. 
�

Vidare har även kritik riktats mot individualiseringsteorierna och särskilt mot 

Giddens för att teorierna, på ungefär samma sätt som sociologerna på 1960-talet, 

bortser från de konflikter familjer rymmer samt bortser från mäns och kvinnors 

skilda positioner i familj och arbetsliv när de talar om den demokratiska eller 

förhandlade familjen (jmf Roman 2004:136f). Jag instämmer i den kritiken men 

jag vill också understryka att det främst är Giddens som gör detta. Beck och Beck-

Gernsheim visar att de inte alls betraktar familjelivet som harmoniskt och 

konfliktfritt, tvärtom understryks det glapp som finns mellan ideologi och 

familjepraktik. En annan viktig kritik som har riktats mot såväl Giddens som Beck 

och Beck-Gernsheim är att de inte beaktar den sociala och kulturella kontexten 

tillräckligt i sina teoretiska resonemang. I kritiken förs fram att den mycket 

begränsande empiri de har som stöd för sina resonemang är knutet till en liten, 

specifik grupp människor i ett visst sammanhang, men som sedan generaliseras till 

att gälla en process som sker överallt, åtminstone i västvärlden (jmf Duncan & 

Smith 2006:185f, Smart & Shipman 2004). En ytterligare invändning mot Beck 

och Beck-Gernsheim och Giddens handlar om deras antaganden om att de sociala 

strukturerna har försvunnit eller åtminstone fått minskad betydelse. Med andra 

ord är det tanken om att kön, klass och etnicitet etc. inte längre spelar samma 

avgörande roll för människors liv som kritiseras skarpt (jmf Skeggs 2004:52ff, 

Jamison 1998:40,165f, Duncan & Smith 2006:169). Risken finns, menar jag, att 

individualiseringsprocessen överdrivs, om vi bortser från dessa sociala strukturers 

påverkan på individers möjligheter att skapa sin egen livsbana. Å andra sidan finns 

också risken att dessa sociala bestämningar överbetonas (jmf Lidskog 2006:49f). 

Jag vill mena att individualiseringen har inneburit att dessa sociala strukturer har 

börjat utmanas, men att de fortfarande utgör ramar och förutsättningar för 

individers olika möjligheter att skapa a life of one’s own i det senmoderna sam-
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hället för att använda Beck och Beck-Gernsheims ord (jmf Beck & Beck-Gernsheim 

2001:22ff). Till exempel påverkar normativa föreställningar om kön förhandlingar 

och beslutsfattande i familjer samt arbetsfördelningen mellan könen i familj och 

arbetsliv (jmf Ahlberg m.fl. 2008). Detta synsätt på individualisering betyder i 

förlängningen att alla grupper, kollektiv eller kategorier av människor inte har 

samma möjligheter till individualisering.     
�

Familjers vardagsliv – om familjepraktiker 

Även om individualiseringsteorierna i Beck och Beck-Gernsheims och Giddens 

versioner har viktiga poänger med hur förändringar av samhället hänger samman 

med en omvandling av familjerelationerna är inte deras familjebegrepp helt 

tillfredställande. På många sätt har båda teorierna en för snäv familjesyn, då avser 

jag särskilt Beck och Beck-Gernsheims teori. Även om de kort diskuterar barns 

villkor i det senmoderna familjelivet och vad som händer vid en separation då nya 

relationer skapas är deras huvudsakliga fokus för teoribyggandet det samman-

boende vuxna kärleksparet och äktenskapet. Några som utvecklat en väl-

formulerad kritik mot detta är familjesociologerna Carol Smart och Bren Neale. 

Eftersom Beck och Beck-Gernsheim, och i viss mån Giddens, version av familj inte 

rymmer fler relationer än de vuxna individerna i kärleksrelationen och eventuellt 

deras barn innebär teorierna ett alltför trångt sätt att se på familjeliv (Smart & 

Neale 1999:19). Smart och Neale föreslår istället att vi, i David Morgans (1996, 

1999) efterföljd, bör fokusera på familjelivets vardagshandlingar och använder 

konceptet ”familjepraktiker” (family practices) för att begreppsliggöra det. De är 

kritiska till det gamla familjebegreppet inom sociologin som förstår familj som 

något som endast finns till, som en beständig sak, och argumenterar för att vi 

snarare måste förstå familj i termer av praktiker. Genom att tala om familje-

praktiker kan vi betona att familjelivet är flytande och föränderligt. 
� �

[W]hile ‘practices’ are historically and culturally located, they allow us to 

imagine the social actor who engages in these practices and may choose to 

modify them./…/ Our focus is on fluidity and change, on gendered practices, 

on adult-child relationships and on shifts within intimate relationships and 

between relationships (Smart & Neale 1999:21f). 
�

Familjepraktiker implicerar flera aspekter. För det första antyds att det är något 

aktivt, det är något som görs. För det andra refererar termen praktiker till att det 

är något som sker i det vardagliga livet. För det tredje handlar det om en regel-
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bundenhet, det som sker i familjepraktikerna sker gång på gång. För det fjärde är 

familjepraktiker av flytande karaktär, det vill säga trots regelbundenheten är 

praktikerna öppna. Med det menas att det som beskrivs som familjepraktiker 

också kan beskrivas som andra praktiker, till exempel ”könade” praktiker 

(gendered practices). En femte central aspekt som Morgan betonar är samspelet 

mellan historia och den individuella biografin, vilket betyder att praktikerna har en 

historisk dimension och förankring (Morgan 1996:189f, Morgan 1999:17f).  
�

Matande av barn är ett exempel på vad familjepraktiker kan vara och ett citat från 

Morgan kan illustrera hur praktikerna är, vad han kallar, historiskt konstituerade: 
�

Feeding the children may be shaped by a whole host of factors, often felt as 

limitations or constraints. Expert notions on nutrition, previous feeding 

experiences, commercial and advertising pressures, gendered expectations, 

expectations located within particular classes, status groups or ethnic groups 

and external timetables all meet around the breakfast table (Morgan 

1996:190f).   
�

Förutom ovanstående utmärkande drag är också förändring centralt i detta 

perspektiv. Att betona familjelivets ständiga förändring är dock centralt även i 

Giddens och Beck och Beck-Gernsheims teorier, som framhåller att de senmoderna 

familjerelationerna måste förhandlas och omförhandlas. Genom att använda 

begreppet familjepraktiker kan vi emellertid inkludera fler relationer i vår 

förståelse av familj såsom fastrar, morbröder, farmödrar och inte minst för-

äldrarnas nya partners och deras eventuella barn i samband med en skilsmässa. 

Detta är nödvändigt eftersom det samtida familjelivet utmärks av en mängd olika 

familjekonstellationer (jmf Smart m.fl. 2001:17). Om vi utgår från ett sådant 

synsätt att betrakta familjerelationer medför det följaktligen ett skifte från att 

betrakta familjen som ett ting och en färdig och beständig enhet till att se hur 

familjemedlemmarna konstruerar sin familj i det vardagliga livet, genom sina 

vardagliga handlingar (Bäck-Wiklund 2003:22). Vi kan också med hjälp av detta 

perspektiv, som citatet ovan från Smart och Neale antyder, förstå hur köns- och 

föräldraidentiteter formas i det vardagliga livet i familjer, vilket brukar benämnas 

doing gender eller gendered practices.  
�

”Families ’are’ what families ’do’” konstaterar Smart m.fl. och betonar att de 

samtida familjerelationerna är förhandlade över tid snarare än enbart bestämda av 

plikt, tradition eller lag (Smart m.fl. 2001:17). Det är dock viktigt att ha i åtanke 
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att när familj ”görs” i vardagspraktikerna formas det också av andra praktiker 

vilka kan relateras till strukturer som klass, kön etc. (jmf Morgan 1999:13). Familj 

”görs” alltså inte hursomhelst utan under vissa villkor. Här fyller begreppet 

familjepraktiker en viktig lucka i individualiseringsteorierna. Morgan framhåller 

att gränserna ofta är väldigt flytande mellan familjepraktiker och könpraktiker 

(Morgan 1996:190). I anslutning till det vi kan också tala om modrande, eller 

mothering, som social (könad) praktik (jmf Holm 1993:21,139). Modrande står 

för utövandet av moderskapet, något som görs i det vardagliga livet (Holm 

1993:105f)��. Även fäder kan utöva modrande, framhåller Ulla Holm, men det 

utövas huvudsakligen av kvinnor.�� Holms användning av begreppet modrande 

liknar på många sätt Morgans begrepp familjepraktiker. Att modra handlar om att 

utöva omsorg och omhändertagande av barn (Holm 1993:21,147) samt att ”verka 

och handla i sociala praktiker” (Holm 1993:148). En social praktik definieras 

därför som:  
�

en nödvändig eller tillfällig mänsklig aktivitet som utövas med vissa mål i 

sikte i enlighet med en viss uppsättning vanor, plägseder, traditioner, hand-

grepp, föreställningar, handlingsregler, normer, konventioner m.m. vilka 

vuxit fram ofta under lång tid bland praktikens utövare (Holm 1993:20).       

  

De sociala praktikerna, menar såväl Holm som Morgan, ingår alltid i en specifik 

historisk, kulturell kontext (jmf Holm 1993:20, Morgan 1999:18) och 

görandet/utövandet sker alltid inom vissa normativa ramar.  
�

Att förstå familjerelationer efter skilsmässa utifrån vardagshandlingar i enlighet 

med doing family-perspektivet kan länkas till Beck och Beck-Gernsheims 

uppfattning att det är upp till individerna att konstruera sina familjer efter en 

separation och att det blir särskilt viktigt vad de olika individerna gör i det 

vardagliga livet. Som vi har sett framhåller Beck och Beck-Gernsheim att näst intill 

alla frågor blir föremål för förhandling i de senmoderna familjerelationerna och 

dessa förhandlingar kan ses som exempel på vardagshandlingar i familjelivet. Det 

är i familjepraktikerna och de vardagliga förhandlingarna som föreställningar om 

familj, moderskap, faderskap, kvinnligt och manligt skapas, omskapas och 

������������������������������ ������������������
�� Modrandet utgör en aspekt av moderskapet, vilket kan skiljas från tillståndet, naturfunktionen 
eller den sociala institutionen som utgör andra aspekter (Holm 1993:101ff).  
�� Holm skiljer mellan mödrande och modrande, där det förra handlar om att avla barn, bära foster 
och föda och amma spädbarn och det senare om att handla och vårda barnet i de sociala 
praktikerna. Hon skiljer på liknande sätt mellan fädrande och fadrande. Att fädra betyder att avla 
barn, medan fadra handlar om att fostra barn. Det finns alltså, menar Holm, stora skillnader 
mellan att fadra och att modra (Holm 1993:140f,147f,212). 
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reproduceras (Bäck-Wiklund & Bergsten 2001:82). Det är också där som den nya 

organiseringen av familjelivet efter en skilsmässa förhandlas fram, omskapas 

och/eller reproduceras. Ett annat användbart begrepp som ingår i samma begrepps- 

ram som familjepraktiker, doing family och doing gender är konceptet doing post-

divorce childhood (Smart m.fl. 2001:67f). Det blir särskilt viktigt i min studie 

eftersom den handlar om vuxna skilsmässobarns berättelser om sina familjer och 

det jag vill lyfta fram är bland annat dem som medskapare i familjelivet efter 

skilsmässan.��  
�

Jag ser följaktligen begreppet familjepraktiker som något som tillsammans med 

Beck och Beck-Gernsheim och Giddens individualiseringsteorier utgör en fruktbar 

teoretisk ram för den här studien. Gemensamt för teorierna är att de betonar 

förhandling, förändring och vardagslivets praktiker som centralt för att förstå det 

senmoderna familjelivet. I nästa kapitel fortsätter jag att diskutera familjeför-

handlingar, men då med utgångspunkt i mer empiriska familjestudier.  
��

����

�

�
�

������������������������������ ������������������
�� Jag återkommer till detta ”att göra barndom” i kapitel fyra. 
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3. Förhandling, skilsmässa och barns erfarenheter 

I det här kapitlet diskuteras delar av de forskningsfält som den här studien skrivs 

inom ramen för. Kapitlet ska inte ses som ett försök till en uttömmande 

forskningsöversikt, utan snarare har jag valt ut studier som är särskilt relevanta för 

den här undersökningens syfte och frågeställningar. I nedanstående avsnitt vill jag 

peka på några teman som har varit centrala i diskussionen om familj, förhandling, 

barns erfarenheter av familj och skilsmässor. Samtliga studier som diskuteras 

anlägger ett genusperspektiv på familjerelationer.33  
�

Förhandlingsfamilj 

En betydande del av forskningen inom den svenska familjesociologin har handlat 

om förhandlingar och arbetsfördelning, med fokus på de vuxnas erfarenheter, och 

den moderna svenska familjen brukar ibland benämnas som en 

”förhandlingsfamilj” (jmf Bäck-Wiklund 2001:45). I studien Att leva själv till-

sammans diskuterar Ulla Björnberg och Anna-Karin Kollind hur par med barn 

förhandlar om arbetsfördelning och ekonomi. Studien handlar om tre 

huvudsakliga teman; gemenskap, autonomi och jämställdhet. Liksom i andra 

familjestudier betonas att förhandlingarna i familjelivet ofta är av det implicita 

slaget, ”en ordning har bara blivit på ett visst sätt, utan att man tänkt särskilt 

mycket på varför” (Björnberg & Kollind 2003:44). Björnberg och Kollind 

definierar förhandling som en teknik för att hantera och lösa konflikter och få 

inflytande över beslut. Förhandlingar förutsätter följaktligen, enligt deras synsätt, 

alltid en konflikt av något slag. Konflikterna kan dock vara såväl öppna som dolda 

eller till och med latenta. Till exempel kan ett ej uttalat missnöje med 

arbetsfördelningen ses som en latent konflikt (Björnberg & Kollind 2003:47).  
�

Björnberg och Kollind drar slutsatsen att det finns en stor variation gällande hur 

jämställdhet uppfattas och relaterar det till hur männen och kvinnorna i under-

sökningen hanterar relationen mellan autonomi och gemenskap. Undersökningen 

visar att såväl män som kvinnor framhåller jämställdhet som viktigt, men att det är 

främst kvinnorna som är pådrivande i att skapa jämställdhet i vardagen. 

Dessutom, understryker författarna, att trots att det i intervjuerna framkommer att 

det råder påtagliga skillnader och orättvisor i arbetsfördelning och fördelning av 

pengar, anser sig både kvinnor och män vara jämställda (Björnberg & Kollind 

2003:145ff,163). Vidare visar de, i linje med annan familjeforskning, att kvinnorna 

������������������������������ ������������������
33 Dock utgör Öberg och Öberg (2000, 2002) ett undantag, deras studier har inte lika tydligt ett 
genusperspektiv som övriga studier. 
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både bär huvudansvaret för hem och barn samt står för och skapar det 

gemensamma i familjelivet, vilket författarna relaterar till strukturer i arbetslivet. 

Arbetsfördelningen i familjen hänger samman med arbetslivets strukturer som 

skapar och reproducerar en könssegregation (Björnberg & Kollind 2003:163ff). 

Författarna urskiljer tre former för arbetsfördelning: den kontraktsorienterade, den 

behovsinriktade och den könsgrundade arbetsfördelningen (Björnberg & Kollind 

2003:148f). Men det sker också förändringar framhåller författarna. Förändringen 

av ansvarsfördelningen i hemmet är dock en långsam och trög process, menar 

Björnberg och Kollind, och framhåller att det mångfacetterade mönster de funnit i 

sin studie är ett uttryck för ”en transformationsprocess inom familjer, en ökad 

mångfald av levnadssätt som också innebär utprövningar av nya och osäkra 

kombinationer” (Björnberg & Kollind 2003:146).    
�

Förhandlingar om hushållsarbete, förvärvsarbete och pengar mellan samman-

boende kvinnor och män behandlas också i Göran Ahrnes och Christine Romans 

undersökning Hemmet, barnen och makten (1997) vars empiri utgörs av såväl ett 

kvantitativt underlag som kvalitativa intervjuer. Ahrne och Roman konstaterar att 

förhandlingar, implicita som explicita, måste relateras till olika former av makt och 

de urskiljer i relation till familj tre typer av maktformer; normativ makt, 

ekonomisk makt samt fysisk makt (Ahrne & Roman 1997:17). På ett liknande sätt 

som Björnberg och Kollind, framhåller Ahrne och Roman att de flesta män och 

kvinnor idag är för jämställdhet, men att praktiken ligger långt från idealet 

(1997:165). Såväl öppna som latenta konflikter visade sig vanliga i de familjer som 

präglades av en sned fördelning av hushållsarbetet. Vidare konstaterar författarna 

en skillnad med avseende på föreställningar om hushållsarbete respektive för-

äldraskap:  
�

Om de traditionella könsrollerna i allmänhet har försvagats och förändrats 

när det gäller hushållsarbete gäller detta inte alls i samma utsträckning för-

äldrarollerna. Här finns starka normer om moderskap och faderskap som 

vägleder handlandet. I många fall upplever både mannen och kvinnan det 

som en självklarhet att kvinnan ska vara hemma mest under barnets första år 

(Ahrne & Roman 1997:168). 
�

Sammanfattningsvis talar Ahrne och Roman om normer och föreställningar om 

moderskap, vilka internaliseras hos kvinnorna, samt vanans makt som olika 

mekanismer som kan bidra till att förklara arbetsfördelning mellan kvinnor och 

män (Ahrne & Roman 1997:170).      
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Lisbet Bekkengen studerar i sin avhandling Man får välja också hur män och 

kvinnor förhandlar, med fokus på föräldraskap och föräldraledighet, utifrån 

kvalitativa intervjuer med såväl sammanboende par som personer på parens 

arbetsplatser (Bekkengen 2002). Som titeln antyder urskiljer hon skilda förut-

sättningar för mäns och kvinnors föräldraskap, män kan välja nivån för sitt 

föräldraskap på ett helt annat sätt än kvinnor. Kvinnorna innehar med andra ord 

det självklara huvudansvaret för barnen (Bekkengen 2002:133). Medan kvinnor 

till exempel i hög grad anpassar sitt förvärvsarbete efter föräldraskapet gör inte 

män några särskilda anpassningar, framhåller Bekkengen (2002:183).�� I förhand-

lingstermer visar Bekkengen att hennes forskning, i linje med annan forskning, 

tyder på att när det inte blir en explicit förhandling om de reproduktiva upp-

gifterna tenderar de att hamna på kvinnans ansvar. Mäns föräldraledighet är, 

menar Bekkengen, avhängigt deras egna önskemål medan kvinnors föräldra-

ledighet ses som självklar från den stund de väljer att bli förälder (Bekkengen 

2002:164). Ett liknande resultat framhåller Eva Magnusson utifrån ett forsknings-

projekt som bygger på intervjuer med 30 gifta eller sammanboende par från 

Sverige, Finland och Danmark (Magnusson 2006:28). Hon delar in de intervjuades 

berättelser i tre kategorier; paren med den ojämnaste fördelningen, mittemellan-

paren och paren med den jämnaste fördelningen (Magnusson 2006:31). I den 

förstnämnda kategorin, som utmärktes av att kvinnan skötte helt eller hade 

huvudansvaret för hemarbetet��, framkom att hemarbetsdelningen hade kommit 

”naturligt” och utan någon diskussion eller explicit förhandling. Mittemellanparen 

utgjorde en blandad grupp där männen dock tog något större del i hemarbetet. 

Även de här paren talade om arbetsfördelningen som ganska självklar och naturlig. 

Paren med den jämnaste fördelningen framhöll å andra sidan genomgående att de 

hade ständiga diskussioner och förhandlingar kring hemarbetet. Istället för att 

använda ord som ”naturligt” använde de snarare ord som rättvisa för att förklara 

hemarbetsfördelningen (Magnusson 2006:36ff). Ytterligare en intressant slutsats 

som Magnusson drar är att berättelserna hos paren med den ojämnaste 

arbetsfördelningen karaktäriserades av en frånvaro av konflikter om hemarbetet 

eller förvärvsarbetet. De andra paren, mittemellanparen och de med den jämnaste 

fördelningen, berättade dock om konflikter och diskussioner som mer närvarande i 

deras vardag (Magnusson 2006:51ff)��.  

������������������������������ ������������������
�� Bekkengen resonerar också utförligt om förändringen av maskulinitet(er) och benämner det som 
en förändring mot en barnorienterad maskulinitet. Denna maskulinitet är troligtvis på väg att inta 
en hegemonisk ställning, inte bara bland maskuliniteter utan också gentemot feminitet framhåller 
Bekkengen (Bekkengen 2002:198ff). 
�� Att kvinnan skötte helt eller hade huvudansvaret för sju av tio sysslor. 
�� Jämför också Clarissa Kugelberg (1999) som liksom Bekkengen diskuterar olika typer av 
förhandlingar om föräldraledighet och framhåller ett liknande resultat (Kugelberg 1999:125f). 
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�

På senare tid har dock familjeforskningens betoning av förhandlingsbegreppet 

ifrågasatts. I boken Jämställdhetens pris (Grönlund & Halleröd 2008) kritiseras 

familjesociologin dels för att använda ett vagt förhandlingsbegrepp, dels för att 

överbetona förhandlingar i svenska familjer. Med utgångspunkt i en kvalitativ 

studie (Evertsson & Nyman 2008) där sammanboende par har intervjuats 

argumenterar författarna för att det inte alls sker så mycket förhandlingar i 

familjelivet som tidigare forskning indikerar (Evertsson & Nyman 2008:46ff). 

Snarare grundas många beslut i familjelivet på ”tämligen oreflekterade traditionella 

och stereotypa föreställningar” påpekar Lars Evertsson och Charlott Nyman 

(Evertsson & Nyman 2008:46). Enligt min mening har de en viktig poäng i sin 

kritik och det är att förhandlingsbegreppet ibland används något slarvigt utan att 

tillräckliga preciseringar görs. Vad gäller den andra invändningen, att forskningen 

har överbetonat förhandlingsprocesserna i familjelivet, förhåller jag mig mer 

tveksam. När Evertsson och Nyman drar den slutsatsen gör de en väldigt snäv 

definition av vad en förhandling är, vilket blir liktydigt med en explicit förhandling 

där båda parterna sätter sig ned och diskuterar. Det är, menar jag, en alldeles för 

smal definition. Förhandlingar kan också ske löpande och mer informellt i 

vardagen, utan att familjemedlemmarna bestämmer sig för att ”nu ska vi sätta oss 

ned och bestämma hur vi ska göra”. Deras tydliga åtskillnad mellan förhandling å 

ena sidan och traditionella föreställningar (om kön) å andra sidan är också 

problematisk. Mitt synsätt på förhandlingar är att förhandling inte per definition 

är detsamma som att två jämlika parter förhandlar. Förhandlingar kan också ske 

mellan ojämlika parter. Jag menar att när kvinnor, män och barn förhandlar med 

varandra i vardagslivet görs det inom normativa ramar, där normer om till 

exempel familj, moderskap och faderskap har betydelse.    
�

Förhandlingar efter skilsmässa 

Ovanstående studier kan exemplifiera hur förhandlingar har undersökts bland par 

som bor tillsammans, men det finns också undersökningar som har studerat för-

handlingar mellan skilda par. I boken Samtal om den nya familjen undersöks, med 

utgångspunkt i de samarbetssamtal som anordnas av kommuner för skilda 

������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ �������������������������� �

Kugelberg gör en distinktion mellan tre grupper föräldrar, utifrån sitt kvalitativa intervjumaterial, 
där den första gruppen utgörs av par med en traditionell arbetsfördelning. De paren 
karaktäriserades av förgivettaganden och mer implicita förhandlingar. Paren i den andra gruppen 
diskuterade och förhandlade mer explicit och genom det omdefinierade de förställningar om 
mödrar och fäder och delade i högre utsträckning på föräldraskapet. I den tredje gruppen 
uttryckte paren det som självklart att de skulle dela på föräldraskapet och föräldraledigheten 
(Kugelberg 1999:125).  
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föräldrar, hur föräldrar förhandlar med varandra för att komma fram till lösningar 

om barnet efter en skilsmässa. Studien bygger på dels en enkätstudie, dels analyser 

av 14 samarbetssamtal (Hydén & Hydén 2002:15f, 108ff). Med Giddens 

terminologi talar Margareta Hydén och Lars-Christer Hydén om familj som ett 

reflexivt projekt, vilket innebär att familj är i ständig förändring och att det ställs 

höga krav på familjemedlemmarnas förmåga att kommunicera och förhandla med 

varandra. Efter en separation blir dessa krav än tydligare (Hydén & Hydén 

2002:39). För att förklara hur familjelivet förändras i samband med en skilsmässa 

måste vi skilja mellan två begrepp, framhåller författarna, och gör en distinktion 

mellan ”föräldraskap” och ”familjeskap” (Hydén & Hydén 2002:54). Medan 

dessa två finns förenade i en sammanboende familj, försvinner familjeskapet efter 

en separation vilket innebär att endast föräldraskapet återstår.  
�

Hydén och Hydén konstaterar att det som föräldrarna diskuterar och förhandlar 

om i samarbetssamtalen kan delas in i fyra teman. För det första handlar samtalen 

om tid och rum, det vill säga var barnet ska bo och när. Detta var det allra 

vanligaste temat i föräldrarnas diskussioner. För det andra diskuterar de mycket 

om nya partners. Barnets trygghet och omsorg utgör ett tredje tema i samtalen. För 

det fjärde återfinns ett indirekt tema i diskussionerna som handlar om moraliska 

aspekter av föräldraskapet och relateras till frågor om vad som utgör ett bra eller 

mindre bra föräldraskap (Hydén & Hydén 2002:142-153). Författarna framhåller 

att de föräldrar som saknar kommunikativ kompetens hamnar i ett underläge, 

vilket kan missgynna barnen. Därför är kommunikativ förmåga, att kunna 

diskutera och förhandla, att betrakta som en form av viktigt symboliskt kapital i 

det samtida samhället (Hydén & Hydén 2002:247).    
�

Föräldraskap och förhandling efter skilsmässa har också studerats i den brittiska 

kontexten av sociologerna Carol Smart och Bren Neale (1999). Smart och Neale 

undersöker i sin kvalitativa intervjustudie hur separerade föräldrar förhandlar och 

omförhandlar föräldraskapet efter skilsmässa genom att fokusera på de vardagliga 

praktikerna. De använder alltså begreppet familjepraktiker för att förstå det 

flytande och föränderliga i familjelivet. På liknande sätt som Hydén och Hydén 

(2002) framhåller Smart och Neale att föräldraskapet efter en separation ställer 

stora krav på föräldrarna (Smart & Neale 1999:46). Vidare framhåller författarna 

att föreställningar om moderskap och faderskap har stor betydelse för hur 

föräldrar förhandlar om barnen efter skilsmässan (Smart & Neale 1999:56).  
�
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Smart och Neale urskiljer tre olika sätt att hantera föräldraskap efter skilsmässa. 

De benämner dem som 1) co-parenting, vilket kan översättas till delat för-

äldraskap, 2) custodial parenting, vilket ungefärligen betyder att en förälder 

(vanligtvis fadern) fungerar som helgförälder��, och 3) solo parenting, vilket kan 

översättas till ensamt föräldraskap. Mest förhandlingar mellan föräldrarna, 

åtminstone av det explicita slaget, finner vi hos den förstnämnda kategorin som 

utmärks av ett delat föräldraskap där båda föräldrarna delar på såväl omsorgen 

som beslutfattande kring barnet. I den andra kategorin återfinns ett mer 

könstypiskt mönster, där modern tar det större ansvaret (vilket också var fallet i 

dessa familjer innan separationen). Föräldrarna i den kategorin hade sällan öppna 

diskussioner kring barnet. I den tredje kategorin, solo parenting, var det enbart en 

förälder (oftast modern) som ansvarade för omsorgen och beslutsfattandet om 

barnet (Smart & Neale 1999:57-65). Föräldraskapet efter separation kan 

sammanfattas med tre element förklarar Smart och Neale, det separata, det 

sammanbindande och det flytande. Föräldrarna har separerat från varandra, men 

är samtidigt sammanlänkade genom barnet. Det flytande antyder att relationerna 

inte bör ses som permanenta utan som föremål för ständig förhandling och 

omförhandling (Smart & Neale 1999:68).�	    
�

Mansforskning och mäns föräldraskap efter skilsmässa  

Ett forskningsområde som expanderat på senare år är det som kan kallas 

mansforskning och som ofta behandlar mäns föräldraskap. Ett annat viktigt, 

relaterat tema inom mansforskningen är också idén om att det finns flera 

maskuliniteter (Connell 1995). I detta sammanhang är det dock främst mäns 

föräldraskap efter skilsmässa som är intressant. I Sverige har bland andra Lars 

Plantin och Thomas Johansson specifikt studerat mäns föräldraskap (jmf Plantin 

2001, Berg & Johansson 1999). Tillsammans med Lars-Erik Berg har Johansson 

med utgångspunkt i socialpsykologi studerat ett tjugotal berättelser av frånskilda 

fäder, vilka författarna kallar ”deltidspappor”, samt berättelser från deras barn. 

De har framför allt undersökt hur männen resonerar kring sitt föräldraskap, hur de 

utvecklar sin fadersidentitet samt hur relationen till barnen förändras över tid (Berg 

& Johansson 1999:8). Berg och Johansson konstaterar att vid en skilsmässa 

fördelas föräldrarollerna ofta på ett traditionellt sätt, vilket innebär att modern får 

������������������������������ ������������������
�� Medan co-parenting och solo parenting är tämligen enkla att översätta är custodial parenting mer 
svåröversatt. Jag har valt att tala om helgförälder i detta avseende.  
�	 Även om det finns vissa skillnader mellan den svenska och brittiska kontexten, såsom i 
ideologiska skillnader, skillnader i lagstiftning m.m. menar jag ändå att de brittiska studier som 
diskuteras här är av intresse för den här studien. 
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huvudansvaret för barnen medan fadern träffar dem med mer eller mindre jämna 

mellanrum (1999:70). Fadern blir alltså en ”deltidspappa” enligt Berg och 

Johansson. De framhåller att ”[s]eparationen innebär att en förälder, oftast 

pappan, tvingas bryta upp från ”hemmet” och upprätta en delvis ny identitet som 

deltidspappa” (Berg och Johansson 1999:74).  
�

Berg och Johansson menar att separationer där barn finns med i bilden kan liknas 

vid ett krisförlopp, även om långt ifrån alla separationen är krisartade. 

Krisförloppet kan delas in i en inledande chockfas, vilken successivt följs av en 

reaktionsfas. Den övergår, i bästa fall påpekar författarna, i en bearbetningsfas 

(Berg & Johansson 1999:73,78). I den sistnämnda fasen försöker föräldrarna 

komma överens om hur kontakten mellan barn och föräldrarna (främst fadern) ska 

fungera. Den slutliga fasen som författarna talar om är nyorienteringsfasen, då 

man lär sig att leva vidare och ofta bildar nya familjer. Här finns en risk att 

kontakten mellan pappa och barn försvåras och försämras, framhåller Berg och 

Johansson, eftersom pappan måste dela sin tid mellan den nya familjen och barnen 

från det tidigare förhållandet (Berg & Johansson 1999:74). Sammanfattningsvis 

påstår författarna att även om det inte har skett några radikala skillnader mellan 

könen i relation till skilsmässor kan ändå vissa förändringar urskiljas. Fäderna 

befinner sig ”i ett slags gränszon mellan en traditionellt frånvarande och en ny 

emotionellt närvarande och deltagande fadersidentitet” (Berg & Johansson 

1999:90). I en senare artikel från 2003 konstaterar Johansson att fäder efter en 

separation måste förändra och anpassa sin manlighet för att inte riskera att förlora 

kontakten med barnet. Det krävs med andra ord mycket emotionellt arbete från 

papporna. Men det är inte bara fäderna själva som måste arbeta aktivt med sina 

relationer till barnen menar Johansson och hävdar att marginaliseringen av fäderna 

är också en strukturell process. Myndigheter som skola och sjukvård tenderar att 

koncentrera sig på mödrarna och osynliggöra fäderna. Bilden av ”den andre 

föräldern” internaliseras av fäderna (Johansson 2003:164ff). Johansson diskuterar 

även förhandlingar efter skilsmässor och konstaterar att det ofta blir en tyst 

överenskommelse snarare än en öppen diskussion om barnen, vilket vanligtvis 

leder till att barnen följer med modern (Johansson 2003:163). Men medan till 

exempel Bekkengen, något förenklat, tolkar tysta överenskommelser om omsorgen 

om barnen som att män kan välja nivån för sitt föräldraskap medan kvinnor inte 

kan göra detsamma, tar Johansson ett annat perspektiv och fokuserar på mäns 

bristande möjligheter att delta i barnens liv. På det sättet kan vi betrakta 

traditionella normer om kön, faderskap och moderskap som begränsande för mäns 

möjligheter till nära relationer till sina barn.   
�
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Om barns föreställningar om familj  

Gunilla Halldén har undersökt hur barn (8-10 år samt 7:e klassare) ser på familj 

genom att analysera skrivna berättelser av barnen. I Halldéns studie riktas intresset 

bland annat mot frågor om barnens syn på sin framtida familj och hur de skildrar 

händelser och aktörer i en familj. Med andra ord studeras såväl formaspekter som 

innehållsliga aspekter i barnens berättelser. Halldén framhåller att när barnen 

beskriver och berättar om sina framtida familjer använder de kulturella mönster 

(Halldén 2001:21). Berättelserna som undersöks i studien är dock snarare av 

karaktären fiktion än av karaktären berättelser om en tid som varit (Halldén 

2001:197). Sammanfattningsvis konstaterar Halldén att en mängd olika familje-

konstellationer eller familjescenarier beskrivs i berättelserna. Kärnfamiljsbe-

skrivningar är dominerande, men även andra konstellationer finns representerade 

som att leva med en partner eller ett syskon. ’Familj’ definieras i barnens 

berättelser som en grupp människor som utgör en gemenskap. Dessutom återfinns 

vissa skillnader i flickors och pojkars berättelser framhåller Halldén, bland annat 

genom att barn ges något olika positioner i berättelserna. Medan flickorna skildrar 

att det finns en makt hos den vuxna huvudpersonen i familjen i berättelsen, saknas 

denna tydliga vuxna huvudroll i pojkarnas berättelser, vilket ger barnen en större 

delaktighet i beslutsfattandet i familjen i pojkarnas berättelser (Halldén 2001:204).  
�

Barns erfarenheter av skilsmässa 

I en brittisk sociologisk undersökning från 2001 undersöks barns och unga vuxnas 

(4-22 år) erfarenheter av skilsmässa. Utgångspunkten i studien är att barn ses som 

aktörer, som är aktiva medskapare till sina familjerelationer och som är delaktiga i 

förhandlingar och de vardagliga praktikerna (Smart m.fl. 2001:18).  
�

Efter en separation uppstår en ny, oklar situation särskilt för barnen, det finns inga 

tydliga traditioner eller normer att förlita sig på (Smart m.fl. 2001:68). Skilsmässan 

ger, konstaterar Smart m.fl., barnen erfarenheter som mer eller mindre tvingar dem 

att tänka och reflektera över sina familjepraktiker och familjerelationer. Det krävs 

dock inte en skilsmässa för att barn ska bli aktiva medskapare av familjelivet, 

hävdar författarna. Att ”göra familj och barndom” i vardagspraktikerna sker såväl 

i kärnfamiljer som i familjer efter skilsmässa. Men det som gör familjeliv efter 

skilsmässa unikt är att det bidrar till nya former av barndom skapas eftersom 

skilsmässan omöjliggör ett förgivettagande av familjebanden. Det för med sig att 

barn reflekterar mer över sina familjerelationer och vad ’familj’ betyder (Smart 

m.fl. 2001:82ff). Smart m.fl. framhåller att begreppet doing post-divorce childhood 
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är fruktbart för att förstå hur barn konstruerar sina liv efter en skilsmässa. Några 

slutsatser som dras i studien är att barnen beskriver sina familjer efter skilsmässan i 

relationer snarare än formella släkt- och familjeband. Det är alltså kvaliteten i 

relationerna som är det centrala och värden som omtanke, stöd och kärlek 

framträdde som viktiga för barnen snarare än blodsband (Smart m.fl. 2001:57,65).  
�

Författarna urskiljer två olika sätt att konstruera familjer utifrån intervjuerna med 

skilsmässobarnen. Dels finns det beskrivningar som utmärks av öppna 

familjegränser, dels de som utmärks av stängda familjegränser. De öppna familje-

gränserna innebar att barnen inkluderade föräldrarnas nya partners i sina familjer, 

kanske till och med som nya föräldrar. Det senare gällde särskilt de barn som var 

väldigt små vid skilsmässan. De stängda familjegränserna innebar att familje-

beskrivningen påminde mycket om hur barnets familj såg ut innan skilsmässan. 

Dessa barn gjorde tydliga distinktioner mellan sina ”riktiga” föräldrar och deras 

nya partners. De nya partners beskrevs inte i en direkt relation med barnet, utan 

endast i en direkt relation med föräldern. Den som också är värt att notera i Smarts 

m.fl. studie är att familjebeskrivningarna var individualiserade på det sätt att det 

kunde vara stora skillnader hur två syskon beskrev sina familjer (Smart m.fl. 

2001:45-56). I artikeln ”As fair as it can be? Childhood after divorce” resonerar 

Amanda Wade och Carol Smart vidare om skilsmässobarns erfarenheter och hur 

de kan relateras till begreppet rättvisa. I skilsmässobarnens berättelser framträder 

rättvisa mellan föräldrarna som viktigt, vilket betyder barnen menar att för-

äldrarna ska få lika mycket av barnen efter skilsmässan (Wade & Smart 

2003:107).39 Wade och Smart framhåller dock att barnen genomgår en moralisk 

resa efter föräldrarnas separation - från att de betraktar sig själva som objekt, som 

bör delas lika mellan föräldrarna, till att de sig ser själva som personer med egna 

behov (Wade & Smart 2003:108f). Barnen framstår därmed som moraliska 

aktörer.  
�

I en annan brittisk studie som har studerat barns erfarenheter efter skilsmässa 

diskuteras bland annat hur beskedet om skilsmässa kan te sig för barn (Butler m.fl. 

2003) Liksom Berg och Johansson, framhåller Ian Butler m.fl. att skilsmässan 

upplevdes som en slags kris även för barnen som inkluderar såväl chock som sorg. 

Denna chock infann sig trots att barnen ofta hade uppfattat att relationen mellan 

föräldrarna inte var bra (Butler m.fl. 2003:33ff,57). I studien, som bestod av 
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39 Wade och Smart (2003) framhåller emellertid att de inte kan uttala sig om att detta endast gäller 
för skilsmässobarn. Det skulle dock kunna förhålla sig så att skilsmässobarn blir mer känsliga för 
rättviseaspekter gentemot föräldrarna genom att ha hört eller deltagit i föräldrarnas diskussioner 
om barnet efter skilsmässan (Wade & Smart 2003:107).  
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intervjuer med 104 barn mellan 7 och 15 år, uppfattade de flesta barnen att de 

hade fått lite information om skilsmässan och tämligen få hade blivit förberedda av 

föräldrarna på vad skilsmässan skulle innebära för dem. De flesta hade dock 

önskat detta (Butler m.fl. 2003:58, Robinson m.fl. 2003:77). Överlag tyder studien 

på att barnen ville ha en öppen dialog med föräldrarna, att få inkluderas i 

förhandlingarna och göras delaktiga i beslut efter skilsmässan men att det långt 

ifrån alltid var fallet i deras familjer.40 Ett beslut som barnen menade att de 

verkligen borde göras delaktiga i var med vem de skulle bo och hur kontakten med 

föräldrarna skulle fungera. De barn som berättade att de hade varit delaktiga i 

förhandlingar och beslutsfattande om boendet och kontakten med föräldrarna 

uppgav också att de var mer nöjda med boendearrangemangen (Robinson m.fl. 

2003:86f). En annan intressant iakttagelse som görs i studien är att barnen gav 

uttryck för tydliga skillnader mellan relationen till modern och fadern i samband 

med skilsmässan. De flesta barnen tycktes ha mycket svårt att tala om känslor med 

fäderna, medan de uppfattade att de lättare kunde göra det med modern (Butler 

m.fl. 2003:39). Dessutom understryks att många barn upplevde känslan av dubbla 

lojaliteter efter skilsmässan när föräldrarna hade konflikter sinsemellan vilket 

upplevdes som svårt. Vissa barn menade också att de blev involverade i för-

äldrarnas diskussioner som medlare på lite olika sätt (Butler m.fl. 2003:116f). 

Författarna konstaterar, sammanfattningsvis, att barnen var långtifrån passiva i 

förhållande till föräldrarnas skilsmässa, utan ”they are involved, creative and 

resourceful participants” (Robinson m.fl. 2003:88). 
�

Kari Moxnes har studerat norska barns erfarenheter av skilsmässa och har i en 

artikel från 2003 särskilt fokuserat hur de upplever de förändringar som 

separationsprocessen innebär (Moxnes 2003). En viktig förändring handlar om det 

ekonomiska framhåller Moxnes, vilken påverkar barnets liv. Många av barnen i 

studien, som bestod av intervjuer med 96 barn och 114 föräldrar, uppfattade att 

den ekonomiska situationen i hushållet försämrades efter separationen. Men, 

konstaterar, Moxnes, barnen uttryckte också en solidaritet med föräldrarna och 

tog ansvar för den finansiella situationen, genom att de till exempel förklarade att 

det inte var mer än rättvist att de hjälpte till mycket hemma (Moxnes 2003:92). 

Moxnes framhåller vidare att en eventuell flytt också är en avgörande förändring 

för barnen. Utifrån intervjuerna med barnen drar hon slutsatsen att en flytt från 

det ursprungliga hemmet uppfattades som jobbigt. Medan vissa barn uppfattade 
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40 Ett liknande resultat framhålls av Gorell Barnes m.fl. (1998) i deras studie av vuxna som vuxit 
upp i styvfamiljer. Där framhölls en önskan om att föräldrarna var tydliga med information och 
förklaringar när förändringar skulle ske och att man var lyhörd för barnets känslor (jmf Gorell 
Barnes 1998:287). 
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att den gamla bostaden var bättre och större, uppfattade andra att det var svårt att 

flytta eftersom de tappade kontakten med sina gamla vänner (Moxnes 2003:94). 

En flytt kan, enligt Moxnes, också innebära att barn på egen hand får skapa nya 

sociala relationer och konstruera sin nya plats i ett nytt bostadsområde utan 

särskilt mycket hjälp och stöd från föräldrarna (Moxnes 2003:96).  
�

Att föräldrarna träffar nya partners utgör en annan viktig förändring för barnens 

liv som utgör en stressfylld process för barnen. Genom att föräldern ägnar sig åt 

sin nya partner får barnet klara sig mer på egen hand framhåller Moxnes (Moxnes 

2003:100). I artikeln tar hon också upp frågan om att barn ibland får agera 

föräldrar till sina föräldrar efter skilsmässan vilket beämns som ”parenting their 

parent” (Moxnes 2003:101). Många av skilsmässobarnen i studien berättade att de 

fick göra det under en kort tid precis efter skilsmässan, men menade också att om 

det fortsatte under en längre tid var det en tung börda. Moxnes påpekar att 

familjeförhandlingar, och barns delaktighet i dessa, är viktiga för barnet i 

efterspelet av skilsmässa eftersom det hjälper dem att få information, uttrycka sina 

åsikter och höra föräldrarnas åsikter. En viktig slutsats som dras i studien är att 

barns möjligheter till förhandling är varierande, och mycket beroende av den 

ekonomiska och sociala situationen i familjerna. Barn som levde i familjer med 

begränsad ekonomi upplevde ett mycket litet förhandlingsutrymme (Moxnes 

2003:100ff). 
�

Inom svensk familjeforskning finns det några studier som har fokuserat på barns 

erfarenheter av sina familjerelationer efter en skilsmässa. Kristina Larsson Sjöberg 

(2000) har intervjuat såväl föräldrar som barn efter skilsmässa i sin avhandling 

Barndom i länkade familjesystem. Hon har studerat de förhandlingar som sker i de 

nya familjerna efter skilsmässa som hon kallar länkade familjesystem. Barnen 

kallas därför länkbarn eftersom de rör sig mellan föräldrarnas hushåll. Mycket av 

kommunikationen mellan hushållen förs via barnet, framhåller Sjöberg, medvetet 

eller omedvetet. En stor del av kommunikationen handlar också om länkbarnet 

(Sjöberg 2000:19f). Förhandlingssituationen mellan föräldrar och barn i familjer 

präglas dock av en maktdimension påpekar Sjöberg, eftersom föräldrarna innehar 

en auktoritet gentemot barnen och kan bestraffa och belöna dem på ett sätt som 

barnen inte kan (Sjöberg 2000:48). Tre olika förhandlingsfamiljer urskiljs i 

studien, 1) den ”nya” mamma-barn-familjen, som karaktäriseras av förhandlingar 

främst mellan mamman och barnet, 2) de ”nya” kärnfamiljerna, vilken utmärks av 

förhandlingar mellan mamma, barnet och moderns nya partner medan det finns ett 

avstånd till den ursprungliga pappan och 3) den ”nya” utvidgade förhand-
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lingsfamiljen” där såväl mamman, pappan, barnet och föräldrarnas nya partners 

deltar i förhandlingarna. Förhandlingsarenan utgörs alltså av hela det länkade 

familjesystemet i den tredje familjetypen (Sjöberg 2000:87,107,127, jmf Sjöberg 

2003).  
�

Sjöberg framhåller att moderskapet och faderskapet har olika villkor efter en 

skilsmässa. Faderns roll är mer villkorlig än moderns, vilket också länkbarnen är 

medvetna om menar Sjöberg. Mödrarnas föräldraskap är ovillkorligt på det sätt att 

deras ansvar för barnen inte kan förhandlas bort (Sjöberg 2000:160f). Att modern 

tar det större ansvaret för barnen efter skilsmässan kan också uttryckas som att 

modern blir organisatören i det länkade familjesystemet (Sjöberg 2000:150). 

Sjöberg konstaterar också att barnens berättelser om sina familjer är könsspecifika, 

på det sätt att döttrarna kan ses som ”moderna nätverksbyggare” på ett annat sätt 

än sönerna. Döttrarna tar ett större ansvar för relationsarbetet i de länkade 

familjerna (Sjöberg 2000:202).  
�

En viktig jämförelse som Sjöbergs undersökning möjliggör är mellan barnens och 

föräldrarnas familjebeskrivningar. Hon konstaterar att medan de vuxnas (föräldrar 

och styvföräldrar) beskrivningar sammanföll med hushållet gjorde det inte det för 

barnen. Barnens familjebeskrivningar var snarare av karaktären ett ”utspritt 

nätverk av relationer” (Sjöberg 2000:144). Det som karaktäriserade barnens 

familjedefinitioner var att båda de biologiska föräldrarna samt moderns nya 

partner ofta inkluderas. Däremot framhåller Sjöberg en skillnad med avseende på 

faderns nya partner. ”Styvmamman” tenderade att skildras som en viktig person 

av barnen, ibland negativt och ibland positivt, men som inte inkluderas i barnets 

familj (Sjöberg 2000:134ff). Som vi ska se framhåller annan forskning en annan 

tolkning.    
�

Skilsmässobarns upplevelser har också studerats av Bente Öberg och Gunnar 

Öberg både i studien Skiljas – men inte från barnen (2000) och i undersökningen 

Vuxna skilsmässobarn berättar (2002). I den första studien, som gjordes på 1980-

talet, intervjuades skilsmässobarn (och föräldrar) i syfte att utvärdera erfaren-

heterna av gemensam vårdnad samt vårdsätten växelvis boende och ensamvård. 

Uppföljningsstudien, som kom cirka 20 år senare, bestod i att undersöka 

skilsmässobarnens reflektioner kring detta när de fått viss distans till skilsmässan 

(Öberg och Öberg 2002). I uppföljningsstudien intervjuades 50 av de barn som 

hade funnits med i den tidigare studien. Öberg och Öberg framhåller att i många 

av familjerna som hade valt ensamvård som vårdnadssätt, där barnen bodde hos 
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modern, hade det framstått som mest ”naturligt” eftersom modern hade varit den 

som tagit hand om barnen även före skilsmässan medan fadern hade gjort karriär.  

 

I de vuxna skilsmässobarnens berättelser framstod relationerna till föräldrarna idag 

tämligen olika, mamman sågs som den som barnen står känslomässigt närmast 

medan pappan betraktades som en mer distanserad person (Öberg & Öberg 

2002:37,113f). En intressant iakttagelse är att av dem som bott i växelvis boende 

talade de flesta om vikten av att behålla kontakten med fadern, medan relationen 

till modern tycktes helt självklar (Öberg & Öberg 2002:63). Det kan möjligen 

relateras till det som Sjöberg framhöll angående villkorligt respektive ovillkorligt 

föräldraskap. Öberg och Öberg konstaterar vidare att vårdnadssättet växelvis 

boende kräver ett omfattande samarbete och mycket kommunikation mellan 

föräldrarna (Öberg & Öberg 2002:85,88). Med andra ord kräver det växelvisa 

boende återkommande förhandlingar mellan föräldrarna på ett annat sätt än andra 

vårdnadssätt där en förälder tar de flesta vardagliga besluten ensam. 
�

En högtid som framträdde som emotionellt påfrestande och stressande i de vuxna 

skilsmässobarnens intervjuer i Öberg och Öbergs studie var julafton. Oavsett om 

föräldrarna bråkade eller inte tycktes denna dag svår för skilsmässobarnen. Öberg 

och Öberg menar att julfirandet kan förstås som ett mått på föräldrarnas 

samarbetsförmåga. I intervjuerna framkom att i vissa familjer, främst familjer med 

växelvis boende, firade föräldrarna jul ihop efter skilsmässan. Rutinerna för 

julfirandet fortlevde ofta även när barnen vuxit upp, konstaterar författarna 

(Öberg & Öberg 2002:70f). De vuxna skilsmässobarnens uppfattningar om 

föräldrarnas samarbete och relation delar författarna in i fyra kategorier. 1) de som 

samarbetat bra hela tiden, 2) de som samarbetat bra i början men sedan sämre, 3) 

de som samarbetat dåligt i början och sedan bättre, samt 4) de som samarbetat 

dåligt hela tiden efter skilsmässan (Öberg & Öberg 2002:88). Det tyder alltså på 

att vissa av dem beskriver en förändring av relationerna medan andra skildrar en 

ungefär liknande relation över tid. När det gäller relationen till modern och fadern 

konstaterar författarna att två tredjedelar av de intervjuade beskriver en konstant 

relation till respektive förälder, medan en tredjedel snarare beskrev förändringar 

över tid (Öberg & Öberg 2002:122). Öberg och Öberg framhåller att ungefär 

hälften av berättelserna karaktäriserades av en positiv syn på sina föräldrars nya 

partners medan hälften var negativa. De menar att det inte går att urskilja några 

skillnader med avseende på om det var styvmamma eller styvpappa, vilket alltså 

skiljer deras resultat från Sjöbergs studie. Liksom Smart m.fl. (2001:54) menar 

Öberg och Öberg att barnens ålder kan ha betydelse för hur de förhåller sig till 
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föräldrarnas nya partners och framhåller att yngre barn kan ha något lättare att 

anpassa sig. Dessutom tyder deras studie på att skilsmässobarn som har levt i 

växelvis boende är mer positiva till nya partners, vilket författarna tolkar som 

tecken för att det gemensamma vardagslivet med en styvförälder är viktigt för att 

känna samhörighet med den personen (Öberg & Öberg 2002:146). Med Smart och 

Neales ord tycks de vardagliga praktikerna i familjelivet avgörande för 

relationernas konstituerande. Öberg och Öberg är familjeterapeuter vilket också 

märks i deras studie. Den problematiserar till exempel inte sociala strukturer som 

kön och/eller normer om moderskap och faderskap och har inte heller några 

teoretiska ambitioner. Deras syfte med studien är snarare att diskutera fördelar och 

nackdelar med olika vårdsätt och boendeformer för barn efter skilsmässa vilket 

skiljer den mycket från den här studien. 
�

Ovanstående diskussion visar några exempel på forskningsresultat som är 

synnerligen betydelsefulla för den här avhandlingen och studierna kommer att 

diskuteras vidare i kommande kapitel i relation till analyserna av de vuxna skils-

mässobarnens berättelser. Som jag pekade på i inledningskapitlet så behövs det mer 

forskning och kunskap om skilsmässobarns erfarenheter av sina familjerelationer 

och deras delaktighet i förhandlandet av relationerna. Det är här, menar jag, som 

min studie kan ge ett bidrag till diskussionen om förhandlingar, familjeliv, 

föräldraskap och barndom efter skilsmässa i svensk kontext genom att jag 

intresserar mig för vuxna skilsmässobarns erfarenheter och familjeföreställningar 

med utgångspunkt begrepp från individualiseringsteori och perspektivet doing 

family. De ovan diskuterade undersökningarna utgör viktiga inspirationskällor för 

den här studien och jag tar med mig flera begrepp och tankar i kommande 

diskussioner. I slutet av nästa kapitel sammanfattar jag de centrala begreppen för 

studien. Det har nu blivit dags att vända blicken mot den här studiens barn-

perspektiv och på vilket sätt det förhåller sig till det som kallas ”the new studies of 

childhood”.  



Efter kärnfamiljen ✍ jenny ahlberg 61

4. Barn som relation  

�

/…/children need no longer to be invisible; they emerge as fully fledged family 

members, actively engaged in negotiating their own family practices and 

relationships. They no longer just belong to families; as reflexive agents of 

their own lives they are part of the creation of families. (Smart m.fl. 2001:18) 

(mina kursiveringar)   
�

Barn som subjekt, aktörer och medskapare 

De senaste decennierna har utmärkts av en framväxt av en forskningstradition som 

brukar kallas den nya barndomssociologin eller ”the new childhood studies” 

(Alanen 1992, James m.fl. 1998, Närvänen & Näsman 2004), till vilken det 

ovanstående citatet kan räknas. I detta kapitel kommer några exempel från den 

samtida barnforskningen�� att diskuteras i ett försök att tydliggöra vad barn-

perspektiv kan betyda i familjeforskning och mer specifikt vad det innebär i den 

här avhandlingen. När vi tänker på barn i familjer och deras relation till sina 

föräldrar tänker vi ofta på minderåriga barn. Vi tänker med andra ord ofta inte alls 

på att vuxna människor är barn till sina föräldrar (Kollind 1990:289). Eftersom 

den här studien undersöker berättelser av vuxna skilsmässobarn blir perspektivet 

som kommer användas något annorlunda jämfört med andra studiers barn-

perspektiv vilka huvudsakligen studerar yngre barn.  
��

Den här avhandlingen skrivs delvis inom ramen för det som benämns som den nya 

barndomssociologin, eftersom studiens fokus riktas främst mot barndomen och 

barndomsfamiljerna genom de vuxna skilsmässobarnens berättelser. Genom att 

viss uppmärksamhet även riktas mot de intervjuades nuvarande familjerelationer, 

deras familjeföreställningar och deras framtida idealfamiljer, blir det emellertid 

något mer än enbart barndomssociologi.�� Mitt förslag är att den här studien kan 

placeras i skärningspunkten mellan familjesociologi och den nya barndoms-

sociologin. Det är dock fråga om två forskningsfält eller forskningsområden som 

ligger väldigt nära varandra och det kan vara svårt att dra tydliga gränser mellan 

dem.  
��

������������������������������ ������������������
�� Med barnforskning avser jag här främst sociologisk barnforskning. Men även psykologisk och 
pedagogisk forskning diskuteras också i kapitlet. 
�� Jag vill poängtera att syftet med den här avhandlingen dock inte är att betrakta deras berättelser 
ur ett traditionellt utvecklingsperspektiv. 
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Synen på barn och barndom har förändrats mycket under 1900-talet. Inom dagens 

barnforskning menar man tämligen samstämmigt att barndom är något som 

konstrueras socialt och kulturellt, den är inte något givet utan tvärtemot 

föränderligt (Brannen 1999:144, Alanen 2001:130). Det barn som vi känner idag i 

Sverige, det moderna barnet, är något som ”skapades” vid den tid då barnet 

försvann från den ekonomiska produktionen och istället började gå i skolan. Från 

att ha utgjort arbetskraft kom nu, vid 1900-talets början, barnet att bli endast 

emotionellt värdefullt för föräldrarna (Bäck-Wiklund 2001:36, Sandin 2003:222f, 

Engwall 1998:12). Barns ställning i samhället och familjen har blivit en allt 

viktigare fråga i Sverige under slutet av 1900-talet och idag betraktas barn alltmer 

som egna självständiga individer med rätt att höras (Bäck-Wiklund & Lundström 

2001:29). I Sverige belyses detta exempelvis genom inrättandet av Barnombuds-

mannen vilket skedde 1993 (Barnombudsmannen 2008).�� 
�

Inom familjeforskningen generellt har som sagt fokus länge varit på de vuxna, men 

under senare år har barnperspektivet blivit allt mer framträdande. Innebörden i 

begreppet barnperspektiv har dock varit, och är fortfarande, skiftande. En vanlig, 

mer allmän, definition av barnperspektiv är emellertid att framhålla barnet som en 

självständig individ med rätt till en egen röst (Bäck-Wiklund & Lundström 

2001:29).�� Ett något snävare synsätt på vad barnperspektiv innebär kan vara att 

fokusera hur barnen skapar och lever sina liv i olika samhälleliga institutioner, det 

vill säga hur de gör barndom. Inom den här forskningstraditionen, den nya 

barndomssociologin, betraktas barn således som aktörer och medskapare i sina 

relationer, sitt vardagsliv och av sina egna villkor (Näsman 2005, Smart m.fl. 

2001, Alanen 2001). Även om vuxna handleder, vägleder eller bestämmer över 

barnen påverkar också barnet den vuxnes förhållningssätt både direkt och indirekt 

(Bäck-Wiklund 2001:37, Sjöberg 2000:27ff). I den här studien är det 

skilsmässobarnens perspektiv på familjelivet efter skilsmässa som är i fokus men 

också deras delaktighet i omskapandet och omförhandlandet av familjerelationerna 

efter skilsmässan. Jag är alltså intresserad av att studera närmare hur de i dessa 

förhandlingsprocesser, som sker i de vardagliga praktikerna i familjelivet, agerar 

som medskapare i familjelivet efter skilsmässa.  
�

������������������������������ ������������������
�� Ett av Barnombudsmannens mål är att just informera om barnperspektivet samt att diskutera och 
problematisera begreppet i relation till olika samhällsfrågor (Rasmussen 1994:6). 
�� Ett exempel på att forskningen allt mer lyfter fram barns röster är att det även syns i 
inhämtningen av statistik. SCB har, på initiativ från Socialforskningsinstitutet vid Stockholms 
universitet (SOFI), sedan 2001 även låtit barnen själva komma till tals i Undersökningen av 
levnadsförhållanden (ULF) (SCB 2005).  
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Den nya barndomssociologin bedriver forskning om barn men också för barn och 

barns villkor (Halldén 2005). Här finns alltså en ambition att med forskningens 

hjälp förbättra barns villkor och position. I enlighet med detta perspektiv betraktas 

barn följaktligen som en social kategori, till och med som den nya minoritets-

kategorin (jmf Brannen 1999:145, James m.fl. 1998:210f).  
�

Tre synsätt på barnperspektiv 

Om vi blickar tillbaka till de klassiska sociologerna var det få av dem som 

teoretiserade om barn och barndom, liksom hemmet i övrigt (Alanen 1992:11f). 

De få som faktiskt skrev om barn, däribland Durkheim i viss mån, grundade sina 

antaganden i utvecklingspsykologi vilket handlar om att betrakta barn som 

”becomings”. Det vill säga något som ännu inte är färdigutvecklat (Smart m.fl 

2001:5). Det var först i samband med socialisationsteorierna som barn och 

barndom kom att uppmärksammas på allvar inom sociologin. Socialisationsteorier 

framhåller att individen, eller snarare barnet, utvecklas och formas till en 

fullständig person genom att internalisera normer och värden från den sociala 

omgivningen. Familjen antas spela en central roll som den som står för den 

primära socialisationen. Även om de teorier som kan klassificeras som 

socialisationsteorier kan variera sinsemellan, om man till exempel jämför Parsons 

teori med Meads teori, finns det som sagt ofta ett antagande om barnet som 

mottagare av vuxenvärldens påverkan.�� Förutom att barn i detta perspektiv ses 

som något som är annorlunda än de vuxna ses barn också som underordnade 

vuxna (Smart m.fl. 2001:6ff). Dagens barndomssociologi skiljer sig med andra ord 

mycket från tidigare sociologiska teorier genom sin betoning av barnet som en 

självständig individ och handlande subjekt som är medskapare till sina sociala 

relationer och till sitt liv.    
 

Det finns som jag har antytt ovan olika sätt att förhålla sig till innebörden av 

barnperspektivet. Barnforskningen kan delas in i olika perspektiv som har skilda 

synsätt på hur barn bör studeras och betraktas. Medan vissa fokuserar på 

strukturella förhållanden kring barnet studerar andra barn som aktörer. Vissa 

forskare menar att det till och med är befogat att tala om att det har skett 

paradigmskiften inom barnforskningen (Smart m.fl. 2001, Brannen 1999). Julia 

������������������������������ ������������������
�� I detta sammanhang är det emellertid viktigt att påpeka att Mead skiljer sig från andra så kallade 
socialisationsteoretiker genom att han, på ett helt annat sätt än övriga, framhåller att barnet är en 
aktiv medskapare av det sociala. När barnet utvecklar sitt själv handlar det inte bara om att imitera 
de vuxna och passivt ta in vuxenvärldens värderingar utan barnet gör det genom att reflektera över 
det och göra handlandet till sitt eget (jmf Mead 1976).       
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Brannen urskiljer tre olika teoretiska paradigm inom barnforskningen varav två är 

mer strukturellt inriktade medan den tredje fokuserar barnet som aktör (Brannen 

1999). Hon beskriver en utveckling av forskningsområdet som skett de senaste 

decennierna som innebär att från att ha sett barn som mer eller mindre 

otillförlitliga har de kommit att betraktas som en social kategori� som tillmäts en 

egen status. Det första paradigmet kallar Brannen “Child as Developing Individual 

or Unit of Socialization”, vilket innehåller såväl utvecklingspsykologisk forskning 

som sociologisk forskning om socialisation som länge har varit dominerade inom 

forskningsfältet. Inom utvecklingspsykologin ses barnet som en individ som 

genomgår vissa stadier. Barnets egen aktivitet understryks men vuxna ses ändå som 

experter på barnen och deras behov. De sociologiska teorierna om socialisation 

betonar också de vuxnas deltagande i barnets utveckling och barnet ses som 

beroende av de vuxna som måste skyddas på olika sätt (Brannen 1999:146).  
�

I det andra paradigmet fokuseras barns interaktion på olika sätt och benämns 

”Children’s Social Interaction in other Settings and between Contexts”. Här 

återfinns en variation av forskningsinriktningar. Inom ramen för detta paradigm 

finns dels studier som fokuserar barn som befinner sig i institutionella miljöer, dels 

studier som undersöker hur barn interagerar med andra, med såväl vuxna som 

andra barn. Vissa av dessa studier är strukturellt inriktade och understryker 

barnens institutionella villkor medan andra mer betonar barnets eget aktörskap 

och deltagande i skapandet av vardagen. Ett viktigt bidrag som gjorts inom detta 

paradigm, menar Brannen, är att barns autonomi problematiseras, exempelvis 

genom att belysa hur detta varierar mellan olika sociala klasser (Brannen 

1999:147f). Trots att dessa två paradigm delvis intar ett barnperspektiv som 

betraktar barn som aktörer är det egentligen först i det tredje paradigmet som 

tanken på barnet som ett eget subjekt återfinns. Brannen talar här om ”Children as 

Sociological Agents” och det överensstämmer väl med det som benämns som den 

nya barndomssociologin. I det tredje paradigmet återfinns idén om barn som social 

grupp eller kategori. Denna kategorisering är central framhåller Brannen eftersom 

man därigenom kan behandla barn och deras intressen som avskilt från föräldrar 

och övriga vuxna. Följden blir också att barndomen betraktas som viktig i sig och 

inte endast som en övergångsperiod. Vidare innebär synsättet också att barn 

genom aktörskapet, som visserligen på olika sätt begränsas av olika villkor, ses 

som klienter eller brukare eller medborgare. Liksom i det förra perspektivet 

problematiseras barns autonomi även i detta paradigm. I linje med individuali-

seringsteori framhåller Brannen att den här typen av barnforskning lyfter fram att 

barn utvecklar olika strategier för att hantera sitt vardagsliv.  
�
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Drawing upon post-modern theories of individualization, children, like 

young people, are seen to develop strategies which help them to negotiate 

and move between different contexts and to construct their own lives 

accordingly (Brannen 1999:149).  
�

Brannen betonar dock att samtliga av de tre paradigmen är viktiga delar av 

barnforskningen (Brannen 1999:157). Brannen visar på en intressant utveckling av 

hur forskare, och i synnerhet sociologer, har sett på barn och barndom. Från att ha 

sett barn som mer eller mindre otillförlitliga och som ”becomings” eller ”not yets” 

som behöver skyddas av de vuxna, uppfattas barn allt mer som subjekt och 

kreativa sociala aktörer (jmf Qvortrup 1994). En liknande beskrivning finner man 

hos barn- och familjesociologerna Carol Smart, Bren Neale och Amanda Wade 

som menar att det nya paradigmet inom barndomssociologin utmärks av en syn på 

barn som ”fully social persons with the capacity to act, to interact and to influence 

the social world” (Smart m.fl 2001:2). Det är dock viktigt att inte förväxla en 

betoning av barn som aktörer med att barn skulle vara autonoma eller oberoende 

av vuxna (Brannen 1999:150). Alan Prout framhåller att barns villkor i det 

senmoderna (brittiska) samhället präglas av en spänning mellan självförverkligande 

och kontroll, där barn å ena sidan betraktas som individer men å andra sidan är 

föremål för stor kontroll och övervakning (Prout 2000).46  
�

Gunilla Halldén sammanfattar sex ställningstaganden som kan ses som centrala för 

den nya barndomssociologin: 1) Att förstå barn och barndom som socialt 

konstruerade. Det är otillräckligt att enbart betrakta barn ur ett biologiskt 

perspektiv eftersom barn och barndom ges olika betydelser i olika kulturella och 

sociala sammanhang. 2) Att barn inte får ses som ett neutrum utan att barnet har 

ett kön, en etnicitet och en klasstillhörighet som måste beaktas.�� 3) Att barn bör 

ses som intressanta i sig, som en social kategori, och inte endast som ”not yets”, på 

väg att bli vuxna. 4) Att barn är aktiva och sociala aktörer och inte passiva 

mottagare av påverkan. 5) Att hitta metoder för att låta barnen komma till tals. 

Och slutligen, 6) Att förändra barns villkor. Barnforskningen handlar inte bara om 

att låta barn komma till tals och konstruera barndom, framhåller Halldén utan 

också om att rekonstruera barndomen (Halldén 2005:6f). Jag menar, vilket andra 

������������������������������ ������������������
46 Det är dock viktigt att påpeka att barns villkor i till exempel Sverige och de övriga nordiska 
länderna skiljer sig från Storbritannien, vilket också Prout gör. Dock tycks spänningen mellan barns 
självförverkligande och kontroll över barn återfinnas även i Norden konstaterar Prout (Prout 
2000:305). 
�� Det finns med andra ord fog för att tala om en slags mångfald när det gäller barn och barndomar, 
vars villkor följaktligen skiljer sig åt bland annat beroende av deras bakgrund såsom just klass, 
etnicitet etc. (jmf Brannen 1999:150) 
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forskare också tidigare har pekat på, att det är viktigt att framhålla även ett 

ytterligare ställningstagande, vilket handlar om barns skilda position gentemot 

vuxna. Vi får inte glömma bort att barns villkor att skapa sina liv skiljer sig mycket 

från vuxnas. Detta motsäger inte de övriga ståndpunkterna, tvärtom, men utgör ett 

viktigt komplement till dessa. Även om barn bör ses som aktiva subjekt och 

aktörer kan vi inte bortse från omständigheten att barn är beroende av vuxna på 

en rad olika sätt (jmf Qvortrup 1994:5, Smart m.fl. 2001:15). Dessutom är det 

viktigt att betona att barns villkor, möjligheter och resurser skiljer sig mycket åt 

beroende på tid och plats. Den nya barndomssociologin måste med andra ord lyfta 

fram en mångfald av barndomar (jmf Alanen & Mayall 2001).   
��

Liksom i den övriga sociologin har det fram tills nyligen varit långt ifrån självklart 

inom familjesociologin att betrakta barn som aktörer eller handlande subjekt. 

Inom familje- och genusforskning har barn länge snarare setts som objekt, eller 

kanske mer precist som ”arbete”. Medan föräldrarna ofta ses som arbetande 

(aktörer) har barnen setts som det som handlingen riktar sig mot (Sjöberg 

2000:26f, Smart m.fl. 2001:9f, Alanen 1992:32f). Detta synsätt är följaktligen 

något som den samtida barnforskningen vänder sig emot. Leena Alanen använder 

begreppet familialization of childhood i ett liknande sammanhang som betyder att 

barnet har osynliggjorts som individ i familjen (Alanen 1992:93f). Konsekvensen 

av detta har blivit att barn och barns erfarenheter har marginaliserats bland annat i 

familjesociologin (Smart m.fl. 2001:10ff,16). Utifrån detta resonemang kan man 

dra vissa paralleller till genusforskningen, vilken också har kritiserat sociologiska 

teorier för att bortse från kvinnors intressen och erfarenheter i familjen när 

familjen studerats som en enhet (Roman 2004:46f). Därmed har också de 

konflikter och maktordningar som ryms inom familjen samt kopplingen till 

samhälliga strukturer på liknande sätt osynliggjorts. Det finns även andra 

paralleller mellan genusforskning och barndomsforskning. På motsvarande sätt 

som genusforskningen använder begreppet doing gender, alltså att ”göra kön”, 

kan vi inom familj/barnforskningen använda koncepten doing family (Silva & 

Smart 1999a) och doing (post-divorce) childhood (Smart m.fl. 2001:67ff).�	 Med 

detta menas alltså att ’familj’ och barndom konstrueras genom vardagshandlingar, 

genom det vi faktiskt gör i de vardagliga praktikerna. Doing childhood kan 

översättas till ”att göra barndom” (jmf Halldén 2003:17). Alanen talar i termer av 

childing practices när hon diskuterar barns möjligheter till inflytande och resurser i 

sitt vardagliga liv och konstaterar att de sociala praktikerna är avgörande för hur 

������������������������������ ������������������
�	 Liksom det kan vara svårt att dra en skarp linje mellan barndomssociologi och familjesociologi, 
är i praktiken gränserna mellan dem och genusforskningen också flytande.  
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barndom görs. Hon lyfter fram såväl sociala strukturer (generation som struktur) 

som barns aktörskap som avgörande för hur barn och barndom konstrueras 

(Alanen 2001).   
�

Barnperspektiv eller barns perspektiv? 

Som vi har sett ovan är det är inte givet vad som menas med ett barnperspektiv, 

även om det tredje paradigmet utifrån Brannens uppdelning kan användas för att 

beskriva en stor del av dagens barnforskning.49 Halldén menar att barn-

perspektivet vidare kan ses både som ett ideologiskt och som ett metodologiskt 

begrepp. Hon för också ett resonemang om distinktionen mellan barnperspektiv 

och barnets perspektiv. Barnperspektiv innebär, enligt Halldén, något mer än att 

bara fånga barns perspektiv på sina liv. Att anlägga ett barnperspektiv i den 

bemärkelsen behöver därför inte heller nödvändigtvis innebära att barnen själva 

har fått höras i intervjuer eller lämna skriftliga bidrag, det kan också röra sig om 

andra källor. Det centrala handlar istället om att undersöka de sociala strukturer 

som utgör förutsättningar och villkor för barn och barndom (Halldén 2003:13ff). 

Nära knutet till diskussionen om barnperspektivet är också diskussionen om 

”barnets bästa” (Sandin & Halldén 2003a, Rasmussen 1989). Begreppet barns 

bästa har från att ursprungligen ha gällt ett enskilt barn i en speciell kontext 

kommit att få en utökad betydelse till att omfatta barn som grupp eller kategori 

(Rasmussen 1989:9). Som vi har sett har synen på barn förändrats inom 

forskningen, men också den svenska lagstiftningen har omdefinierat barnet främst 

under senare delen av 1990-talet i linje med FN:s barnkonvention. Barn har med 

andra ord alltmer kommit att betraktas som individer av välfärdsstaten med egna 

intressen och rättigheter (Sandin & Halldén 2003b:18, jmf Föräldabalken 2006). 

Liksom barnperspektivet kännetecknas begreppet barns bästa av flera uttolkningar 

och definitioner, det har varierat över tid och mellan olika aktörer. Flera forskare 

menar vidare att barndomens innebörd och barns rättigheter har omvandlats 

samtidigt som föräldra- och könsrollerna har förändrats (jmf Sandin 2003, 

Ohlander 1994), i synnerhet pekas den förändrade kvinnorollen ut. I takt med att 

kvinnor fått utökade rättigheter och möjligheter i samhället har också barn allt mer 

synliggjorts som egna individer med egna rättigheter (Ohlander 1994:40ff).   
�

������������������������������ ������������������
49 James, Jenks och Prout (1998) menar att dagens barnforskning, the new social studies of 
childhood, kan delas in i fyra analytiska sätt att betrakta barn; the social structural child, the 
socially constructed child, the tribal child och the child as a minority group. Dock betonar för-
fattarna att likheterna mellan dem är större och viktigare än skillnaderna (James m.fl. 1998:206).  
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Inom barndomsforskningen har det funnits en diskussion om framför allt två 

begrepp, generationsbegreppet och livsfasbegreppet (jmf Halldén 2003:15f, 

Närvänen & Näsman 2004). Jag tänker inte gå in på diskussionen i detalj här utan 

nöjer mig med att konstatera att Halldén framhåller att en fördel med 

generationsbegreppet är att det medför att barn som begrepp är relationellt. 

Halldén framhåller att barn ”måste förstås utifrån den position de har i ett 

generationssystem” (min kursivering) och kan ”inte definieras enbart via sin natur, 

alltså sin fysiska och psykiska mognadsgrad” (Halldén 2003:16). Här menar jag 

att hon framhåller en viktig poäng när hon understryker det relationella när det 

gäller barn som begrepp. I den här avhandlingen använder jag ett relationellt 

barnbegrepp vilket jag nu kommer att diskutera närmare. 
�

Barn som position eller relation  

Vad innebär det då att studera vuxna skilsmässobarns berättelser om sina familjer 

med utgångspunkt i den ovan förda diskussionen om barnperspektiv? Det primära 

forskningsintresset i den här studien riktas mot vuxna skilsmässobarns syn på och 

erfarenheter av familjelivet efter föräldrarnas separation. Med andra ord är det 

främst deras barndom, uppväxt och barndomsfamiljer som är i fokus för analysen. 

Det jag bland annat vill lyfta fram i studien är de intervjuades egen del i 

förhandlandet av familjerelationerna efter skilsmässan. På det sättet handlar det 

om en barndomssociologisk undersökning dels eftersom jag studerar barndomen 

såsom den framträder i deras berättelser, dels eftersom jag undersöker barn som 

aktörer och medskapare i sina relationer som de framträder i berättelserna.  
�

Men eftersom jag studerar deras bild som vuxna skilsmässobarn (mellan 21-29 år) 

och också deras tankar om det egna framtida familjelivet blir perspektivet något 

annorlunda jämfört med studier som undersöker mindre barns familjeerfarenheter 

(jmf Sjöberg 2000, Levin 1994, Moxnes 2003, Butler m.fl. 2003, Smart m.fl. 

2001). Jag vill emellertid som sagt framhålla ett relationellt barnbegrepp��, det vill 

säga att betrakta de intervjuade som barn utifrån den position de har i 

generationssystemet. Och det är deras erfarenheter av familjelivet som skilsmässo-

barn som jag är intresserad av. Annorlunda uttryckt riktas uppmärksamheten 

därför mot barns villkor och möjligheter till delaktighet i förhandlingar i familjeliv 

efter skilsmässa, även om det är genom vuxna skilsmässobarns berättelser. Ett 

försök till en bestämning av den här studiens barnperspektiv är att jag ämnar lyfta 

������������������������������ ������������������
�� Med detta menar jag inte att jag och Halldén nödvändigtvis lägger precis samma innebörd vid att 
betrakta barn som begrepp som något relationellt. 



Efter kärnfamiljen ✍ jenny ahlberg 69

fram de vuxna skilsmässobarnens berättelser om sina familjer efter skilsmässan. 

Genom det kan jag diskutera såväl deras familjekonstruktioner både i dåtid och i 

nutid, som deras bild av sin egen delaktighet i förhandlingarna och vardags-

praktikerna i barndomsfamiljerna.  
�

Det förefaller emellertid vara mindre tydligt var studien positionerar sig gällande 

barns villkor generellt. Jag har ingen uttrycklig ambition att genom den här studien 

förbättra barns villkor, med andra ord forskning för barns villkor. Å andra sidan 

är en av utgångspunkterna för studien att det i samband med en skilsmässa ofta 

kan uppstå en komplex situation som ställer höga krav på såväl barn som vuxna. 

Om denna studie kan bidra till förståelse för den process och det efterspel som en 

skilsmässa innebär, i synnerhet ur ett barnperspektiv, kan det förvisso få vissa 

implikationer för barns villkor i familjer.��  
�

Kristina Larsson Sjöbergs avhandling är, som vi såg i föregående kapitel, en av få 

svenska studier som undersöker skilsmässobarns del i familjeförhandlingar. Hon 

studerar, genom intervjuer med såväl vuxna som barn, hur barn och deras 

föräldrar och föräldrarnas nya partners hanterar förhandlingar i de familjer som 

uppstår efter en skilsmässa (Sjöberg 2000). Hon lyfter följaktligen fram barnen 

som aktörer i förhandlingarna. Det som skiljer hennes studie från min är att hon 

har intervjuat yngre barn som är mitt uppe i förhandlingarna, medan jag är särskilt 

intresserad av de vuxna skilsmässobarnens reflekterande bild av sina uppväxt-

familjer.� �� Mitt intresse riktas också mot hur de förhåller sig till ’familj’ generellt 

och till eventuella framtida familjer. Sjöberg använder det hon kallar ett dubbelt 

barnperspektiv i sin avhandling, vilket betyder att hon använder både barn och 

vuxna som respondenter. Därmed belyses familjelivet från olika perspektiv (Sjöberg 

2000:30). Den här studiens barnperspektiv blir istället via de vuxna skilsmässo-

barnens horisont. �
�

När samhället förändras och blir alltmer individualiserat förändras givetvis också 

villkoren för barnen i olika institutionella sammanhang och därmed inom familjen. 

För att kunna studera dessa förändrade villkor för barn måste vi också vända oss 

till barnen. Som jag påpekade i inledningskapitlet finns det fortfarande begränsad 

������������������������������ ������������������
�� I kapitel två resonerar jag om diskussionen om de positiva respektive negativa konsekvenserna 
som skilsmässor för med sig för barn. Denna fråga finns även med i intervjuerna, även om den 
hamnar något utanför huvudproblemställningen. 
�� Även yngre barn kan självfallet också reflektera över sina liv, men på andra sätt än de vuxna 
skilsmässobarnen kan göra. 
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kunskap om barns erfarenheter av sitt familjeliv, särskilt med avseende på 

skilsmässobarns erfarenheter. Jag instämmer med Bäck-Wiklund (2001) och 

Brannen (1999) som framhåller att individualiseringsteorierna kan vara fruktbara 

utgångspunkter för att förstå såväl vuxnas som barns liv i det senmoderna 

samhället. Barn som lever i det senmoderna samhället utformar handlingsstrategier 

för att på olika sätt kommunicera, förhandla och anpassa sig till olika kontexter 

(jmf Brannen 1999:149) samt för att göra motstånd. Detta kan bli särskilt påtagligt 

för barn som lever med skilda föräldrar och som kanske skiftar mellan olika 

boenden. Det är, som jag har varit inne på tidigare, vidare rimligt att anta att det 

ställs höga krav på kommunikativ förmåga hos såväl barn som föräldrar efter en 

skilsmässa.  
�

Att studera vuxna skilsmässobarns erfarenheter av sina familjerelationer, och inte 

bara yngre barns, är viktigt eftersom det bland annat kan visa på hur dåtid 

(erfarenheter, minnen från barndomsfamiljen), nutid (de samtida familje-

relationerna) och möjlig framtid (tankar om eventuell egen familj) vävs samman i 

berättelserna. Beck och Beck-Gernsheim framhåller, som vi har sett, att genom 

föräldrarnas skilsmässa lär sig barnen att relationer inte är för evigt utan snarare 

bräckliga och av karaktären ”tills vidare” (Beck & Beck-Gernsheim 2001). En 

skillnad med att intervjua vuxna skilsmässobarn snarare än yngre barn är att de 

genom att de har flyttat hemifrån och skapat sig ett eget liv sannolikt också har fått 

viss distans till uppväxten och relationen till föräldrarna. Därför är det rimligt att 

anta de kan reflektera över familjelivet efter skilsmässan på ett annat sätt än 

tidigare.  
�

Barnperspektivet i den här studien handlar, sammanfattningsvis, om att lyfta fram 

hur barn fungerar som medskapare i familjeliv efter skilsmässa och framhålla 

vikten av att skilsmässobarns berättelser uppmärksammas. Det är nödvändigt att 

forskning om förhandlingar och beslutsfattande i familjer inkluderar barn som 

aktörer på allvar i större utsträckning än vad som har gjorts tidigare. Förhopp-

ningsvis kan min studie ge ett bidrag till denna teoriutveckling.  

 

Centrala begrepp  

Som avslutning på det här kapitlet, samt de två föregående, tänkte jag nämna 

något om de begrepp som intar en central ställning i studien och diskutera hur de 

kan förhålla sig till varandra. Jag ser begreppen som jag diskuterar nedan som 
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kategorier och koncept som kan hjälpa mig att analysera och förstå de vuxna 

skilsmässobarnens berättelser.  
�

Förhandlingsbegreppet utgör tillsammans med Beck och Beck-Gernsheims koncept 

förhandlad familj två nyckelbegrepp i studien, eftersom det är de vuxna 

skilsmässobarnens bild av förhandlingarna i familjerna som jag undersöker och 

deras bild av hur de nya relationerna förhandlas fram efter separationen. Begreppet 

den rena relationen utgör ytterligare ett viktigt begrepp som är centralt för att 

förstå det ständiga förhandlandet av nära relationer. Jag ser dock begreppet den 

förhandlade familjen som mer användbart än den rena relationen, främst på grund 

av den problematik med avseende på barn-förälderrelationen som jag har 

diskuterade i kapitel två. Samtidigt öppnar Giddens terminologi möjligtvis för fler 

aktörer än det heterosexuella kärleksparet.  
�

Jag ansluter mig till tidigare familjeforskning som framhåller att förhandlingar i det 

vardagliga livet kan vara av explicit och implicit karaktär. Med explicita 

förhandlingar avses öppna diskussioner i familjen om olika frågor, medan implicita 

förhandlingar snarare karaktäriseras av frånvaron av öppen diskussion. Istället kan 

förhandlingarna ske mer underförstått, genom kommunikation via gester eller 

tonfall och liknande. I de vardagliga familjepraktikerna i familjelivet är för-

handlingar ofta av det implicita slaget (Ahrne & Roman 1997:5f, Björnberg & 

Kollind 2003:44). Förhandling förutsätter med andra ord någon form av 

kommunikation. Förhandlingar i familjer efter skilsmässa kan delas upp i två 

områden, dels praktiska frågor som rör pengar, boende, firandet av högtider, 

fritidsaktiviteter m.m., dels frågor som rör normer och värderingar om barn-

uppfostran, ett gott föräldraskap etc. (jmf Beck & Beck-Gernsheim 2001:94f, 

Hydén & Hydén 2002:13,142). I praktiken är det dock närmast omöjligt att 

separera dem som två olika frågor. Genom förhandlandet om praktiska frågor eller 

uppfostringsfrågor efter skilsmässan förhandlas även relationerna i sig fram. 
�

Förhandlingsbegreppet, i den betydelsen jag använder det, är dock inte per 

definition sammanlänkat enbart med den rena relationen eller den demokratiska 

familjen. Förhandlingar i familjer kan också ske under ojämlika villkor där de 

olika parterna har olika maktresurser och premisser. Dels förhandlar förälder och 

barn utifrån olika förutsättningar, där föräldern till exempel förfogar över 

bestraffningsmöjligheter som barnet saknar (Sjöberg 2000:48). Dels förhandlar 

män och kvinnor från skilda positioner på grund av olika maktasymmetrier som 

bland annat kan kopplas till normativa föreställningar om kön (jmf Ahlberg m.fl. 



72 jenny ahlberg ✍ Efter kärnfamiljen

2008). Nära relaterat till förhandlingsbegreppet är också beslutsfattande, vilket är 

centralt i Giddens teori i förhållande till den demokratiska familjen. Besluts-

fattande genom kommunikation utgör, som vi har sett, ett av karaktärsdragen för 

den demokratiska familjen. I den här avhandlingen studeras just förhandlingar och 

beslutsfattande i familjer sett ur ett barnperspektiv och därför blir dessa två 

begrepp i högsta grad relevanta i analysen. Beslutsfattande, vilket efter skilsmässa 

till exempel rör barnets skolgång eller boende, kan ses som ett resultat av implicita 

eller explicita förhandlingar.  
�

Begreppet familjepraktiker utgör ett ytterligare nyckelbegrepp. Genom att använda 

det begreppet betonas familj som något aktivt, som görs av familjemedlemmarna i 

det vardagliga livet. Min utgångspunkt är, som framgått tidigare, att familj bör 

betraktas som något som konstitueras i vardagspraktikerna och därmed för-

änderligt. I den här studien som undersöker hur familj konstrueras efter skilsmässa 

blir det därför viktigt att se hur de vardagliga praktikerna efter skilsmässan 

framträder i berättelserna. Andra viktiga begrepp som är intimt sammanlänkade 

med familjepraktiker är doing gender (gendered practices) och doing post-divorce 

childhood (Silva & Smart 1999b:8, Smart m.fl. 2007:68).  
�

Jag ställer mig emellertid något tveksam till Giddens och Beck och Beck-

Gernsheims antagande om att skilsmässan möjliggör och ger goda förutsättningar 

till att utforma en helt ny organisering av familjelivet och arbetsfördelning som är 

mer eller mindre fri från traditionella könsmönster. Som tidigare familjeforskning 

och statistik visar tenderar huvudansvaret för barnen att ligga främst hos 

mödrarna även efter en skilsmässa vilket snarare bekräftar traditionella köns-

mönster och traditionella moders- och fadersroller (jmf Sjöberg 2000, SCB 2005). 

Jag intresserar mig för hur organiseringen av familjelivet efter skilsmässan ter sig i 

de vuxna skilsmässobarnens beskrivningar av sina barndomsfamiljer. Viktiga 

frågor att analysera blir därför bland annat hur moderskap och faderskap 

konstrueras i berättelserna, hur arbetsfördelningen mellan föräldrarna efter 

skilsmässan beskrivs och framför allt deras bild av hur denna organisering 

uppstod. Här blir begreppet familjepraktiker som betonar vardagshandlingar 

särskilt användbart. Föräldrarnas organisering av föräldraskapet och deras 

arbetsfördelning sinsemellan berörs också i diskussionen om den demokratiska 

familjen i Giddens teori. Då tänker jag särskilt på Giddens begrepp livslånga 

föräldrakontrakt och�det delade föräldraansvaret, som utgör två av de utmärkande 

dragen i den demokratiska familjen, vilka också kommer att finnas med i 

analysramen.  
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�

Ytterligare ett centralt begrepp i studien är delaktighet, vilket främst relateras till 

delaktighet i vardagspraktikerna och i de vardagliga förhandlingarna. Det är 

viktigt att resonera såväl om barns delaktighet (Smart m.fl. 2001:21) i dessa 

processer som om föräldrarnas delaktighet. Därtill vill jag också resonera om 

föräldrarnas nya partners delaktighet i de vardagliga förhandlingarna. Jag upp-

fattar delaktighetsbegreppet som nära sammanlänkat med familjepraktiker och 

doing family. Vilka som framstår som delaktiga i vardagspraktikerna efter skils-

mässan i de vuxna skilsmässobarnens berättelser, blir därmed en central fråga för 

den här avhandlingen. När jag diskuterar barns delaktighet tar jag utgångspunkt i 

Roger Harts delaktighetsdiskussion. Han framhåller att barns delaktighet bör 

förstås utifrån en stege, the ladder of participation. Det vill säga barns delaktighet 

kan delas in i olika nivåer, från en nivå som består av skenbar delaktighet till en 

genuin delaktighet (Hart 1992:8ff). Den genuina delaktigheten utmärks bland 

annat av att barn tillsammans med vuxna deltar i beslutsfattandet.    
�

Individualisering ser jag som ett övergripande begrepp som är viktigt i studien, 

men jag anser också att det bör brytas ned i de begrepp jag har redogjort för ovan. 

Det sista begreppet som jag vill nämna några ord om och som har en betydande 

roll i den här undersökningen är makt. Makt och inflytande är, enligt mitt sätt att 

se, nära relaterat till förhandlingsbegreppet, vilket antyddes ovan. När individer 

förhandlar med varandra gör de det utifrån olika positioner och maktresurser. I det 

här sammanhanget kan makt förstås som att få igenom sin vilja i familje-

förhandlingar. Makt har diskuterats och definierats i det oändliga inom sociologin 

och de övriga samhällsvetenskaperna. En intressant maktdiskussion finns hos 

Steven Lukes som urskiljer tre dimensioner av makt (Lukes 1974). Hans kanske 

viktigaste poäng, i detta sammanhang, är kritiken av det maktperspektiv som 

endast fokuserar makt vid öppna konflikter. Som jag visade tidigare i diskussionen 

om förhandlingsbegreppet kan förhandlingar och konflikter i familjer vara mer 

eller mindre implicita eller dolda eller till och med i form av med icke-frågor (t.ex. 

tyst missnöje). Alltså måste vi i maktanalyser även studera icke-frågor och icke-

beslut.  
�

Makt i förhandlingar mellan föräldrar, barn och föräldrarnas nya partners efter en 

separation kan och bör förstås på flera olika sätt. Ett sätt att förstå makt i detta 

sammanhang är att betrakta normativa föreställningar om kön som en slags dold 

makt som personifieras och visar sig i de vardagliga förhandlingarna i familjelivet 

(Ahrne & Roman 1997:169). De normativa föreställningarna genomsyrar 
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människors sätt att tänka och agera och reflektera över sina egna och andras behov 

såväl på samhällsnivå som på familjenivå. När vardagslivet ska förhandlas och en 

organisering ska förhandlas fram och upprättas, vilket blir särskilt tydligt efter en 

separation, handlar det inte bara om en praktisk organisering utan också om en 

ordning som överensstämmer med subjektiva uppfattningar om manligt och 

kvinnligt (Björnberg & Kollind 2003:f47). Dessa traditionella normativa före-

ställningar om moderskap och faderskap betyder exempelvis att mödrar förväntas 

ta ett betydligt större ansvar för barn och hem (jmf Ahrne & Roman 1997:168ff). 
�

Ett annat sätt att förstå makt i relation till förhandlingar av familjelivet efter en 

separation kan relateras till våld eller hot om våld, vilket kan få stora konsekvenser 

för villkoren för förhandlingar mellan föräldrarna (jmf Ekbrand 2006:195f) men 

också utifrån barns perspektiv. Ett tredje sätt att diskutera makt i relation till 

förhandlingar i familjen är att se till vem av föräldrarna som har makten över 

barnen på det sätt att den föräldern har en närmare relation till barnet och 

huvudansvaret och därför fattar de flesta besluten som rör barnet (Smart 

1999:105). Det kan också uttryckas som emotionell makt (Björnberg & Kollind 

2003:50). Makt i relation till förhandlingar kan givetvis också handla om 

ekonomiska resurser, där den förälder som har bättre ekonomiska resurser också 

har en fördel i förhandlingar jämfört med den andra som kanske är beroende av 

underhållet (jmf Ahrne & Roman 1999:13,166). Alla dessa olika betydelser av 

makt kan argumenteras för på olika sätt och jag tror att vi bör förhålla oss öppna 

för olika sätt att se på makt. I den här avhandlingen menar jag att samtliga 

ovanstående preciseringar av makt är nödvändiga och det finns också fog för att 

vidga maktdiskussionen och inkludera barnen.  

 

De begrepp som jag särskilt tar med mig från den mer empiriska familje-

forskningen som diskuterades i kapitel tre är Smart och Neales typologi om 

föräldraskap efter skilsmässa, det vill säga delat föräldraskap, helgförälder och 

ensamt föräldraskap (Smart & Neale 1999). Sjöbergs tre förhandlingsfamiljer 

utgör andra viktiga begrepp, detsamma gäller distinktionen mellan villkorligt 

respektive ovillkorligt föräldraskap (Sjöberg 2000, 2003). Smarts m.fl. begrepp 

öppna och stängda familjegränser vad gäller skilsmässobarns föreställningar om 

sina familjer är också centrala koncept (Smart m.fl. 2001).  

 
��
�
�
�
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5. Forskningsdesign  

�

Berättandet är en integrerad del av vårt sätt att formulera och förmedla våra 

erfarenheter och kunskap om det vi finner anmärkningsvärt, olidligt och 

plågsamt, underhållande och fantastiskt. Vi förstår både oss själva och 

andra, våra relationer och den värld vi lever i med hjälp av berättelser 

(Hydén 1997:9).  
�

Ett kvalitativt, narrativt inspirerat angreppssätt 

Den övergripande ambitionen med den här studien är, som tidigare framgått, att 

studera hur familjerelationer konstrueras, förhandlas fram, transformeras och 

reproduceras efter en separation. Tillvägagångssättet som jag har valt för 

undersökningen är en kvalitativ analys av intervjuer med vuxna skilsmässobarn – 

en analys som är inspirerad av narrativ analys och som huvudsakligen fokuserar 

den innehållsliga dimensionen av de vuxna skilsmässobarnens berättelser.  
�

Narrativa studier är ett forskningsfält som är långt ifrån enhetligt, det kan snarare 

beskrivas som ett tvärvetenskapligt fält eller ett vitt forskningsfält som måste ut-

forskas från olika forskningsperspektiv (Johansson 2005:20, Mischler 1997:65).�� 

Det ökande intresset för narrativ analys hänger samman med det som brukar 

benämnas den språkliga vändningen, vilken mycket kortfattat innebär upp-

fattningen att den sociala verkligheten konstrueras genom språk och diskurser 

(Johansson 2005:17f, Börjesson 2003, Kohler Riessman 1993:1). Inom det 

narrativa forskningsfältet kan två olika förhållningssätt urskiljas, vilka är viktiga 

att nämna i relation till den här undersökningen. Det ena förhållningssättet ser det 

narrativa ur en metodologisk aspekt medan det andra förhållningssättet snarare 

intar ett ontologiskt perspektiv gällande berättelser (Hydén 1997). Att betona den 

metodologiska aspekten av berättelsen innebär att betrakta berättelser som ett av 

flera möjliga sätt att nå kunskap om den sociala verkligheten. Exempelvis kan man 

analysera sitt intervjumaterial som just berättelser. Det andra förhållningssättet 

utgår från att den sociala verkligheten per se är av narrativ karaktär och då blir 

berättelserna något mer än endast sätt att söka kunskap om verkligheten. Till 

exempel anses sociala identiteter vara konstruerade som berättelser (Hydén 

������������������������������ ������������������
�� Exempel på forskning som tillämpar narrativ analys kan man finna bland annat i feministiska 
studier, inom postkolonial forskning men också inom medicin och socialt arbete (Johansson 
2005:17). 
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1997:17f). Men som Lars-Christer Hydén framhåller är uppdelningen en för-

enkling och många samhällsvetare befinner sig troligtvis någonstans mitt emellan 

dessa, med en betoning av det ena eller andra förhållningssättet.�� I den här studien 

utgår jag till största delen från det metodologiska förhållningssättet gentemot det 

narrativa. Att analysera intervjuerna som berättelser utgör med andra ord främst 

en metod för att undersöka hur familj konstrueras och förhandlas fram efter 

skilsmässa. Berättelser eller narrativ kan ses som ett sätt att skapa mening av sina 

erfarenheter (jmf Johansson 2005:16, Peterson 2005:50) och det är skilsmässo-

barnens erfarenheter av och syn på sina familjerelationer som jag vill undersöka. 

Jag menar att det är utifrån sina minnen, beskrivningar, bilder och berättelser om 

sina familjer som intervjupersonerna orienterar sina handlingar i sina liv och det är 

därför viktigt att studera dessa berättelser (jmf Smart & Neale 1999:44).  

 

En viktig fråga i narrativ analys är vad som utgör själva berättelsen, och inom det 

narrativa fältet råder det långt ifrån samstämmighet om hur en berättelse ska 

definieras (Kohler Riessman 1993). Det beror dels på hur berättelsen definieras, 

om man ger den en snäv eller vid definition, dels är det beroende av hur man väljer 

att analysera materialet. Det är få berättelser som kommer från forsknings-

intervjuer som är okomplicerade på det sätt att de har en tydlig början och ett 

tydligt slut. Om man har en intervju gör forskaren alltid ett val när man avgränsar 

en del av den och gör det till en berättelse. En snäv definition av en berättelse kan 

vara en väldigt avgränsad enhet, exempelvis en del i ett vardagligt samtal där 

någon berättar om en enskild händelse. I den vida benämnelsen kan en berättelse 

också definieras som en livsberättelse. Det centrala i forskning som analyserar 

livsberättelser är människors tolkningar av sig själva, hur människor skapar 

mening i sina liv och konstruerar sin identitet. Livsberättelser kan också innefatta 

en rad underberättelser (Hydén 1997:20, Johansson 2005:23). I den här 

avhandlingen är det de vuxna skilsmässobarnens berättelser om familjelivet i 

samband med och efter föräldrarnas skilsmässa som studeras. Det är dock inte hela 

livsberättelser som analyseras utan intresset riktas mot teman i berättelserna, vilket 

kan förstås som underberättelser. Därmed har angreppssättet tydliga likheter med 

en kvalitativ, tematisk analys (jmf Kvale 1997:178f), men som vi ska se har 

analysen också inslag från narrativ analys. 
�

������������������������������ ������������������
�� Polkinghorne gör en annan distinktion och skiljer mellan analyser av narrativ och narrativ analys 
(Polkinghorne 1995). Medan det förra kan jämföras vid ett metodologiskt förhållningssätt till 
berättelser, handlar det senare om att forskaren konstruerar en berättelse genom den narrativa 
analysen. 
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Oavsett om man gör en snäv eller en vid definition av berättelser finns det ändå 

vissa givna drag i en berättelse menar Hydén. De element som enligt Hydén ingår i 

en berättelse är: 1) händelser, 2) ett sammanhang vari händelserna sker, 3) 

någon/något som orsakat händelserna, 4) någon som har upplevt händelserna, 

samt 4) någon som har framställt händelserna. En ytterligare viktig aspekt är att 

tiden har stor betydelse i berättelser, händelserna ses alltid utifrån en tidsaxel 

(Hydén 1997:20f). Ytterligare en central del i berättelser är intrigen (the plot), det 

är med hjälp av intrigen som händelserna binds samman till en berättelse. Intrigen 

är nära relaterat till det som brukar kallas berättelsens poäng, det vill säga det som 

berättaren vill betona eller understryka (Hydén 1997:23). Förutom händelsernas 

placering i tiden och intrigen kan även vändpunkter ses som något centralt i 

berättelser, vilka spelar en avgörande roll för intrigen och för den dramaturgiska 

profilen. Detta att identifiera vändpunkter är något som jag tar fasta på i 

analyserna av skilsmässobarnens berättelser. Vändpunkter kan ses som ett sätt för 

berättaren att berätta övertygande (Börjesson 2003:76) men det finns även andra 

definitioner av vändpunkter eller turning points som de också kallas (Johansson 

2005:319f). När jag diskuterar vändpunkter i den här studien avser jag avgörande 

händelser, kriser eller liknande i berättelserna som blir centrala på det sätt att de 

delar in berättelserna i ett tydligt före- och efterperspektiv.  
�

Tolkning av berättelser 

”Att berätta och lyssna, att transkribera och analysera – allt detta är tolkande 

verksamhet” framhåller Catherine Riessman (Riessman 1997:56). Enligt Riessman 

skiljer sig det narrativa synsättet på tolkning mycket från den övriga kvalitativt 

inriktade samhällsvetenskapliga forskningen. Hon menar en vanlig uppfattning hos 

många samhällsvetare är att berättelser ses som ganska stabila, i den mån att de 

kan utvecklas inom människor under lång tid. När berättelserna väl ”kommer ut” 

(berättas) kan forskaren tolka och förstå dem som de är. Riessman framhåller 

däremot att berättelserna är i ständig förändring. De skapas och omskapas hela 

tiden, till exempel när de berättas för olika mottagare. Berättelser måste därför 

alltid tolkas utifrån det sammanhang vari de skapades. Det innebär vidare, vilket 

är viktigt att understryka, att jag som forskare också alltid är delaktig i skapandet 

av berättelser eftersom jag deltar i samspelet då de uppkommer (Riessman 

1997:56f, Börjesson 2003:77, Hydén 2000).  
�

En annan aspekt av tolkning av kvalitativa intervjuer handlar om att forskaren 

tolkar en redan tolkad ”verklighet”, vilket av Giddens har kallats den ”dubbla 
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hermeneutiken” (Giddens 1976:79ff)��. När människor berättar sin livshistoria i en 

forskningsintervju har de sin bild av sin värld som utgångspunkt för berättandet. I 

berättelsen kan personen, tillsammans med intervjuaren, ordna och skapa mening 

av sina erfarenheter samt konstruera sin uppfattning om världen och om sig själv 

och det är sedan denna tolkning som forskaren tolkar. I analyserna av de vuxna 

skilsmässobarnens berättelser i den här studien tolkar jag följaktligen intervju-

personernas tolkningar av sina barndomsfamiljer. 
�

Tolkning sker alltså, enligt det synsätt som jag ansluter mig till, på olika sätt under 

hela forskningsprocessen, från rollen som lyssnare i intervjusituationen, till över-

sättare vid transkriberingen, som läsare av utskriften och slutligen som författare 

av texten (Kohler Riessman 1993, Johansson 2005:27ff). Jag skulle vilja förtydliga 

detta med att lägga till ytterligare en roll som nämndes ovan, vilken handlar om att 

jag som intervjuare är delaktig i konstruerandet av berättelsen under själva 

intervjun och därmed tolkar under berättandets gång på ett lite annat sätt än bara 

som lyssnare. Det handlar med andra ord om en reflexiv aktivitet, att man som 

forskare måste inse att man själv är en del av den sociala värld man studerar 

(Johansson 2005:28f).��  
�

Förutom att jag som forskare är med och formar berättelsen i intervjusituationen 

vill jag, på liknande sätt, understryka att delar av berättelsen skapas innan själva 

intervjun äger rum. Det vill säga att mina frågeställningar och teoretiska perspektiv 

på ett indirekt sätt har styrt intervjuernas riktning och bidragit till de berättelser 

som skapas i intervjuerna. Även om jag har använt mig av så kallade öppna frågor, 

vilket bland andra Riessman (1997) förespråkar, finns det en teoretisk ram kring 

intervjuerna som styr deras riktning på ett indirekt sätt. Att se på relationen mellan 

teori och empiri som en slags växelverkan, vilket jag gör, ligger nära Derek Layders 

förståelse av teori och empiri vilket han benämner ”adaptive theory ” (Layder 

1998). Jag återkommer till detta i slutet av kapitlet. Innan dess ska vi dock ta oss 

en titt på avhandlingens empiri, det vill säga intervjuerna och intervjupersonerna.  

 

Djupintervjuer  

Studiens övergripande ambition är som sagt att studera hur familj konstrueras, 

förhandlas fram, transformeras och reproduceras efter skilsmässa. För att 

������������������������������ ������������������
�� Se även Danermark m.fl. 1997:45f 
�� Synliggörandet av forskarens roll i forskningsprocessen i relation till forskningsresultaten har 
diskuterats utförligt av feministiska forskare (Mulinari 1997:128ff). 



Efter kärnfamiljen ✍ jenny ahlberg 79

undersöka syftet har 24 djupintervjuer med tolv vuxna skilsmässobarn genomförts. 

Genom kvalitativa djupintervjuer gavs möjlighet att undersöka intervju-

personernas erfarenheter av och föreställningar om sina familjer och i synnerhet 

deras beskrivningar av vardagliga praktiker, förhandlingar och beslutsfattande i 

familjerna. Några övergripande frågeställningar presenterades i inledningskapitlet. 

För att precisera dem ytterligare har jag arbetat med följande frågeställningar: 
�

1) Vilka föreställningar om familj och familjeliv skildras i de vuxna skilsmässo-

barnens berättelser?  

2) Hur skildras familjelivets vardagliga praktiker och organisering efter 

separationen i de vuxna skilsmässobarnens berättelser? 

3) Hur skildras förhandlingar efter skilsmässan i de vuxna skilsmässobarnens 

berättelser? 

4) Vilka föreställningar om barns delaktighet i familjeförhandlingarna efter en 

separation återfinns i de vuxna skilsmässobarnens berättelser? 

5) Vilka föreställningar om moderskap och faderskap återfinns i de vuxna 

skilsmässobarnens berättelser?  

6) Vilka möjliga betydelser kan de vuxna skilsmässobarnens erfarenheter av 

föräldrarnas separation ha för deras föreställningar om skapandet av en egen 

framtida familj?  
�

Innan jag diskuterar intervjuerna mer ingående vill jag först nämna några ord om 

de intervjuade. 
�

Intervjupersonerna 

Två kriterier framstod som särskilt viktiga när det gällde sökandet efter och valet 

av intervjupersoner. Det första kriteriet gällde att de ursprungliga föräldrarna 

skulle ha separerat och att intervjupersonen hade bott tillsammans med båda 

föräldrarna efter separationen. Det senare motiverades med att intervjupersonerna 

skulle ha haft en vardaglig kontakt med båda föräldrarna efter skilsmässan, att de 

har upplevt förflyttningar mellan föräldrarna samt på något sätt ha erfarit de 

diskussioner om boendet som sannolikt uppstår mellan föräldrarna som delar på 

omsorg och vårdnad om barnen (jmf Thompson & Amato 1999, Öberg & Öberg 

2002:85ff).�� Det andra kriteriet hade med ålder att göra och gällde att 
������������������������������ ������������������

�� Det innebär att jag i den här studien inte har analyserat några berättelser där barnet helt har 
saknat kontakt med en förälder efter skilsmässan, utan samtliga som deltagit i studien har haft 
någon slags kontakt med båda föräldrarna och bott, åtminstone under kortare tider, med båda 
föräldrarna efter separationen.  
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informanterna skulle vara mellan 22 och 29 år.�� Det motiverades utifrån mitt 

intresse för skilsmässobarnens reflekterande bild av sina uppväxtfamiljer i vuxen 

ålder. Genom att mina informanter har flyttat hemifrån och skapat sig ett eget liv 

har de sannolikt fått viss distans till uppväxten och relationen till föräldrarna och 

kan reflektera över det på ett annat sätt än tidigare. Ett barn som bor hemma hos 

någon förälder befinner sig i en beroendeposition på ett annat sätt än om de har ett 

eget boende, vilket följaktligen kan tala för valet att intervjua vuxna skils-

mässobarn med egna boenden. Ett annat viktigt argument bakom valet att 

intervjua unga vuxna i åldern 20–30 år är att de sannolikt befinner sig vid en 

brytpunkt då de funderar och reflekterar över både sin eventuellt kommande familj 

och sin uppväxtfamilj. Enligt min uppfattning blir berättelserna om barndomen 

och barndomsfamiljen sannolikt också berättelser om nutida relationer och 

framtiden. Därför riktades intresset också mot hur de intervjuade förhåller sig till 

sina eventuella framtida familjer. Som Anna-Karin Kollind uttrycker det:  
�

Att tala om sina föräldrar, sin uppväxt och den uppfostran man fick innebär 

för de flesta människor att tala om både dåtid, nutid och möjlig framtid. 

Uppväxtvillkoren, de egna reaktionerna på dem och hur man sedan vill leva 

sitt liv som vuxen – allt detta utgör ett sammanvävt komplex (Kollind 

1990:290). 
�

Vid sidan av de ovan nämnda kriterierna eftersträvades en variation i urvalet såväl 

med avseende på kön som på social och etnisk bakgrund. Jag använde flera olika 

tillvägagångssätt för att få kontakt med möjliga intervjupersoner till studien. Det 

visade sig dock vara svårt att hitta intervjupersoner som motsvarade de egenskaper 

som efterfrågades och som ville ställa upp och låta sig intervjuas. Tidigare familje-

forskning har också visat att det tenderar att finnas svårigheter att få tag i personer 

som kan tänka sig att bli intervjuade om sitt familjeliv (jmf Björnberg och Bäck-

Wiklund 1990:138f, Sjöberg 2000:203). Det tyder på att många tvekar inför att 

berätta om erfarenheter från familjelivet som kan vara känsliga områden och 

handla om exempelvis äktenskapsproblem, relationen mellan förälder och barn etc.  
�

Jag har intervjuat tolv personer och eftersom jag har gjort en uppföljningsintervju 

med respektive person bygger studien på sammanlagt 24 intervjuer. Tio av 

intervjupersonerna nåddes genom anslag på högskola/universitet�� och två stycken 
������������������������������ ������������������
�� Vid första annonseringen efterfrågades personer mellan 22–27 år, sedan ändrades det till 22–
29 år.  
�� Se bilaga 1. Annonser sattes upp på tre olika lärosäten, det var endast annonseringen på ett 
lärosäte som resulterade i svar från intresserade personer. 



Efter kärnfamiljen ✍ jenny ahlberg 81

genom det egna sociala nätverket. Förutom dessa tillvägagångssätt användes även 

andra som inte gav några resultat. Annonser sattes upp på ett flertal gym- och 

träningsställen, ett par bibliotek, två större arbetsplatser och på Arbetsför-

medlingens kundtjänst samt delades ut i samband med ”Öppet hus” på Arbets-

förmedlingen. Trots mina ansträngningar att finna intervjupersoner via andra 

arenor än högskolor och universitet, resulterade inget av dessa försök i några svar. 

Förmodligen berodde det till stor del på tveksamheten till att bli intervjuad om 

intima frågor, vilket stöds av annan familjeforskning, och att jag som forskare 

framstod som okänd i sammanhanget. En annan anledning kan vara bristande 

motivation för att ställa upp, att man helt enkelt inte orkar ta kontakt med 

forskaren. Det skulle också kunna förklara varför annonser på högskolor gav 

resultat, då högskolestuderande kanske är mer benägna att ställa upp på intervju 

än andra eftersom de befinner sig i den akademiska världen och möjligtvis är mer 

nyfikna på den här typen av studier. 
�

Intervjupersonerna har skiftande social bakgrund, såväl med avseende på upp-

växtort som på klassbakgrund (föräldrarnas utbildning och yrke). De intervjuades 

uppväxtorter varierar från norra till södra Sverige och från små orter till mellan-

stora städer eller storstäder. Eftersom det är mot uppväxttiden och barndoms-

familjen som det primära intresset riktas i avhandlingen är det också den 

variationen som blir den mest relevanta. Min strävan att få olika etniska bak-

grunder hos intervjupersonerna resulterade i en person med två utlandsfödda 

föräldrar, en person med en utlandsfödd förälder och en svenskfödd förälder, 

medan de övriga har två svenskfödda föräldrar. En av de intervjuade är född i ett 

annat land än Sverige, men samtliga intervjupersoner har vuxit upp i Sverige. 

Eftersom elva av de tolv personer som har intervjuats läste eller hade läst på 

högskola/universitet skulle man kunna hävda att urvalet fått en viss snedvridning 

främst när det gäller intervjupersonernas utbildning. Men, som jag framhöll ovan, 

är det främst variationen med avseende på uppväxtfamiljen som varit viktigast 

eftersom det är barndomsfamiljen som utgör det huvudsakliga forskningsobjektet i 

den här studien. Genom att uppväxtorten, föräldrarnas utbildning och yrke 

skiftar, återfinns följaktligen en variation i materialet. I typologin som finns som 

bilaga (bilaga fyra) beskrivs intervjupersonerna utifrån dessa drag. Alla känne-

tecken som skulle kunna identifiera personerna har ändrats i typologin, till exempel 

har föräldrarnas yrken ändrats till motsvarande yrken. 
�

Åtta av de intervjuade är kvinnor och fyra är män. Några av dem var endast ett 

par år gamla vid skilsmässan, flertalet kring tioårsåldern och den äldsta var sexton 
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år vid tiden för separationen. Detta har viss betydelse för hur mycket de kommer 

ihåg från den första tiden efter skilsmässan. Samtidigt kan detta också ses som en 

fördel då olika förlopp kan återfinnas i ännu högre utsträckning i intervjuerna. 

Alla informanter har bott med både modern och fadern efter separationen, men det 

skiljer sig mycket åt hur detta boende har sett ut. Det varierar både mellan olika 

intervjupersoner och hos samma person över tid. Samtliga intervjuade var mellan 

21 och 29 år vid tiden för den första intervjun. Jag har varit något flexibel gällande 

åldern eftersom det var svårt att få personer att ställa upp på en intervju. Två av 

intervjupersonerna hade barn samt var gifta/sammanboende vid intervjutillfällena, 

tre andra var sammanboende med partner, fem personer bodde ensamma och två 

bodde tillsammans med vänner eller andra studenter. Tio av intervjupersonerna 

bodde vid det första intervjutillfället�� i en mellanstor svensk stad, medan två av 

dem bodde i en svensk storstad. Sammantaget innebär det att det finns en variation 

i materialet, det vill säga de intervjuade utgör heterogen grupp trots vissa likheter.  
� � � �

Intervjuguiden 

Intervjuerna har varit halvstrukturerade, det vill säga en tematiserad intervjuguide 

har utvecklats med förslag till frågor. Intervjuguiden utarbetades genom flera steg. 

Efter en första bearbetning utfördes tre pilotintervjuer.�� Därefter arbetades 

intervjufrågorna om vilket resulterade i en intervjuguide bestående av nio teman;�� 

uppväxt och familjebeskrivning, boendet, beslutfattande och kommunikation, 

maktrelationer i familjen, konkreta tillfällen och högtidsdagar, barnets roll i 

beslutsfattandet, de nya familjemedlemmarna, släkten och övrigt socialt nätverk 

samt familjesyn. Som avslutning fanns några kompletterande bakgrundsfrågor om 

föräldrarnas utbildning, arbete etc. Intervjuguiden och dess teman fungerade som 

stöd under intervjuerna. Frågorna formulerades öppet, med andra ord var många 

frågor formulerade som hur-frågor (Riessman 1997). Till exempel ”Kan du berätta 

lite om skilsmässan?” Eller ”Kan du berätta hur en julafton kunde se ut efter 

skilsmässan?”��� Andra frågor var lite mer specifika, som till exempel ”Hur gick det 

till när det skulle beslutas om var du skulle bo efter skilsmässan?”.   
�

������������������������������ ������������������
�� Två av de intervjuade flyttade dock till andra städer efter den första intervjun. Den ena till en 
annan mellanstor stad, och den andra till en storstad. 
�� Pilotintervjuerna ingår inte i analyserna i den här studien. 
�� Se bilaga fem för intervjuguidens utformning. 
�� Öppna frågor i sig innebär dock inte att de är förutsättningslösa på det sätt att forskaren kommer 
åt intervjupersonens ’egentliga’ uppfattning, även öppet formulerade frågor ingår i en ram och 
förutsätter en viss typ av berättande (Börjesson 2003:80,102).  
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Att frågorna inte alltid fungerar som man tror i förväg är vanligt förekommande. 

Det kan exempelvis yttra sig i att de frågor som man trodde var öppna inte alls 

fungerar så lockande som man avsett medan andra mer enkla frågor visar sig 

inbjuda till mycket berättande från berättaren (Riessman 1997:34). Detta blev 

tydligt under intervjuerna på flera sätt, framför allt fungerade frågorna olika väl i 

olika intervjuer. I vissa fall behövdes många följdfrågor medan andra intervjuer 

krävde betydligt färre frågor eftersom intervjupersonen berättade mer spontant 

utifrån en inledande, öppen fråga. Frågorna har kretsat både kring konkreta 

händelser, såsom julafton, hämtning och lämning av barnet, och föreställningar om 

och förhållningssätt till familj, relationer, jämställdhet m.m. När intervjuguiden 

arbetades fram, och i intervjusituationen, var jag vaksam med begrepps-

användandet eftersom de ord och begrepp som jag som intervjuare använder kan 

styra berättelsen mycket. Så långt det var möjligt använde jag under intervjuerna 

samma ord och begrepp som intervjupersonerna använde i sina beskrivningar av 

familjerna för att inte lägga på dem alltför mycket av mina begrepp. Om den 

intervjuade till exempel använde uttrycket ”styvpappa” gjorde jag också det. Som 

jag ser det skapas intervjun i samspelet mellan mig som forskare och 

intervjupersonen (Börjesson 2003:77, Kvale 1997:166f, Johansson 2005:251). Det 

kan också uttryckas som att intervjun är en slags relationell praktik, en social 

process som karaktäriseras av att forskaren måste ha förmågan att skapa en 

relation till den intervjuade för att intervjun ska bli lyckad (Hydén 2000). Som jag 

redan har varit inne på har mina teoretiska utgångspunkter och min problem-

formulering inneburit en indirekt styrning av berättelserna, det vill säga intervju-

frågorna har formulerats inom ramen för mitt forskningsintresse för vardagliga 

praktiker i familjelivet efter skilsmässa, förhandlingar, barns delaktighet, relationen 

mellan barn och föräldrar, relationen mellan barn och föräldrars nya partners och 

relationen mellan föräldrarna etc.  
�

I takt med intervjuernas gång har jag finslipat intervjuguiden, bland annat genom 

att fler ämnen eller trådar som kommit upp i enskilda intervjuer har förts in i 

samtliga intervjuer. Uppföljningsintervjun har inneburit en chans att infoga de nya 

frågorna även i de tidigare intervjuerna.�� Jag såg flera skäl till att genomföra två 

intervjuer med respektive person. Det främsta skälet till det handlar om att det var 

rimligt att anta att intervjuerna skulle sätta igång tankeprocesser hos de 

intervjuade. Det vill säga att det skulle ta tid för dem att börja tänka tillbaka och 

������������������������������ ������������������
�� Tanken var att denna skulle ske ett par månader efter den första intervjun, men praktiska 
omständigheter försenade arbetet. I vissa fall skedde uppföljningen först cirka ett år efter första 
tillfället, i andra fall endast ett par månader efter den första intervjun. 
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erinra sig om händelser från barndomstiden. Det huvudsakliga intresset i intervjun 

riktas som sagt mot barndomsfamiljen och tiden efter skilsmässan, vilket rör sig 

om cirka tio till femton år tillbaka i tiden för de intervjuade. Dessa aspekter var 

märkbara under vissa av intervjuerna vilket bland annat yttrade sig i att 

berättandet kom igång allt mer mot slutet av intervjun. Inför uppföljningsintervjun 

fick intervjupersonerna läsa igenom utskriften från den första intervjun, vilket jag 

såg som viktigt av tre skäl. För det första var det viktigt ur en praktisk aspekt 

genom att det skulle vara lättare att återknyta till det första intervjutillfället vid 

uppföljningsintervjun. För det andra menar jag att det var också viktigt, ur en etisk 

synvinkel, att de fick ta del av materialet. För det tredje, vilket hör ihop med det 

förra, fick intervjupersonen en chans att godkänna min utskrift och mina 

tolkningar vilket är också viktigt ur validitetssynpunkt. Att det blev tolv 

intervjupersoner och sammanlagt 24 djupintervjuer förklaras med de be-

gränsningar i tid som finns vid ett avhandlingsprojekt och intervjuernas 

omfattning.  
�

Intervjuns inramning 

Förutom frågornas utformning är även intervjuns inramning avgörande för 

berättandet. Intervjuerna genomfördes i intervjupersonernas hem, förutom två 

uppföljningsintervjuer som gjordes per telefon på grund av långväga flytt och en 

uppföljningsintervju som genomfördes på den intervjuades arbetsplats. 

Intervjupersonerna fick möjlighet att välja var de önskade att bli intervjuade, det 

viktiga var att det skedde på en lugn plats där vi kunde genomföra intervjun ostört. 

Intervjuernas längd har varierat med ett genomsnitt på ungefär en och en halv 

timme gällande det första intervjutillfället medan uppföljningsintervjuerna har 

blivit något kortare. Jag har använt mig av en mindre bandspelare vid samtliga 

intervjuer efter intervjupersonens godkännande. Bandspelaren riskerar att hämma 

intervjupersonen men jag bedömer att fördelarna med bandspelare är större än 

nackdelarna. Den främsta fördelen relateras till analysarbetet som underlättas 

mycket genom användandet av bandspelaren. Att den skulle fungera hämmande 

var enligt min bedömning ett övergående problem, ju längre fram i intervjuerna vi 

kom desto mindre roll verkade den spela. För att skapa en god och avslappnad 

stämning samt etablera ett förtroende för mig som forskare har jag före varje 

intervju pratat en stund med personen i fråga och öppnat för frågor. Jag har även 

informerat dem än en gång om deras rättigheter som intervjupersoner (se nedan) 

och ibland haft med mig fikabröd. Under intervjuerna var jag noggrann med att 

bekräfta deras utsagor, både verbalt och med kroppsspråk för att uppmuntra 
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intervjupersonen. Under de två uppföljningsintervjuer som gjordes per telefon 

kunde varken jag eller intervjupersonen använda kroppsspråket på samma sätt. 

Men jag bedömer ändå att dessa intervjuer blev bra. Eftersom vi hade träffats en 

gång tidigare och skapat en relation kunde vi vid det andra intervjutillfället 

återknyta till den. Andra strategier som jag har använt mig av under intervjuerna 

är att ställa frågor som ”Kan du berätta mer om det?” eller ”Kan du ge något 

exempel på det?” om jag tyckte att svaren kunde utvecklas (jmf Kvale 1997:124).  
�

I kvalitativa intervjuer utgör överenskomna kategorier olika identiteter som 

används av både intervjuaren och intervjupersonen. Intervjupersonen å ena sidan 

gör en slags självpresentation under intervjun, medan intervjuaren å andra sidan 

också öppnar för kategorier genom sin riktning på intervjufrågorna (jmf Börjesson 

2003:78, Peterson 2005:56). I intervjuerna i den här studien har jag, genom att jag 

inledningsvis ber dem berätta om sina familjer och sedan om skilsmässan, öppnat 

för kategorin som barn eller vuxna skilsmässobarn. Intervjupersonerna har också i 

intervjuerna presenterat eller positionerat sig på olika sätt, som ’kvinna’, ’man’, 

’storasyster’ eller ’mamma’ etc. Att jag som forskare bidrar till att kategorisera dem 

skedde delvis även innan intervjun eftersom jag sökte efter intervjupersoner som 

uppfyllde vissa kriterier.  
�

Berättelser styrs alltså på två olika nivåer, dels i form av en direkt styrning, dels i 

form av en indirekt styrning. Den direkta styrningen handlar om det som jag 

redogjort för ovan såsom intervjufrågor och intervjuteman etc. medan den 

indirekta styrningen snarare handlar om berättelsen eller biografin som genre och 

vad som förväntas av en berättelse, men också om de teoretiska perspektiv som 

präglar studien. Vad gäller berättelsen som genre finns det, menar Mats Börjesson, 

givna hållpunkter i livet som tas för givet och som förväntas inkluderas i en 

berättelse om livet, en slags kulturella schabloner (Börjesson 2003:79). I den här 

undersökningen blir detta tydligt bland annat eftersom vi i intervjuerna tydligt tar 

avstamp vid tidpunkten för föräldrarnas skilsmässa och det blir en sorts startskott 

för deras berättelser. I intervjuerna blir tidsperspektivet och tidsordningen ständigt 

närvarande eftersom mycket kretsar kring hur det var före respektive efter 

skilsmässan etc.  
�

I några fall har intervjuerna blivit störda av ringande telefoner med mera, men 

detta har varit ett marginellt problem. Det har endast varit under en intervju som 

ett större störningsmoment uppkom, då en familjemedlem kom hem mitt i 

intervjun, som förmodligen inverkade störande och negativt på intervjun. Det finns 
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också fog för att fundera kring hur jag som forskare framstod för intervju-

personerna, som ung, kvinnlig familjeforskare. Det har funnits viss nyfikenhet hos 

intervjupersonerna om mig som person och forskare. Jag har berättat om 

forskningsprojektet och om mig som forskare men har ändå försökt att hålla viss 

distans. Att jag var ungefär i samma ålder som intervjupersonerna ser jag främst 

som en fördel. Min uppfattning är att de intervjuade har haft lätt att samtala med 

mig om såväl känsliga områden som mer ytliga områden eftersom de har kunnat 

relatera till mig. Samtidigt går det inte att bortse från att forskningsintervjun 

innehåller en maktdimension mellan forskaren, som ställer frågorna, och 

intervjupersonen, som förväntas besvara frågor om sitt liv (Johansson 2005:252f). 

Jag vill påstå att hierarkin finns inbyggd i själva forskningsintervjun, men att jag 

som forskare kan vara mer eller mindre lyhörd och uppmärksam på intervju-

personen. Dessutom är formuleringen av frågorna av betydelse för hur mycket 

intervjupersonen kan påverka samtalet, även om alla frågor, öppna eller mindre 

öppna, alltid sker inom vissa ramar.    
�

Transkriberingsprocessen 

Vid transkriberingen av intervjuerna har jag varit ytterst noggrann. Som nämndes 

tidigare menar jag att tolkning sker under hela forskningsprocessen inklusive under 

utskriftsprocessen. Vid transkriberingen kan man göra på olika sätt, vilket i sin tur 

ger olika tolkningsmöjligheter (Kohler Riessman 1993:11ff). Jag instämmer med 

Riessman som framhåller att det är viktigt att inte sortera bort små yttranden, 

såsom ”Mmm” från utskriften, vilket ofta görs. Dessa ”Mmm” och ”åh” etc. är 

viktiga för berättelsen, eftersom forskaren är med och skapar berättelsen 

(Riessman 1997:45ff). Mina instämmande ljud har därför skrivits ned. Om det 

uppstått något längre pauser har dessa också antecknats med tre punkter ”…”. I de 

fall intervjupersonen tydligt har betonat ett eller flera ord har det skrivits med 

versaler, t.ex. ”ALDRIG”. Om det inte alls gått att urskilja vad intervjupersonen 

har sagt har detta markerats med ”ohörbart”. I citaten som presenteras i 

avhandlingen inleds intervjupersonens utsaga med det fingerade namnet på 

intervjupersonen, till exempel ”Sofie”, och mina utsagor föranleds av ”J” för 

Jenny. Om citatet är hämtat från uppföljningsintervjun anges detta i citatet. Jag har 

inte tagit någon särskild hänsyn till intervjupersonernas icke-verbala språkuttryck, 

alltså kroppsspråk, vid transkriberingen och analysen, förutom i väldigt tydliga fall 

då intervjupersonen till exempel slog i bordet för att betona något eller liknande. 

Det har sannolikt inneburit att en del gått förlorat, eftersom den icke-verbala 

kommunikationen kan vara betydelsefull. Inom ramen för det här forsknings-
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projektet har det dock inte funnits möjlighet att inkludera icke-verbala språk-

uttryck. Den här studiens fokus ligger på den verbala berättelse som skapats i 

intervjusituationen, vilken sedan har transkriberats och därigenom tolkats av mig 

och det är sedan den utskrivna berättelsen som jag har analyserat.   
�

Språket har, vid transkriberingen, till viss del ändrats från talspråk till skriftspråk 

för att underlätta läsandet av citaten.�� Dock har inga större ändringar gjorts som 

skulle kunna tänkas förändra betydelsen av utsagan. Efter transkriberingen har jag 

lyssnat igenom banden en ytterligare gång. Innan uppföljningsintervjun fick 

intervjupersonerna, som jag nämnde, läsa igenom utskriften från den första 

intervjun och ge sitt godkännande eller göra invändningar om de önskade. Samma 

möjligheter gavs dem gällande den andra intervjuutskriften. Detta resulterade i att 

några få ville göra några mindre preciseringar av sina utsagor, men inga större 

ändringar gjordes. Det kan vara lämpligt i vissa fall att redan vid transkriberingen 

använda fingerade namn etc. för att dölja intervjupersonens identitet (Kvale 

1997:158) Jag valde dock, efter noggrant övervägande, att i det första skedet, när 

intervjupersonen skulle ta del av utskriften, låta personliga uppgifter såsom orter 

och familjemedlemmars namn stå kvar. Jag bedömde att det skulle ha blivit väldigt 

förvirrande för de intervjuade om alla personliga uppgifter hade ändrats. I de citat 

som förekommer i de olika kapitlen i boken har givetvis alla sådana kännetecken 

ändrats. Det har nu blivit dags att vända blicken mot det konkreta analysarbetet.  
�

Analysen 

Analysarbetet kan beskrivas som en kreativ, omfattande och ibland något rörig 

process som syftar till att skapa ordning i undersökningen. Det praktiska arbetet 

med analyserna följer sällan en strikt ordningsföljd och det är svårt att säga var ett 

steg i analysen börjar och slutar och ett annat tar vid (Layder 1998:28). I det 

följande avsnittet försöker jag precisera analysförfarandet i den här studien, vilket 

benämns som en tematisk, kvalitativ analys med inslag från narrativ analys, och 

mitt angreppssätt som har vissa anknytningspunkter med Derek Layders ”adaptive 

theory” (Layder 1998).  
��

������������������������������ ������������������
�� Till exempel har jag valt att skriva ut ”jag” istället för ”ja”, ”och” istället för ”å”, ”packade” 
istället för ”packa” m.m. 
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Med fokus på innehållet 

Det narrativa forskningsfältet erbjuder ingen bestämd analysmetod (Kohler 

Rissman 1993) utan det finns snarare flera olika analysmetoder. Ett sätt att göra 

narrativ analys är att analysera livsberättelser��, men det finns också flera metoder 

som syftar till att analysera mindre berättelser.�� Vidare kan man också skilja 

mellan att fokusera på formen eller innehållet i berättelsen. Med andra ord 

antingen kan man svara på frågan hur berättelsen är konstruerad eller vad den 

innehåller. Detta kan göras i relation till antingen berättelsens helhet eller delar, 

vilket innebär att fyra olika sätt att analysera berättelser kan urskiljas: 1) Helhet 

och innehåll, 2) Helhet och form, 3) Del och innehåll, 4) Del och form (Johansson 

2005:188f). I den här undersökningen läggs tonvikten vid analysen på det 

innehållsliga i berättelserna och teman i berättelserna, vilken också knyter an till 

den metodologiska förståelsen av det narrativa (Hydén 1997).  
�

Analyserna av de vuxna skilsmässobarnens berättelser har följaktligen handlat om 

att lyfta fram och analysera teman ur berättelserna i olika steg. Det är alltså inte 

intervjupersonernas hela livsberättelser som har varit i fokus utan det är snarare 

mindre berättelser eller underberättelser ur deras uppväxt och barndom som har 

analyserats. På det sättet är analysen att betrakta som en tematisk kvalitativ analys. 

Mitt förhållningssätt till analysen har vidare vissa likheter med Layders ”adaptive 

theory”. ”Adaptive theory” innebär kortfattat att empirin ses som teoriberoende 

genom studiens teoretiska ramverk och att teorin anpassas av och utvecklas genom 

analysen av data (Layder 1998:5). Det talar alltså för en växelverkan mellan teori 

och empiri. I mitt analysarbete har det mer konkret inneburit att vissa begrepp har 

funnits med redan från början, innan intervjuerna, såsom förhandlingar, 

förhandlad familj, individualisering, familjepraktiker, delaktighet m.m. Dessa 

begrepp är med andra ord teoretiska kategorier eller ett teoretiskt raster som har 

funnits med i hela processen, från konstruerande av intervjuguiden och 

genomförandet av intervjuerna till utskriften och slutligen kategoriseringen och 

analysen av intervjuerna. Samtidigt har min ambition under hela forsknings-

processen, från formulerandet av intervjufrågor till de olika analysstegen, varit att 

förhålla mig öppen inför vad som kan tänkas komma fram i berättelserna. Att inta 

������������������������������ ������������������
�� Analysen av livsberättelser kan delas in i tre funktioner vilka resulterar i tre dimensioner; 1) 
innehållsanalys, 2) analysen av uttrycksmedel samt 3) analysen av den interpersonella dimensionen. 
Sålunda kan man välja att fokusera en av dessa dimensioner, men det är också vanligt att integrera 
dem (Johansson 2005:284ff). Se Johansson (2005) för en mer omfattande genomgång av dessa 
dimensioner.   
�� För vidare läsning om olika analysmetoder se Riessman (1997), Mishler (1997) och Cortazza 
(1999). En av de mer kända analysmetoderna utvecklades av Labov och Waletzy på 1960-talet. 
Denna metod har sedan vidareutvecklats (och kritiserats) av Elliot Mishler. 
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ett öppet förhållningssätt inför vad som händer vid berättandet som sker i det 

sociala samspelet mellan mig och intervjupersonen har jag alltså sett som 

avgörande och eftersträvansvärt. Detta, menar jag, öppnar för möjligheten att 

genom analysen generera teoretiska kategorier och begrepp. Denna förståelse av 

teori och empiri innebär följaktligen att teoretiserandet sker under hela 

forskningsprocessen (Layder 1998). Dels genom att analysen sker med utgångs-

punkt i vissa teoretiska perspektiv. Dels genom att teori utvecklas genom analysen 

av intervjuerna.  
�

Ett alternativt sätt att gå tillväga hade varit att göra livsberättelseanalyser, men då 

hade det blivit en helt annan studie. Min ambition är inte att analysera 

livsberättelser på det viset, utan istället att genom att lyfta ut och analysera och 

jämföra teman i berättelserna samt anknyta till berättelsen som helhet kunna 

diskutera hur familj kan konstrueras efter skilsmässa. Det analytiska intresset har, 

som sagt, riktats främst mot berättelsernas innehåll snarare än deras uppbyggnad 

och struktur. Men eftersom berättelsernas struktur är svår att skilja från den 

innehållsliga dimensionen har även denna delvis inkluderats i analyserna. Ett 

exempel på att det kan vara svårt att skilja på form – hur det berättas, och innehåll 

– vad som berättas, i berättelserna i den här studien är när intervjupersonerna 

beskriver föräldrarnas nya partners efter skilsmässan. Där blir både hur de talar 

om dem viktigt, liksom vad det är de berättar om. Jag har valt att använda två 

begrepp från narrativ analys som kan fånga såväl form som innehåll i berättelserna 

på ett fruktbart sätt, det tidigare nämnda begreppet vändpunkt samt begreppet 

positionering. Vändpunkter definieras som avgörande händelser eller brytpunkter i 

berättelsen som har en stor betydelse eftersom det finns ett tydligt före- och 

efterperspektiv i anslutning till vändpunkten. Positionering kan också förstås som 

en del av den dramaturgiska profilen som utmärker berättelser och innebär att 

berättaren både positionerar sig själv på olika sätt i berättelsen, men också andra 

karaktärer i berättelsen (jmf Bamberg 2004:135,144). Positionering kan alltså 

innebära en slags självrepresentation (jmf Peterson 2005:50f). I den här studien 

kan det vara intressant att dels studera om och på vilket sätt berättaren 

positionerar sig mot andra karaktärer, såsom föräldrar och föräldrars nya partners, 

men också om och hur berättaren förhåller sig till och positionerar sig i förhållande 

till normer om familj.   
�

Tidigare nämndes att de vuxna skilsmässobarnens berättelser ses som produkter av 

ett intersubjektivt möte där såväl den intervjuade som forskaren är delaktig i 

konstruerandet av berättelsen. Jag vill påstå att det emellertid också finns mer 
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stabila och färdiga berättelser som åtminstone delvis har konstruerats tidigare. I 

den här undersökningen visade det sig att vissa av intervjupersonerna hade en 

ganska klar bild eller berättelse över tiden efter skilsmässan och sin uppväxt, som 

uppkommit både genom egen reflektion samt genom samtal om det med sina 

närstående, medan andra intervjupersoner i högre grad konstruerade sin berättelse 

i samspelet med mig som intervjuare. Med andra ord hade några intervjupersoner 

berättat en liknande berättelse tidigare, medan andra inte hade funderat på det och 

satt ord på det i samma utsträckning innan intervjun. De senare uttryckte också 

viss förvåning när de fick läsa den första intervjuutskriften. Överlag skedde inga 

större förändringar i berättelserna vid uppföljningsintervjuerna, snarare 

fördjupades berättelserna. En intervju utgör dock ett undantag på den punkten då 

det vid uppföljningsintervjun framkom att intervjupersonen under tiden mellan den 

första och den andra intervjun fått reda på att fadern hade misshandlat modern 

under tiden de levde ihop. Detta fick betydelse för hennes berättelse eftersom det 

gjorde att hennes bild av sin uppväxt, föräldrarnas relation efter skilsmässan samt 

hennes syn på relationen till fadern ändrades till viss del. Det är dock inget jag 

funnit problematiskt i mina analyser.  
�

Analysarbetet 

I det konkreta analysarbetet har jag använt dataprogrammet N’vivo 7 som verktyg 

för att kategorisera det empiriska materialet bestående av de 24 intervjuerna. I 

enlighet med ”adaptive theory”-ansatsen har jag för det första konstruerat vissa 

kategorier som relateras till de teoretiska perspektiv som studien utgår ifrån, såsom 

individualisering, förhandlad familj, den rena relationen, förhandlingar, familje-

praktiker m.m. Dessa kategorier har alltså tillkommit innan det empiriska 

materialet har analyserats. För det andra har jag också vartefter konstruerat andra 

kategorier under analysarbetet som följaktligen är mer grundade ur empirin. 

Exempel på begrepp och kategorier som har utvecklats under analysarbetet är 

indirekt förhandling och delaktighet som börda (se kapitel nio). Med andra ord 

har det skett en växelverkan när det gäller hur kategorier och begrepp har 

utvecklats under analysarbetet i linje med ”adaptive theory” (Layder 1998).   
�

Analysarbetet inleddes redan under själva intervjun och under transkriberingen 

(jmf Kvale 1997:154f). Efter transkriberingen lyssnade jag igenom samtliga 

intervjuer. Därefter kategoriserade jag intervjuerna med hjälp av N’vivo-

programmet efter begrepp och kategorier, som alltså både bestod av färdiga 

begrepp och nya, mer empiriskt, grundade begrepp. Dessa arbetades om och 
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ordnades slutligen samman till ett begreppsträd. Analysarbetet fortsatte sedan 

genom jag att plockade ut kategori efter kategori och läste, jämförde och relaterade 

det till de teoretiska begreppen, samt återgick till de fullständiga berättelserna (hela 

intervjuerna) för att inte förlora helheten. Det är som sagt främst berättelsernas 

innehållsliga dimension som varit i blickpunkten för analyserna men också 

vändpunkter och positioneringar, som också kan relateras till berättelsernas form, 

har analyserats. I de empiriska kapitlen, där jag konstruerar en slags meta-

berättelse, inleds analysen med skilsmässan som den första hållpunkten (jmf 

Börjesson 2003:79). Jag har valt att presentera analyserna av berättelserna i 

kronologisk ordning, vilket har inneburit att jag börjar vid skilsmässan för att 

sedan övergå till den nya organiseringen efter skilsmässan. Analyskapitlen avslutas 

med att behandla deras familjeföreställningar idag och deras föreställningar om sitt 

framtida familjeliv.  
�

När jag använder citat i avhandlingen är det dels i illustrativt syfte för att påvisa ett 

eller flera teman som jag funnit centrala under analysarbetet och som är 

kännetecknade eller typiskt för materialet. Dels är det för att påvisa mina 

tolkningar och utgöra exempel som stödjer tolkningarnas rimlighet. Detta innebär 

vidare att intervjupersonerna inte givet får precis lika mycket utrymme i 

presentationen av analyserna. Min ambition är dock att samtliga intervjupersoner 

ska synas i kapitlen. Jag har arbetat med att kategorisera materialet i olika typfall 

vilket innebär att citaten ibland får illustrera ett typfall. När jag citerar från 

intervjuerna har jag medvetet valt att synliggöra min del i berättelsen genom att 

ofta inkludera mina frågor och instämmande ljud i citaten.  

 

Vems berättelser? 

Det finns vidare andra aspekter som har varit viktiga att reflektera över i samband 

med analyserna. Det är exempelvis angeläget att uppmärksamma att intervju-

personerna konstruerar sin berättelse utifrån dels det de minns och utifrån det 

sociala sammanhang de levde i då. Dels spelar också individens nuvarande 

livssituation en stor roll för berättelsen. Dessutom kan man tänka sig att de 

intervjuades föräldrarnas berättelser har betydelse för hur de själva konstruerar 

sina berättelser. Jag ansluter mig till synsättet att det som intervjupersonerna minns 

och det som är ”sant” för dem är också det som de själva konstruerar sina 

handlingar och liv efter. Därför blir det viktigt att studera deras beskrivningar av 

och föreställningar om sina familjer. Och det är också här argumentet om 

nackdelen med retrospektiva intervjuer kan bemötas. Även om intervjupersonernas 
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minne kan svika eftersom det är några år sedan skilsmässan ägde rum, blir det 

likväl viktigt att undersöka deras berättelser om det eftersom det är utifrån deras 

minnen och upplevelser, som åtminstone delvis kommer fram i intervjuerna, som 

de orienterar sina handlingar (Danermark m.fl. 1997).�	 Med andra ord, genom att 

använda och analysera de vuxna skilsmässobarnens berättelser om sina familjer 

kan vi nå kunskap om deras konstruktioner av verkligheten (jmf Bäck-Wiklund & 

Bergsten 1997:190).  
�

De analyser som jag presenterar i den här avhandlingen bör också betraktas som 

en berättelse om familjeliv efter skilsmässa. Jag konstruerar, som jag antydde ovan, 

en metaberättelse utifrån mina analyser och teoretiska utgångspunkter. När denna 

metaberättelse konstrueras görs det givetvis i ett ännu större sammanhang 

bestående av andra metaberättelser eller dominerande diskurser.  
�

Etiska överväganden 

Som antyddes tidigare berör den här undersökningen frågor som kan betraktas 

som intima och känsliga för de intervjuade på olika sätt. Därför var det viktigt att 

fundera över etiska överväganden i samband med studien. Utgångspunkten för 

diskussionen har tagits i Forskningsetiska principer för humanistisk-samhälls-

vetenskaplig forskning från Vetenskapsrådet (2002), det vill säga informations-

kravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. De 

intervjuade fick själva kontakta mig efter att ha sett annonsen. De som nåddes 

genom det egna sociala nätverket fick ge sitt samtycke till att jag kunde kontakta 

dem innan den första kontakten togs. Vid den första kontakten fick intervju-

personerna kortfattad information om studien�
, information om att de är 

anonyma i undersökningen samt att de hade rätt att dra sig ur studien om de 

önskade. De informerades först per e-post och sedan per telefon om detta. Vid 

något av dessa tillfällen fick de också förfrågan om de accepterade att intervjuerna 

������������������������������ ������������������
�	 Detta motsäger dock inte att intervjupersonerna också orienterar sina handlingar utifrån det som 
de är omedvetna om och som följaktligen inte återfinns i deras berättelser. En viktig aspekt i 
relation till detta är den reflexivitet som också verkar uppstå vid intervjun. I samspelet mellan mig 
som intervjuare och intervjupersonen verkar det som om de får prata om sådant som de tidigare 
inte har kunnat sätta ord på. Detta har varit tydligt vid flera tillfällen då informanterna har påtalat 
det för mig både under och efter intervjun. 
�
 Intervjupersonerna fick veta att studien handlar om familjer efter separationer och att jag ville 
undersöka deras syn på, och uppfattning om, vad som hände i samband med och efter skilsmässan. 
De informerades om att jag var intresserad av att studera hur föräldrarna pratade med varandra 
och barnet efter skilsmässan samt deras bild av hur det gick till när det skulle beslutas om olika 
saker i familjen. 
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spelades in med bandspelare, vilket alla gjorde. De fick också information om att 

deras intervjuer endast skulle användas för vetenskapligt syfte. 
�

En viktig etisk fråga som var relevant i min studie handlar om de konsekvenser 

som intervjun kan få för intervjupersonen, till exempel om det kan få till följd att 

personen får en förändrad självuppfattning. Detta har jag haft i åtanke både under 

själva intervjun och i samband med presentationen av analyserna i avhandlingen 

(Kvale 1997:104f, 142). Intervjuerna har innehållit ämnen som kan uppfattas som 

känsliga av vissa intervjupersoner, såsom skilsmässan i sig, konflikter mellan 

föräldrarna etc. Andra kanske dock inte uppfattar dem som svåra eller känsliga på 

samma sätt. Detta har jag försökt ha en beredskap för genom att vara försiktig 

med vissa frågor samt att jag också har berättat för intervjupersonen före intervjun 

att om de skulle uppleva något vara för jobbigt eller obehagligt att prata om har de 

rätt att säga ifrån om de önskar. I några fall berättade intervjupersonerna om 

smärtsamma minnen från uppväxten såsom alkoholism och ätstörningar. Min 

strategi har då varit att lyssna uppmärksamt och inkännande men att försöka 

undvika att hamna i ett terapeutiskt samtal. Som Steinar Kvale framhåller är 

likheterna stora mellan en kvalitativ forskningsintervju och ett terapeutiskt samtal 

(Kvale 1997:31,105) men det är ändå nödvändigt att skilja dem åt. Dessutom kan 

intervjun också sätta igång processer hos de intervjuade, som jag nämnde tidigare, 

eftersom det som intervjun handlar om delvis berör frågor långt bak i tiden som de 

kanske inte har reflekterat över i någon större utsträckning. Flera av de intervjuade 

påtalade detta men samtliga uttryckte sig positivt över att få ha blivit lyssnade till 

och framhöll att det hade varit intressant för dem själva att fundera över frågorna 

på detta sätt. Samtliga intervjupersoner ställde även upp på en uppföljnings-

intervju, vilket får ses som ett positivt tecken. Det positiva gensvaret från 

informanterna tyder också på att de teman som berördes under intervjuerna inte 

fick några allvarligare konsekvenser för intervjupersonerna.�� Som tidigare nämnts 

fick de intervjuade läsa igenom, ha synpunkter på och godkänna intervju-

utskrifterna från båda intervjutillfällena.   
�

I citaten i analyskapitlen presenteras intervjupersonerna med fingerade namn. Även 

platser, orter och yrken m.m. har ändrats eller tagits bort liksom andra drag och 

kännetecken som kan avslöja intervjupersonernas identitet. 
�

������������������������������ ������������������
�� Vad gäller den intervjuperson som efter det första intervjutillfället fick kännedom om faderns 
misshandel av modern, är det inte att betrakta som en direkt konsekvens av hennes deltagande i 
forskningsintervjun eftersom det var hennes syster som fått reda på detta via modern. 
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Några styrkor och svagheter 

Avslutningsvis vill jag säga några ord om några styrkor och brister med studiens 

tillvägagångssätt. Själva intervjuundersökningen i sig också kan ses som en 

historia, eller berättelse, som forskaren vill förmedla. Genom att hålla fast vid 

klara huvudpunkter för historien från början till slut kan forskaren alltså berätta 

en historia (Kvale 1997:182). Här bör man emellertid vara uppmärksam på att det 

ändå kan finnas vissa problem med denna typ av historieberättande. Att före 

studien komma fram till fasta och givna huvudpunkter eller teman kan leda till att 

man kanske så att säga ser det man vill se. Det borde, enligt min mening, förenas 

med ett mer öppet förhållningssätt. Historien kan förändras och utvecklas på helt 

andra sätt under analysens gång än vad man trodde först. Det kan med andra ord 

öppnas nya perspektiv på de fenomen man studerar, vilket ”adaptive theory” 

också handlar om.     
�

En annan aspekt som ibland påtalas i samband med retrospektiva intervjuer är att 

minnet hos intervjupersonen eller berättaren skulle utgöra ett problem. Med detta 

avses att intervjupersoner glömmer vissa saker medan andra klamrar sig fast i 

minnet, vilket innebär att vi som forskare inte egentligen kan säga något om hur 

det verkligen förhöll sig. Men detta är, som jag har varit inne på tidigare, inte 

heller avsikten med den här avhandlingen. Det som jag vill undersöka är de vuxna 

skilsmässobarnens berättelser om sina barndomsfamiljer, vilka till stor del blir i 

retrospektiv eftersom det handlar om cirka tio år tillbaka i tiden. Det är utifrån 

sina minnen, erfarenheter och bilder av familjelivet som intervjupersonerna lever 

och handlar i sina liv idag och det är därför det blir viktigt att studera dessa 

verklighetskonstruktioner (jmf Smart 2007:4f,51f). Ett liknande resonemang som 

jag vill lyfta fram förs av Danermark m. fl. (1997) i Att förklara samhället, där de 

diskuterar samhällsvetenskapernas studieobjekt som till stor del utgörs av andras 

föreställningar och tolkningar: 
�

Det mänskliga samhället är en inneboende meningsfylld värld och människor 

utformar sin praktik och orienterar sina handlingar i enlighet med de varie-

rande meningar de tilldelar sin värld. Innehållet i vardagskunskapen utgör de 

omedelbara mekanismerna bakom de handlingar som bygger upp de sociala 

fenomenen (Danermark m.fl. 1997: 46) (min kursivering).   
�

Liksom andra metoder rymmer den metod jag har valt såväl möjligheter som 

begränsningar. Den kanske största styrkan med den här typen av kvalitativ analys 

är att den tillmäter människors upplevelser, erfarenheter och beskrivningar av sin 
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verklighet stor betydelse. Som jag har påpekat tidigare behövs mer forskning om 

familjemedlemmars, särskilt vuxna skilsmässobarns, erfarenheter och före-

ställningar om sina familjer efter en skilsmässa. Med hjälp av den ansats jag har 

presenterat ovan hoppas jag kunna bidra till den typen av forskning. 
�

Detta avslutar den första delen i den här avhandlingen. I del två presenteras 

analyserna av de vuxna skilsmässobarnens berättelser i sex olika kapitel. In-

ledningsvis riktar vi uppmärksamheten mot skilsmässan som den inledande 

brytpunkten i intervjuerna.  
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DEL II 

�

6. Skilsmässan  

��

Ett oväntat besked 

En skilsmässa mellan föräldrar utgör en central brytpunkt för barns familjeliv på 

flera sätt. Ofta ändras det vardagliga livet för barn radikalt, inte minst genom att 

barnets boende förändras på ett eller annat sätt. Barnets vardagliga kontakt med 

föräldrarna förändras också, vilket kan uttryckas som att förälder-barnrelationen, 

liksom relationen mellan föräldrarna, omskapas och omförhandlas (jmf Smart 

1999:105). Det kan också komma in nya personer i barnets och föräldrarnas liv, 

såsom nya partners till föräldrarna, vilket innebär att helt nya sociala relationer 

börjar byggas upp.  
�

Varje intervjupersons berättelse om sina föräldrars skilsmässa är på ett sätt unik 

genom de specifika omständigheter som skildras i respektive familjeberättelse. Å 

andra sidan finns det flera anknytningspunkter och liknade moment i de olika 

berättelserna som bör redogöras för. I det följande försöker jag att hitta en balans 

mellan att ge utrymme för den unika berättelsen från respektive intervju och att 

hitta mönster och teman som förenar eller skiljer ut berättelserna från varandra.  
�

Två av de intervjuade, Carina och Jacob, var bara ett par år gamla när föräldrarna 

skildes, vilket innebär att de inte kommer ihåg tiden precis vid skilsmässan. Men de 

har ändå sin bild av hur separationen gick till som de fått via sin omgivning, främst 

genom föräldrarna, viket jag återkommer till nedan. De minns inte heller något av 

hur det var före skilsmässan, vilket betyder att den enda familjekonstellation de 

känner till är den med separerade föräldrar. De resterande tio intervjupersonerna 

var mellan åtta och sexton år vid tiden för skilsmässan. Det som utmärker deras 

berättelser är att beskedet om föräldrarnas skilsmässa kom som något av en chock 

för dem som barn. Låt oss titta närmare på Petras berättelse. Petra var omkring 

elva år då hennes föräldrar separerade och hon berättar följande om hur hon 

hennes syskon fick veta att föräldrarna skulle skiljas: 
�

/…/Vi visste inte, eller jag visste ingenting utan det kom som en chock när de 

berättade det att ’Ja, vi ska skiljas’. Och pappa flyttade ut ur huset och… Jag 

kommer inte riktigt ihåg men han flyttade ut ur huset och sen gick det väl 



98 jenny ahlberg ✍ Efter kärnfamiljen

någon månad eller nåt så flyttade pappa tillbaka och mamma flyttade till sin 

dåvarande pojkvän. (Petra) 
�

Enligt Petra hade föräldrarna arbetat på sådant sätt att den ena jobbade natt och 

den andra dag vilket innebar att Petra och hennes tre syskon aldrig märkte av vare 

sig att de pratade med varandra eller att de bråkade med varandra. Konsekvensen 

av detta blev därför att hon inte hade uppfattat några varningssignaler om den 

förestående skilsmässan förrän föräldrarna berättade om det. I en brittisk studie av 

skilsmässobarn framkom ett liknande resultat, en typisk beskrivning hos barnen av 

beskedet om föräldrarnas skilsmässa handlade just om en chock, kris eller 

emotionell stress. Författarna relaterar det till att få av barnen hade blivit 

förberedda av föräldrarna på skilsmässan och få hade fått någon förklaring till vad 

som skulle hända med dem i samband med skilsmässan (Robinson m.fl. 2003:77, 

Butler mfl. 2003:33ff).��   
�

Medan Petra berättade att hon inte misstänkt eller märkt något före föräldrarna 

berättade att de skulle skiljas, berättar andra att de hade förstått att någonting inte 

var som det skulle mellan föräldrarna. I dessa berättelser skildrar intervju-

personerna hur skilsmässan föranleddes av många bråk och konflikter och/eller 

tydlig osämja mellan föräldrarna. Trots det framstod nyheten om den förestående 

skilsmässan ändå som något av en överraskning. I Alexanders berättelse�� 

framträder detta tydligt när han berättar om tiden före skilsmässan. Alexander var 

åtta år när hans föräldrar separerade och han har även en yngre bror. Han 

uppfattade nyheten om skilsmässan inledningsvis som något positivt eftersom han 

därmed skulle få flytta:  
�

J: Mmm. Kan du berätta lite hur det gick till när de skildes? 

Alexander: Ehh… Ja. Jag kommer bara ihåg, jag kommer ihåg själva tillfället 

när de sa det här. Jag kommer ihåg att jag satt och åt mat, jag tror att vi satt 

och åt för vi satt vid köksbordet i alla fall. Och min mamma sa att ’Det är 

nånting som vi måste prata om’. Och sen kommer jag inte ihåg precis vad de 

sa men jag kommer ihåg att de sa att ’Vi ska separera’. Och jag kommer ihåg 

att JAG tänkte ’Gud vad roligt att flytta’! Det var min första tanke, för jag 

������������������������������ ������������������
�� Ytterligare en intressant slutsats som dras i studien är att föräldrarnas och barnens beskrivningar 
skilde sig mycket, medan samtliga föräldrar (utom en) menade att barnen hade blivit informerade 
om skilsmässan, var det nästan 30 procent av de 104 barnen i studien som menade att de inte hade 
blivit det (Butler m.fl. 2003:35). 
�� När jag skriver om till exempel Alexanders berättelse, eller om berättelser generellt, refererar jag 
till berättelserna som helhet, med andra ord hela intervjun eller snarare hela intervjuerna eftersom 
det rör sig om två intervjuer med varje person.  
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har aldrig flyttat i hela mitt liv innan det här. Vi hade bott på samma ställe 

hela livet. Men, sen om jag tänker tillbaks så tiden FÖRE skilsmässan var 

ganska bråkig.  

J: Mmm. 

Alexander: Mina föräldrar bråkade väldigt mycket. Vi var på semester och 

det var mycket liksom argumentation hela tiden, något som jag aldrig hade 

sett innan DET. Så om jag tänker tillbaks så var det nog ingen överraskning 

men jag tror inte att jag uppfattade det så när jag satt där för jag hade inte 

förväntat mig det och jag hade liksom ingen aning om vad det handlade om 

överhuvudtaget i stort sett. (Alexander) 
�

Trots att Alexander visste att föräldrarna hade bråkat mycket före skilsmässan 

kom beskedet om skilsmässan som något oväntat för honom. Användandet av ord 

som ”chock”, ”förvånad” och ”oväntat” i samband med att de fått beskedet om 

skilsmässan är följaktligen kännetecknande för berättelserna. Medan ”chock” 

utgör ett starkt ordval som kan tyda på starka känslor och emotionell stress, 

antyder uttrycket ”inte förväntat mig det” en mildare beskrivning. Båda ordvalen 

pekar dock på att beskedet om skilsmässan överraskade intervjupersonerna.  
�

Att beskedet om föräldrarnas separation kommer oväntat eller chockartat för barn 

kan, menar jag, kopplas till barns delaktighet i kommunikationen i familjerna eller 

kanske snarare barns brist på delaktighet. Det kan ses som ett uttryck för att 

föräldrarna har kommunicerat och fattat beslut utan barnets egentliga inblandning 

och vetskap. Det kan sättas i relation till det som Butler m.fl. beskriver utifrån sin 

undersökning om skilsmässobarn, att väldigt få av barnen som de intervjuat 

menade att de hade fått (tillräcklig) information om skilsmässan (Butler m.fl. 

2003). Tillgång till information och möjlighet att bli lyssnad till är två aspekter 

som kan sägas utgöra grunden i barns delaktighet (jmf Hart 1992).  
�

Som vi såg ovan berättade Alexander att hans föräldrar satte sig ned vid 

köksbordet och berättade om skilsmässan för honom och hans bror. Detta 

tillvägagångssätt, att båda föräldrarna satte sig ned tillsammans och berättade för 

barnet, beskrivs i flera intervjuer. Vissa av berättelserna kännetecknas av att 

mödrarna beskrivs ha tagit ett något större ansvar för att berätta och förklara om 

skilsmässan för barnet, både under själva separationsprocessen men framför allt 

efteråt under barnets uppväxt. Sofie, som var i äldre tonåren när hennes föräldrar 

skildes, berättar följande om hur det gick till när hennes mamma berättade för 

henne om skilsmässan. 



100 jenny ahlberg ✍ Efter kärnfamiljen

�

J: Hur gick det till när hon berättade det för dig? 

Sofie: Nja, jag satt uppe på mitt rum jag vet inte vad jag gjorde däruppe men 

i alla fall kom hon in och satte sig och hon ville som prata då. Och det är 

nånting som verkligen inte bådar gott sådär, hon är inte en sån människa. 

Och sen så sa hon då att de hade bestämt sig för att skiljas och pappa skulle 

flytta och på nåt sätt så tror jag att det var det som jag tyckte var det värsta 

och i och för sig det var det väl också. Att man inte skulle ha samma tillgång 

till föräldrarna så men. Men hon poängterade hela tiden att VI skulle bo kvar 

i huset att jag och Andreas, min lillebror, skulle inte behöva flytta utan jag, 

mamma och Andreas skulle kunna bo kvar i huset. Och det (ohörbart), men 

hon var väldigt… och min pappa flyttade ju bara en bit bort så vi hade ju 

jättenära ändå så det var inte så. Men jag kommer ihåg att jag tog det jätte-

hårt och tyckte det var jättehemskt. Och ändå, som nu känner jag, jag undrar 

varför. Det är klart att det blev väl mer definitivt. Men jag, det var ju ändå 

trots allt så att jag visste ju att de inte hade det bra. (Sofie) 
�

I citatet kan vi se hur Sofie beskriver att hennes mamma berättade och förklarade 

om skilsmässan i ett enskilt samtal med henne. Med fadern pratade Sofie inte alls 

om skilsmässan, berättar hon senare, och konstaterar att hon aldrig haft en 

”pratrelation” till sin pappa på det sätt att de har talat om känslor. I Sofies 

berättelse framträder också att hon under en längre tid vetat att föräldrarna hade 

problem i sin relation men hon beskriver ändå det definitiva beskedet om 

skilsmässan som väldigt svårt för henne. Att mödrarna ibland beskrivs ta ett större 

ansvar för att förklara om skilsmässan kan sannolikt relateras till att mammorna 

verkar stå barnen känslomässigt närmast under uppväxten, såväl före som efter 

skilsmässan, vilket är utmärkande för vissa berättelser. Alexander berättar det är 

främst med hans mamma som han har kunnat prata om skilsmässan och andra 

känsliga frågor.   
�

Jag kommer mer ihåg tydliga minnen av att, att vi pratade om det, att hon 

tog upp det ganska ofta med mig. Men min pappa var det inte alls samma 

sak. Och så är det nog fortfarande. Min mamma har lättare att prata om 

saker, men pappa är en, han är inte känslokall människa, han är väldigt 

reflekterande och känslosam men just DET är saker jag inte pratar om 

längre. HAN pratar om min mamma och tiden innan skilsmässan medan min 

mamma pratar om tiden efter skilsmässan. Min mamma ser det som den 

glada tiden. (Alexander) 
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�

I Sebastians berättelse illustreras detta genom att han berättar om sin familje-

tillhörighet.  
�

J: Mmm. Hur skulle du beskriva din familjetillhörighet idag, vi har kanske 

varit inne lite på det? 

Sebastian: Jag tror mer. Jag känner att liksom då jag är hemma i X-landskap 

eller X-byn då är jag mer, då är det mer att hemma är mer hos, hemma hos 

mamma. Och när jag är hemma i X-byn då åker jag och hälsar på pappa. Det 

blir mer så. Och jag vet faktiskt inte varför det har blivit så, men det kanske 

är mer. Eller att jag har, jo det tror jag att jag vet varför, det är att jag har 

närmare relation till mamma och har enklare att prata om ja vad ska man 

säga enklare att prata helt enkelt närmare och oftare kontakt sådär. Och just 

att pappa har nya livet med ny familj och allt sånt där. Och lika att mamma 

bor ensam och sånt där. Då kanske det också blir att behovet är större 

liksom. Skulle jag gissa på. Mmm. (Sebastian) 
�

Den känslomässigt närmare relationen till modern beskrivs i Sebastians berättelse 

som beständig under hela uppväxten vilket även återspeglas i deras relationer idag 

som vi kan se i citatet. Han förklarar den närmare relationen till modern bland 

annat med att hans far har bildat en ny familj efter separationen medan hans 

mamma har bott ensam sedan dess. Medan relationen till modern beskrivs som 

känslomässig nära, berättar Sebastian att han och fadern snarare har pratat om 

”praktiska saker” som till exempel sport. Detta att vissa skilsmässobarn uttrycker 

en närmare relation till modern än till fadern efter skilsmässan stöds också i annan 

forskning. I Öberg och Öbergs intervjustudie med vuxna skilsmässobarn framt-

rädde också olika relationer till modern respektive fadern i deras berättelser, 

särskilt bland dem som bott mest med modern under uppväxten. Det var med 

modern som dessa intervjuade uppfattade att de kunde prata om känslor med, 

eftersom de kände sig känslomässigt närmare modern (Öberg & Öberg 

2002:37,112ff). Ungefär samma resultat visar den ovan nämna brittiska studien, de 

flesta av de intervjuade skilsmässobarnen utryckte att de hade mycket svårare att 

tala med fadern om känsliga frågor i anslutning till skilsmässan än med modern 

(Butler m.fl. 2003:39).��    

������������������������������ ������������������
�� Det finns givetvis vissa skillnader mellan den brittiska och svenska kontexten vad gäller barn och 
föräldrarelationen. Den svenska jämställdhetsdebatten, där mäns föräldraskap har varit en central 
fråga, och jämställdhetspolitiken från 1960-talet och framåt, vilket har en normativ betydelse och 
sätter ramar för mäns föräldraskap, skiljer sig till exempel mycket från debatten i Storbritannien 
och andra länder (jmf Klinth 2002:14f, Ahlberg m.fl. 2008). Vad som också kan vara värt att 
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�

I vissa intervjuer i den här studien framträder en annan bild av hur de som barn 

fick reda på att föräldrarna skulle separera. I de här intervjuerna berättar 

intervjupersoner att beskedet om skilsmässan snarast kom som en konsekvens av 

att föräldrarna berättade att de skulle flytta. Det var alltså flytten som blev den 

primära, stora förändringen för dem medan beskedet om skilsmässan kom senare. 

Helene var i elvaårsåldern när hennes föräldrar separerade. I hennes berättelse 

framgår att hon själv fick lista ut vad som var på gång innan hennes pappa 

slutligen bekräftade hennes misstankar.  
�

J: Kan du berätta lite hur det gick till, hur var när de skildes? 

Helene: De talade först inte om att de skulle skilja sig utan de talade bara om 

att vi skulle flytta. /…/ först sa de bara att vi skulle flytta och sälja huset och 

det var liksom så var det. …/…/ 
�

Helene: Jo att vi skulle flytta allihop då. Och så satt vi och pratade, jag hade 

läst nån artikel i Kamratposten eller nånting och satt och pratade med pappa 

om, om en familj som skulle skiljas och hade fått nya syskon och såna saker. 

Och så sa pappa ’Ja men du vet att vi också ska skiljas’, bara sådär. Men det, 

jag vet inte, det var ingen chock. Det var naturligt eller. Chocken var att vi 

skulle flytta innan de skulle skiljas. 

J: Hade du haft det på känn då? 

Helene: Ja det hade man väl kanske, de bråkade väldigt, väldigt mycket så 

det var ingen överraskning på så sätt... Men att, det var som att man inte 

hade räknat med att vi skulle flytta iväg tillsammans utan. Brytet, själva 

brytningen kom när vi reda på att vi skulle lämna huset. Det var klart redan 

där. (Helene) 
�

Senare i intervjun återkommer Helene till detta och förklarar att i hennes familj 

satte de sig inte ned och pratade och beslutade om saker, utan när det skedde 

förändringar var det upp till var och en att förstå det själv efter hand. Enligt hennes 

berättelse om sin familj tycks det med andra ord sällan ha skett explicita 

förhandlingar, åtminstone sällan med henne och syskonen närvarande. I citatet ser 

vi hur även hon använder ordet ”chock” men i ett något annat avseende jämfört 

med det jag diskuterade tidigare. För Helene var det flytten som utgjorde det 

������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ �������������������������� �

notera i sammanhanget är att svenska barn generellt, alltså även de som bor tillsammans med båda 
sina ursprungliga föräldrar, uppger att de oftare pratar med sina mammor om de har bekymmer 
(SCB 2005:26).  
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chockartade beskedet medan beskedet om skilsmässan inte kom lika plötsligt. 

Beskedet om flytten blir närmast att betrakta som en avgörande händelse i Helenes 

berättelse, vilket kan liknas vid en vändpunkt. Det blir också påtagligt i citatet att 

hon uppfattar att tiden före skilsmässan präglades av många konflikter mellan 

föräldrarna, vilket leder oss in på nästa avsnitt.  
�

Konfliktfyllda relationer 

”Det finns väl inga lyckliga skilsmässor!” konstaterar Emilie och menar att i 

hennes familj blev det efter skilsmässan, från att inledningsvis ha varit en tämligen 

konfliktfri skilsmässa, allt mer konflikter mellan föräldrarna över tid. Gräl, 

osämja, bråk och konflikter mellan föräldrarna, ofta såväl före som efter 

skilsmässan, utgör återkommande inslag i vissa av berättelserna. Andra berättelser 

kännetecknas snarare av en frånvaro av konfliktbeskrivningar, därför kan vi dela 

in intervjuerna i två typfall. Dels berättelser som utmärks av konflikter av olika 

slag i samband med separationen, dels berättelser som kännetecknas av en frånvaro 

av konflikter. 
�

Vad gäller de intervjuer som har tydliga inslag konfliktbeskrivningar kan vi 

urskilja såväl olika slags konflikter som olika definitioner av bråk och konflikter. I 

några berättelser beskrivs bråken, eller osämjan som de också talar om, som 

ganska dämpade eller tysta. Snarare var det tystnaden i sig, eller frånvaron av 

kommunikation, som visade att det fanns konflikter mellan föräldrarna. I andra 

fall beskrivs mer öppna bråk eller gräl med barnen närvarande. Detta med olika 

typer av konflikter kan diskuteras i termer av öppna eller dolda konflikter eller 

explicita och implicita förhandlingar (Ahrne & Roman 1997:5f,116). Man kan 

också beskriva konflikter utifrån en skala med två extrempunkter. Den ena 

extrempunkten utmärks av dolda eller latenta konflikter som utmärks av tystnad 

och frånvaro av öppna bråk, och den andra extrempunkten kan karaktäriseras av 

öppna konflikter, eventuellt i form av fysiskt våld i samband med konflikterna (jmf 

Ahrne & Roman 1997:130ff).  
�

I vissa berättelser framkommer tydligt att intervjupersonen uppfattade att 

konflikterna mellan föräldrarna var av det öppna slaget. Helene berättar att 

föräldrarna bråkade öppet inför henne och syskonen såväl före som efter 

skilsmässan. Följande citat kan tydliggöra hur hon beskriver konflikterna efter 

separationen: 
�
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J: Var det nånting som de bråkade om per telefon eller när ni var där eller? 

Helene: Både ock. Jag har en bild av pappa när han står nedanför trappen 

och mamma står ovanför trappen och så står de där och skriker och så står 

man i mitten sådär. (skratt) Det var verkligen så där klassiskt, när de skulle 

lämna och då var det... Då såg det ut så.  

J: Mmm. Var det så att han stod nedanför trappen, han kom inte in? 

Helene: Han kom in liksom där nere bara. Det komiska eller nånting som 

också gjorde att liksom resultatet med hans sambo, i början så kom de jätte-

bra överens. Precis när de hade flyttat isär och liksom allting de bodde tvärt-

emot varandra och det var inga problem alls. Mamma bjöd till och med in 

honom på fika och de satt och pratade som två vuxna människor. Men det 

sket sig så fort Margareta kom in i bilden då. 

J: Var det då det började bli bråk? 

Helene: Ja det var då det började bli bråk. (Helene) 
�

I citatet kan vi se hur Helene beskriver hur det kunde gå till när föräldrarna skulle 

hämta och lämna barnen. Hon benämner den scen hon beskriver med henne själv 

mitt emellan de skrikande föräldrarna som ”sådär klassiskt”, vilket kan tolkas som 

att hon förhåller sig till en vanlig föreställning om skilsmässor som är att barnen 

hamnar mellan föräldrarnas konflikter. Som vi såg tidigare uppfattade hon tiden 

före skilsmässan som konfliktfylld. Det framgår dock av Helenes utsaga att hennes 

bild är att föräldrarna kom ganska bra överens den första tiden efter separationen. 

I ovanstående citat framstår det att fadern träffade en ny kvinna som avgörande 

för Helene, det är då hon menar att föräldrarnas konflikter återupptas. Detta kan 

förstås som en vändpunkt i Helenes berättelse, genom att det framträder som en 

avgörande händelse på det sätt att det var då relationen mellan föräldrarna 

drastiskt förändrades och försämrades. Tiden delas tydligt in i ett före- och 

efterperspektiv i Helenes berättelse, före och efter det att fadern träffade sin nya 

partner.      
��

I två berättelser beskriver de intervjuade att konflikterna mellan föräldrarna före 

skilsmässan hade våldsamma inslag. Helene berättar om hur hon minns att ”se 

dem stå i köket och se mamma stå och kasta tallrikar på pappa” med barnen 

närvarande. Emilie berättar, vid det andra intervjutillfället, att hon fått reda på att 

hennes pappa har misshandlat hennes mamma fysiskt under tiden då de bodde 

ihop. Det senare är inget som barnen i familjen bevittnade eller misstänkte då, utan 

något som hänt utan deras vetskap och som intervjupersonen fått veta i vuxen 

ålder. Att pappan har misshandlat mamman, eller det motsatta förhållandet, spelar 
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en avgörande roll för hur föräldrarnas relation till varandra konstrueras efter 

skilsmässan (Eriksson 2002)� ��. Framför allt har det betydelse när det handlar om 

hur makt kommer in i föräldrarnas (och barnens) förhandlingar och besluts-

fattande. Våld och/eller hot om våld kan få betydande konsekvenser vid eventuella 

konflikter mellan föräldrarna. Det kan påverka såväl förhandlingarnas form som 

deras innehåll på flera sätt. Dels genom att moderns rädsla (det är oftast kvinnan 

som är utsatt) kan påverka hennes förhandlingsstrategier, dels kan hennes rädsla 

för barnens pappa få henne att sänka sina krav i förhandlingarna. Det kan 

dessutom bli till moderns nackdel om det blir känt för dem som utreder och 

beslutar om vårdnaden genom att våldet tenderar att förminskas till endast 

”konflikter mellan föräldrarna” (Ekbrand 2006:195f). Det bör också poängteras 

att våldet mot den andra föräldern också kan ha stor betydelse för hur förälder-

barnrelationen skapas eller transformeras efter en separation.  
�

Det är svårt att säga hur vanligt förekommande våld i familjer är i Sverige, mycket 

på grund av det uppskattade, stora mörkertalet (jmf Nilsson 2002:15,22). I studien 

Slagen dam från 2001, en enkätundersökning där cirka 7000 svenska kvinnor 

deltog, uppges att av de kvinnor i studien som hade en separation eller skilsmässa 

bakom uppgav 35 procent att de hade utsatts för våld eller hot om våld från den 

före detta maken eller sambon (Lundgren m.fl. 2001:23).  
�

Hittills har vi studerat några exempel på berättelser där konflikterna beskrivs i 

termer av öppna bråk eller gräl. I andra berättelser framträder snarare andra slags 

konflikter, vilka tycks mer dolda och latenta, men som ändå de intervjuade tycker 

sig ha uppfattat som barn. Sofie framhåller detta vid uppföljningsintervjun när hon 

fått läsa igenom den första intervjuutskriften. 
�

Sofie:/…/Det enda som jag i och för sig tänkte att skulle kanske påpeka är väl 

typ att jag har ju sagt nångång att mina föräldrar BRÅKADE och ja… Då vet 

jag inte riktigt, när jag själv läser det så tänkte jag att de gjorde de ju inte. 

Men de bråkade men aldrig, det var ju ingen så där stora gräl SÅ utan de 

pratade irriterat på varann. Det kanske var mer osämja än regelrätta bråk. 

För när folk säger till mig att de har bråkat så brukar det oftast var lite 

������������������������������ ������������������
�� Maria Eriksson framhåller, i linje med annan forskning om våld i nära relationer, att mäns våld 
mot kvinnor i familjer är av direkt betydelse för barns villkor i familjen. Dels genom att de ofta 
bevittnar faderns våld mot modern, dels eftersom ungefärligen hälften av dessa barn själva utsätts 
för fysiskt våld av olika slag (Eriksson 2002:7). Eriksson hänvisar till en rad studier för att belägga 
det senare, bl a Christensen (1990), Hester m.fl. (2000), SOU 1995:60. 
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STÖRRE än vad jag upplevde det som. De var ju inte vänner, de var ju 

OSAMS. Men just bråk, jag vet inte riktigt. 

J: Det beror ju på hur man definierar det.  

Sofie: Ja lite grann sådär och som jag definierar det så är det lite mer att skrik 

och höjda röster och kanske till och med att man kastar saker på varandra 

eller så. Och så var det verkligen inte då.  

J: Nej.  

Sofie: När jag säger bråk så menar jag kanske lite mer att man är ja osams. 

(Sofie, uppföljningsintervjun) 
�

Enligt Sofie karaktäriserades hennes föräldrars konflikter, såväl före som efter 

skilsmässan, av tyst osämja snarare än öppna konflikter, vilket hon märkte bland 

annat genom deras sätt att samtala irriterat med varandra. Hon är, som vi kan se, 

noga med att skilja denna typ av osämja från andra konflikter som hon kallar bråk 

eller stora gräl. I några berättelser betonas att konflikterna mellan föräldrarna 

medfört svåra relationer och en ångestfylld tid för barnen. I Sofies berättelse är det 

särskilt tydligt att hon uppfattar att separationen och tiden efter var en svår och 

jobbig process. 
�

J: Mmm. Ser du några fördelar med att ha föräldrar som inte bor ihop, finns 

det något positivt som du ser det? 

Sofie: … Nej, ja alltså. Nej inte. Om de hade, om det hade blivit på rätt sätt 

då tror jag att det hade varit bra för mina föräldrar. Alltså att… Jag tror fort-

farande inte att de skulle ha varit lyckliga tillsammans. Det tror jag inte. Nu 

är de dessutom eller var då olyckliga när de inte var tillsammans också, för 

de hade så mycket strul sinsemellan och inte kunde kommunicera. Hade det 

varit, hade det löst sig på ett bra sätt så hade det kanske blivit mer harmo-

niskt. Och jag tror att de hade mått bättre och mår ens föräldrar bra så mår 

barnen bättre också. Åtminstone så har de inte det också… Men jag kan inte 

säga nånting som var positivt med det. Jag tycker bara att det var jobbigt. 

(Sofie) 
�

Sofie berättar om hennes föräldrars osämja och att de hade svårt att över-

huvudtaget prata med varandra efter skilsmässan, vilket hon senare i intervjun 

menar resulterade i att hon hamnade mellan föräldrarna, en position som hon har 

mått dåligt av både under uppväxttiden och som vuxen.   
�
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Michael Gähler framhåller i sin avhandling, Life after divorce (1998), fyra olika 

teoretiska perspektiv på barns välbefinnande efter en skilsmässa. Ett perspektiv ser 

skilsmässan i sig som en kris som kan orsaka negativa konsekvenser för barnens 

välmående, den så kallade kristeorin (1). Ett annat perspektiv framhåller den 

ekonomiska deprivationen (2), det vill säga att ekonomin i de nya familjerna efter 

separationen (barnen bor oftast med modern) blir betydligt sämre jämfört med 

tidigare vilket kan påverka barnens psykologiska välbefinnande negativt. I det 

tredje perspektivet lyfts snarare förändringarna i familjestrukturen (3) i sig fram. 

Med andra ord menas att skilsmässan, på olika sätt, riskerar att minska barnets tid 

med föräldrarna vilket kan innebära mindre känslomässigt stöd för barnet etc. Det 

fjärde perspektivet som Gähler resonerar om har direkt betydelse för diskussionen 

ovan och framhåller konflikter mellan föräldrar (4) som avgörande för barnets 

välmående (Gähler 1998:133ff). Det sistnämnda perspektivet betonar följaktligen 

konflikterna i sig snarare än skilsmässan per se, som avgörande för barnets 

välbefinnande. Detta att föräldrarnas konflikter tycks ha negativa konsekvenser för 

skilsmässobarnets välmående även i vuxen ålder uttrycks, som vi kan, se tydligt i 

Sofies berättelse ovan. I Gählers kvantitativa studie av vuxna, svenska skils-

mässobarns välbefinnande efter en separation fann han starkt stöd för det sist-

nämnda, konfliktbetonande, perspektivet. Däremot indikerar studien att skils-

mässan i sig inte leder till långvariga negativa konsekvenser för skilsmässobarnens 

psykologiska välmående (Gähler 1998:154ff).       
�

Tystnaden eller avsaknaden av kommunikation, som vi såg i Sofies berättelse ovan, 

kan alltså ses som uttryck för mer dolda eller latenta konflikter. Att separerade 

föräldrar har så mycket konflikter att de inte alls kan kommunicera med varandra 

är av central betydelse för hur beslutsfattande går till efter separationen och får 

klara implikationer för barns möjlighet till delaktighet. Det kan bland annat 

innebära att barnen får agera som budbärare och medlare mellan föräldrarna och 

därmed få begränsade möjligheter till delaktighet. Sofies föräldrar är, som vi ska se 

senare, långtifrån ensamma om att ha stora kommunikationsproblem. I boken 

Skiljas från Rädda barnen, som bygger på en mängd e-postbrev från barn som 

skrivit till Rädda barnen om sina föräldrars skilsmässa, framkommer att det 

absolut vanligaste temat i barnens brev var just bråk mellan föräldrarna (Arnö 

2008:57). Barnen berättar om hur jobbigt de upplever att bråken är men också att 

de ofta själva dras in som medlare, budbärare eller liknande funktioner. Det bör 

dock påpekas att de barn som skriver in till Rädda barnen sannolikt tillhör de som 

upplevt problem med föräldrarnas skilsmässa, medan andra barn som har en mer 

positiv bild av skilsmässan förmodligen inte har hört av sig i samma utsträckning.  
�
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Avsaknad av konflikter 

I vissa berättelser i den här studien framträder emellertid en annan bild, där bråk 

och konflikter i stort sett helt saknas i beskrivningen av skilsmässan och tiden före 

och efter. Dessa berättelser utgör alltså det andra typfallet. Elin beskriver sina 

föräldrars skilsmässa som tämligen odramatisk och berättar om föräldrarnas 

relation efteråt som en god relation som präglats av vänlighet snarare än 

konflikter. Hon var i yngre tonåren vid separationen och berättade följande när jag 

frågade hur det gick till när föräldrarna pratade med varandra efter skilsmässan:  
�

Elin: Jag kan tänka mig att i början så, de har ju aldrig liksom skrikit eller 

varit osams eller nåt sånt där. Det har aldrig varit några såna, det har alltid 

varit lugnt och sansat liksom och lite det här… Vi kommer i första hand 

barnen, jag menar båda är ju föräldrar så även om de inte är ihop så kommer 

ju alltid mamma att vara mamma åt pappas barn om man säger. Och 

pappa... Sådär. Men jag kan tänka mig i början att det var lite mer spänt, 

speciellt eftersom mamma var så himla sårad. Och jag vet att hon hade några 

synpunkter på att han hade tänkt att flytta… /…/ Hon tyckte att det kändes 

att det skulle vara bättre om han bodde lite närmare, det var ju inte så långt 

dit, men det var mer trafik och såna där saker. Ehhh... Så men sen har det ju 

alltid varit så att pappa och mamma hade ju vårat landställe, en sommar-

stuga ihop och sen så pappa, eller mamma köpte väl ut honom eller jag vet 

inte hur det fungerade, men han har ju alltid hjälpt henne därute till exempel 

och såna där saker. Fast han har inget med det att göra, han har kommit dit 

och tömt dasstunnan och så (skratt) lite tråkigt att göra själv. Ja, men du vet 

om det är nåt träd som ska tas ned så har han alltid ställt upp så.  

J: Mmm. 

Elin: Så det är inte så här liksom att de ja, ja de pratar ju. Som nu idag så 

tror jag att som exempel, mina föräldrar har ju varit skilda sen ja 95 eller 94, 

men vi har alltid firat jul ihop. Alla vi fyra. Och utan Kristina då, pappas 

nya… ehh ladyfriend. Så vi har ju alltid umgåtts så. När pappa flyttade så 

kom han hem till oss ändå på julen och vi åt julbord ihop och vi bytte jul-

klappar och liksom det har vi haft i princip ända till förra julen. (Elin) 
��

Enligt Elins berättelse hade föräldrarna en sådan relation att de firade högtider 

tillsammans i flera år efter skilsmässan. Samtidigt pekar hon på att det in-

ledningsvis fanns en ansträngd stämning mellan dem, vilket hon uppfattar hade att 

göra med mammans sårade känslor. Elin beskriver dock att föräldrarna alltid har 

haft en god kommunikation där öppna bråk eller osämja har lyst med sin frånvaro. 
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�

En liknande beskrivning återfinns i Hannas berättelse. Hanna var i tioårsåldern när 

hennes föräldrar separerade och hon och hennes ena syskon flyttade med modern, 

medan det andra syskonet bodde kvar hos fadern. Trots att jag uttryckligen frågar 

Hanna om hennes föräldrar hade haft konflikter eller oenigheter sinsemellan, vilket 

kan tyckas som en ledande fråga, svarar hon nekande.  
�

J: /…/Men var det nån slags konflikter nån gång eller bråk? Du vet. Har de 

varit oense om saker? 

Hanna: Neeej. Det har det faktiskt inte… Men det är ju också så att min 

pappa kan inte bråka. Utan nej. Alltså min mamma har väldigt mycket 

temperament men min pappa har inget temperament överhuvudtaget utan 

han är mer såhär ’Okej, men du har nog rätt’. Så det blir liksom aldrig nån 

riktigt konflikt. Ehh… Så. Så det har liksom aldrig vart nånting sånt mellan, 

det är mer att kanske pappa har haft ett snack med, och då har det väl vart 

framför allt med mig, för jag är ganska mycket som morsan och har 

temperament. Så pappa har liksom aldrig riktigt kunnat kontrollera mig och 

jag tror att han har tyckt att det är lite jobbigt eftersom han ändå är min 

pappa så liksom. Så han och jag har väl haft snack men han och mamma har 

liksom aldrig, aldrig att man har hört dem bråka. Aldrig nånsin liksom. 

(Hanna) 
�

Som vi kan se i utdraget från intervjun med Hanna betonar hon starkt att hennes 

föräldrar inte hade några öppna konflikter, genom att hon använder ordet ”aldrig” 

gång på gång. I citatet framgår att hennes förklaring till frånvaron av bråk och 

konflikter är att fadern saknade temperament. På det sättet beskriver Hanna det 

som att modern haft större inflytande i vissa frågor. Hon återkommer till detta 

genomgående i berättelsen och menar att föräldrarna varken bråkade före eller 

efter skilsmässan. Det kan också relateras till att skilsmässan kom väldigt oväntat 

och tvärt för Hanna eftersom hon aldrig uppfattat att föräldrarna haft några 

konflikter:    
�

J: Mmm. Vad tror du eller vad ser du som den största skillnaden mellan att 

vara uppvuxen med föräldrar som bor på skilda håll eller att vara uppvuxen i 

en familj med sammanboende föräldrar?  

Hanna: Jag tror att när föräldrarna skiljer sig så får man lite sin trygghet 

splittrad liksom, att man inte riktigt… Jag tror att man blir lite utkastad där 

ett tag innan man hittar tillbaka till sin trygga punkt igen eller hur man ska 
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uttrycka det. Ehh och ja. Sen tror jag väl också att man kanske blir lite… Om 

man jämför med mina kompisar som har föräldrar som fortfarande bor ihop, 

de har ju en helt annan syn på eller en större TILLTRO till att kärlek kan 

vara livet ut än vad jag kanske har. Man VILL gärna att det ska vara så men 

tror inte att det nödvändigtvis behöver vara så. För att man vet liksom, 

framför allt med mina föräldrar som aldrig bråkade eller nånting så tyckte 

man att man förstår inte riktigt. Het plötsligt bara ’Nehe’. Det är så det 

känns när man inte förstår vad som händer liksom. Så… (Hanna) 
�

Hanna framställer det som att hon var både oförstående och oförberedd när hon 

fick reda på att föräldrarna skulle skiljas. Hannas beskrivning av att hon, till 

skillnad från personer uppvuxna med sammanboende föräldrar, förhåller sig mer 

tvivlande till att kärleksrelationer varar för evigt kan också ses i ljuset av 

individualiseringen såsom den beskrivs av Beck och Beck-Gernsheim (2001:95). 

Liksom Giddens framhåller de att kärleksrelationer i det senmoderna samhället är 

av karaktären ”tills vidare”, vilket blir synnerligen påtagligt för skilsmässobarn. 

Genom föräldrarnas separation får skilsmässobarn en lektion i individualisering 

påpekar Beck och Beck-Gernsheim. De lär sig att ”separation is a normal 

occurrence of life” (Beck & Beck-Gernsheim 2001:96). Detta förhållningssätt 

tydliggörs alltså i Hannas berättelse. Jag återkommer till detta och diskuterar det 

mer i detalj i kapitel elva. 
�

Att de intervjuade inte beskriver några konflikter mellan föräldrarna i samband 

med skilsmässan behöver inte betyda att relationerna var konfliktfria i dessa 

familjer, men det tyder på att intervjupersonerna inte har uppfattat vare sig öppna 

eller dolda konflikter mellan föräldrarna. Avsaknad av konflikter skulle också 

kunna, som jag redan har varit inne på, handla om latenta konflikter eller vara ett 

uttryck för ett tyst missnöje (jmf Ahrne & Roman 1997:130ff).  
�

Från föräldrar som enhet till föräldrar som individer? 

Individualiseringsteorierna framhåller, som vi har sett, att efter en separation 

framstår föräldrarna än tydligare än tidigare som två individer som måste försöka 

komma överens om hur vardagen ska organiseras efter brottet som skilsmässan 

innebär (Beck & Beck-Gernsheim 2001). Men hur uppfattar då barnen för-

äldrarnas relation efter skilsmässan?  
�
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Låt oss till att börja med titta närmare på Carinas berättelse. Carina, som endast 

var ett par år gammal när hennes föräldrar separerade, berättar att hennes 

uppfattning är att hennes föräldrar bråkade mycket såväl före som efter 

separationen vilket stämmer väl överens med det första typfallet som diskuterades 

ovan som karaktäriserades av konfliktfyllda relationer. Hennes minnen av skils-

mässan och den första tiden efter är dock vaga, och tiden före skilsmässan minns 

hon inte alls. Carina menar att hon egentligen aldrig har sett några nackdelar med 

att ha skilda föräldrar. 
�

J: Mmm. Ser du några fördelar med att som du har bott med föräldrar som 

inte bor tillsammans? 

Carina: Jag har aldrig sett nån nackdel med det. För att jag har aldrig tänkt, i 

och med att jag var ju så liten att mamma och pappa var ju skilda det var ju 

den relationen jag visste om, det var inget konstigt för mig. Och i och med att 

de umgicks så, jag har alltid haft två hem, har haft dubbel uppsättning av all-

ting, och har mamma sagt ja har pappa sagt nej. Så jag har alltid tyckt det 

har varit positivt. Jag har aldrig önskat att mina föräldrar skulle ha bott ihop 

för då hade de slagit ihjäl varandra (skratt). Så att jag har bara, jag har 

nästan bara tyckt att det har varit positivt. (Carina) 
�

En liknande beskrivning finner vi hos Jacob, som också bara var ett par år när 

hans föräldrar separerade. För honom existerar bara föräldrarna som skilda, och 

två separata individer, någon annan konstellation vet han inte om annat än via 

föräldrarnas berättelser eller fotografier. Både Jacob och Carina framhäver framför 

allt fördelarna med att ha skilda föräldrar. Den främsta styrkan som Jacob lyfter 

fram handlar om möjligheten att som barn alltid ha någon att vända sig till, genom 

att det alltid fanns en vuxen till att prata med, ett resonemang som är tydligt 

framträdande även i andra berättelser.  
�

Jacob: /…/ Så på så sätt, själv tycker jag mest att det har varit skönt. Med 

separerade föräldrar. Alltså du har alltid haft nån att vända sig till. 

J: Okej. Mmm.  

Jacob: I alla fall tycker jag som barn, det är alltid att du kan vända dig till 

den ena eller andra. Om man gör nånting så är det alltid NÅN som kan 

lyssna på den ena sidan. Och bara så och ta ställning till det. (Jacob) 
�

Detta har, vill jag påstå, betydelse för barns möjligheter till delaktighet och 

inflytande i sina familjer. Om det finns flera vuxna som barn kan prata med om 
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olika problem kan det ge barn ett visst handlingsutrymme och kan öka möjligheten 

till delaktighet för dem, vilket exempelvis kan handla om barns inflytande över 

boendet efter skilsmässan. Men å andra sidan är boendet, som vi ska se i nästa 

kapitel, en komplex fråga för barnen där bland annat lojalitet och plikt gentemot 

föräldrarna har en avgörande betydelse för hur mycket de kan framföra sina 

önskemål, få inflytande över sitt boende och därmed påverka sin livssituation. 
�

Medan föräldrarna i Jacobs berättelse ganska påtagligt framträder som två 

individer, som kom bra överens trots vissa mindre konflikter sinsemellan, skildrar 

dock Carina föräldrarna lite annorlunda. I hennes berättelse återfinns snarare 

beskrivningen av föräldrarna som ett slags team tillsammans med Carina, trots att 

de var skilda.  
�

J: Kan du berätta lite om hur det gick till när dina föräldrar skilde sig? 

Carina: Mmm. Ja, jag var jätteliten när de skilde sig. /…/ Och jag kommer 

inte ihåg särskilt mycket av själva processen. Men som de berättade, det be-

rättade de båda två, det var att de hade, de var nog väldigt, väldigt kära i 

varandra. Men de bråkade. Och fick det inte att funka. Och min mamma be-

rättade att liksom när hon fick mig sen och det här, det gick två år så kände 

hon att ’Jag pallar inte’. Så hon drog. Hon bokstavligen packade en väska 

och åkte. Så pappas version är att hon tog DIG och stack och lämnade mig. 

Och de hade nog en väldigt liksom turbulent skilsmässa. Sen hur osams de 

var… Det vet jag inte om man ska kalla dem osams för han var ju såklart 

jättesårad och upprörd över att hon hade dragit och hon mådde ju jättedåligt 

över att hon hade dragit för de ville ju leva ihop men KUNDE inte leva ihop. 

Men jag kommer ju knappt ihåg nånting av det här. Och första separations-

tiden där var jag jättemycket hos båda hos mamma och pappa och vi har 

ALLTID umgåtts alla tre i hela mitt liv. (Carina) 
�

Carina menar att föräldrarna hade en mycket tät och nära kontakt även efter 

separationen, vilket gjorde att hon såg dem närmast som ett par trots att de inte 

levde ihop. Både Carina och Jacob menar att de minns väldigt lite av tiden vid 

skilsmässan, men båda berättar att de ändå genom föräldrarna har en bild av hur 

processen gick till och av den första tiden efter skilsmässan. Det betyder alltså att 

deras berättelser i detta avseende i stor utsträckning blir en reproduktion av 

föräldrarnas berättelser. 
�
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I andra berättelser där de intervjuade var något äldre vid separationen framstår 

föräldrarna efter skilsmässan än tydligare som två separata personer för barnen. 

Kännetecknande för dessa berättelser är att de intervjuade beskriver att de i 

samband med och efter skilsmässan fått en annorlunda kontakt med föräldrarna 

eftersom de tvingats skapa en mer personlig relation till respektive förälder. I dessa 

berättelser kan vi se hur de intervjuade tydligt beskriver en förändring i 

relationerna, från att ha haft en relation till mamma och pappa som en enhet till 

att ha separata relationer med modern för sig och fadern för sig. Emilie 

understryker i sin berättelse att hennes relationer till föräldrarna har fördjupats 

efter skilsmässan, i synnerhet relationen till modern:  
�

J: Vad ser du den, som du tror, den största skillnaden mellan att vara upp-

vuxen med föräldrar som har separerat eller föräldrar som bor ihop? 

Emilie: Man reflekterar mycket mer tror jag om man kommer från en skils-

mässofamilj över just FAMILJ. Och över relationer, hur man får det att 

funka, hur man kompromissar och... Jag tror att jag har fått en, en närmare 

relation med mina föräldrar för att de har varit skilda. För innan pappa 

träffade hans tjej så pratade vi alltså, det finns som ingen vuxen för dem att 

prata med. Så mamma har jag ju kommit väldigt nära för hon har behövt 

ventilera alla såna här vuxensaker med mig och min syster. Ja delvis 

kompisar förstås. Så jag har kommit närmare henne på grund av det och 

närmare min syster. Jag har fått annan inblick i hur det är att vara förälder 

tror jag. För det blottas på ett annat sätt än vad det gör för barn i relationer 

eller familjer där föräldrarna är gifta. För då är föräldrarna BARA mamma 

och pappa då.  

J: Mmm. 

Emilie: För mig har föräldrarna blivit också mer personer också på ett annat 

sätt tror jag. (Emilie) 
�

Vid den andra intervjun betonar Emilie än mer att relationen till modern 

fördjupats, nu mot bakgrund av att hon fått veta att modern blev misshandlad av 

fadern under deras äktenskap. Relationen till fadern har däremot förändrats till det 

motsatta, Emilie har valt att nästan helt undvika en relation med honom. I Elins 

berättelse skildras också på ett tydligt sätt hur hennes relation till föräldrarna 

förändrades i samband med föräldrarnas skilsmässa.  
�

J: Vad ser du som den största skillnaden mellan att växa upp med föräldrar 

som inte bor ihop med föräldrar som bor ihop? 



114 jenny ahlberg ✍ Efter kärnfamiljen

Elin: Jaha att bo ihop… Alltså, skillnaden. Den största skillnaden blir väl, jag 

menar det finns ju såna här, ja alltså det fysiska förflyttandet. Man åker 

mellan liksom lägenheter och mellan ställen och sen så blir det lite så här att. 

Det är en upprepning, alltså när jag är hos pappa så händer nåt och då 

berättar jag det för honom och sen så åker jag till mamma och då måste jag 

berätta det för henne också. Eller och det är ingenting sådär men allting blir, 

man måste leva båda, sitt liv med två stycken. Det går inte att bara ha en 

relation såhär, för sen måste jag ha en relation med nästa förälder som jag 

ska till nästa gång. Så det blir kanske lite mer ja… På nåt sätt. Sen vet inte jag 

om det är positivt eller negativt. Det är bara ett konstaterande mer.  

J: Mmm. 

Elin: Ja, man måste bygga. Förut så tror jag också att man hade en relation 

till mamma och pappa, alltså båda två som ett liksom begrepp så. 

Mammaochpappa. Men nu måste man helt plötsligt bygga en relation med 

sin pappa för SIG och sen med sin mamma för sig och det blir lite 

annorlunda. På både gott och ont liksom. Mmm… Men det är väl som jag 

tänker den största, alltså skillnaden. (Elin)      
�

I Emilies citat tydliggörs att hennes relationer till föräldrarna har omskapats efter 

skilsmässan. Istället för att bara vara ”mamma och pappa” framstår föräldrarna 

efter separationen som två olika individer. Att hon kommit att stå sin mor närmast 

tycks hon förklara med att fadern träffade en ny partner vilket inte modern gjorde. 

Elin framhåller på motsvarande sätt, som vi kan se i citatet, att hon själv måste 

”bygga” en relation till respektive förälder på ett annat sätt än tidigare och det kan 

tolkas som att hon ser sig själv är väldigt delaktig i omskapandet av de nya 

relationerna. Ordvalet ”helt plötsligt” tyder på att hon ser det som ganska tvär 

förändring mot de tidigare relationerna.  
�

Detta kan tolkas som uttryck för att föräldrarna efter separationen verkligen 

framstår som två separata individer för barnen, snarare än en sammanhållen enhet, 

vilket kan relateras till individualiseringsprocessen (Beck & Beck-Gernsheim 

2001:94f). Det kan alltså förstås som att relationerna mellan föräldrar och barn 

efter skilsmässan måste omförhandlas och omskapas. Vi kan också förstå Emilies 

och Elins citat utifrån begreppet doing post-divorce childhood (Smart m.fl. 2001), 

där barnen framstår som aktiva medskapare i konstruerande av familje-

relationerna. Smart m.fl. framhåller att en separation eller skilsmässa innebär att 

barnen måste reflektera över sina familjerelationer, de kan inte ta dem för givna på 

samma sätt som tidigare (Smart m.fl. 2001:82ff). Detta kan vi följaktligen se både 
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hos Emilie, som explicit talar om att hon tror att hon funderar mer över sina 

familjerelationer efter skilsmässan, och hos Elin som betonar att hon efter 

skilsmässan måste arbeta på relationen till modern respektive fadern på ett annat 

sätt än tidigare.     
�

Detta, att omskapa eller bygga nya relationer till föräldrarna efter separationen, 

diskuteras utförligt av Smart (Smart 1999, Smart m.fl. 2001). De sociala 

relationerna kan efter skilsmässan omformas eller transformeras men hur detta 

sker måste ses i ljuset av hur relationerna såg ut innan separationen. Om exempel-

vis fadern hade en bristfällig relation till barnen innan skilsmässan, vilken till viss 

del var beroende av moderns upprätthållande av relationerna, har det avgörande 

betydelse för hur relationerna blir efter en separation. Smart menar att pappa-

barnrelationen, både före och efter skilsmässan, därför ibland kan beskrivas som 

en indirekt relation i vilken modern spelar en central roll som den som tar det 

huvudsakliga ansvaret för barnet och som finns som medlare mellan pappa och 

barn (Smart 1999:102ff)��. I och med skilsmässan är det inte längre givet, menar 

jag i linje med Smart, att modern fortsätter att underbygga pappa-barnrelationen 

genom att hjälpa fadern med omsorgen och då krävs ett ökat engagemang från 

faderns håll för att kunna förändra sin relation till barnet (jmf Johansson 2003).     
�

Det anknyter således till det som jag kort diskuterade tidigare angående 

relationerna efter separationen, det vill säga att vissa berättelser kännetecknas av 

beskrivningar av en känslomässigt närmare relation till modern både före och efter 

separationen. Relationen till fadern framstår inte som direkt dålig i de här 

berättelserna, men som påtagligt annorlunda jämfört med relationen till modern. I 

enlighet med Smarts resonemang måste barns relationer till föräldrarna efter 

skilsmässan förstås utifrån hur relationerna var före skilsmässan. I Alexanders 

intervju blir det tydligt att han uppfattar att han har en närmare relation med sin 

mamma såväl före som efter separationen:  
�

J: Mmm. Ehh vi har ju varit inne lite på det. Men om du skulle beskriva din 

relation till din mamma respektive din pappa de första åren efter skils-

mässan? 

Alexander: Jaaa.  

J: Vi har ju delvis snuddat vid det. 

������������������������������ ������������������
�� Smarts resonemang gäller den brittiska kontexten, men jag menar att den är relevant även för den 
svenska. 



116 jenny ahlberg ✍ Efter kärnfamiljen

Alexander: Ja en närmare relation till mamma. Och det har jag nog 

fortfarande. Det är alltid hon som, det är alltid till henne jag har gått om det 

har varit nånting. Men inte en dålig relation till pappa ändå… Jag vet inte 

det är svårt att förklara… Nej, jag vet inte riktigt. Men i alla fall en närmare 

relation till mamma och så har det alltid varit. (Alexander) 
�

Föräldrars nya partners – den slutgiltiga separationen 

En viktig aspekt som är nära kopplad till skilsmässan och hur de sociala 

relationerna omskapas och omförhandlas efter separationen är om föräldrarna 

träffar en ny partner före, i samband med eller efter separationen. Det kan förstås 

som en av de stora förändringar som barn måste hantera efter en skilsmässa (jmf 

Moxnes 2003:98). Öberg och Öbergs studie (2002) visade att det var betydligt 

vanligare bland de intervjuade i deras studie att pappan gick vidare med ny partner 

efter en separation än mamman. Dubbelt så många fäder som mödrar ingick i nya 

relationer efter skilsmässan i deras undersökning som grundades på 36 familjer och 

50 barn (Öberg & Öberg 2002:145). Det saknas emellertid tillfredsställande 

svensk statistik över hur fäder respektive mödrar bildar nya familjer efter en 

separation.  
�

I vissa av berättelserna i den här studien framträder föräldrarnas (främst faderns) 

nya partner som grunden till föräldrarnas separation. Fridas föräldrar skilde sig 

när hon var tolv år och hon berättar att den första tiden efter skilsmässan 

präglades mycket av moderns sårade känslor efter pappans otrohet och svek, vilket 

satte Frida och hennes syster i en ständig lojalitetskonflikt. 
�

J: Kan du berätta lite kort om hur det gick till när de skilde sig?  

Frida: Ja. Ja, det var en rätt konstig period där. Ehhh. Bakgrunden eller 

varför de skilde sig var att min pappa hade träffat en annan kvinna, en annan 

tjej då. Så då ville ju han skiljas. Och han sa till oss att han älskade inte vår 

mamma, och det var ingen kärlek mellan de två. Så då, men vi bodde ändå 

ihop ett tag, man provade hur det kändes ändå, jag tror att när man har barn 

så måste man. Jag kommer ihåg att mamma sa, när vi skulle äta att ’Nu kan 

det vara sista middagen vi äter ihop hela familjen’. Hon är lite så fortfarande 

idag, att hon tryckte verkligen på det. Då kände man bara ’Åhhh vad 

tråkigt’, men nu hade man ju, nu tänker man inte det längre liksom. (Frida) 
�
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I citatet från Frida ser vi hur hon beskriver att modern betonade deras sista 

gemensamma middag som familj, vilket ter sig ganska dramatiskt i berättelsen. 

Frida återkommer senare till detta att fadern hade träffat en ny kvinna senare i 

berättelsen och understryker att fadern blev syndabock i separationen, främst i 

moderns ögon men även i barnens ögon den första tiden efter skilsmässan.  
�

I vissa berättelser beskrivs föräldrarnas nya relationer som mindre varaktiga på det 

sätt att de tog slut efter ett par månader, medan andra beskriver att de nya 

relationerna som bestående. I Petras berättelse framträder både och, medan 

modern endast hade en tillfällig ny partner efter skilsmässan blev faderns nya 

relation mer varaktig menar Petra. 
�

J: Mmm. Om vi skulle gå in på det lite, hur skulle du beskriva de nya 

partners betydelse, din mamma hade ju också en. Vilken roll fick de i 

familjerna? 

Petra: Mammas pojkvän vet jag inte så mycket om, de var ju bara ihop några 

månader eller ett år eller vad det var och jag var ju aldrig hemma hos dem. Så 

jag vet inte hur det var där. Men pappas nya tjej hon, till att börja med så var 

hon väldigt, väldigt ung. Och hade väldigt svårt för att ta till sig det att 

pappa redan hade haft ett liv innan henne. Och hon hade väldigt svårt att 

acceptera oss och var väldigt svartsjuk på mamma. Ja. (Petra)  
�

Fadern lever fortfarande tillsammans med den kvinna han träffade efter 

separationen framhåller Petra senare och de har även fått ett gemensamt barn. I 

citatet beskriver Petra att faderns nya tjej hade svårt att acceptera hans barn. Det 

är också intressant att se hur Petra i det här utdraget beskriver faderns nya partner: 

”till att börja med så var hon väldigt, väldigt ung”. Det kan, vill jag påstå, tyda på 

ett uttryck för en distans till pappans nya partner vilket framträder tydligt på andra 

håll i Petras berättelse. Hur föräldrarnas nya partners framträder i berättelserna 

behandlas även i senare kapitel.  
�

Att det kommer in nya partners till föräldrarna i familjerna innebär följaktligen 

nya sociala relationer för såväl barn som vuxna. Det innebär också att de 

vardagliga praktikerna förändras, särskilt om föräldern flyttar ihop med sin nya 

partner. Som nämndes tidigare framträder det att föräldrarna träffar en ny partner 

i vissa berättelser som väldigt betydelsefulla händelser. Genom att någon av 

föräldrarna träffar en ny partner ter sig skilsmässan slutgiltig sett ur barnens 

perspektiv. Med andra ord kan detta förstås som en viktig vändpunkt i dessa 
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berättelser. I Hannas berättelse blir det påtagligt att det att fadern träffar en ny 

partner framställs som en central händelse, som tycks avgörande för händelse-

utvecklingen.   
�

/…/ För det var ju just det här det var väl när pappa träffade Inger som det 

verkligen blev en separation. Och sen att mamma träffade Rolf eller vad han 

hette det spelade väl inte så stor roll för det var lite senare liksom och då var 

det ju liksom redan klart på nåt sätt./…/ (Hanna) 
�

Jag tolkar Hannas citat som att hon betraktar att separationen fullbordades när 

fadern träffade sin nya partner. Först då tycks separationen vara definitiv i hennes 

ögon. 
�

En del berättelser utmärks också av beskrivningar av hur konflikter skapades eller 

förstärktes mellan föräldrarna i samband med att en förälder träffade en ny 

partner. Det blir särskilt tydligt i de fall då de intervjuade berättar att det förekom 

otrohet och det tycks ha blivit ett skuldbeläggande på den föräldern från både den 

andra föräldern och barnet. Detta kan i förlängningen också få konsekvenser för 

föräldrarnas maktresurser i senare förhandlingar om barnet. Skuldbeläggandet eller 

syndabocksfenomenet framträder påtagligt i bland annat Eriks berättelse. Eriks 

föräldrar skilde sig när han var i äldre tonåren och orsaken till skilsmässan var 

enligt Erik att hans pappa hade varit otrogen mot modern. Som Erik uppfattar det 

var det hans mamma som tog initiativet till separationen när hon fick reda på 

otroheten och fadern fick då flytta från det gemensamma hemmet. 
�

J: Hur gick det till efteråt, hur blev det praktiskt? Hur bestämdes var du 

skulle bo efter skilsmässan? 

Erik: Alltså, det, det blev ju indirekt så att eftersom jag bodde i X-byn då. 

Och jag… Eftersom att jag bodde där då i det huset och farsan fick flytta 

därifrån så blev det automatiskt så att jag bodde kvar i det huset. Så det var 

egentligen inte nån sån att ’Oh ska vi göra så här eller så här?’ Utan det vara 

bara, det bara blev så liksom… Ehh dessutom så tror jag att min mor kände 

sig, som att hon var ju den... Alltså hon kände sig som offret och min far 

kände sig som väldigt så, vad ska man säga skamsen eller vad man ska säga. 

Alltså det var ju hans fel om man säger. Och DÅ blev det väl lite lättare att 

jag bodde hos min mor eftersom det var de förutsättningarna. (Erik) 
�
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Erik bodde följaktligen kvar hos sin mamma i den tidigare gemensamma bostaden, 

medan pappan flyttade till en ny bostad i en närliggande stad vilken Erik besökte 

lite då och då i samband med besök i staden. I hans berättelse ser vi att faderns 

otrohet fick betydelse för hur Eriks boende blev efter skilsmässan. Eftersom fadern 

blev syndabocken i separationen och flyttade ut från den gemensamma bostaden 

framstod det för Erik som det mest självklara att bo med modern. Det blev 

”automatiskt” så förklarar Erik. I hans berättelse tydliggörs följaktligen att han 

inte uppfattar att det var någon öppen diskussion och explicit förhandling om var 

han skulle bo efter separationen.  
�

Som vi såg i kapitel tre diskuterar Moxnes de olika förändringar som barn tvingas 

hantera i samband med, och i efterspelet av, föräldrarnas separation (Moxnes 

2003:90). Utifrån en intervjustudie med 96 norska barn, framhåller hon att en 

sådan stor förändring för barn är när någon av föräldrarna träffar en ny partner. 

Moxnes konstaterar att barnens berättelser om föräldrarnas nya partners skiljer sig 

tämligen mycket, men det som tycks gemensamt är att det framstod som en 

stressfylld process för barnen. Dessutom innebär förälderns nya partners inträde 

också att barn ofta känner sig ensamma och mer utsatta, argumenterar Moxnes. 

Många barn i studien berättade om att föräldrarnas nya kärleksrelationer tog 

mycket tid vilket gjorde att de upplevde sig ensamma eller kände ett utanförskap i 

familjerna (Moxnes 2003:98ff)��. I berättelserna från de vuxna skilsmässobarnen i 

den här studien framträder föräldrarnas nya partners som en central förändring i 

anslutning till skilsmässan, vilket blir som tydligast i Hannas berättelse som vi såg 

ovan. En liknande slutsats drar Smart m.fl. i sin studie, “re-partnering is a major 

event that promts children to think about their families in new ways” (Smart m.fl. 

2001:80).    
�

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de vuxna skilsmässobarnens berättelser 

om skilsmässoprocessen är tämligen skiftande men samtidigt kan vi skönja vissa 

gemensamma drag i berättelserna. Ett utmärkande drag som framträder i 

intervjuerna är att föräldrarnas separation beskrivs som oväntat och till och med 

chockartat för dem som barn. Som vi såg i Butlers m.fl. (2003) studie kom de fram 

till ett liknande resultat utifrån sina intervjuer med yngre skilsmässobarn. 

������������������������������ ������������������
�� Moxnes talar om att barns individualisering ökar i och med detta. Detta sätt att tala om 
individualisering skiljer sig dock från den definition som jag utgår ifrån, vilken främst bygger på 
Beck och Beck-Gernsheims teori (1995, 2001). 
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Skilsmässan upplevs med andra ord som en slags kris för barnen (jmf också Berg & 

Johansson 1999). Sorg och ledsamhet i samband med beskedet om skilsmässan 

skildras i berättelserna men även nyfikenhet över en flytt återfinns i berättelserna.  
�

Det tycks vidare finnas en viss könsskillnad vad gäller vem av föräldrarna som 

beskrivs ha berättat och förklarat om skilsmässan för dem som barn. Vissa menar 

att båda föräldrarna tillsammans berättade men det finns också indikationer att det 

främst var med modern som barnen har pratat om skilsmässan. Modern pekas ut 

som den som har stått de intervjuade känslomässigt närmast under uppväxten, 

även om de flesta talar om en god relation till fadern. Som vi ska se senare tycks 

dock relationerna i vissa fall genomgå ganska stora förändringar över tid.  
�

Berättelserna om separationen kan vidare delas in i två typfall, dels berättelser som 

tydligt präglas av beskrivningar av ständiga konflikter av olika slag mellan 

föräldrarna både före och efter skilsmässan, dels berättelser som karaktäriseras av 

en frånvaro av sådana beskrivningar. Konflikterna, i det första typfallet, skildras 

på skiftande sätt i berättelserna; alltifrån öppna konflikter mellan föräldrarna till 

andra mer dolda eller latenta konflikter som yttrade sig i tystnad och tyst osämja 

beskrivs. I de berättelser där öppna, återkommande konflikter mellan föräldrarna 

utgör ett tydligt inslag före skilsmässan, beskrivs beskedet om skilsmässan inte som 

lika chockartat, men även de som talar om återkommande bråk och konflikter ger 

ändå uttryck för en förvåning över beskedet om skilsmässan.    
�

Värt att notera är också hur de intervjuade förklarar att relationerna till 

föräldrarna förändrades efter skilsmässan, det vill säga att de efter skilsmässan har 

tvingats omskapa relationerna till föräldrarna, eftersom de då tvingades att 

konstruera separata relationer med modern respektive fadern. I denna process att 

omskapa barn-förälderrelationen beskriver de intervjuade sig själva som högst 

delaktiga, vilket fångas av konceptet doing post-divorce childhood. Detta att 

förhandla och omskapa relationerna till föräldrarna som olika individer kan alltså 

förstås som en individualiseringsprocess efter skilsmässan utifrån barns perspektiv. 

Moxnes framhåller på liknande sätt utifrån sin studie att: 
�

Instead of relating to the parents as a set, it becomes, to an increasing degree, 

the child’s responsibility to develop a relationship with each parent and to 

keep those relationships separate (Moxnes 2003:98).  
�
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Samtidigt tycks relationerna till föräldrarna efter skilsmässan enligt vissa 

berättelser också i viss mån reproduceras. Detta tydliggörs särskilt i de intervjuer 

då den närmare relationen till modern, såväl före som efter skilsmässan, 

uttryckligen beskrivs. Viktigt är också att framhålla att barnets ålder vid 

skilsmässan har en avgörande betydelse i detta avseende. Om de intervjuade som 

barn var så små vid skilsmässan att de inte alls minns tiden före separationen 

innebär det att den enda familjekonstellationen de har erfarenhet av är föräldrarna 

som skilda. Dock innebär inte det senare per automatik att föräldrarna beskrivs 

som två separata individer, utan de kan också skildras som en sammanhållen 

enhet, åtminstone under en tid tills de träffar nya partners. Att föräldrarna träffar 

en ny partner framhålls som en betydande händelse i anslutning till separationen av 

de intervjuade, antingen som en direkt orsak till separationen eller som en viktig 

vändpunkt efter skilsmässan.  
�

Detta kapitel ska betraktas som en ingång till analyserna. Det har förhoppningsvis 

gett en bild av hur de vuxna skilsmässobarnen beskriver skilsmässan och tiden före 

och precis efter. Det har nu blivit dags att rikta intresset mot de vardagliga 

praktikerna efter skilsmässan, närmare bestämt hur organiseringen av familjelivet 

efter skilsmässan ter sig i berättelserna. Boendet blir den första aspekten som 

studeras.      
�
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7. Den nya organiseringen av familjelivet 

�

Efter en separation måste en ny organisering av familjelivet upprättas. På något 

sätt måste föräldrarna kommunicera, förhandla och komma överens om vissa 

frågor som rör barnet efter skilsmässan. Boendet är en viktig fråga för föräldrarna 

att bestämma om, kanske den mest centrala. Ska någon av föräldrarna bo kvar i 

den gemensamma bostaden och i så fall vem? Hur ska barnets boende ordnas och 

hur ska barnets byte av bostad ske? Organiseringen av barnets boende är 

betydelsefullt för den vardagliga kontakten mellan barnet och föräldrarna och 

därmed av avgörande betydelse för hur familjerelationerna omskapas efter 

separationen. I det här kapitlet diskuteras den nya organiseringen av familjelivet 

efter skilsmässan utifrån de vuxna skilsmässobarnens perspektiv med särskilt fokus 

på hur boendet beskrivs i deras berättelser.  
���

Om barns lagliga rätt till båda sina föräldrar 

Det har sedan 1970-talet skett betydande förändringar inom svensk 

familjelagstiftning, vilken har ett tämligen stort inflytande på hur familjelivet efter 

skilsmässa utformas. Föräldrabalken har genomgått ett flertal förändringar med 

avseende på vårdnad av barn, barns boende och umgänge med föräldrar. 1976 

tillkom möjligheten till gemensam vårdnad för ogifta föräldrar, vilken innebar att 

föräldrarna efter en skilsmässa kunde tilldömas gemensam vårdnad efter en 

prövning av domstolen. Sex år senare, 1983, gjordes denna vårdnadsform 

obligatorisk, för gifta makar som begärde skilsmässa. Reformen innebar att om 

inte någon av föräldrarna motsatte sig det blev domen gemensam vårdnad. 

Dessutom förenklades möjligheten för ogifta föräldrar att få gemensam vårdnad 

(Prop. 1981/82:168, jmf Prop. 2005/06:99). 1991 tillkom bestämmelserna om de 

så kallade samarbetssamtalen, vilka ska erbjudas föräldrar som separerar och 

syftar till att underlätta för föräldrarna att komma överens om barnet (Prop. 

1990/91:8).  
�

I slutet av 1990-talet förändrades föräldrabalken ytterligare och i den nya 

lagstiftningen betonades starkt att barnets bästa skulle vara vägledande. Bland 

annat infördes 1996 nya bestämmelser angående att domstolen vid bedömandet av 

barnets bästa, i förhållande till boende och umgänge, ska ta hänsyn till barnets 

vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. 1998 gjordes ytterligare 

ändringar som vidgade domstolarnas möjlighet att besluta om gemensam vårdnad, 
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även då en förälder motsatte sig det. Det blev också möjligt för domstolen att vid 

gemensam vårdnad besluta hos vem av föräldrarna barnet ska bo, till exempel hos 

båda genom så kallat växelvis boende. Detta resulterade i en omfattande kritik mot 

lagstiftningen, (jmf Eriksson 2002 och Motion 1997/98:L9), framför allt eftersom 

den möjliggjorde att även den förälder (vanligen fäder) som misshandlat den andra 

föräldern kunde få rätt till gemensam vårdnad. Mot bakgrund av dessa kritiska 

invändningar skedde ytterligare förändringar av föräldrabalken 2006. Föräldra-

balken från 2006 innebär att gemensam vårdnad inte är en självklarhet på samma 

sätt som tidigare när föräldrarna är oense om vårdnad av barnet, boende och 

umgänge (Föräldrabalk 6 kap., Barnombudsmannen 2007). Sammanfattningsvis 

kan vi se att svensk familjepolicy sedan slutet av 1970-talet, trots vissa för-

ändringar, har karaktäriserats av tanken om barns rätt till båda sina föräldrar i sitt 

vardagliga liv men också av tanken om barnets bästa (jmf Ahlberg m.fl. 2008, 

Eriksson 2002:10).   

 

Det självklara boendet och frånvaron av diskussion 

Skilsmässorna i den här undersökningen skedde mellan 1983 och mitten av 1990-

talet, det vill säga efter det att gemensam vårdnad blev den obligatoriska 

vårdnadsformen. I en intervju är det dock något oklart om det var 1982 eller 1983 

som föräldrarna skilde sig. Samtliga intervjupersoner har bott med båda 

föräldrarna under sin uppväxt efter skilsmässan, men deras boende har sett olika 

ut. Det har varierat både i en jämförelse intervjupersonerna emellan och över tid 

för samma person. Det ges också i berättelserna flera olika förklaringar till hur 

boendelösningarna har uppstått.  

 

1984-1985 bodde ungefärligen en procent av alla barn med separerade föräldrar 

växelvis lika mycket hos båda de ursprungliga föräldrarna. Det vanligaste mönstret 

vid en separation var, och är fortfarande, som jag nämnde i inledningskapitlet, att 

barnen följde med modern och bodde mest med henne (SCB 2005). Det 

kännetecknar också vissa intervjuer i den här studien. I dessa berättelser beskrivs 

det snarast som en självklarhet att intervjupersonen skulle bo merparten av tiden 

hos modern efter separationen. Helene berättar följande om hur hennes och hennes 

systrars boende ordnades efter skilsmässan: 
�

J: Ja. Hur gick det till när det skulle bestämmas var du skulle bo efter skils-

mässan? 
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Helene: Pappa jobbade i X-land då så att det var liksom en självklarhet att vi 

skulle bo hemma hos mamma. Han var bara hemma på helgerna. Det var 

inte, det var lite komiskt. För vi flyttade in i samma område, mamma ville 

egentligen bo på ett annat ställe men då fanns det inte nån lägenhet så till-

fälligt fick vi ta in på samma område som pappa. Så vi kunde stå i vårt kök 

och se ned i pappas kök. Liksom (skratt). Det är komiskt om man skulle över 

till honom på helgerna, då packar vi allting och springer över gården liksom 

till nästa dörr.  

J: Men det bara blev så, eller var det inget ni pratade om var ni skulle bo och 

så?    

Helene: Nej det var bara bestämt att vi skulle bo hos mamma. DÅ var det 

ingen… Men senare var det tal om att flytta, men just då så var det inte tal 

på nåt annat. Eftersom han jobbade i X-land så fanns det liksom ingen 

möjlighet att han skulle, eller att vi skulle kunna bo hos honom. 

J: Hörde du nångång att de hade några diskussioner om det när det 

bestämdes? 

Helene: Nej det hörde man aldrig. Det bara var så. (Helene) 
�

I hennes berättelse framstår hennes pappas förvärvsarbete i ett annat land som 

avgörande för att hon och hennes syskon huvudsakligen bodde hos sin mamma 

och på helgerna hos fadern. Att de skulle ha bott merparten eller hälften av tiden 

hos fadern fanns inte som ett möjligt alternativ i det skedet, enligt hennes 

berättelse. Vi kan också se att hennes uppfattning är att det inte fördes någon 

öppen diskussion om boendet mellan föräldrarna. Det var en ”självklarhet”, menar 

Helene, de skulle bo mer hos modern. Att faderns förvärvsarbete ses som så viktigt 

kan ställas i relation till normativa föreställningar om kön och föräldraskap. Det 

kan förstås som att faderskapet är förhandlingsbart, vilket inte moderskapet är på 

samma sätt. Moderskapet blir det självklara föräldraskapet som inte går att 

förhandla bort, eftersom det framstår som givet och självklart att modern tog 

huvudansvaret för barnen efter skilsmässan på grund av faderns arbete. En möjlig 

tolkning av Helenes berättelse är alltså att den kan förstås mot bakgrund av 

könsarbetsdelningen.  
�

Även Jacob, som bara var ett par år när föräldrarna separerade, understryker 

faderns arbete men också hans fritidsintressen som avgörande för att han bodde 

mest hos sin mamma under uppväxten efter skilsmässan och varannan helg hos 

fadern. I nedanstående citat från intervjun med Jacob tydliggörs detta. 
�
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J: /…/ Det kan vara svårt eftersom du var så liten. Men har du nån 

uppfattning om hur det gick till när det bestämdes var du skulle bo efter de 

skildes då? 

Jacob: Nej, det alltså det. Jag tror det var ganska uppenbart med tanke på 

att… Jag tror att min pappa tog ut skilsmässa på grund av att alltså att han 

höll på och fixa och är så uppe i allt han gör. Och jag skulle tippa på att han 

tog ut skilsmässa för att han tyckte att det var för krävande. Alltså att ha 

allting runt omkring sig på en gång./…/ 

J: Tror du att det var nånting som de pratade om eller? 

Jacob: Nej alltså jag skulle tippa på att min käre far är lite sådär att han 

säger inte så mycket, han pratar inte så mycket. Jag tror att det går tills att 

han blir riktigt ledsen och sen agerar han. Och ’Jag vill ta ut skilsmässa’. Han 

är ingen människa som försöker få det att funka. 

J: Nej. Jag tänkte mer hur det skulle bli med er barn, var ni skulle ta vägen? 

Om ni skulle följa med honom eller om ni skulle bo kvar. 

Jacob: Nej nej. Det jag tror det var liksom självklart, att vi skulle bo hos 

mamma. Sen tror jag inte att hon hade typ låtit oss bo där heller kanske. 

Eftersom ja, eftersom hon vet att han är så upptagen, med sina bilar, sitt jobb 

och med allting. För han hade ju från sju på morgonen till sju på kvällen 

fullbokat, så jag tror inte att han skulle ha tid med det i sitt schema liksom. 

Men alltså lite så tror jag att det var... Jag tror att han kände att det var 

krävande, han hinner inte göra det han egentligen ville göra. (Jacob) 
�

Jacob förklarar boendelösningen efter skilsmässan främst med att hans pappa inte 

hade tid med mer umgänge med sonen på grund av sitt arbete och sina hobbies. 

Ordvalet som återfinns i de här berättelserna, att det var ”självklart”, ”naturligt” 

eller ”uppenbart” att barnen skulle bo huvudsakligen hos modern, visar på hur 

detta betraktas som något som är helt i sin ordning. Det kan också implicera att 

intervjupersonerna inte har uppfattat att det har varit någon direkt diskussion eller 

öppen konflikt om denna fråga mellan föräldrarna. Det framgår av både Helenes 

och Jacobs berättelse att deras bild är att det inte pågick någon öppen diskussion 

mellan föräldrarna i deras närvaro med avseende på boendefrågan.  
�

Med andra ord tycks det i vissa familjer inte ha varit några explicita förhandlingar 

om detta, åtminstone inte i bemärkelsen explicita för barnet. Snarare finns det 

andra aspekter att ta fasta på i berättelserna. Att det talas om självklarheter i 

berättelserna är, menar jag, talande för detta fenomen. Det tyder på olika 

förväntningar på föräldrar från barn vilka kan förstås i relation till deras tidigare 
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erfarenheter av föräldrarnas olika roller i familjelivet före skilsmässan (jmf Smart 

1999) men det tyder också på olika normer och föreställningar om moderskap och 

faderskap. Det senare kan också diskuteras i termer av handlingsutrymme och 

valfrihet samt valbart eller icke valbart föräldraskap, vilket diskuteras av Lisbet 

Bekkengen i studien Man får välja. (Bekkengen 2002). Att det ses som självklart att 

barnen ska bo med modern efter separationen kan, menar jag, kopplas till att män 

till skillnad från kvinnor i högre utsträckning kan välja vilken nivå deras för-

äldraengagemang ska ligga på (jmf Bekkengen 2002:133). Bekkengens forskning 

tyder på, i linje med annan forskning, att föräldraledighet, som en del av de 

reproduktiva uppgifterna, faller på kvinnans ansvar när det inte blir föremål för 

förhandling. Bland de intervjuade paren i hennes studie var det endast i de par som 

delade eller planerade att dela föräldraledigheten som det hade funnits någon form 

av diskussion eller förhandling om frågan. I de övriga relationerna, där kvinnan 

tog ut föräldraledigheten, verkar frågan inte ha varit föremål för diskussion över 

huvudtaget. Snarare var det givet och underförstått att detta skulle falla på 

kvinnans ansvar (Bekkengen 2002:164). På liknande sätt framstår det som givet i 

vissa av intervjuerna i den här undersökningen att det var hos modern som barnet 

skulle bo efter separationen vilket kan relateras till frånvaro av öppen diskussion. 

Åtminstone utifrån de intervjuades perspektiv.�� Det kan också uttryckas som 

villkorligt respektive ovillkorligt föräldraskap, där faderskapet snarast utgör det 

villkorliga medan moderskapet utgör det ovillkorliga. Det ovillkorliga för-

äldraskapet kan med andra ord inte förhandlas bort (jmf Sjöberg 2000:160f). Lite 

annorlunda formulerat kan det uttryckas som att fädernas egna livsprojekt, 

fritidsintressen och yrkesarbetet, i berättelserna beskrivs ha prioriterats före 

föräldraskapet.   
�

En alternativ tolkning skulle kunna vara det motsatta förhållandet. Att det ses som 

en självklarhet att barnen ska bo med modern kan följaktligen också ses som att 

fäder har mindre möjlighet att välja nivå för sitt föräldraskap. Den tysta 

överenskommelsen innebär, ur det här perspektivet, ett tyst antagande om att 

modern är den bättre föräldern och att barnet därför ska bo med modern (jmf 

Johansson 2003:163). Att fäderna kanske inte har samma möjligheter som 

mödrarna att välja nivån för föräldraskapet framträder till exempel i Carinas 

berättelse. Liksom Jacob och Helene berättar hon att hon har bott mer med 

modern under sin uppväxt. Speciellt under åren då fadern bodde och arbetade på 

������������������������������ ������������������
�� Huruvida det har skett någon förhandling mellan föräldrarna utan barnets vetskap kan jag inte 
uttala mig om utifrån mitt material. 
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en annan ort bodde hon främst hos modern. Låt oss titta på två citat från intervjun 

med Carina. 
�

/…/Så pappas version är att ’hon tog DIG och stack och lämnade mig’. Och 

de hade nog en väldigt liksom turbulent skilsmässa (Carina).  
�

Carina: /…/Det var aldrig, jag tror inte att han liksom kände sig rådfrågad.  

J: Nej.  

Carina: Sen vet jag ju inte, jag var ju så liten, så jag vet ju inte om faktiskt 

hon frågade honom men att han inte tyckte det var tillräckligt eller liknande. 

Men han sitter fortfarande och gapar ibland när han blir upprörd att ’Jag 

fick aldrig vara med och bestämma’ och ’de gick bakom ryggen på mig’ 

(Carina).             
�

I Carinas berättelse kan vi se hur hon beskriver faderns upplevelse av att bristande 

möjligheter till att vara en delaktig förälder efter skilsmässan. Senare i intervjun 

konstaterar hon ”det har ändå fallit sig naturligt att det är mammas ord som är lag 

på nåt sätt. Vad pappa säger kan alltid diskuteras om MED mamma” (Carina). 

Detta kan tolkas som att fadern inte tycks ha haft samma möjlighet att delta i 

Carinas liv som modern. Å andra sidan uttrycker Carina i uppföljningsintervjun, 

på liknande sätt som Jacob ovan, att faderns arbete var avgörande för att hon 

bodde mindre hos honom och mer hos modern under uppväxten. 
�

/…/Men jag tror att pappa jobbade jättemycket, så han VILLE han mig mer. 

Men han fattade också att då måste han dra ned på jobbet så han, han 

liksom valde, de valde nog ihop att jag skulle ha mitt hem hos mamma och så 

vara hos honom (Carina, uppföljningsintervjun). 
�

I Carinas berättelse kan vidare en tydlig vändpunkt urskiljas när hon berättar om 

boendet. Hon redogör utförligt för hur boendet fungerade när hennes pappa hade 

flyttat till en annan stad och konstaterar att det fungerade utmärkt, ändå tills hon 

fyllde åtta år. Då, helt plötsligt, vägrade Carina att åka till fadern på helgerna, 

vilket resulterade i en långvarig konflikt mellan föräldrarna. Detta framstår som en 

avgörande händelse i berättelsen, eftersom det vardagliga livet med fadern för-

ändrades radikalt. Istället för att hon åkte till honom på helgerna kom fadern, 

under ett par år, och hälsade på henne framhåller Carina.  
�
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I några berättelser talas det om faderns, ibland tillfälliga, mindre bostad efter 

separationen som skäl till varför intervjupersonerna bodde mer med modern. Elin 

berättar följande:  
�

Men jag vet att jag bodde hos mamma första tiden direkt efter skilsmässan. 

Det var liksom aldrig tal om någonting annat. Hon bodde ju liksom kvar i 

den lägenheten som vi… hade bott i och sådär. Så det föll sig naturligt att 

man hade ju sitt rum där och pappa han hade ju ingenstans att bo först, så 

han bodde ju ute på landet i sommarstugan sådär, så det var liksom ja. Men 

att jag träffade honom på helgerna och sådär. (Elin) 
�

Elin beskriver också boendet hos modern den första tiden efter separationen i 

termer av ”naturligt” och menar att det ”aldrig var tal om någonting annat”. Detta 

kan tolkas som att hon inte uppfattade att det förekom några öppna diskussioner 

om boendet mellan föräldrarna. Elin berättar senare i intervjun att fadern senare 

skaffade en lägenhet och att hon senare, efter återkommande konflikter med 

modern, valde att flytta till fadern i tonåren. Efter en tid valde hon dock att 

återigen flytta hem till modern.  
�

I Helenes berättelse tydliggörs en annan bild av faderns bostad. Som vi såg tidigare 

menade Helene att det från början var självklart att hon och syskonen skulle bo 

merparten av tiden hos modern, främst eftersom fadern arbetade utomlands en tid. 

Hon berättar vidare att hennes pappa sedan började arbeta i Sverige igen och 

flyttade till ett hus ett par mil från moderns bostad. Huset, var enligt Helene, till en 

början stort nog för henne och hennes syskon att bo i men hon menar att det blev 

annorlunda när faderns nya sambo och hennes barn flyttade in. 
�

Helene: I början när han bodde där själv så fanns det ju gott om plats./…/ 

Men sen så när de flyttade in så blev det inte så stort så det blev det ju TV-

rummet eller nån soffa där. De hade köpt en bäddsoffa som man kunde sova 

två stycken i och sen i den vanliga soffan.  

J: Mmm. Om du skulle beskriva nån slags hemmakänsla hos mamma 

respektive pappa, hur? 

Helene: Hos mamma var ju hemma, där hade jag mina grejer. Det är också 

en anledning till att jag liksom mindre och mindre åkte upp till pappa när jag 

var äldre. Det fanns ju inget ställe där jag kunde vara ifred. Det fanns inget 

ställe där jag kunde gå in och stänga dörren om mig. /…/ (Helene) 
��
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I Helenes berättelse finns alltså flera aspekter som tillsammans till synes har 

påverkat hennes boende, såsom pappans nya sambo och hennes barn som så 

småningom flyttade in, frånvaron av eget rum hos fadern som ett resultat av detta 

och bristen på hemkänsla hos fadern. Jag kommer att återvända till beskrivningen 

av hemkänslan och diskutera det närmare senare i kapitlet.   
�

Både hos mamma och hos pappa 

Medan berättelserna ovan karakteriseras av att de intervjuade skildrar att de bodde 

mest hos modern, berättar andra intervjupersoner att de har bott ungefärligen lika 

mycket hos fadern och modern efter skilsmässan. Med andra ord beskriver de att 

de har bott en vecka eller två hos den ena och sedan lika länge hos den andra 

föräldern. Några berättelser utmärks av att det sågs som självklart att 

intervjupersonerna skulle bo lika mycket hos båda föräldrarna. Särskilt tydligt är 

det i Alexanders berättelse där det också framgår att det fanns en öppen diskussion 

om boendefrågan men att frågan var väldigt känslig.  
�

J: Nej. Du nämnde ju lite att ni hade en diskussion om var du och din bror 

skulle bo. Var det nånting som du var med och bestämde om, tycker du att 

du hade tillräckligt att säga till om så att säga? 

Alexander: Nja… Jag tror det. Men samtidigt så kände jag inte att jag hade 

ett alternativ. För jag tror jag hade, jag kände aldrig, alltså jag ville, till en 

början så tänkte jag inte så mycket på det. Jag vet att min mamma pratade 

med mig om det. Att ’Ja det är inte ert fel att vi har skilt oss, hur vill ni göra 

nu? Det viktiga är att ni mår bra. Vad vill ni göra?’ Och jag, jag… I början så 

bodde vi ju då en vecka på varje, och det uppfattade jag inte som negativt. 

Det var liksom nära, jag kunde springa emellan och jag kunde vinka till 

mamma från pappas lägenhet och sådär. Men sen så, så började jag ju när 

jag blev lite äldre så började jag ju tveka. Till det här. Jag tyckte att det var 

jobbigt att bo en vecka på varje, det blev så hattigt och man visste inte var 

man bodde och kompisarna ringde till den ena och så var man hos den 

andra. Och då kände jag att jag skulle hellre bo hos mamma, men min 

mamma pratade med mig om det. Men jag kände inte att jag kunde göra 

nånting, att jag kunde SÄGA vad jag ville.  

J: Nej. 

Alexander: Jag uppfattade det som att jag kan inte säga till min mamma eller 

till min pappa att jag hellre vill bo hos mamma. För att jag ville träffa min 

pappa men jag ville bo hos min mamma. Men jag kunde liksom inte, jag 
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kunde inte förmå mig att säga det till min pappa. Det skulle vara så… Han 

skulle bli så ledsen över det. Så att det fanns en diskussion med min mamma, 

men inte. Jag kände ändå inte att jag hade något val. 

J: Nån möjlighet. 

Alexander: Nej det var... Nej det var determinerat att det skulle vara så. 

(Alexander)  
�

Alexander berättar alltså om en explicit förhandling mellan honom och modern 

om hans boende, men han understryker också det omöjliga i situationen eftersom 

han uppfattade att han inte kunde framföra sin vilja, åtminstone inte till sin pappa, 

med hänsyn till faderns känslor. Det Alexander berättar om kan vid första 

anblicken ses som uttryck för barns lojalitet med båda föräldrarna genom att 

Alexander uppfattade att han inte kunde uttrycka sin åsikt om boendet eftersom 

det skulle såra fadern för mycket. Längre fram i intervjun berättar han emellertid 

att det blev en förändring av boendet, efter en tid bodde han något mer hos 

modern under en kortare period då han kände sig vilsen och orolig. I detta skede 

av berättelsen framträder en händelse som tycks avgörande för händelseförloppet 

och som satt spår hos Alexander än idag.    
�

Alexander: Och då började min mamma prata med mig och frågade ’Vad 

känner du? Vad vill du göra? Vad skulle vara bäst för dig?’ Och då bestämde 

vi nog så att jag skulle bo två veckor hos min mamma och en vecka hos min 

pappa. Och då kommer jag ihåg att det var min mamma som fick ringa och 

säga det till pappa. Och att jag var… Jag var hemma hos min mamma när 

hon ringde till min pappa. Och jag kommer ihåg en sak som jag fortfarande 

blir lite sådär, det känns KÄNSLIGT på nåt sätt. Att de pratade väldigt länge 

och så… Ja, jag lyssnade inte på vad de sa. Jag vet bara att min mamma sa 

att ’Okej då vet du läget’ och då bestämde de att jag skulle bo två veckor hos 

min mamma och en vecka hos pappa och då kommer jag ihåg att min 

mamma la på och så börjar min mamma prata med mig. Och sen väldigt 

långt senare så hör man den andra telefonen läggas på för att det blir ett sånt 

klickljud, vi hade en så gammal telefon, när man hör när man lägger på. 

J: Ja. 

Alexander: Och då liksom kände jag det att min pappa, det dröjde så länge 

innan han la på. Att han måste liksom ha blivit ledsen och chockad.  

J: Mmm. 



132 jenny ahlberg ✍ Efter kärnfamiljen

Alexander: Så uppfattade jag det som. Som att han bara satt där och sen la 

på. Och det på nåt sätt gör fortfarande ont i MIG. Men ja… Det har jag 

aldrig pratat med honom om. (Alexander) 
�

Detta citat kan förstås som att det fanns vissa öppningar för Alexanders 

delaktighet i beslutet om boendet men återigen framträder lojaliteten gentemot 

fadern tydligt. Telefonsamtalet mellan modern och fadern framstår som klart 

avgörande för händelseförloppet och det belyser hur smärtsamt Alexander upp- 

fattade att beslutet var för fadern. Det får, vill jag påstå, en vändpunktsliknande 

funktion i berättelsen. Citatet utgör också ett exempel på när de intervjuade ger 

uttryck för omsorg och oro för föräldrarna.  
�

I Sjöbergs studie av familjer efter en skilsmässa, där såväl barn som föräldrar 

intervjuats, framträder lojalitet som den kanske mest grundläggande principen vid 

förhandlingar hos både barn och vuxna. Lojaliteten återfinns, visar Sjöberg, på 

olika sätt i de nya familjerelationerna men framför allt betonas vikten av barnets 

relation till båda de biologiska föräldrarna (Sjöberg 2000:164). I citatet från 

Alexanders intervju framträder hans lojalitet gentemot båda föräldrarna tydligt, 

han upplevde inte att han kunde säga hur han ville göra i diskussionen om 

boendet. Alexanders utsaga kan också ses i ljuset av normen och policyn i Sverige 

att barns bästa främst handlar om barns rätt till båda sina föräldrar i vardagen. I 

hans berättelse kan vi se att han uppfattade att han saknade möjlighet att framföra 

sina önskningar om att bo mer hos modern eftersom det på ett sätt förutsattes att 

han skulle bo lika mycket hos båda föräldrarna.  
�

Det som Alexanders berättelse illustrerar kan förstås som brist på ett reellt 

inflytande och det handlar med andra ord i allra högsta grad om barns delaktighet 

i beslut. Delaktighet kan bland annat förutsätta att få tillträde, yttranderätt och ha 

tillgång till information. När det gäller barns delaktighet och inflytande kan det 

med fördel diskuteras i termer av olika nivåer. Jag menar alltså att vi kan förstå 

delaktighet på en skala, från en nivå, där barns delaktighet snarare är att betrakta 

som skenbar, till en nivå där det faktiskt finns reella möjligheter till inflytande för 

barn. Roger Hart diskuterar barns delaktighet och framhåller att delaktighet 

generellt kan förstås som ”the process of sharing decisions which have affect on 

one’s life and the life of the community in which one lives” (Hart 1992:5)��. Vidare, 
������������������������������ ������������������
�� Hart diskuterar barns delaktighet generellt, men särskilt i förhållande till barns delaktighet i 
samhället. Jag anser dock att resonemanget även kan relateras specifikt till barns delaktighet i sina 
familjer. Hart använder termen ”participation” vilket kan betyda både delaktighet och deltagande 
(jmf Hart 1992:5). 
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framhåller Hart, måste barns delaktighet alltid förstås i relation till maktrelationer 

och kamp för lika rättigheter. Hart föreslår att barns delaktighet bör förstås som 

en stege (the ladder of participation), där det översta steget utgörs av den genuina 

delaktigheten där frågor initieras av barn och beslut fattas gemensamt med vuxna. 

Det lägsta steget i trappan utgörs av det han kallar manipulation, vilket utmärks av 

att barn används som medel för att manipulera men att barn saknar tillgång till 

information och möjlighet att påverka (Hart 1992:8ff). Däremellan återfinns flera 

steg, vilka gradvis innehåller mer och mer av genuin delaktighet, eller med andra 

ord reellt inflytande.  
�

På liknande sätt kan vi också förstå intervjupersonernas berättelser utifrån detta 

nivå- eller stegtänkande. I vissa intervjuer framstår det som att intervjupersonen 

haft stora möjligheter till delaktighet och inflytande vad gäller boendelösningen, 

här utgör Elins berättelse ett exempel. Hon berättar bland annat att hon kunde, i 

samråd med modern, välja att flytta och bo merparten hos pappan när hon inte 

tyckte att det fungerade att bo hos modern efter skilsmässan. Hon betonar med 

andra ord sin delaktighet i beslutsfattandet om boendet: ”Så det var ju mitt beslut, 

gemensamt med henne också liksom” (Elin). I andra intervjuer beskriver intervju-

personerna att de har haft begränsade möjligheter att göra sin röst hörd i 

familjeförhandlingarna. Antingen som i Alexanders berättelse som vi såg ovan, där 

detta kan kopplas till bland annat lojalitet gentemot fadern, eller som i andra 

berättelser där intervjupersonerna skildrar att de själva fått driva frågan om att få 

delta i beslut som rörde dem men att de aldrig uppfattar att de tillfrågades av de 

vuxna. Den viktiga poängen här blir att barns delaktighet i familjeförhandlingar 

kan betraktas som olika grader av delaktighet men också att barns delaktighet är 

beroende av vuxnas handlande (jmf Hart 1992:17). I kapitel nio återkommer jag 

till barns delaktighet när jag mer i detalj analyserar hur förhandlingarna i 

familjerna efter skilsmässan framträder i berättelserna.  

 

Även Emilie berättar att hon och hennes syster har bott ungefärligen lika mycket 

hos sin mamma som sin pappa under uppväxten. Den första tiden efter skils-

mässan bodde de dock mer hos modern. Den första boendelösningen hade 

föräldrarna bestämt tidigt, berättar Emilie, och hon uppfattar att beslutet redan var 

fattat när föräldrarna berättade att de skulle skiljas för henne och systern. Följande 

utdrag är hämtat från en del av intervjun då hon berättar om hur det kom sig att 

hon började bo mer hos fadern efter en period.   
�
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J: /…/ Men just det här med boendet, nu var det bestämt och de berättade för 

er att ’Så här blir det’. Men tycker du att du sen, har du haft nånting att säga 

till själv om det här med boendet? 

Emilie: Ja absolut! Det var när vi var väldigt små som det där var. Sen 

ändrades det, det ändrades väl kanske i samband med att mamma flyttade 

och började veckopendla. För då bodde vi, hon fick schema, hon är lärare så 

hon fick schema så hon jobbade måndag, tisdag, onsdag, torsdag och så var 

hon ledig på fredagar eller hade ingen undervisning. Så då bodde vi hos 

pappa måndag till torsdag och hos mamma fredag till söndag. Ja av 

praktiska skäl, det gick liksom inte för oss att bo ensamma där. Så vart det 

så. Sen ju äldre vi blev desto krångligare tyckte vi att det var att flytta mitt i 

veckan. Med läxor och skolböcker och sånt där som kunde glömmas och 

idrottspåsen och sådär. Så då blev det en vecka i taget ett tag, och sen gick 

det över till två veckor i taget. Sen när jag gick på gymnasiet, då tyckte jag att 

det var. Jag vet inte, det har alltid varit lättare hemma hos mamma och jag 

har varit väldigt sådär noga med att göra läxorna och ha koll på sånt så då 

ehhh började jag bo hos mamma nästan permanent. För att jag fick studiero 

där, hos pappa var det alltid musik som spelades och han tyckte liksom att 

’Men herregud du kan inte sitta och plugga jämt’ och jag menar jag pluggade 

hur mycket som helst så att det är klart att han reagerade. Men hos mamma 

var det tyst, lugnt och stilla och hon jobbade också. (Emilie)  
�

I citatet från Emilie kan vi utläsa att hon förklarar förändringen av boendet i det 

första skedet med praktiska omständigheter, när modern började arbeta på en 

annan ort i veckorna blev det omöjligt att bo kvar lika mycket som tidigare hos 

modern. Istället bodde Emilie och systern halva veckan hos fadern och den andra 

halvan hos modern. Vi kan alltså konstatera att Emilies bild av boendet efter 

separationen är att det präglades av flera förändringar över tid, vilka i takt med 

hennes stigande ålder allt mer innefattade hennes delaktighet i besluten. På frågan 

om hon har haft någonting att säga till om angående boendet utropar hon ”ja 

absolut!” och påpekar senare att det var mot bakgrund av hennes och systerns 

missnöje som boendet ändrades. Som vi kan se karaktäriseras alltså Emilies boende 

efter föräldrarnas skilsmässa av en ständig förändring och omförhandling.   
�

I de vuxna skilsmässobarnens berättelser framträder såväl positiva som negativa 

aspekter av att bo ungefär lika mycket hos båda föräldrarna. Det positiva som lyfts 

fram handlar framför allt om möjligheten att ha en vardaglig kontakt och nära 

relation med båda föräldrarna. En negativ aspekt av att bo på två ställen som är 
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framträdande i vissa av de vuxna skilsmässobarnens berättelser är det som kan 

benämnas som splittringen och vilsenheten (jmf Öberg & Öberg 2002:84f). Vissa 

av de intervjuade framhåller att det ständiga flyttandet mellan föräldrarna har 

upplevts som jobbigt och att det har ställt krav på dem som barn att kunna 

planera, på ett helt annat sätt än om föräldrarna bodde ihop. Låt oss studera ett 

citat från Sebastians berättelse. 
�

J: Ja. Jag tänkte att vi skulle prata lite om boendet och så efter skilsmässan. 

Hur gick det till när det skulle bestämmas var du och din bror skulle bo? 

Sebastian: Ja precis. Både jag och brorsan vi var väl, vi fick ju välja lite. Men 

det var ju svårt, man ville ju inte direkt sympatisera för MYCKET med den 

ena utan höll sig mer på kant med båda, eller ja du förstår. 

J: Ja.  

Sebastian: Men… jag tror att i början så var det. Eftersom pappa bodde 

sporadiskt, ja hos nån kompis lägenhet eller sådär. Så då vart det ju inte så 

mycket där. Men sen efter ett tag, jag tror vi mest bodde hos mamma i 

början i alla fall och var vi hos pappa i helgen. Sen vart det lite mer och mer, 

typ tre dagar där och fyra dagar där någonting. De gjorde iordning nåt 

schema. Så det var väldigt, det var väldigt hattigt i början minns jag. Sen tror 

jag att vi körde varannan vecka ungefär. Och det vart väl lite mer struktur i 

alla fall. Alltså det var jobbigt rent praktiskt att packa med sig kläder i nån 

väska minns jag. Ja. (Sebastian) 
�

Sebastian använder ord som ”väldigt hattigt” och ”jobbigt rent praktiskt” när han 

beskriver förflyttandet mellan de två bostäderna vilket synliggör det svåra med det 

ständiga förflyttandet ur ett barns perspektiv. Värt att notera är också hur han 

berättar om hans och broderns valmöjligheter vad gällde boendet. ”Man ville ju 

inte direkt sympatisera för MYCKET med den ena” förklarar han, vilket kan ses 

som exempel på lojaliteten som viktig princip i förhandlingar som diskuterades 

tidigare. Citatet illustrerar väl hur valmöjligheten kan begränsas av barns 

lojalitetskänslor gentemot föräldrarna. Som vi såg tidigare präglades även 

Alexanders berättelse om boendet av hans lojalitet gentemot båda föräldrarna. 

Liksom Sebastian lyfter Alexander fram splittringen som något negativt med att bo 

växelvis lika mycket hos modern som fadern och talar om känslan av att ”alltid 

vara på väg”. Samtidigt framhåller han också det positiva med flytten i sig och att 

få två egna rum. 

 
�
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J: Förde det med sig nåt annat positivt, skilsmässan? Att du fick flytta? 

Alexander: Ja att jag fick flytta och att jag hade två rum. Mina kompisar var 

väldigt avundsjuka på att jag hade två rum. Ja hos pappa har jag det och det 

och hos mamma det, schysst. (Alexander) 
�

Att vissa av de vuxna skilsmässobarnen uttrycker en sådan tydlig lojalitet gentemot 

föräldrarna i boendefrågan kan också förstås i termer av rättvisa. Wade och Smart 

framhåller att just rättvisa präglade berättelserna från skilsmässobarnen i deras 

studie (Wade & Smart 2003). Det som tycktes viktigast för barnen i deras 

undersökning var att föräldrarna fick lika mycket av barnen, med andra ord att 

föräldrarna behandlades rättvist. Det kan, menar Wade och Smart, förstås som att 

barnen objektifierar sig själva. Författarna framhåller dock att skilsmässobarnen 

gör en moralisk resa efter skilsmässan, vilken innebär att de går från att se sig själv 

som objekt som ska delas lika mellan föräldrarna till att betrakta sig som personer 

med egna behov och krav (Wade & Smart 2003:107ff). På det sättet framträder 

barnen som reflexiva individer, framhåller Wade och Smart, som både reflekterar 

över andras, främst föräldrarnas, och sina egna behov (2003:117). Detta 

förhållningssätt, att vilja vara rättvis mot föräldrarna, tydliggörs i både Sebastians 

och Alexanders berättelser om boendet efter skilsmässan.  
�

”Att alltid vara på väg” som Alexander uttryckte det, skildras också i Emilies 

berättelse. På liknande sätt som Alexander förklarar Emilie varför hon valde att bo 

mer hos modern efter en tid.  
�

J: Mmm. Vilka nackdelar ser du då [med att ha föräldrar som har separerat]? 

Emilie: Nackdelarna. Jo det blir ju väldigt splittrat det blir det ju. Det blir en 

ryckig vardag när man liksom aldrig bor nånstans. Man har alltid sina 

toalettgrejer i en necessär och väskan hinner man knappt packa upp. Det är 

klart det hinner man väl om man orkar. Men det blir ju lätt att man ’Vad är 

det för poäng att jag lägger in det här i garderoben?’ Liksom när man ändå 

ska därifrån efter ett tag. Så man bor ju som aldrig in sig tycker jag. Det 

tyckte jag var lite jobbigt faktiskt. Jag fick liksom ingen, inget ställe där jag 

alltid var. Det var nog en av anledningarna tror jag också till att jag valde att 

bo mer hos mamma. (Emilie) 
�

Emilies retoriska fråga, ”vad är det för poäng att jag lägger in det här i 

garderoben”, belyser väl den problematik som återkommer i dessa intervjuer. 

Splittring, hattigt, en vilsen känsla – alla de beskrivningarna tyder på ungefärligen 
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samma känsla, att de intervjuade som bodde ungefärligen lika mycket hos båda 

föräldrarna stundtals upplevde det jobbigt att ständigt flytta mellan de två 

hemmen. Detta utgör dock inte hela bilden eftersom de intervjuade också lyfter 

fram det positiva med att bo hos båda föräldrarna eftersom det möjliggör nära 

relationer till såväl modern som fadern.  
�

Borta bra men hemma bäst? 

J: /…/Om du skulle beskriva nån slags hemmakänsla hos mamma respektive 

pappa, hur? 

Helene: Hos mamma var ju hemma, där hade jag mina grejer. Det är också 

en anledning till att jag liksom mindre och mindre åkte upp till pappa när jag 

var äldre. Det fanns ju inget ställe där jag kunde vara ifred. Det fanns inget 

ställe där jag kunde gå in och stänga dörren om mig. Det är nånting man be-

höver väldigt mycket i tonåren. Att bara kunna gå in och stänga dörren, bara 

sätta sig och läsa. Ingenstans som liksom var mitt område eller mitt ställe, 

man visste inte hur saker fungerade. Dels var det så att man inte kände att 

man kunde gå och ta nånting i kylen om man var hungrig själv. Det var lik-

som. Man var inte hemma där. Då blev det mer att jag åkte till farmor som 

också bodde i X-byn och tog över en annan lägenhet däruppe. Där kände 

man sig hemma (skratt). (Helene) 
�

Ett centralt tema i diskussionen om den nya organiseringen efter skilsmässan, som 

är nära länkat till barnens boende och relationerna till föräldrarna, är hur de 

intervjuade uppfattar hemkänslan under uppväxten. Helenes beskrivning ovan 

utgör ett exempel på hur detta skildras i intervjuerna som visar på flera möjliga 

innebörder i vad som kan utgöra hemkänsla. För det första illustreras känslan av 

att ett hem, eller snarare bristen på hemkänslan, med hennes exempel att hon inte 

kände att hon kunde hämta någonting i kylskåpet hos sin pappa och att hon 

saknade kunskaper om hur saker och ting fungerade i det vardagliga livet. Känslan 

av att kunna ta för sig, till exempel att ta mat i kylskåpet, utgjorde ett centralt 

inslag för hemkänslan för barnen också i Sjöbergs studie (Sjöberg 2000:142). För 

det andra visar citatet att upplevelsen av ett hem också ofta är nära förknippat med 

var barnen har sina saker och sitt rum, vilket i detta fall var hos modern. 

Dessutom, för det tredje, kan vi se hur hon beskriver farmoderns bostad som ett 

hem, vilket kändes mer hemma än faderns bostad. Det senare var typiskt för 

intervjuerna med de brittiska skilsmässobarnen i Butlers m.fl. studie. Far- eller 

morföräldrarnas hem fungerade ofta som trygga eller neutrala platser för barnen, 
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konstaterar författarna, där barnet kunde söka skydd och få stöd (Butler m.fl. 

2003:151).  
�

Det som utmärker vissa av berättelserna är att hemkänslan tydligt återfinns i 

moderns bostad. Det är hos modern som dessa intervjupersoner känner sig hemma, 

det är där de har sitt ”riktiga” rum och sina vänner. I Sebastians berättelse visas 

detta tydligt: 
�

J: Om du skulle beskriva nån slags hemmakänsla som du kände, när de hade 

flyttat isär, hos dina respektive föräldrar? Kände du dig mer hemma hos nån 

av dem? 

Sebastian: Jag tror, det var väl, blev naturligt att jag kände mig mer hemma 

hos mamma eftersom det hade vart hemmet sen flera år tillbaka och sånt där. 

Så då var det väl mer naturligt att ja, här bor jag ja faktiskt. För annars hos 

pappa så vart de ju ny lägenhet och allting och just som jag sa man hade ju 

inte SINA grejer eller nånting sånt där. Lika mycket. Ja. 

J: Hur blev det sen? Sen flyttade din mamma också till ett nytt ställe också? 

Blev det nån förändring då? 

Sebastian: Ja precis. Nej jag tror faktiskt att det fortsatte vara detsamma, för 

det var ändå liksom att vad ska man säga. Mitt RIKTIGA rum där jag hade 

alla, riktig säng, riktig hylla, riktiga skrivbordet om man säger så. Det vart ju 

därhemma, alltså hemma hos mamma alltså. Det var mest naturligt, ja att det 

fortsatte vara så. Så det vart väl ingen riktig ny hemkänsla någonstans med 

pappa faktiskt. Ja. (Sebastian)  
��

Här kan vi alltså igen se att ordvalet ”naturligt” flera gånger återfinns i berättelsen, 

naturligt i bemärkelsen att moderns bostad kändes mer som hemma eftersom det 

var den tidigare gemensamma bostaden. Sebastian betonar starkt att det var hos 

mamman som hans ”riktiga” rum fanns, vilket kan ses som uttryck för att det var 

moderns bostad utgjorde hans bas och trygghet. Samtidigt påpekar Sebastian att 

han även fortsättningsvis kände sig mer hemma hos modern, trots att hon senare 

bytte bostad. Då pekas hans personliga tillhörigheter ut som avgörande för 

hemkänslan.  
�

I vissa berättelser framhålls faderns bostad som den som kändes som mest hemma, 

vilket förklaras med att det var den ursprungliga bostaden där de bott under 

uppväxten. Petra berättar: 
�
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J: Om du skulle beskriva någon slags hemmakänsla, hur kändes det hos för-

äldrarna? 

Petra: Hur menar du med hemmakänsla? 

J: Alltså kände du som att det var ditt hem hos båda föräldrarna? Eller var 

det mer hemma hos den ena på nåt sätt? 

Petra: Ja, då var det nog mer hemma hos pappa. I och med att det var samma 

ställe som vi hade bott på allihop också. Där hade vi vad kan det vara, 

kanske tio, femton år eller ja, femton blir det ju inte men tio år i alla fall som 

jag hade bott där redan då.(Petra) 
�

I intervjun med Hanna framträder en liknande bild. Hon flyttade med modern vid 

skilsmässan, medan hennes ena bror bodde kvar hos fadern. Hon beskriver att 

hemkänslan främst återfanns hos pappan, i huset hon växte upp.   
�

J: Nej. Om du skulle säga, om man kan prata om nån slags hemmakänsla i 

de två hemmen, kände du dig mer hemma nånstans eller? 

Hanna: Mmm det är ju fortfarande i X-byn i det huset jag är uppväxt. Ehh. 

Och det märker man ju för sen, för mamma har ju flyttat ifrån det huset som 

vi flyttade till i Y-byn och det känns ju ingenting. Alltså det spelar verkligen 

ingen roll att det är nån annan som bor där nu för det har jag inga så 

känslomässiga kopplingar till alls. Men om pappa skulle flytta så skulle nog 

det bli jobbigt för det är alltså. När jag säger att jag ska åka hem så är det ju 

dit jag tänker att jag ska åka. Fortfarande. (skatt) 

J: Varför tror du att det är så? Hur kommer det sig? 

Hanna: Ja det är väl för att man, man är ju uppväxt där och man har nästan 

alla sina minnen därifrån eller så från tidig ålder, och det är min pappa som 

har byggt det huset så det är liksom ja. Det är väldigt starkt knutet till 

familjen och allting sånt som man gjort där… Helt enkelt. (Hanna)  

 

Detta att hemkänslan tenderar att knutas till barndomshemmet, åtminstone 

inledningsvis efter skilsmässan, stöds även i annan forskning om skilsmässobarn, 

bland annat i Öberg och Öbergs studie (Öberg & Öberg 2002:69). I andra 

berättelser framstår moderns bostad som hemma trots att denna inte utgörs av det 

ursprungliga hemmet från tiden före skilsmässan. Snarare är det i dessa berättelser 

främst moderns föräldraskap som lyfts fram som avgörande för hemkänslan. Låt 

oss studera Fridas berättelse om boendet efter separationen: 
�
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J: Kan du berätta lite hur det gick till när det bestämdes var du och din syster 

skulle bo efter skilsmässan? HUR bestämdes det?  

Frida: Jag tror vi bestämde att vi flyttade, mamma flyttade till en lägenhet 

och pappa bodde ju kvar i huset tills han skulle få det sålt då. Så i början 

bodde vi väl varannan vecka hos mamma och varannan vecka hos min 

pappa. Sen blev det väl att vi bodde väl, jag tror att vi bodde mer hos 

mamma än hos pappa. För vi hade ju liksom, då hade vi alla våra grejer hos 

mamma så kanske vi var varannan helg eller var det var. Min syster säger att 

det var oftare, men jag minns det mer som att vi var hos pappa liksom 

ibland. Vi hade alla våra grejer hos mamma. Vi hade våra kompisar där 

mamma bodde, och nära till skolan och så.  

J: Hur tror du att det kom sig att det blev så att ni bodde merparten hos 

mamma? Kommer du ihåg? 

Frida: Jag tror att jag VILLE det liksom. Min pappa han är väldigt sträng 

och mamma är mer snäll och förhandlingsbar om man säger, i den åldern. 

Jag var ju tolv och sen var jag tolv, tretton, fjorton och hade börjat ny skola 

på högstadiet och träffade nya kompisar, och då ville man gärna kanske gå 

på disco och sånt. Men min pappa han var, han var så orolig när vi skulle ut, 

han liksom sa ’Om ni inte är hemma prick klockan tolv så ringer jag polisen’, 

han var väldigt så sådär. Då kände vi liksom att vi är hos mamma, där kan vi 

i alla fall få vara ute liksom, där kan vi få ordentligt med mat och. Jag vet 

inte, det kändes mer som att mamma är nån slags, hon kunde, visste hur man 

skulle ta hand om oss på nåt sätt. Men pappa han kan ju inte laga mat. Så vi 

fick alltid såhär pizza eller grillad kyckling du vet, såna små grejer. Jag vet 

inte, men på nåt sätt så har alltid mamma varit den som var BÄST på att 

vara förälder på nåt sätt. Om man var tvungen att välja vem man skulle bo 

hos. (Frida)  

 

I Fridas berättelse framstår mammans föräldraskap som avgörande för varför hon 

ville bo mer hos modern, framför allt betonar hon starkt att modern var den bästa 

föräldern som kunde ta hand om henne och systern bäst. Hon exemplifierar det 

med faderns bristande matlagning och framhåller att maten hos honom alltid 

bestod av färdigmat. Dessutom talar hon om föräldrarnas olika syn på uppfostran, 

med andra ord kan faderns strängare regler tillsammans med moderns omsorg ses 

alltså som hennes förklaringar till varför hon och hennes syskon bodde merparten 

hos modern. Senare i intervjun återkommer hon till detta och betonar att trots att 

hon har trivts bra hos båda uppfattar hon ändå att det aldrig blev samma 

hemkänsla hos fadern. Att trivas och känna sig hemma behöver alltså inte alltid 
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betyda samma sak. Denna skillnad blir påtaglig i Carinas berättelse. Hon berättar 

att hon har trivts bra hos båda föräldrarna efter skilsmässan men att hennes hem 

var hos modern, vilket hon främst förklarar med att hon bodde mindre hos fadern. 
�

J: Det vi pratade lite om innan med boendet och hur du bodde. Men hur blev 

det rent praktiskt? Hade du eget rum till exempel hos mamma och pappa? 

Carina: Ja det hade jag. Hos mamma där hade jag ju liksom HEMMA så, det 

var hemma. Och pappa var ju hos pappa. /…/ Sen är det klart att jag hade 

MER hos mamma eftersom jag var hos pappa varannan helg så var det ju 

inte så mycket man hade där då.  

J: Mmm. Om du skulle, du sa att hemma var hos mamma, var det mer 

hemmakänsla då? 

Carina: Jo men det var det ju. Det var ju liksom där jag hade mina kompisar 

och det var där jag gick i skolan och i och med då att jag inte åkte till pappa 

på flera år då blev det ju liksom, då blev det ju hemma. Sen kändes det i och 

för sig, pappa bodde ju fint så det kändes väldigt, jag trivdes jättebra där. Jag 

kände mig väldigt hemma men jag var fortfarande hos pappa enligt min 

mening. Om nån skulle ringa och fråga ”Var är du?” så ”Jag är hos pappa!” 

(Carina) 
�

Carina konstaterar att hos mamma är det ”hemma”, hos pappa är det ”hos 

pappa” men hon påpekar också att hon fann sig väl tillrätta hos fadern. Vi kan 

också se att skolan och vännerna framstår som viktiga för hemkänslan för Carina.  
�

Andra berättelser präglas snarare av att hemkänslan återfanns hos både modern 

och fadern. Särskilt tydligt framkommer det i intervjun med Elin, som understryker 

att fastän moderns och faderns hem var väldigt olika kände hon sig ändå hemma 

hos båda. 
�

J: Om du skulle beskriva någon slags hemmakänsla hos föräldrarna. Hur var 

det? 

Elin: Ehhh. Nej, men alltså. På ett sätt så är det som jag sa om pappa, han är 

inte så ordningsam och liksom. Så på det sättet kan man ju säga att det var ju 

aldrig, det var ju aldrig riktigt mysigt hos pappa sådär. Så att man kände så 

åh, vad trevligt. Samtidigt som han och jag liksom kompade bra ihop så, 

socialt. Så det var inga problem, så det var inte så att man inte kände sig 

HEMMA där på grund av det att det inte var så mysigt. Men det kanske inte 

var så hemtrevligt så. Men… jag kände mig definitivt hemma och sådär. Och 
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det gjorde jag ju hos mamma också. Det var liksom aldrig att det kändes som 

om man var på besök eller så där. Utan det var, jag har alltid känt mig 

hemma hos båda. (Elin) 
�

Elin gör i sin berättelse en distinktion mellan hemtrevnad å ena sidan och den 

sociala relationen å andra sidan. Medan faderns bostad inte var lika ombonad och 

trivsam som moderns bostad betonar Elin att hon ändå kände sig lika hemma hos 

fadern eftersom de kom så bra överens.   
�

Öberg och Öberg framhåller att i deras intervjuundersökning med 50 vuxna 

skilsmässobarn berättade de flesta att de kände sig hemma hos såväl modern som 

fadern. Hemkänslan kan emellertid också förändras över tid, understryker 

författarna. Om en förälder bodde kvar i den gemensamma bostaden efter 

separationen kunde barnen i början känna sig mer hemma hos den föräldern, vilket 

sedan kunde förändras efter en tid (Öberg & Öberg 2002:69). I berättelserna i den 

här studien ter sig emellertid hemkänslan efter skilsmässan mer komplex. Som vi 

har sett tycks hemkänslan variera ganska mycket, vilket kan relateras till olika 

aspekter som till exempel föräldrarnas omsorg, att känna till regler i hushållet, den 

ursprungliga bostaden eller tillgång till eget rum, känslan av att våga ta för sig och 

de personliga tillhörigheterna. 
�

Förändringar över tid 

Det som också utmärker vissa berättelser är att intervjupersonerna berättar om att 

det har skett flera förändringar gällande deras boende under uppväxttiden, vilket 

vi har sett några exempel på ovan. Istället för en permanent lösning av boende-

situationen efter skilsmässan beskrivs snarare boendet i berättelserna som en 

process där olika händelser leder till att förändringar av boendet förhandlas fram. 

Förändring och omförhandling tycks med andra ord känneteckna dessa berättelser. 

Detta gäller, som vi såg tidigare, till exempel Emilie och Alexander som berättade 

att de bodde lika mycket hos båda föräldrarna men som senare valde att bo mer 

hos modern under en period, vilket de delvis förklarar med den splittring de 

upplevde och praktiska omständigheter.   
�

I Petras berättelse framträder det med särskild tydlighet hur hennes boende skiftade 

under uppväxten men av helt andra orsaker. Hon berättar att hon inledningsvis 

bodde kvar i den gemensamma bostaden, först en kort tid med modern och sedan 
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med fadern som flyttade in igen i det gamla huset. Efter en tid med konflikter med 

fadern valde dock Petra att bo med modern igen i hennes nya bostad. 

 

J: Det var alltså, om jag förstod dig rätt var det först din mamma som bodde 

kvar i det gemensamma huset.  

Petra: Mmm. 

J. Och sen blev det din pappa som bodde kvar. Och sen var det den 

lösningen så blev sen eller?   

Petra: Ja det blev det. Mamma skaffade ett annat hus, när hon flyttade ifrån 

pojkvännen.  

J: Men du bodde kvar hos pappa under den tiden? 

Petra: Ja, i alla fall i två, tre år. Sen flyttade jag hem till mamma. För jag och 

min pappa är alldeles för lika, så vi bara bråkade hela tiden.  

J: Okej, mmm. Under den här tiden, det var inte så att du bodde veckorna 

och sen helgerna hos någon? 

Petra: Nej, alltså. De andra, INTE min syster och jag, men de små pojkarna, 

de bodde. Nu ska vi se, en bodde hos mamma och en bodde hos pappa. Och 

sen på helgerna var bägge två hos mamma ena helgen och sen hos pappa 

andra helgen. Men jag och min syster fick göra lite som vi ville. 

J. Ja: 

Petra: Första tiden var jag väldigt osams med min mamma. Så jag var i 

princip aldrig hemma hos henne. (Petra) 
���

Petras boende har med andra ord förändrats flera gånger under uppväxtåren, vilket 

hon främst förklarar med att hon var osams med någon av föräldrarna. Tidigare i 

intervjun berättar Petra att bakgrunden till konflikten med modern precis efter 

skilsmässan var att hon gav mamman skulden för skilsmässan eftersom hon 

träffade en ny man efteråt. Under den tid då hon bodde hos den ena föräldern 

bodde hon knappt någonting hos den andra föräldern, vilket innebar att hon 

nästan inte träffade den frånlevande föräldern alls under vissa perioder. Petras 

berättelse karakteriseras alltså av ständiga konflikter mellan henne och 

föräldrarna, vilket har stor betydelse för hennes boende. En liknande berättelse 

återfinns hos Elin, som också berättar att hon valde att flytta till fadern efter 

ständiga bråk och konflikter med modern. Flytten till fadern föregicks av en 

diskussion mellan Elin, hennes mor och en vän till modern. 
�

J: Du bodde första tiden hos mamma men hur blev det sen? Du nämnde att 

din pappa fick en lägenhet.   
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Elin: Det ändrade sig inte på grund av att pappa fick en lägenhet, det 

ändrades på grund av att mamma och jag inte kunde bo ihop. För att vi gick 

ihop, det var katt och… alltså när jag kom i den åldern och blev tonåring, så 

vi bara rök ihop HELA tiden. Det var liksom, det gick inte. Det var liksom, 

både hon och jag bara… Vi var väl antagligen för lika, det gick inte. Det var 

som ett gemensamt beslut. Eller mamma, jag och en väninna till henne som 

jobbar med ungdomar och så där, vi satte oss ned och pratade. Och vi sa att 

’Det här går inte’, och jag sa att ’Jag tror att jag vill flytta till pappa’. Och 

hon bara ’Jag tror att det är en bra idé’. (Elin) 
�

Elin berättar vidare att hon senare valde att flytta tillbaka till modern, men då inte 

på grund av konflikter med fadern. Då framstår snarare hans brist på ordning i 

hemmet som avgörande för hennes val att flytta till modern. 
�

J: Hur mycket tycker du att du fick vara med och bestämma kring boende-

frågan? 

Elin: Alltså det tycker jag. Från där då, den första biten som jag inte riktigt 

minns då tror jag att det var naturligt att stanna hos mamma. Sedan var det 

ju i princip mitt beslut att jag skulle flytta. För det gick inte att vara, att bo 

med mamma liksom, det funkade inte. Så det var ju mitt beslut, gemensamt 

med henne också liksom. Och även sen när jag flyttade tillbaka från pappa, 

för sen flyttade jag efter några år (skratt) hos pappa så flyttade jag tillbaka 

till mamma. Och det var ju OCKSÅ mitt beslut. Det var ju men ’Nej, nu 

orkar jag inte längre, jag måste flytta igen’. Han bara ’Jaha, jajaja’. 

J: Hur kom det sig? 

Elin: Ja men det var ju såhär att pappa är lite oordningssam (skratt) och efter 

ett tag gick det mig på nerverna. Att det alltid var disk överallt, och liksom... 

Alltså han är ju världens mest toleranta person, så när jag var fjorton, femton 

så var det ju underbart att bo hos honom. För han liksom, det var aldrig 

några problem så. Men efter ett tag så blev det för mycket med all den här 

röran och aldrig ordning och reda. Och såna saker. Det var mer bara ’Nej nu 

vill jag flytta igen’. (Elin)  
�

Värt att notera i Elins berättelse är hennes beskrivning av en explicit förhand-

lingssituation i det första citatet, där hon, modern och vän till modern diskuterade 

konflikterna med modern och Elins boende. Hon beskriver det som att det 

resulterade i ett ”gemensamt beslut” att hon skulle flytta till fadern och under-

stryker på så sätt sin delaktighet i beslutet. Däremot saknas fadern helt i hennes 
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beskrivning av förhandlingssituationen, han tycks följaktligen frånvarande vid 

detta skeende. Elins förklaring till varför hon efter ett par år flyttade tillbaka till 

modern handlade dock snarare om faderns oordning i hemmet, vilket hon inte 

beskriver i termer av konflikter. Snarare tyder ”nu orkar jag inte längre” på att 

hon till slut inte stod ut med oordningen och valde att flytta till mammans mer 

ordnade hem. Som vi kan se tycks inte lojalitet med eller rättvisa gentemot båda 

föräldrarna avgörande för hennes boende, utan snarare är det Elins känslor och 

behov som beskrivs leda till båda förändringarna (jmf Wade & Smart 2003). 

Öberg och Öberg gör en distinktion mellan föräldrarelaterade förändringar och 

barnrelaterade förändringar i familjelivet efter skilsmässa, där det förra åsyftar att 

föräldrarna byter arbete eller träffar en ny partner eller liknande medan det senare 

åsyftar förändringar kopplade till barns förändrade behov (Öberg & Öberg 

2002:220). Elins berättelse om hur boendet förändrades kan alltså sägas motsvara 

det Öberg och Öberg benämner som barnrelaterade förändringar. 
�

Medan det i vissa berättelser, som exempelvis Elins, framstår som att intervju-

personerna fick möjligheter och utrymme av föräldrarna att göras delaktiga i 

beslutsfattandet om boendet framträder en helt annan bild i andra intervjuer. I 

dessa intervjuer betonas snarare att det var helt på barnens eget initiativ som detta 

fördes upp på agendan. 
�

J: Mmm. Hur mycket fick du själv vara med och bestämma om boendefrågan 

tycker du? 

Petra: Ehhh. Jag tycker snarare att jag TOG mig, jag vet inte, att jag tog 

initiativ inte att jag FICK. För jag, jag tyckte då att det var mammas fel allt-

ihop eftersom hon hade ju skaffat en ny pojkvän, det var säkert hon som var, 

det var hennes fel alltihop. Så jag skyllde allting på mamma. Och därför så 

ställde jag mig på pappas sida. Just då i alla fall.  

J: Du säger att du tog, det var inte så att de frågade dig? 

Petra: Nej, nej. De bestämde och jag sa ’Såhär är det. Så här tänker jag göra’. 

(Petra) 
�

Som vi kan se i Petras utsaga uppfattar hon att hon aldrig blev tillfrågad av sina 

föräldrar om boendet utan hon understryker snarare starkt att det var hon själv 

som krävde att få vara delaktig i besluten om förändringar av boendet. 
�

I flera berättelser framträder ungdomstiden eller tonårstiden som viktig för 

förändringarna av boendet, men också viktig för relationerna till föräldrarna. Vissa 
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berättelser utmärks av att intervjupersonen berättar att tonårstiden innebar att de 

valde att bo allt mindre hos fadern. Genom att intervjupersonens sociala nätverk i 

form av vänner, skola m.m. fanns i närheten av moderns bostad beskrivs den 

bostaden mer lockande. I intervjun med Jacob berättade han, som vi såg tidigare, 

att han betraktade det som en självklarhet att han skulle bo hos sin mamma efter 

hans föräldrars skilsmässa och att han bodde hos fadern varannan helg. I hans 

berättelse nedan framstår det tydligt hur boendet påverkades av det sociala livet 

under tonåren:  
�

J: Ja jag förstår. Men hur länge blev det den här lösningen att du bodde hos 

mamma och varannan helg hos pappa? 

Jacob: Fjorton, femton. Tills alla kompisar ville att man skulle ses på helgen. 

Då ville man inte åka ut dit på helgerna längre. Då var det mycket roligare 

att vara med alla vänner. (Jacob) 
�

Eftersom vännerna främst återfanns där modern bodde påverkade det också Jacobs 

boende, menar han eftersom det resulterade i att han avstod från att åka till fadern 

på helgerna. I andra berättelser framstår intervjupersonens dåvarande pojkvän som 

en viktig orsak till att umgänget med fadern blev mindre under tonårstiden. 

Tidigare forskning har framhållit barnens vänner som det kanske viktigaste 

emotionella stödet för skilsmässobarnen efter skilsmässan (jmf Butler 2003:153f). 

Detta är emellertid inte ett centralt tema i berättelserna i den här undersökningen. 

Vänners betydelse som stöd berörs ytterst marginellt i intervjuerna. Men å andra 

sidan har studiens fokus inte lagts på dessa relationer utan främst på föräldra-

barnrelationen samt relationen mellan barn och föräldrars nya partners och deras 

eventuella barn.  
�

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan vi dra slutsatsen att berättelserna om organiseringen av 

boendet efter skilsmässan kan delas in i tre olika beskrivningar. För det första 

utmärks vissa berättelser av att boendelösningen efter skilsmässan framstod som 

självklar och naturlig, vilket sammanfaller med av en frånvaro av öppna 

diskussioner mellan föräldrarna som de intervjuade som barn hade någon vetskap 

om. Det ”naturliga”, enligt de intervjuade, bestod i att bo mest med modern efter 

skilsmässan. Att ord som självklarhet, givet, och naturligt används i dessa 

berättelser för att förklara boendelösningen som upprättades efter skilsmässan 

tyder på att moderskapet har andra villkor än faderskapet. Här framstår med 
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andra ord modern som den mer självklara föräldern men också den ursprungliga 

bostaden tycks ha avgörande betydelse. Dessa beskrivningar tyder på under-

förstådda, tysta överenskommelser om barnens boende som resultat av implicita 

förhandlingar snarare än explicita förhandlingar. Att moderns föräldraskap 

beskrivs i termer av självklarheter etc. kan tolkas som att moderns föräldraskap ses 

som ett icke förhandlingsbart eller ovillkorligt medan fadern, på grund av 

förvärvsarbete och fritidsintresse, tycks kunna förhandla sig ur vissa av för-

äldraskapets element. Faderskapet tycks därför mer villkorligt i berättelserna (jmf 

Sjöberg 2000). Här tycks normativa föreställningar om moderskap och faderskap 

vara starkt närvarande. Smart och Neale menar, i sin studie av föräldrar efter en 

separation, att: 
�

/…/it’s important to realize that it is how motherhood and fatherhood is 

perceived and experienced that will have a major impact on how parents 

negotiate over their children after separation (Smart & Neale 1999:56).  
�

För det andra beskrivs det i andra berättelser som närmast självklart att barnen 

skulle bo ungefär lika mycket med båda föräldrarna efter separationen, vilket kan 

ses mot bakgrund av såväl den svenska jämställdhetsdiskursen som policyn att 

”barns bästa” handlar om barns rätt till båda föräldrarna. Varannan vecka, två 

veckor i taget eller tre dagar åt gången – samtliga lösningar kännetecknas av 

barnens delade vardag med båda föräldrarna och detta utgör alltså den andra 

typiska beskrivningen som återfinns i berättelserna. 
�

Den tredje beskrivningen, som egentligen skär genom de övriga två, handlar om 

ständiga förändringar och omförhandlingar av boendelösningarna. Det anges ett 

antal olika skäl till att deras boende förändrades men klart är att de intervjuade 

beskriver boendelösningar som var långtifrån permanenta. Medan några beskriver 

att förändringarna, som föranleddes på initiativ av barnet, var relativt oproble-

matiska återger andra en bild av förändringar av boendet som mycket känsliga där 

barnets lojalitet med båda föräldrarna framstår tydligt. I båda dessa fall kan vi med 

Öberg och Öbergs ord tala om barnrelaterade förändringar, vilka är kopplade till 

barns utveckling och behov (jmf Öberg & Öberg 2002:220f). Andra förändringar 

av boendet som beskrivs tycks mer kopplade till föräldrarna, till exempel att en 

förälder börjar förvärvsarbeta på en annan ort eller att de träffar en ny partner. 

Det är inte omöjligt att vissa förändringar i berättelserna kan beskrivas som 

barnrelaterade, det vill säga att det var på barnets initiativ som förändringen 

gjordes, men att det ändå bottnar i en föräldrarelaterad förändring. En förälder 
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kan till exempel välja att flytta till en annan ort, vilket kan leda till att barnet 

senare väljer att tillbringa mindre tid hos den föräldern.  
�

Den tredje typiska beskrivningen har stora likheter med såväl individualiserings-

teorierna som familjepraktiker och doing family (Smart & Neale 1999). Det 

berättelserna utmärks av, i detta avseende, kan förstås som uttryck för ständiga 

förhandlingar och omförhandlingar efter skilsmässan. Det finns inte givna 

ordningar, utan de måste på olika sätt förhandlas fram och omförhandlas över tid. 

Det tyder också på att familjepraktikerna är flytande och föränderliga (Smart & 

Neale 1999:22). Lojaliteten mot föräldrarna, vilket kan exemplifieras med att inte 

välja någons sida eller att inte våga säga sin mening med risk för att såra en 

förälder, kan också förstås utifrån rättvisa och utgör en viktig aspekt som kan 

begränsa barns delaktighet i förhandlingarna (jmf Wade & Smart 2003, Sjöberg 

2000).   

 

Bilden som framträder av barns delaktighet i förhandlingarna om boendet är dock 

komplex. Å ena sidan beskrivs i vissa berättelser att föräldrarna har diskuterat, 

ibland tillsammans med barnen, hur boendet ska bli efter skilsmässan, vilket tolkas 

som att de intervjuade uppfattar att det har skett relativt explicita förhandlingar 

mellan föräldrarna och ibland barnen. Medan vissa av de intervjuade menar att de 

i hög grad blev tillfrågade och fick delta i beslutsfattande, beskriver andra hur de 

själva fick kämpa för att göra sin röst hörd och bli lyssnad på i diskussionerna. Å 

andra sidan beskrivs i andra berättelser mer implicita överenskommelser mellan 

föräldrarna om boendet, där barnets möjligheter till delaktighet tycks mindre eller 

närmast obefintliga. 
�

Slutligen kan vi också konstatera att hemkänslan har betydelse för boendets 

organisering efter skilsmässan. Här tycks såväl kännedom om regler och normer i 

vardagen, som tillgången till eget rum avgörande men också det ursprungliga 

hemmet. Andra centrala inslag i beskrivningarna om hemkänslan var de 

intervjuades känsla av att kunna ta för sig i hushållet, var de hade sina personliga 

tillhörigheter, men också kvalitén på föräldraskapet. Denna konklusion stämmer 

väl överens med Sjöbergs slutsatser om yngre skilsmässobarns hemkänsla (Sjöberg 

2000:142). I nästa kapitel fortsätter jag att diskutera den nya organiseringen av 

familjelivet efter skilsmässan, med fokus på föräldraskapets omvandling och/eller 

reproduktion. 
�
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8. Omsorgsarbete, ansvar och beslutsfattande  

�

Hittills har jag diskuterat vissa aspekter som rör den nya organiseringen av 

familjelivet efter separationen och primärt det som har rört boendet. En central del 

i organiseringen av familjelivet efter skilsmässan handlar om hur föräldrarna delar 

upp ansvaret för barnet efter separationen och hur denna arbetsfördelning har 

förhandlats fram. Det kan också uttryckas som ansvaret för de vardagliga 

praktikerna i familjelivet, så kallade familjepraktiker, och det är detta som 

föreliggande kapitel behandlar (Morgan 1999, Smart & Neale 1999). Familje-

praktikerna, det vardagliga livet, är avgörande för hur familjerelationerna 

omskapas efter skilsmässan. Giddens framhåller, som vi har sett, att efter en 

skilsmässa skapas goda möjligheter att åstadkomma en ny ordning av familjelivet 

som är fri från traditionella könsroller och traditionella moders- och fadersroller 

(Giddens 1997:209f). Uttryckt på ett annat sätt skapar skilsmässan, enligt Giddens 

teori, ett visst förhandlingsutrymme på ett annat sätt än tidigare för föräldrarna. 

En något mer problematiserande ingång finner vi hos Beck och Beck-Gernsheim 

som bland annat framhåller att det ofta rör sig om kamp och konflikter när den 

nya ordningen ska förhandlas fram eftersom det uttryckligen är två individer med 

olika intressen och krav som ställs mot varandra i förhandlingarna i efterspelet av 

skilsmässan. Dessutom betonar de att kvinnor fortfarande gör merparten av hem-

arbetet och tar det största ansvaret för barnens omsorg (Beck & Beck-Gernsheim 

2001:56). Poängen i individualiseringsteorierna är likväl att den organisation av 

familjelivet som upprättas efter en separation inte betraktas som given utan måste 

förhandlas fram.   
�

Smart och Neale har utvecklat en typologi om föräldraskap efter en separation och 

framhåller att omsorgen om och ansvaret för barnen kan delas in i två element, 1) 

föräldrarnas omsorg och omvårdnad om barnet (parental care) och 2) föräldrars 

auktoritet över barnet (parental authority) (Smart & Neale 1999:56). Medan om-

vårdnad handlar om både fysiskt och emotionellt arbete som del i barnets 

uppfostran och inkluderar vardagliga praktiker som matande, inköp av kläder, 

badande, läxhjälp, påklädande etc. refererar föräldrars auktoritet snarare till hur 

beslutsfattandet om frågor som rör barnets uppfostran delas mellan föräldrarna. 

Om föräldrarna delar på ansvaret för den ena aspekten innebär det inte 

nödvändigtvis att de också delar på den andra. Utifrån detta urskiljer Smart och 

Neale tre olika sätt att hantera föräldraskapet efter skilsmässan, vilka de har funnit 
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i sin studie av föräldrar som har separerat. Det första benämns co-parenting�	, 

vilket karaktäriseras av två (lika) delaktiga föräldrar som delar på såväl 

omsorgsarbete som beslutsfattande över barnet. Jag har översatt det till delat 

föräldraskap. Med andra ord delar föräldrarna på både omsorg och auktoritet 

över barnen och explicita förhandlingsprocesser är utmärkande för dessa familjer. 

Det andra, custodial parenting, utmärks av att omsorgen i viss mån delas mellan 

föräldrarna men att barnet bor hos en förälder (vanligtvis modern), vilken också 

tar det största ansvaret. Den andra föräldern fungerar mer som besöksförälder eller 

helgförälder. I dessa familjer återfinns beslutsfattande främst hos den förälder som 

barnet bor hos och föräldrarna träffas sällan för att diskutera frågor som rör 

barnet. Det tredje sättet kallar de solo parenting, vilket jag benämner ensamt 

föräldraskap, och som begreppet antyder karaktäriseras dessa familjer av att en 

förälder ensam har ansvar för såväl omsorgsarbetet som besluten över barnet. 

Smart och Neale betonar dock att organiseringen av föräldraskapet kan komma att 

ändras över tid, det vill säga det är inte alltid att den ordning som uppstår direkt 

efter skilsmässan förblir oförändrad (Smart & Neale 1999:56ff). Snarare bör 

föräldraskap efter skilsmässa beskrivas som en pågående process som är föremål 

för förhandling, omförhandling och förändring (Smart & Neale 1999:46f).  
�

Distinktionen mellan de två elementen i föräldraskapet, omsorgsarbete och 

föräldrars auktoritet och beslutsfattande, påminner för övrigt om mitt tidigare 

resonemang kring förhandlingar mellan föräldrar efter en separation, vilka kan 

delas in i dels frågor av praktisk karaktär, dels frågor som rör värderingar och 

uppfostran. De senare är dock i praktiken ofta sammanvävda. Smart och Neales 

distinktion och typologi är viktig och kompletterar individualiseringsteoriernas 

bild av föräldraskap efter en skilsmässa på ett fruktbart sätt. Typologin kommer 

därför att finnas med som en utgångspunkt i den följande diskussionen och 

ambitionen är att problematisera och utveckla den i förhållande till de vuxna 

skilsmässobarnens berättelser och den svenska kontexten.  
�

Arbetsfördelning före skilsmässan 

Efter en separation omskapas föräldraskapet, genom att både relationen mellan 

föräldrarna och relationen mellan förälder och barn förändras. Men konstruerande 

av föräldraskapet efter skilsmässa sker också i förhållande till exempelvis nya 

partners och framför allt mot bakgrund av organiseringen av familjelivet före 

������������������������������ ������������������
�
 Jag har valt att behålla de engelska begreppen i viss mån just i denna diskussion, eftersom det var 
svårt att finna tillfredsställande översättningar. 
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skilsmässan (jmf Smart 1999). Därför blir det viktigt att för att förstå hur 

intervjupersonerna uppfattar den nya organiseringen efter separationen också titta 

närmare på hur de beskriver föräldrarnas fördelning av hushållsarbetet och hur 

omsorgen om barnen fördelades före separationen. Uppfattar de intervjuade att 

föräldrarnas ansvars- och arbetsfördelning har transformerats eller reproducerats? 

I flera berättelser relaterar de intervjuade föräldrarnas omsorgs- och 

arbetsfördelning före skilsmässan till den nya organiseringen i familjerna efter 

separationen. Alexander berättar:  
�

J: /…/Om man säger innan skilsmässan. Jag tänker på städning, matlagning 

och inköp och såna saker. Vem gjorde, hur såg det ut? Vem gjorde vad? 

Alexander: Det var min mamma som gjorde det. För jag vet att när vi 

flyttade till pappa. Det har nog också att göra med det här vi pratade om 

tidigare med ett HEM, min pappa är inte så duktig på att laga mat. Alltså 

han kunde laga, han var inte såhär helt tafflig. Men det var lite så ’Vad vill 

NI äta?’ Medan min mamma hade kylen full och så ’Nu lagar vi korv 

stroganoff och nu lagar vi det.’ Medan min pappa var såhär ’Jaha nu ska vi 

gå till affären. Vad vill ni ha?’ Är man tio så vet man inte, ’Ja jag vet inte. Ris 

och nånting.’ Och så köpte han DET till den gången. Det var inte så att åka 

och storhandla. Han hade ju inte bil så det blev den här praktiska grejen 

igen.  

J: Ja. 

Alexander: Jag kommer ihåg att vi käkade mycket micropizza. Jag tyckte det 

var jättegott och han tyckte att det var bekvämt liksom att slänga in det i 

mikron. Så att matlagningen och städning och så uppfattar jag mer var på 

min mammas lott när de bodde ihop. När jag tänker tillbaks så måste det ha 

varit så, för att min pappa var lite sådär tafflig i köket. (Alexander) 
�

I Alexanders berättelse kan vi se hur han jämför tiden efter skilsmässan med hur 

det var före och han påpekar att det var modern som gjorde merparten av 

hushållsarbetet när föräldrarna bodde ihop, vilket fick konsekvenser för faderns 

matlagning efter skilsmässan. Det kan förstås som att arbetsfördelningen och 

föräldraskapet sett ur hans perspektiv på ett sätt reproducerades efter separationen. 

Jag tolkar hans utsaga som att skilsmässan klargjorde föräldrarnas tidigare 

hemarbets- och ansvarsfördelning för honom. I Alexanders berättelse framträder 

också en bild av två olika organiseringar i de respektive hushållen efter skils-

mässan. Medan modern, enligt Alexander, stod för långsiktig planering för 

matlagningen återfanns en mer improviserad ordning hos fadern. Han relaterar 
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också detta till känslan av ett hem, han tycks mena att skillnaden mellan hushållen 

kan bidra till att förklara att han kände sig mer hemma hos modern. Faderns sätt 

att inte planera långsiktigt innebar också, enligt Alexander, att barnen tillfrågades 

och gjordes delaktiga på annat sätt än hos modern. Det tyder på en annan 

dimension av barns delaktighet än vad som har diskuterats i tidigare kapitel. I vissa 

berättelser, som Alexanders, framstår barns delaktighet inte som odelat positiv, 

utan vi kan snarare förstå att de intervjuade uttrycker att de fått mer ansvar än de 

tycker att de borde ha haft. Jag återkommer till de olika dimensionerna av barns 

delaktighet i kapitel nio. I berättelserna om föräldrarnas arbetsfördelning fram-

träder två typiska beskrivningar, dels berättelser som beskriver en traditionell och 

könstypisk arbetsfördelning före separationen, dels berättelser som utmärks av 

beskrivningar av ett delat ansvar för hem och barn. Dessa två typfall kommer nu 

att diskuteras i de två följande avsnitten.  
�

Innan dess ska jag dock nämna några ord om hur arbetsfördelningen i svenska 

familjer generellt ser ut. Generellt sett så gör svenska kvinnor mer hemarbete än 

svenska män. Enligt SCB:s Tidsanvändningsundersökning arbetar kvinnor och män 

ungefär lika mycket, skillnaden är att kvinnor gör mer obetalt arbete (SCB 

2006:40). Kvinnor utför dubbelt så mycket hushållsarbete (tvätta, laga mat, diska, 

städa m.m.) som män, tidsmässigt sett. Hushållsarbetet är den mest tidskrävande 

hemarbetsaktiviteten (SCB 2003:87ff). Dessutom ägnar kvinnor mer tid åt 

barnomsorg än män (mata, tvätta, hjälpa, lägga barn m.m.) Män, å andra sidan, 

står för en större andel av det så kallade underhållsarbetet, det vill säga tomt-

skötsel, reparationer av hemmet osv. (SCB 2003:88,94). Med andra ord är 

könsarbetsdelningen fortfarande tämligen påtaglig i svenska familjer. Under senare 

decennier har kvinnor minskat sitt hemarbete kraftigt, däremot kan vi inte urskilja 

någon motsvarande ökning av mäns hemarbete (SCB 2003:19). 
�

Traditionell arbetsfördelning 

Att modern beskrivs som huvudansvarig för hemarbetet före skilsmässan är ett 

utmärkande tema i vissa berättelser. Sofie beskriver en traditionell arbetsdelning 

mellan hennes föräldrar före skilsmässan där modern ansvarade för allt hushålls-

arbete medan faderns gjorde en del sysslor utomhus:  
�

J: Om man skulle se relationen mellan dina föräldrar i relation till jämställd-

het, hur skulle du beskriva det? 
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Sofie: Nej det skulle man inte kunna kalla jämställdhet. Min mamma har 

gjort ALLT hemma, pappa har gjort mindre om man tänker på hushålls-

arbete då. Pappa har ju då däremot pysslat ute, med bilen och såna saker.  

J: Mmm. 

Sofie: Men mammas jobb har tagit betydligt mycket mer tid. Pappa har 

aldrig lagat mat, har aldrig TVÄTTAT en enda tvättmaskin hemma. Han har 

aldrig städat, bäddat sängar, ingenting! (Sofie) 
�

I intervjun med Frida framträder också en tydlig könsarbetsdelning, hon berättar 

att hennes mamma var hemmaarbetande under större delen av hennes uppväxt och 

gjorde nästan allt hushållsarbete.   
�

J: Du har varit inne lite på det att de hade olika roller, kan du utveckla det 

lite? 

Frida: Ja, mamma har alltid varit. I bra många år var hon hemmafru. Pappa 

är så utbildad och alltid haft bra jobb så han har väl sagt hela tiden sen hon 

flyttade hit, ’Du behöver inte jobba. Du kan vara hemmafru, det är bra att 

vara hemmafru och vi har stort hus. Vi har mycket tvätt och städning kan 

man alltid hålla på med.’ Men sen efter, det var väl efter ja, det var väl tre 

fyra år innan dess som mamma ville. Då gick hon på Komvux och läste 

svenska. Sen ville hon utbilda sig inom vården till undersköterska det gjorde 

hon när jag var tio, tolv år. Lite protester från pappa.  

J: Det var det? 

Frida: Att mamma pluggade och skulle börja jobba. Det tyckte han var 

onödigt på nåt sätt. Men jag tror mamma kände det att jag vill inte dra här i 

tio år till eller femtio år till liksom och bara städa hela dagarna och tvätta 

hela dagarna. Det tyckte hon var jättetråkigt, träffade man inga kompisar 

heller. /…/ Så märkte man av att hon alltid städade, lagade mat och tog hand 

om disken. Tvätt, de brukade hjälpas åt att tvätta men hon var alltid den 

som, huset är mitt. Pappas roll har alltid varit den som jobbar. Och tvättar 

bilen och sköter trädgården och. Ja. Han gillar inte matlagning som sagt var. 

(Frida) 
�

Frida återger en bild av att modern gjorde allt i hemmet, utom tvätten som 

föräldrarna delade på, medan fadern hade försörjarrollen i familjen. Hon beskriver 

också att modern helt ansvarade för omsorgen om barnen. Med andra ord skildrar 

hon en typisk könsarbetsdelning, eller ”the male bread-winner family”. Hon 

antyder också att modern så småningom blev missnöjd med hemmalivet och 
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började studera men påpekar att det inte togs emot positivt av fadern. Senare i 

intervjun tar Frida avstånd från den könstypiska arbetsfördelningen och säger att 

hon absolut inte vill hamna i den rollen själv. Hennes citat nedan kan förstås som 

att hon positionerar sig själv mot moderns traditionella kvinnoroll som betraktas 

som negativ. 
�

/…/Det var verkligen den traditionella kvinnorollen liksom. Det hon skulle 

bry sig om det var verkligen hemmet och barnen. Och jag kan känna såhär 

ännu mer att det ska faktiskt vara rättvist här och vi ska städa samtidigt och 

när vi tvättar ska det inte vara jag som går ned varenda gång utan du ska 

också. Annars så får det vara liksom. Jag klarar inte av att hamna i mammas, 

vad ska man säga, historia, eller som hon hade det. Hon fick ta mycket skit. 

Hon fick göra allting liksom som inte vi andra ville göra. (Frida) 
�

Frida menade, som vi såg ovan, att hennes pappa inte tyckte om matlagning och 

Alexander kallade sin pappa ”lite sådär tafflig i köket”. I intervjun med Erik 

berättar han om att ”farsan är ju väldigt, väldigt praktisk” som förklaring till att 

han gjorde vissa, typiskt manligt märkta, sysslor medan modern gjorde mer 

hushållsarbete och Emilie förklarar i sin intervju att ”jag förstod väl ganska snabbt 

[efter separationen] att pappa var väl inte så bra på det här med att tvätta”. Detta 

innebär att de intervjuade på olika sätt åberopar personliga egenskaper, intressen 

eller kunskaper hos föräldrarna (främst fäderna) som förklaringar till föräldrarnas 

arbetsfördelning såväl före som efter skilsmässan. Inom genusforskningen har detta 

diskuterats av bland andra Hanne Haavind (1985) och Carin Holmberg (1993:61) 

som framhåller att såväl kvinnor som män strävar efter att dölja den manliga 

överordningen, som inte längre uppfattas som legitim, genom att hänvisa till 

personliga egenskaper och individuella olikheter för att förklara skillnader och 

maktasymmetrier i förhållandet. Med andra ord kan intervjupersonernas 

refererande till föräldrarnas olikheter i personlighet, karaktärsdrag och intresse 

förstås delvis utifrån detta (jmf Öberg & Öberg 2002:66).  
�

Medan Frida beskrev sin mamma som hemmafru innan skilsmässan, återfinns i 

andra berättelser bilden av modern som gjorde merparten av hemarbetet samtidigt 

som båda föräldrarna förvärvsarbetade. Sebastian berättar följande, som svar på 

frågan hur han ser på jämställdhet i förhållande till sin barndomsfamilj.   
�

J: Hur ser du på jämställdhet i förhållande till din barndomsfamilj? 

Sebastian: Alltså hur det var i min uppväxt liksom? 
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J: Ja. 

Sebastian: Ja gud. Jag vet faktiskt inte. Det är svårt. Man reflekterar inte så 

mycket om sånt när man är liten eller nånting sånt. Men. Jag tror nog att det 

var, gud jag vet inte jag tror man var nog ganska blind, det var nog ganska 

uppdelat ändå vem som gjorde vad hemma, hemma och sånt där. Det märkte 

jag ju just i samband med skilsmässan med matlagning och allting sånt där. 

’Jaha nu är vi hos pappa, pasta och bacon idag (skratt) idag igen’. Men alltså 

det var. Det var kanske just sånt, det var mamma ändå som gjorde i köket 

just matlagning och allt sånt. Och pappa med bilen och så det var nog 

ganska, men… ja. det är svårt att säga nåt relativt, eftersom man inte är upp-

växt med andra föräldrar kan man ju inte jämföra med nånting. (Sebastian)  
�

Sebastian relaterar följaktligen även han arbetsfördelningen mellan modern och 

fadern före skilsmässan till hur organiseringen blev efteråt. Sebastian beskriver 

också en könstypisk fördelning av sysslorna, fadern skötte bilen och modern 

matlagningen. Ordvalet ”det märkte jag ju just i samband med skilsmässan med 

matlagning” etc. kan förstås som att den traditionella könsarbetsdelningen mellan 

föräldrarna tydliggjordes för Sebastian vid separationen.   
�

Delat ansvar för hem och barn 

I andra intervjuer betonas emellertid båda föräldrarnas delaktighet i hus-

hållsarbetet och omsorgen om barnen före skilsmässan, trots att modern ändå 

tycks beskrivas som lite mer ansvarig. I intervjun med Hanna tydliggörs en sådan 

beskrivning. 
�

J: Hur var det med hushållsarbetet, vem gjorde vad? Var det samma där? 

Hanna: Det var väl ganska lika, pappa brukade laga mer mat tror jag 

faktiskt för han är mer intresserad av laga mat än vad mamma är. Men det 

var nog liksom rätt så lika men ja om det är sådär att det blir disk kvar så är 

det förmodligen mamma som kommer ta det för hon är en sån som gör 

saker. Pappa är mer så att det spelar ingen roll om det står en massa disk. 

Lite så tror jag. (Hanna) 
�

Hon framhåller att hushållsarbetet var ganska jämt fördelat mellan hennes 

föräldrar innan skilsmässan, men understryker också att modern är ”en sån som 

gör saker”. Det är tydligt hur hon relaterar arbetsfördelningen till hur föräldrarna 

är som personer, att fadern lagade mer mat hänvisas till hans personliga intresse 



156 jenny ahlberg ✍ Efter kärnfamiljen

för matlagning, medan modern ses som en person som tar tag i och får saker 

gjorda. I uppföljningsintervjun med Hanna uttrycker hon dock viss reservation mot 

beskrivningen av pappans matlagning.  
�

J:/…/Vi pratade ju lite om förra gången hur det var när dina föräldrar 

fortfarande bodde ihop och då sa du att din pappa lagade ganska ofta, eller 

ofta mat, medan mamma kanske diskade mer och så? 

Hanna: Mmm. Det tänkte jag faktiskt lite på, egentligen så vet jag inte om 

det verkligen var så eller om det är en efterhandskonstruktion.  

J: Både ock eller vilket menar du? 

Hanna: Ja att liksom. För att pappa lagar ju väldigt mycket mat NU och 

mamma är inte särskilt förtjust i att laga mat. Men egentligen vet jag inte om 

det VAR så att pappa lagade mer mat då. Eller att lagade mat då också, eller 

om det mer är nånting som han gör nu. Jag tror att det kanske så var det så 

att mamma lagade mat på vardagarna och pappa lagade mer på helger när 

man kunde göra nåt speciellt liksom. Mamma gör mer vardagsmat (Hanna, 

uppföljningsintervjun). 
�

Hanna tycks alltså modifiera sin berättelse vid uppföljningsintervjun och funderar 

på om det kan röra sig om en efterhandskonstruktion att fadern ofta stod för 

matlagningen före separationen. Men hon håller likväl fast vid att båda föräldrarna 

lagade mat, dock utifrån olika principer. Medan modern ansvarade för den 

vardagliga, rutinmässiga matlagningen stod fadern för matlagning vid särskilda 

tillfällen.  
�

I Elins berättelse finner vi en liknande beskrivning av föräldrarnas arbetsfördelning 

före skilsmässan: 
�

J: Mmm. Vi pratade också lite om tiden innan skilsmässan när ni bodde ihop 

allihop fortfarande. När det gällde hemarbete som städning, laga mat och så. 

Vem gjorde vad i hemmet då?  

Elin: Alltså vi, det har alltid varit ganska jämnt fördelat sådär, tror jag, 

hemma. Min pappa har alltid lagat mat och han har bakat bröd och såna där 

grejer (skratt), jag kommer ihåg från när jag var liten och jag hjälpte honom 

att baka bröd och… Just innan så tror jag inte, som jag minns det tycker jag 

inte att det var nån skillnad från hur det hade varit innan utan det var… Ja. 

J: Nej men jag tänkte under hela uppväxten. 
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Elin: Nej som sagt det har nog alltid varit ganska, som jag har uppfattat det 

att jag menar för mig har det inte varit konstigt att min pappa har 

dammsugit eller som sagt bakat bröd eller lagat mat. Han har alltid tyckt om 

att laga mat och såna saker. Och andra grejer, måste tänka… Hushållet, det 

är det jag tänker på städa och laga mat. 

J: Tvätta också. 

Elin: Ja tvätta, ja men allting sånt där har alltid varit jämnt fördelat tror jag. 

Ehh jämfört kanske med vad andra har. Det vet jag inte, det är såna 

antaganden som jag har. Som JAG har uppfattat det så tycker jag att det har 

varit väldigt jämnt fördelat vad de har gjort. Sen så kanske pappa har gjort 

lite mer med bilen om den har gått sönder för det, även om inte han är nån 

specialist så har han nog kanske kunnat lite mer än mamma om såna saker. 

(Elin)  
��

Elins bild är att föräldrarna delade ungefär lika på de flesta hushållssysslorna före 

skilsmässan. Liksom Hanna påpekar hon att fadern var intresserad av matlagning, 

det vill säga hon relaterar arbetsfördelningen till faderns intresse. Senare i intervjun 

berättar Elin också att fadern har varit föräldraledig och på det sättet deltagit i 

barnomsorgen, vilket hon ser som uttryck för att föräldrarna hade en jämställd 

relation före skilsmässan. Värt att notera i utdraget från hennes berättelse är dock 

hur hon relaterar sin bild av sin familj till andra familjer ”det har alltid varit jämt 

fördelat tror jag. Ehh jämfört kanske med vad andra har” (min kursivering). Det 

kan förstås som att hon snarare jämför med och positionerar sig mot andra 

familjers (mindre jämställda) arbetsfördelning, än att hon jämför föräldrarnas 

inbördes sysslor inom familjen.  

 

Arbetsfördelning efter skilsmässan 

Föräldrarnas arbetsfördelning efter skilsmässan kan också uttryckas som 

ansvarsfördelningen av de vardagliga praktikerna. Familjepraktiker, eller var-

dagliga praktiker, utgörs som vi sett tidigare till exempel av aktiviteter som 

matande, badande, påklädande, hjälp med läxor, matlagning etc., med andra ord 

olika praktiker som utgör den regelbundna vardagen (jmf Morgan 1996, 1999, 

Smart & Neale 1999).   
�

Nedan följer ett längre utdrag från intervjun med Emilie. Hon beskriver på ett 

tydligt sätt hur hon uppfattade föräldraskapet efter hennes föräldrars separation. 

Jag har valt att ta med ett något längre citat för att visa på komplexiteten i 
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intervjupersonens syn på föräldraskapet efter skilsmässan. Det illustrerar en 

beskrivning av två delaktiga föräldrar men också en tämligen könstypisk ansvars-

fördelning dem emellan. 
�

J: /…/Men tror du att det var nån av föräldrarna som fick mer sin vilja 

igenom när det gällde var ni skulle bo? 

Emilie: Jag tror egentligen att… Mamma egentligen hade nog helst, hade nog 

också velat flytta ifrån radhuset. För jag tror hon tyckte det var jobbigt att 

bo kvar i ett liv som hon hade haft med pappa med alla möbler och liksom 

allting sånt. Jag tror att hon tyckte det var lite jobbigt. Men å andra sidan så, 

så var det nog BÄST så, jag vet inte, de följde nog rollen att barnen skulle bo 

lite mer hos mamma för det var en trygghet så där. Så att… Hon har väl all-

tid varit den som alltid haft lite mer ansvar även om pappa har varit väldigt 

delaktig så har det alltid varit mamma ändå på nåt sätt. 

J: Som haft huvudansvaret? 

Emilie: Ja precis. Det har hon nog ändå varit./…/ 

/…/ 

 

J: Hur blev det sen när det gäller ansvaret för er barn? Var det samma 

mönster som var kvar eller blev det annorlunda? 

Emilie: Ja lite samma har det väl ändå varit, vi bodde ju mer hos mamma i 

början där. Så då var det ju att hon hade koll på, skulle vi köpa nya kläder, 

behövdes ny ryggsäck, friluftsdagen alla såna saker. All sån skolpost och alla 

såna saker kom ju hem till henne eftersom vi var skrivna där. Så hon fick ju 

det ansvaret automatiskt. Men sen har pappa alltid varit och skjutsat oss, 

skjutsat till idrottsaktiviteter, hämtat från pianolektioner och ja alltid gjort 

såna saker. Han har gjort mer aktiviteter och hittat PÅ saker skulle jag gissa 

att vi har… Vi har åkt skidor med honom, han har varit ute och lekt med 

oss. Han har kanske varit mer aktiv med oss medan hon har tagit lite mer 

föräldraansvar tror jag.  

J: Mmm. Jag tänkte på såna saker som tvätt. Vem tvättade era kläder till 

exempel? 

Emilie: Det gjorde väl… Ja vi har alltid haft lite kläder på båda ställen och så 

de kläder jag tycker bäst om, mest om har alltid flyttat med liksom i den här 

klassiska resväskan. Så att pappa har alltid tvättat också. Ehhh… Ja. jag för-

stod väl ganska snabbt att pappa var väl inte så bra på det här med att tvätta 

så jag har väl tagit det som jag var lite RÄDD om och låtit mamma tvätta. 

Det har varit, jag tror han var ganska ovan när han flyttade från mamma 
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faktiskt med såna saker, det var nog ganska mycket mamma som skötte det. 

Pappa har lagat mat och bakat och sådär, men städa och tvätta, det har nog 

varit mammas grej tror jag. (Emilie) 
�

Emilie, som bodde ungefär lika mycket hos båda föräldrarna under uppväxten, 

beskriver modern som den som tagit merparten av ansvaret för barnen, framför allt 

gällande de vardagliga göromålen som hade med skola, inköp av kläder, tvätt etc. 

att göra. Detta förklarar hon delvis med att hon och systern bodde mer hos 

modern i början efter separationen. Samtidigt lyfter hon fram faderns delaktighet i 

omsorgen om barnen och i hushållsarbetet. Hon betonar dock samtidigt att 

modern ”alltid varit den som alltid haft lite mer ansvar”. Det är slående i citatet 

hur hon beskriver moderns och faderns olika roller efter separationen, där modern 

beskrivs som ytterst ansvarig för den vardagliga omsorgen medan fadern skildras 

som den aktiva föräldern som gör saker med barnen. Detta är något som 

diskuterats inom svensk familjeforskning och särskilt inom den så kallade 

mansforskningen. Studier har visat att män generellt fortfarande ägnar betydligt 

mindre tid åt barnen i hemmet än vad kvinnor gör (jmf SCB 2003:87,94f). Det 

tycks också vanligt att pappor ägnar sina barn avsevärt mer tid utanför hemmet, 

det vill säga genom olika fritidsaktiviteter och liknande (jmf Plantin 

2001:228,234). På det sättet kan fädernas delaktighet i barnens liv därför delvis 

förstås som närvaro i lekar och aktiviteter, medan mödrarnas delaktighet mer kan 

förstås i termer av vardagliga praktiker som rör barnets dagliga omsorg. Att 

umgänget med fadern ofta beskrivs i termer av olika aktiviteter är utmärkande för 

vissa berättelser, särskilt framhålls det i intervjun med Erik.  
�

J: Ja. Det var alltså så att du bodde hos din mamma, det var inte så att du 

bodde hos pappa på helgerna utan det var mer när det passade?    

Erik: Ja precis. Ja exakt. Det var inte nåt sånt uppstyrt liksom. Nej men 

helst… När man är i den åldern så vill man ju göra en massa saker själv 

också, man ville ju inte umgås så mycket med sina föräldrar då. Det är ju inte 

det man tycker är kul utan. Det var ju inte så att jag och morsan hittade på 

saker hela tiden utan det var ju ja, hon tyckte säkert precis som alla andra 

föräldrar med barn i den åldern att jag hängde mest på mitt rum. Och det var 

ju samma mot, med farsan, de grejer som jag gjorde med farsan… Eller jag 

kanske till och med gjorde mer saker med farsan än vad jag gjorde med 

morsan och det gör jag ju nästan fortfarande. Så att det är ju lättare kanske, 

eftersom att vi spelar tennis eller vad vi gör liksom. Håller på och mekar med 
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nånting. Det gör vi lättare tillsammans än vad jag och morsan gör. Vi har 

mer liknande intressen jag och farsan. (Erik)  
� �

Erik bodde ganska sporadiskt hos fadern efter skilsmässan och framhåller att efter 

hans föräldrars separation var det vanliga umgängesmönstret med fadern att han 

och hans pappa träffades och gjorde saker tillsammans. Detta, menar han, är ett 

mönster som håller i sig än idag när de träffas. I Eriks citat utgör aktiviteterna 

tämligen traditionellt manligt märkta aktiviteter och sysslor som mekande och 

sportande.  
�

I analysen av de vuxna skilsmässobarnens berättelser framträder något förenklat 

två olika arbetsfördelningar eller sätt att hantera föräldraskap efter skilsmässan, 

vilka kan relateras till Smart och Neales typologi. Det ena har jag benämnt delat 

föräldraskap efter skilsmässan, vilket kan sägas motsvara co-parenting. Den andra 

typen av arbetsfördelning som utmärker berättelserna har jag kallat modern som 

huvudansvarig, vilken snarare kan relateras till det Smart och Neale kallar 

custodial parenting eller solo-parenting (Smart och Neale 1999). Men det är, som 

vi ska se, en något mer komplicerad bild som framträder i berättelserna.  
�

Delat föräldraskap efter skilsmässan 

I vissa intervjuer framträder en bild av två delaktiga föräldrar efter skilsmässan 

som båda deltar i såväl den vardagliga omsorgen om barnet som beslutsfattandet 

om barnets uppfostran. Dessa berättelser stämmer följaktligen ganska väl överens 

med det som Smart och Neale (1999:58f) benämner co-parenting. Samtidigt finns 

det i dessa berättelser ibland antydningar om att moderns del i ansvaret för barnen 

var något större. Ett kännetecknande drag för dessa berättelser är att barnen har 

bott ungefärligen lika mycket hos båda föräldrarna. 
�

Alexander bodde ungefär lika mycket hos sin pappa och sin mamma efter 

skilsmässan, förutom en tid då han på eget initiativ bodde något mer hos modern. 

Han menar att båda föräldrarna har tagit del av hans uppfostran och omsorg 

under uppväxten. Båda har engagerat sig i hans skolgång men han poängterar att 
�

/…/Men jag uppfattar det som att det är mamma som har varit den, den som 

haft kontakt med lärarna. Det är mamma som de har ringt ifall det är 

nånting (Alexander).  
�



Efter kärnfamiljen ✍ jenny ahlberg 161

Det var också till modern han främst vände sig om det var någonting han behövde, 

påpekar han. Men trots det skildrar han ett delat föräldraskap efter skilsmässan. 

På liknande sätt uppfattar Elin att både modern och fadern tagit ansvar för såväl 

den vardagliga omsorgen om henne och hennes bror som beslut som gällde 

uppfostran. I citaten nedan illustreras detta genom hennes beskrivningar av tvätt 

och skolengagemang. 
�

Elin: Ehhh, alltså jag, när jag bodde hos mamma så tvättade jag hos henne 

för jag bodde ju bara hos pappa på helgerna. Och när jag bodde hos pappa 

så tvättade jag hos pappa för då bodde jag ju hos honom.  

/…/ 

J: Vem av dem gick på föräldramöten? Gick båda två eller var det nåt som 

nån av dem gjorde? 

Elin: Ehh föräldramöten…  

J: Ja efter de hade separerat. 

Elin: Det tror jag båda gjorde, men min pappa (skratt) har alltid varit 

engagerad i såna grejer. Sånt här ”Hem och skola” och vad nu allt hette. Så 

han, han var nog där... Han var nog ganska, jag vet inte om han var mer men 

jag minns att han var där i alla fall. Jag var ju typ tretton när de skilde sig, så 

det var ju i princip bara högstadiet kvar där. Egentligen tror jag att de gick 

båda två faktiskt, fast de var skilda så kom de ihop, alltså de kom inte ihop 

men alltså… 

J: De gick ändå samtidigt. 

Elin: Ja precis. Som jag sa var det alltid liksom att de pratade med varandra, 

kunde inte den ena så gick ju den andra. Så. (Elin)  
�

Elins bild är att föräldrarna har delat väldigt lika på omsorgsarbetet och 

beslutsfattande efter skilsmässan och påpekar, som vi kan se i slutet av citatet, att 

de alltid har kommunicerat med varandra. Elins berättelse återspeglar följaktligen 

till stor del det jag har kallat delat föräldraskap eller co-parenting, där ständiga 

explicita förhandlingar mellan föräldrarna är ett vanligt inslag (jmf Smart & Neale 

1999:59). I dessa berättelser beskrivs föräldrarna ha haft en regelbunden kontakt, 

genom dessa återkommande förhandlingar som är nödvändiga när båda tar 

ungefär lika mycket ansvar för barnet. Elin framhåller i sin berättelse att hennes 

föräldrar aldrig bråkade eller hade några konflikter, i andra berättelser om ett delat 

föräldraskap beskrivs dock emellanåt konflikter mellan föräldrarna. Emilies 

berättelse, som inledde avsnittet, utgör ett ytterligare exempel på delat för-
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äldraskap, trots att de vardagliga praktikerna efter skilsmässan också beskrevs som 

könade.  
�

Modern som huvudansvarig  

Andra berättelser präglas av att modern tydligt beskrivs som den huvudansvariga 

för både den vardagliga omsorgen om barnet och för beslutsfattandet kring barnet, 

medan fadern ses som betydligt mindre delaktig i barnets liv och tilldelas en perifer 

roll. Detta skulle följaktligen snarare vara förenligt med custodial parenting, eller 

till och med solo parenting (ensamt föräldraskap), som Smart och Neale talar om.  
�

För att se hur det senare kan beskrivas ska vi titta närmare på Jacobs berättelse. 

Han bodde huvudsakligen med sin mamma under hela uppväxten och åkte till sin 

pappa ungefär varannan helg. I följande utdrag berättar han relativt utförligt hur 

han ser på sina föräldrars roller under uppväxten.  
�

Jacob:/…/För att det är alltid morsan som har varit där och gnällt och tjatat 

och. Sen så idag kan man kanske man kan se på det hela att det är BRA att 

hon har gjort det. Det är ändå hon som har uppfostrat en.  

J: Känns det som att hon har fått uppfostrarrollen? Och din pappa nån 

slags…  

Jacob: Ja precis men så har det ju varit. /…/ 

 

J: Mmm. Om man skulle se då på ansvarsfördelningen mellan dem över dig, 

du bodde ju mest hos din mamma och så. Men hur gjordes tvätt och allt 

sånt? 

Jacob: Allt det där skedde ju hos min mamma. Så var det ju, eftersom man 

spenderade helgerna där och helgerna höll man inte på med läxläsning. Och 

skulle det vara, det har ju hänt att jag bott hos pappa i veckorna också när 

typ mamma var på jobbresa utomlands eller. Då har jag liksom bott där. 

Men det har ju liksom varit… Alltså på ett sätt förstår jag honom också för 

att det är ju liksom, jag tror det är svårt att kliva in och ta rollen alltså när 

man har blivit lite avsatt ändå. Alltså jag vet inte hur jag skulle reagera om 

jag skilde mig med min fru och typ, jag tror att det är svårt och, när du sitter 

där hela veckodagarna och barnet är hos mamma och hon TAR den läxrollen 

och det är hon som lagar all mat. Så har man helt fritt och bor singel och har 

inga barn runtomkring sig och så kommer det ett barn två dagar och är borta 

i tolv dagar, jag menar det är inte så lätt att kliva in liksom, helt plötsligt 
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sådär bara läxor. Framför allt inte när barnet var två och ett halvt år när det 

inte ens var läxor med i bilden. Jag tror att det är jävligt stor skillnad om 

man är typ man skiljer sig när barnen är sju, åtta, nio när det redan är på 

tapeten och finns läxor och sånt med i bilden. Så att egentligen skulle man 

kunna säga att min pappa har inte uppfostrat nåt barn. Det är lite den synen 

jag har./…/ 

J: Hur skulle du beskriva din pappas nya tjej, och din mammas träffade 

också en ny, plastpappa som jag tror du kallade honom. Har de tagit del av 

uppfostran och frågor som rörde dig? 

Jacob: Ja Hasse då, min låtsaspappa från det att jag var där från fem till elva 

nånting. Han var verkligen benhård, där var det riktigt strängt alltså. Så han 

är ju liksom, alltså han betydde ju mycket för mig också. /…/ Så att det är 

mest min mamma och min låtsaspappa som jag har, man kan säga att det är 

de som har uppfostrat mig. Fast han har mer varit såhär att poängtera att så 

här och såhär får du inte göra blablabla. Men fortfarande så, alltså han var 

inte bara dum i huvudet. Men alltså det är mycket den bilden man har av 

honom ändå. För han var väldigt sträng. (Jacob) 
�

Jacob är tydlig med sin bild av föräldrarnas roller efter skilsmässan, det är modern 

som stått för både uppfostran och den vardagliga omsorgen. Fadern har, menar 

han, inte alls tagit samma del i uppfostran eller i de vardagliga praktikerna, vilket 

Jacob förklarar med att det inte är så lätt att helt plötsligt ta ansvar när ”man blivit 

lite avsatt” som förälder (jmf Johansson 2003:163f). På det sättet överensstämmer 

Jacobs berättelse väl med konceptet ensamt föräldraskap (solo parenting), vilket 

utmärks av att ansvaret för såväl beslutsfattande som vardaglig omsorg finns hos 

den ena föräldern. Samtidigt visar citatet en annan viktig aspekt. Jacob framhåller 

också sin ”låtsaspappas” delaktighet i hans uppfostran. Begreppet ensamt 

föräldraskap eller solo parenting blir därför problematiskt i detta hänseende 

eftersom Jacob uppfattar att modern tillsammans med låtsaspappan har fattat 

beslut som rörde hans uppfostran. Modern tycks dock i stort sett ensam ha tagit 

ansvaret för den vardagliga omsorgen om barnen. Här finns det alltså fog för att 

diskutera och föreslå andra begrepp för att förklara detta föräldraskap. Sjöberg 

lyfter i sin studie (Sjöberg 2000, 2003) fram att föräldraansvaret och förhandlings- 

och beslutsprocesser efter skilsmässa kan delas in i tre familjesystem; den ”nya” 

mamma-barnfamiljen, den ”nya” kärnfamiljen och den ”nya” utvidgade familjen 

(Sjöberg 2003:87). Om vi använder Sjöbergs terminologi skulle Jacobs berättelse 

förstås som den ”nya” kärnfamiljen, där den biologiska pappan nästan ersatts av 

den nya ”styvpappan”, åtminstone i de vardagliga familjepraktikerna. Jag föreslår 
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att vi kan tala om ett delat föräldraskap mellan modern och låtsaspappan vad 

gäller beslutsfattande och uppfostran medan modern tycks ha tagit merparten av 

ansvaret för den vardagliga omsorgen. Att Jacob kallar moderns nya partner för 

”låtsaspappa” indikerar också att han ser honom som en slags förälder.  
�

I andra berättelser berättar de intervjuade att trots att de bodde med båda 

föräldrarna, vilka delade på omsorgen om barnen, var det främst modern som 

fattade besluten som rörde barnet.  
�

J: Vi var lite inne på det när vi pratade om boendet, du sa att ja att din 

mamma fick sin vilja igenom eller hade lite mer att säga till om. Om du säger 

generellt även i andra frågor, är det någon av föräldrarna eller din mamma 

som har haft mer att säga till om? 

Carina: Ja det är det. Mamma har väl haft veto (skratt) så att säga, jo 

mamma har ju bestämt. Så är det. 

J: I alla frågor? 

Carina: Jo det måste man nog ändå säga att mamma har, mamma har nog 

bestämt.    

J: Mmm. På vilket sätt har du märkt av det då? 

Carina: Ja det var en bra fråga, det var en svår fråga… Ja men i och med att 

det började som sagt redan när jag var liten att jag inte ville åka till pappa 

och mamma gick med på det liksom, det har ändå fallit sig naturligt att det 

är mammas ord som är lag på nåt sätt. Vad pappa säger kan alltid diskuteras 

om MED mamma.  

J: Mmm. 

Carina: Så har det varit. Och att hon har diskuterat det med mormor och 

morfar kanske mer än med pappa om vissa saker. (Carina) 
�

Carinas utsaga kan alltså ses som uttryck för custodial parenting (Smart & Neale 

1999), eftersom modern beskrivs som den som hade den avgörande rösten och 

fattade de flesta besluten som rörde Carina. Fadern har hela tiden varit delaktig i 

Carinas liv, betonar hon på andra ställen i berättelsen, men modern beskrivs som 

den huvudansvariga. Fadern har snarare fungerat som en helgförälder. Det som är 

särskilt intressant med Carinas citat ovan är att morföräldrarna beskrivs som högst 

delaktiga i hennes beslut som rörde hennes uppfostran. Senare i intervjun berättar 

Carina vidare att hennes morfar har lärt henne åka skidor, cykla, spela tennis m.m. 

och hon uttrycker det som att: ”morfar har ju varit väldigt mycket min pappa när 

min pappa inte var här”. När fadern bodde på en annan ort, menar Carina att 
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morfadern klev in och tog en föräldraroll med fokus på att göra aktiviteter med 

Carina. Här framstår alltså modern, med hjälp av morföräldrarna i första hand, 

som huvudansvarig för såväl de vardagliga praktikerna som beslutsfattandet. 

Fadern beskrivs mer perifer i Carinas berättelse, framför allt efter flytten till en 

annan ort.  
�

När Smart och Neale diskuterar det de benämner custodial eller solo parenting, 

menar de att dessa föräldrar sällan träffas för att diskutera om barnet (Smart & 

Neale 1999:62). I skilsmässobarnens berättelser i den här studien framträder inte 

samma tydliga resultat. Tvärtom beskrivs även föräldrar där modern tar det mesta 

ansvaret för barnen träffas för att diskutera frågor som rör barnet. Ett exempel på 

det är Fridas berättelse. Frida berättar att hennes föräldrar träffades i ett lusthus i 

närheten av moderns bostad för att diskutera frågor som rörde henne och systern. 

Frida betonar dock i sin berättelse att modern tog det största ansvaret för den 

vardagliga omsorgen om henne och hennes syster efter skilsmässan. 
�

J:/…/Då tänkte jag fråga när de hade skilt sig, vi pratade lite om arbetsför-

delningen dem emellan innan när de bodde ihop, att din mamma skötte 

hemmet och din pappa jobbade. Men hur blev det sen med tvättning och 

städning när de bodde på skilda håll? Vem tvättade era kläder till exempel? 

Frida: Då vi bodde ju mest hos mamma hela tiden, vi bodde varannan helg 

hos pappa. Så det blev att mamma tvättade våra kläder, ja det var hon som 

skötte om oss. Ehh ja mamma fick, hon började, hon jobbade då och fick 

betala sina egna räkningar och sånt där. Medan pappa när vi kom dit så, han 

kan ju inte laga mat så det… Vi fick alltid så där färdiggrillad kyckling och 

potatissallad och sånt där, det var väldigt. Han KAN ju verkligen inte göra 

nån mat så då måste man ju köpa nåt som var klart. Annars han är duktig på 

att städa och så, det funkade för honom. (Frida)  
����

Här beskrivs fadern inte lika perifer som i Jacobs berättelse ovan, men på liknade 

sätt framträder modern som den huvudansvariga för den vardagliga omsorgen om 

barnen och Frida konstaterar att ”ja det var hon som skötte om oss”. Moderns 

huvudansvar beskrivs ha gällt såväl den vardagliga, rutinmässiga omsorgen om 

barnen men också engagemanget i skolan.  
�

J: Mmm. Efter de hade skilt sig då när du var liten, vem av dem gick på för-

äldramöten i skolan och så? Gjorde de det båda två eller? 

Frida: Efter de skilde sig?  



166 jenny ahlberg ✍ Efter kärnfamiljen

J: Ja.  

Frida. Då gick jag i sjuan. Pappa hatade sånt där, han tycker inte om… 

”Hem och skola” är det värsta han vet.  

J: Om man säger kvartsamtal och typ utvecklingssamtal då? 

Frida: De gick ju inte tillsammans. Då gick jag väl med mamma mest tror jag. 

Mamma var mest med på såna grejer. Kommer ihåg när jag skulle välja 

gymnasiet då var hon med var det nåt möte. Pappa var inte så engagerad. 

Han hade inte tid, jag vet inte. Han orkade inte med sånt... Man kunde säga 

till mamma att ’Mamma du måste komma liksom’, då gjorde hon ju det. 

Pappa var mer sådär ’Jaha, måste jag verkligen komma?’ (Frida) 
�

Frida beskriver, som vi kan se i citatet, att hennes mamma var den som var 

involverad i barnens skolgång, fadern däremot beskrivs som att han saknade helt 

intresse och tid för att engagera sig. Citatets avslutade meningar är talande för 

detta sätt att förstå föräldraskapet. Medan Frida beskriver modern som att hon 

gick eftersom hon var tvungen, beskrivs fadern som den som förhandlade sig ur. 

Det kan följaktligen ses som ett tydligt exempel på det ovillkorliga (moderskapet) 

respektive villkorliga föräldraskapet (faderskapet). Medan det ovillkorliga för-

äldraskapet, vilket kopplas till moderskap, inte är förhandlingsbart, är faderskapet 

mer valbart och villkorligt på det sätt att fäder i högre utsträckning kan välja nivån 

för sitt föräldraskap (jmf Bekkengen 2002, Sjöberg 2000).  
�

Moderns huvudansvar för hemarbetet och omsorgen om barnen efter en skilsmässa 

diskuteras också i Sjöbergs studie av familjeliv efter separationer (Sjöberg 2000). 

Sjöberg beskriver det som att modern också blir chefsförhandlare och organisatör i 

dessa nya familjer vilka hon benämner länkade familjesystem. Mamman är den 

som tar det övergripande ansvaret för hushållsarbetet, samordnar familje-

medlemmarnas aktiviteter och den som barnen främst vänder sig till, framhåller 

Sjöberg (Sjöberg 2000:151). Modern tycks med andra ord bli en spindel i nätet i de 

nya familjeliv som organiseras efter en separation. Denna bild återfinns som vi har 

sett även i berättelserna i den här studien, även om beskrivningarna om moderns 

ansvar varierar något i de olika berättelserna. I vissa intervjuer beskrivs en väldigt 

tydlig arbetsfördelning efter skilsmässan där modern tar i princip allt ansvar för 

såväl omsorg och hushållsarbete som beslutsfattande angående barnens liv. I andra 

berättelser lyfts båda föräldrarna fram som delaktiga i familjepraktikerna, men 

modern tycks ändå ha haft något mer ansvar. Här finner vi också påtagliga 

kopplingar till Beck och Beck-Gernsheims teori om individualiseringen och den 

förhandlade familjen. Individualiseringen innebär som bekant att do-it-yourself-
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biografin karaktäriserar livet för individerna i senmoderniteten, vilket får 

konsekvenser för familjelivet i synnerhet i familjer efter en separation. Familjelivet i 

det senmoderna kräver med andra ord att familjemedlemmarnas olika biografier 

på något sätt hålls samman och samordnas, argumenterar Beck och Beck-

Gernsheim, vilket vanligen leder till att modern blir koordinatorn för detta 

samordningsarbete (Beck & Beck-Gernsheim 2001:90f). Detta blir särskilt tydligt i 

familjer efter skilsmässa.  
�

Nya partners delaktighet i föräldraskapet      

En stor förändring i processen efter skilsmässan är när barnets föräldrar träffar nya 

partners (jmf Moxnes 2003, Öberg & Öberg 2002:146, Smart m.fl. 2001:80). Det 

påverkar i allra högsta grad de sociala relationerna, och enligt Smart m.fl. gör detta 

att barnen får fundera på sina familjerelationer på ett nytt sätt (Smart m.fl. 

2001:80). Men hur beskrivs då dessa nya partners del i omsorgen och besluts-

fattande om barnen i de vuxna skilsmässobarnens berättelser?  
�

Som vi såg i Jacobs berättelse ovan menar han att hans mammas nya partner, som 

han under en längre tid bodde med, tog aktiv del i hans uppfostran och blev en 

slags förälder för honom. Han, låtsaspappan, beskrivs alltså som högst delaktig i 

föräldraskapet efter skilsmässan. I andra berättelser framträder dock föräldrarnas 

nya partners på andra sätt. Petra berättar till exempel följande om sin pappas nya 

partner: 
�

J: Deltog din pappas nya tjej i de diskussioner som rörde er barn?  

Petra: Mmm. Inte till att börja med men, så småningom när hon flyttade in 

och blev en del utav hushållet så var hon mer, mer delaktig i diskussioner. 

Inte om såna här, om veckopeng och såna där saker, utan mer. Ja, alla 

hjälper till att laga mat eller plocka in i diskmaskinen. Såna saker var hon 

med i. 

J: Vad tyckte du om hennes delaktighet i det, nu kanske det inte var så 

mycket frågor som rörde er men? 

Petra: Jag tyckte inte om henne alls. Jag tror att jag inte tyckte om henne där-

för att hon påverkade min pappa så mycket. Och jag vet att jag kände att 

han satte henne före nån annan. Och det tyckte jag inte om. Då vart jag 

jättearg. Så hon påverkade en hel del. (skratt) Fast jag tror inte att det hade 

så mycket med just HENNE att göra utan att det var någon ny.  Tror jag. 

(Petra) 
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��

Petras bild är följaktligen att faderns nya sambo med tiden blev allt mer delaktig i 

frågor som rörde de vardagliga praktikerna, men hon understryker också att hon 

inte var delaktig i beslut som rörde barnens veckopeng och liknande frågor som 

kan relateras till uppfostringsfrågor. Hon gör följaktligen en tydlig distinktion 

mellan olika typer av delaktighet. Citatet kan också illustrera hur känsligt det kan 

upplevas av intervjupersonerna när den nya partner tar del av deras liv. Detta 

framhålls också tydligt i intervjun med Hanna som berättar följande om sin pappas 

första sambo efter separationen med Hannas mamma.  
�

J: Vilken betydelse skulle du säga att hon fick, den första kvinnan i din 

pappas liv efteråt, vilken betydelse fick hon i er familj? Eller vilken roll fick 

hon? 

Hanna: Ja. (skratt) hon fick väl rollen som liksom bitchen som ingen tyckte 

om. (skratt) Alltså det är väldigt svårt att förklara. Men hon var väldigt 

speciell. Det var verkligen så där att hon var den klassiska som kom in och 

tyckte att hon skulle kunna BESTÄMMA över en. Och hon kunde prata om 

en när man var i rummet fast som om man inte var där, alltså prata med 

pappa då. (Hanna)  
�

I berättelsen framgår att Hanna hade oerhört svårt att acceptera att hennes pappas 

nya partner skulle vara med och fatta beslut som rörde barnen. Hon betonar starkt 

ordet ”BESTÄMMA” och använder också det föga smickrande ”bitch” för att 

beskriva hennes roll i familjen. Senare i intervjun med Hanna berättar hon att 

hennes pappa efter en tid bröt upp med sin sambo och så småningom träffade en 

annan kvinna som också tog del i barnens liv. Hon blev dock accepterad på ett helt 

annat sätt av Hanna och hennes syskon.  
�

/…/Men jag vet inte, men Pernilla gillade vi nog allihopa direkt så, så det blev 

liksom inte alls några problem och det är inte alls några problem att hon 

ehh… När hon kan bestämma lite över oss. För det inser man ju att de har 

ett liv liksom. Och i och med att de bor ihop och så så är det klart att hon 

måste vara med och ta beslut som rör hemmet liksom. (Hanna)    
��

Det är intressant att se hur olika hennes beskrivningar är av de två nya kvinnorna i 

faderns liv, medan den första beskrivs i tydligt negativa termer skildras den andra 

kvinnan enbart positivt. Men även om hon är betydligt mer positiv till Pernillas 

delaktighet i beslut, kan vi också se att delaktigheten tycks ha vissa gränser enligt 
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Hanna. Formuleringen ”hon kan bestämma lite över oss” (min kursivering) kan 

förstås som att ett visst inflytande är acceptabelt men ordet ”lite” antyder också att 

det finns en begränsning i delaktighetsgraden. Däremot tycks Hanna mena att det 

är självklart att hon är med och bestämmer om frågor som rör hemmet eftersom de 

bor ihop. I andra berättelser framhålls att föräldrarnas nya partners inte alls har 

varit delaktiga i de vardagliga praktikerna och barnuppfostran, vilket förklaras 

med att de inte har bott tillsammans med barnet. I kommande kapitel kommer jag 

att diskutera mer ingående hur föräldrarnas nya partners framträder i 

berättelserna, då med fokus på dels deras delaktighet i de vardagliga för-

handlingarna, dels hur de framträder i relation till de vuxna skilsmässobarnens 

familjekonstruktioner.  
�

Olika ordningar  

Ett utmärkande drag i vissa av berättelserna är att de nya ordningarna i moderns 

och faderns hem efter separationen ter sig ganska olika för intervjupersonerna, det 

vill säga de beskriver att modern och fadern hade olika sätt att laga mat, olika 

regler för mattider och delvis olika syn på uppfostran och på barnens delaktighet i 

besluts etc. Uttryckt på ett annat sätt framträder ibland olika vardagliga praktiker 

hos modern respektive fadern. I några berättelser skildras moderns hem som det 

oförändrade hemmet, där samma regler fortsatte gälla efter skilsmässan medan 

ordningen hos fadern beskrivs som en ny, mer oklar ordning. 
�

J: Såg det samma ut hos båda föräldrarna, eller skilde det sig åt hur mycket 

ni fick vara med och bestämma hos mamma respektive pappa? 

Alexander: Men det kändes som att hos mamma fanns det mer klarlagda, 

klarlagda liksom… Där visste man vad som gällde. Medan hos pappa var det 

nånting nytt. Det kanske var så att det var mamma som bestämde redan 

tidigare i förhållandet när de bodde ihop. Och att hennes grej fortsatte och 

sen pappas, ja hos pappa fanns det inga klara. Hos pappa var det lite mer att 

känna av, det var nåt helt nytt man visste inte vad som var. Man visste väl 

vad som var okej och sådär men det fanns inte samma traditioner att utgå 

från. Det gjorde det nog inte. De fortlevde nog med mamma. (Alexander) 
�

Att det uppfattades som en ny oklar ordning och oklara regler hos fadern 

framträder också i Helenes berättelse som påpekar att ”man visste inte hur saker 

fungerade” i fadern och hans nya sambos hushåll. Detta att de intervjuade 

upplevde att faderns hem inte präglades av samma fasta, upparbetade regler och 
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rutiner som hos modern, skulle kunna innebära att det fanns ett större 

förhandlingsutrymme och därmed större möjligheter för barnen att få inflytande 

över beslut hos fadern. Alexanders berättelse tyder på det, han berättar att han och 

brodern oftare tillfrågades om vardagliga beslut hos fadern. Å andra sidan 

indikerar Helenes berättelse snarast det motsatta, hon beskriver snarare en 

frånvaro av inflytande hos fadern och hans partner. Däremot beskriver hon 

återkommande familjemöten i moderns hem där hon och hennes systrar gavs 

möjlighet att göra sin röst hörda. En möjlig förklaring till denna skillnad är att 

medan Alexander bodde ungefär lika mycket hos båda föräldrarna, bodde Helene 

endast varannan helg hos fadern och hans nya sambo. Helene beskriver det som att 

hon mer var på besök hos fadern, hans sambo och hennes barn, medan Alexander 

delade vardagen med sin pappa eftersom han bodde där varannan vecka.   
�

Beskrivningar av en tämligen oförändrad ordning i moderns hushåll i vissa av 

intervjuerna samtidigt som modern beskrivs ta ett större ansvar för barnens 

omsorg i vardagslivet såväl före som efter skilsmässan kan, menar jag, tolkas som 

att de intervjuade åtminstone till viss del beskriver en reproduktion av arbets-

fördelningen mellan föräldrarna. Med andra ord beskriver de att de ordningar som 

fanns i familjerna före separationen tycktes fortleva i något nya skepnader även 

efter separationen. Det kan troligtvis också relateras till det som några intervju-

personer lyfter fram, nämligen att moderns hem beskrivs som i princip orört och 

oförändrat, medan faderns bostad var helt ny för barnen.  
�

J: Nej. Du var inne lite på det hur det blev rent praktiskt, att du sov i en 

utdragssäng [hos fadern]. Men hade du kvar ditt gamla rum hos mamma? 

Sofie: Ja ja. Det var helt… Huset hemma var i princip orört. Min pappa 

tog… Ja han tog inga möbler. Vad jag kommer ihåg såhär spontant…. Nej... 

Jo, han tog en soffa! (skratt) Men det var liksom det stod kvar orört hemma. 

Så det var ingenting som förändrades så. Och vi fick ju… Vad ska man säga, 

det var inte så att köpte nya till oss att ha, sen flyttade pappa vidare till ett 

annat hus och där fick vi varsitt rum då. Men de möbler vi fick där var arve-

gods han hade fått, det var inte så att vi tog, vi rörde aldrig HEMMA på nåt 

sätt. Det stod kvar. 

J: Om du skulle beskriva nån slags hemmakänsla? Var kände du dig hemma? 

Var det lika hos båda? 

Sofie: Nej nej. Onej. Absolut inte. Det var lite mera… Som ett rum hos 

pappa. Hos mamma var det ju liksom, det är där man är uppväxt det är där 



Efter kärnfamiljen ✍ jenny ahlberg 171

jag har bott hela mitt liv. Så att det blev ju ALDRIG en hemmakänsla hos 

pappa på det sättet. (Sofie)  
�

I Sofies citat framstår också den ursprungliga bostaden, vilken modern behöll efter 

skilsmässan, som oförändrad vilket tydligt relateras till hemkänslan. Det var ”som 

ett rum hos pappa” konstaterar Sofie. Ur detta perspektiv framträder den ”nya” 

organiseringen av familjelivet efter skilsmässan inte som särskilt ny, eftersom Sofie 

huvudsakligen bodde hos modern efter skilsmässan. 
��

Barns delaktighet i hemarbetet 

Ett tema som betonas i vissa intervjuer handlar om barns delaktighet i hus-

hållsarbetet och omsorgsarbetet efter skilsmässan, det vill säga intervjupersonerna 

berättar att de hjälpte till med såväl diskning och städning som passning och 

omhändertagande av syskon. Det utgör med andra ord en ytterligare aspekt av 

ansvaret för de vardagliga praktikerna efter skilsmässan. Låt oss titta närmare på 

hur Petra beskriver det. Petra, som var omkring elva år när hennes föräldrar skilde 

sig, har en äldre syster och två yngre bröder. 
�

J: Ja, du nämnde det att ni fick ta hand om småbröderna lite emellanåt. Fort-

satte det även efter skilsmässan att ni fick hjälpa till? 

Petra: Mmm det gjorde det.  

J: Kan du ge några exempel på vad ni fick göra? 

Petra: Min syster fick vara väldigt mycket barnvakt. Och när jag bodde 

hemma hos pappa så fick jag ofta laga mat och dammsuga och såna saker.  

J: Mmm. Hos pappa?  

Petra: Och sen när jag flyttade till mamma så gjorde jag väl inte så mycket. 

Då var det hon som gick och pysslade mest. Fast där hade vi diskdagar i och 

för sig. (Petra) 
�

I uppföljningsintervjun berättar hon mer:  
�

J: Mmm för det vad det jag tänkte fråga hur det blev efter skilsmässan. Nu 

bodde du ju en period bara hos pappa och sen bara hos mamma. Uppfattar 

du att du fick göra mer hos pappa? 

Petra: Ja jag fick ju mycket mer ansvar hos pappa. Men jag tror att det har 

mycket att göra med att det huset var JÄTTEstort och det var jättemycket 

saker man behövde göra. Och i och med att pappa jobbade skift så. Antingen 
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så sov han eller också var han på jobbet. Och när han var hemma tre-fyra 

dagar därimellan arbetsperioderna då gjorde ju han mycket. Mycket såna 

JOBBIGA saker som att klippa gräs och… Vad heter det, fixa buskarna och 

målade om och såna saker. Så jag gjorde väl ganska mycket VANLIGT hus-

hållsarbete tror jag. (Petra, uppföljningsintervjun) 
�

Medan systern fick ta hand om småsyskonen framhåller Petra att hon gjorde 

mycket hushållsarbete, främst hos fadern. Om vi studerar hennes betoningar i 

citatet kan vi se att hon förklarar sin stora del i hushållsarbetet dels med att det var 

ett stort hus med många sysslor som behövde göras. Dels understryker hon även 

faderns förvärvsarbete som en delförklaring till hennes hushållsarbete. Men det 

som kanske är mest påfallande i citatet är att Petra med eftertryck förklarar att 

hennes pappa utförde ”JOBBIGA saker”, vilket hon relaterar till utomhusarbete 

medan hon gjorde mer ”VANLIGT hushållsarbete”. För det första kan det förstås 

som en tämligen traditionell könsarbetsdelning. För det andra tycks det som att 

hon lägger en värdering av sysslorna. Utomhussysslor, vilka kan definieras som 

typiska manligt märkta sysslor, ses som jobbiga och krävande, medan sysslor som 

matlagning, städning, vilka snarare är kvinnligt märkta, tycks mindre jobbiga och 

betraktas vanligt hushållsarbete. Här kan vi följaktligen förstå hennes utsaga 

utifrån ett genusperspektiv, med andra ord att mäns och kvinnors arbete värderas 

olika. En möjlig tolkning är att Petra övertog en del av de sysslor modern tidigare 

hade gjort.    
�

I Helenes berättelse framträder en annan bild av hennes del i hushållsarbetet.  
�

/…/I början fick jag ta väldigt mycket ansvar hemma för eftersom mamma 

jobbade heltid och jag hade två yngre syskon, så jag hämtade först den ena 

på dagis och sen den andra från fritids, och sen var jag hemma och tog hand 

om dem till klockan nio på kvällen. Så då fanns det aldrig nån tid för nånting 

annat. Än att vara med dem. (Helene) 
�

Hon framhåller att hon fick ta ett stort ansvar för omsorgen av de yngre syskonen 

inledningsvis efter skilsmässan, vilket hon menar resulterade i att hon fick mindre 

tid för sina egna intressen. Till skillnad från Petras citat som främst lyfte fram 

hushållssysslor som matlagning, städning etc. framhåller Helene snarare att hon 

fick hämta och passa syskonen efter dagis. Det är i första hand i de kvinnliga 

intervjupersonernas berättelser som deras egen delaktighet i hemarbetet återfinns 
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men det förekommer också i männens berättelser, men då också på ett lite annat 

sätt. Eriks berättelse kan illustrera. 
�

J: Mmm. Om du skulle se på jämställdhet i förhållande till din 

barndomsfamilj INNAN skilsmässan? Var den jämställd? 

Erik: Ja det var väl så åttiotalsjämställd.    

J: Åttiotalsjämställd? 

Erik: Ja jag vet inte. Det var väl ändå uppdelat vem som gjorde vad liksom. 

Eftersom farsan är ju väldigt, väldigt praktisk så blev det ju att han gjorde de 

bitarna eller så. Det som man klassiskt kallar det manliga och kvinnliga att 

göra i hemmet. Utom frukosten, det var, farsan gjorde frukosten också. Och 

det brukar räknas till det, all mat brukar räknas till det kvinnliga. Men 

annars så ja så var det nog en klassisk uppdelning.  

J: Speglades det sig på nåt sätt även efter skilsmässan? Eller blev det en för-

ändring då?  

Erik: Nej det blev ju så att när jag bodde hos morsan att jag fick göra de 

grejerna som farsan hade gjort, förutom frukosten då. Eller fick och fick, jag 

tyckte det var kul att göra de grejerna ju. Det var det jag tyckte var, det är en 

av mina största hobbies det är att göra de grejerna precis.  

J: Till exempel? 

Erik: Inte klippa gräset kanske, mena att fixa och så. Man har ju fixat rätt 

mycket med huset och snickrat staket och såna grejer. Det är kanske inte 

någon daglig sysselsättning men ändå liksom. Ja.  

J: Mmm.  

Erik: Vad är den dagliga? Det är väl laga mat, städa och diska liksom och ja 

precis, det gjorde väl hon. (Erik)  
�

I Eriks berättelse kan vi se hur han beskriver att han efter skilsmässan åtog sig de 

uppgifter som hans pappa tidigare utfört, vilket främst rörde sig om utom-

hussysslor vilka är typiska manligt märkta sysslor. Det rör sig med andra ord om 

andra typer av sysslor jämfört med Helenes och Petras beskrivningar. Å andra 

sidan berättar Jacob att hos hans mamma var det en del av vardagen att han (och 

systern) hjälpte till med exempelvis disk, sysslor som snarare är kvinnligt märkta 

sysslor.  
�

/…/Hemma var de alltid sådär typ vissa dagar hade vi liksom typ plocka ur 

maskin, in i maskin, fixa det där, gör det. Det har alltid varit uppdelat på all-

ting, det har aldrig varit att min mamma har gjort allt och liksom skämt bort 
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oss på det sättet. Vi har alltid varit uppväxta med att har du ätit, då plockar 

du undan, du ställer det inte bara på bänken utan det ska in i diskmaskinen. 

Är diskmaskinen full, plocka ur den när du kommer från skolan. (Jacob)     
��

Den här undersökningen är inte emellertid den sortens studie att vi kan dra några 

slutsatser kring hur vanligt söners och döttrars deltagande i hemarbetet är, men vid 

en jämförelse med en svensk kvantitativ studie om barns delaktighet i hushålls-

arbetet, som bygger på material från Levnadsnivåundersökningar (Barn-LNU 

2000), tydliggörs vissa skillnader mellan pojkar och flickor i åldrarna 10–18 år 

(Evertsson 2001). Dels visar studien att det finns betydande skillnader mellan 

könen, det är vanligare att flickorna bäddar sin säng, lagar mat, diskar, städar, 

vattnar blommor etc. Pojkarna gör istället mer sysslor utomhus. Dels åskådliggör 

undersökningen att könsskillnaderna ökar med åldern, det vill säga att skillnaden 

mellan flickor och pojkar är som störst i övre tonåren. Värt att notera är också att 

vissa sysslor, som att ta hand om syskon och göra frukost, dock tycks vara lika 

vanliga hos pojkar som hos flickor. Ytterligare en aspekt som är särskilt intressant 

för den här avhandlingen är att Evertsson också har jämfört olika familje-

förhållanden. En slutsats som hon drar är att något fler barn i ombildade familjer 

utför hushållssysslor än barn som bor med sina två biologiska/adoptiv-föräldrar. 

Däremot tycks inte barn i ensamförälderhushåll göra mer hushållsarbete än barn 

med två föräldrar i hushållet (Evertsson 2001:269ff,281). Det som dock bör hållas 

i minnet är att barns del i hushållsarbetet är av en ganska liten omfattning, de allra 

flesta (70 procent av barnen) utför cirka 2 timmar eller mindre per vecka enligt 

studien (Evertsson 2001:271).     
�

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar min analys att föräldraskapets utformning efter skils-

mässa i viss utsträckning är avhängigt av dess utformning före separationen. Två 

typiska beskrivningar av föräldrarnas arbets- och omsorgsfördelning under tiden 

då de fortfarande bodde tillsammans kunde urskiljas i berättelserna; (1) traditionell 

arbetsfördelning och (2) delat ansvar för hem och barn. När det gäller förklaringar 

till föräldrarnas arbetsfördelning är det tydligt hur de intervjuade hänvisar till 

föräldrarnas olika intressen, karaktärsdrag och kunskaper som individer. Det kan, 

som annan forskning visar, delvis förklaras med att män och kvinnor tenderar att 

referera till personliga egenskaper för att förklara skillnader i relationer mellan 

kvinnor och i sin strävan att dölja den manliga överordningen (jmf Haavind 1985, 
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Holmberg 1993:61) och i detta avseende en traditionell könstypisk arbets-

fördelning.  
�

�

Som vi har sett präglas i synnerhet Giddens teori av en föreställning om att de nya 

familjer som skapas efter en skilsmässa har goda möjligheter till att frigöra sig från 

traditionella könsmönster och föräldraroller, med modern som huvudansvarig för 

hemarbete och omsorg om barnen och fadern som den försörjande, som en del i 

framväxten av den rena relationen (Giddens 1997:209f). Det finns alltså, tycks 

Giddens påstå, efter en skilsmässa goda förutsättningar till demokratiska 

familjerelationer som präglas av beslutsfattande genom kommunikation, livslånga 

föräldrakontrakt, jämlikhet, delat föräldraansvar etc. (Giddens 1998:103ff). Beck 

och Beck-Gernsheim framhåller på liknande sätt att individualiseringen innebär ett 

frigörande från de traditionella könsrollerna men intar en mer försiktig hållning 

och menar att kvinnors position fortfarande utgör en mellanposition och att 

kvinnor fortfarande gör merparten av hemarbetet och tar ansvar för barnens 

omsorg (Beck & Beck-Gernsheim 2001:56). De framhåller också, till skillnad från 

Giddens, att föräldrarnas relation fortsätter efter skilsmässan i vad de kallar post-

marital parenthood (Beck & Beck-Gernsheim 1995:148). Gemensamt för teorierna 

är att de framhäver att de nya familjerelationer och organiseringar av familjelivet 

som upprättas efter en separation måste förhandlas fram och att familjelivet efter 

skilsmässan präglas av ständiga omförhandlingar.  
�

Den bild som min analys visar utifrån berättelserna är en komplex sådan, som 

åtminstone delvis skiljer sig från individualiseringsteoriernas idé om familjeliv efter 

skilsmässa. Som vi såg i föregående kapitel finns det å ena sidan berättelser som 

utmärks av beskrivningar av explicita förhandlingar mellan föräldrarna och ibland 

barn om boendet. Å andra sidan kännetecknades andra av att det för de 

intervjuade tycktes självklart att de skulle bo mer med modern och att de inte 

uppfattat några diskussioner mellan föräldrarna. Annan forskning har visat att när 

frågor om barnomsorg, föräldraledighet och hemarbete inte blir föremål för 

förhandling tycks det bli kvinnans ansvar (jmf Bekkengen 2002, Magnusson 

2006).  

 

Det som är slående, och som inte överensstämmer särskilt väl med individuali-

seringsteorierna, är den tämligen könstypiska, traditionella organisering av 

familjelivet efter separationen som framträder i berättelserna. Det vill säga att de 

intervjuade beskriver att mödrarna tog ett större ansvar för barnens vardagliga 

omsorg och beslutsfattandet om barnen efter skilsmässan. Även om fädernas 
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delaktighet understryks i vissa intervjuer är det otvetydigt så att mödrarna beskrivs 

som ytterst ansvariga för omsorgsarbetet och beslutsfattandet om barnen efter 

skilsmässan. En liknande slutsats drar också Sjöberg som framhåller att kvinnorna 

i de nya familjerna efter en skilsmässa får ett större ansvar för både omsorgsarbete 

och hushållsarbete och blir vad hon benämner chefsförhandlare och organisatörer i 

familjerna (Sjöberg 2000:196). Som jag tidigare nämnt finns här visst empiriskt 

stöd för Beck och Beck-Gernsheims teori som framhåller att modern, som har det 

större ansvaret för familj och hem även i den andra moderniteten, tenderar att bli 

koordinatorn för de olika individernas do-it-yourself-biografier (Beck & Beck-

Gernsheim 2001). Detta samordningsarbete blir oundvikligen än mer komplext 

efter en skilsmässa med barn inblandade. 
�

Mina analyser av berättelserna tyder följaktligen på att de nya organiseringarna 

efter skilsmässan på ett sätt inte alltid är särskilt ”nya”, snarare beskrivs 

ungefärligen samma arbetsfördelnings- och omsorgsmönster som fanns innan 

skilsmässan även efter, vilket tycks peka på en reproduktion snarare än en 

transformation av organiseringen av föräldraskapet. Men riktigt så enkelt är det 

förstås inte heller, eftersom det efter skilsmässan faktiskt har bildats två, nya 

separata hushåll i vilka intervjupersonerna har levt sina liv. Med detta i åtanke 

framstår emellertid fäderna som delaktiga i barnens vardagliga liv efter 

separationen i den här undersökningen, om än på lite olika sätt. I några berättelser 

beskrivs faderns delaktighet på ungefärligen samma sätt som moderns, vilket jag 

har kallat ett delat föräldraskap efter skilsmässan. I andra berättelser framstår 

fädernas delaktighet mer perifer och villkorlig. Utifrån detta kan vi alltså tala om 

mödrarnas föräldraskap som något mer ovillkorligt än fädernas, även om båda 

föräldrarna ses som delaktiga i de vardagliga familjepraktikerna. Som vi har sett 

beskrivs också såväl en morfar som en låtsaspappa som högst delaktiga i barnens 

vardagliga liv. De betraktas till och med som en slags föräldrar av de intervjuade, 

eftersom de har deltagit i de vardagliga praktikerna i barnets liv och i besluts-

fattande om barnets uppfostran. I dessa berättelser tycks också familj ges en vidare 

och mer öppen definition än i andra berättelser. Samtidigt återfinns i andra 

berättelser mer skeptiska uppfattningar om föräldrarnas nya partners delaktighet i 

familjepraktikerna, där deras rätt att vara med och bestämma om barnets 

uppfostran skarpt ifrågasätts. 
�

I den nya organisationen av familjelivet efter skilsmässan är barnen själva också 

potentiella deltagare i hemarbetet (liksom före skilsmässan). I flera berättelser 

skildras också barnens delaktighet i hemarbetet och som vi har sett tycks det finnas 
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vissa skillnader mellan könen. Medan döttrarna ger exempel på barnpassning och 

hushållsarbete som sysslor, berättar sönerna mer om utomhussysslor. Detta stöds 

också av kvantitativ forskning om döttrar och söner i svenska familjer generellt, 

inte bara i familjer efter skilsmässa (jmf Evertsson 2001). Sjöberg drar i sin studie 

slutsatsen att döttrarna tar ett större ansvar för relationsarbetet efter skilsmässan 

och benämner dem som ”moderna nätverksbyggare”, medan sönerna tydligare har 

sina individuella projekt och uttrycker mindre omsorg om de andra familje-

medlemmarna (Sjöberg 2000:202). Det är dock inget mönster som jag kan se eller 

uttala mig om utifrån min studie, förutom det att omsorg om och passning av de 

yngre syskonen endast beskrivs av kvinnliga intervjupersoner.     �
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9. Förhandling, arenor och delaktighet  

Förhandlingar på olika arenor 

I kapitel sju och åtta diskuterades den nya organiseringen av familjelivet efter 

separationen med fokus bland annat på hur boende, hemkänsla och föräldrarnas 

omsorgsfördelning framträder i de vuxna skilsmässobarnens berättelser. Men hur 

beskriver intervjupersonerna att den nya organisationen har uppkommit och hur 

beskrivs vardagliga förhandlingar efter skilsmässan? Även det diskuterades till viss 

del i föregående kapitel, men i detta avsnitt kommer det behandlas mer utförligt.  
�

I individualiseringsteorierna framhålls att de senmoderna familjerelationerna 

utmärks av förhandlingar. Beck och Beck-Gernsheim menar att i princip alla frågor 

blir föremål för förhandling och diskussion i familjer. De talar också om den 

förhandlade familjen, där rollerna är förhandlade snarare än givna. Giddens å sin 

sida talar bland annat om hur beslutsfattande sker genom kommunikation i den 

rena relationen eller den demokratiska familjen (Beck & Beck-Gernsheim 2001, 

Giddens 1998). Förhandlingar kan, som jag tidigare har diskuterat, delas upp i 

flera distinktioner. Dels kan vi tala om explicita och implicita förhandlingar (Ahrne 

& Roman 1997, Björnberg & Kollind 2003). Dels kan vi, i synnerhet efter en 

separation, tala om förhandlingar om frågor av praktisk karaktär, vilka exempelvis 

rör barnets boende, eller frågor som rör värderingar, vilket främst relateras till 

frågor om uppfostran (Hydén & Hydén 2002). Dessutom kan förhandlingar efter 

en separation också delas upp efter olika förhandlingsarenor, till exempel om 

förhandlingar sker vid direkta möten avsedda för just detta eller vid andra tillfällen 

och arenor. En inte oviktig aspekt är även om barnet finns närvarande vid 

förhandlingarna eller inte, och om föräldrarnas nya partners är delaktiga. En 

central fråga är därför vilka som får delta i förhandlingarna.  
�

Som vi har sett i tidigare kapitel präglas de vuxna skilsmässobarnens berättelser av 

en variation vad gäller hur förhandlandet och beslutsfattande beskrivs. I be-

rättelserna framträder också ett flertal olika förhandlingsarenor, vilka vi nu ska 

studera närmare. Berättelserna har delats upp i tre typfall, vilka jag har valt att 

benämna explicita, implicita och indirekta förhandlingar. De tre typfallen utmärks 

av olika slags förhandlingsprocesser och olika förhandlingsarenor. Medan explicita 

förhandlingar relateras till öppna diskussioner handlar implicita förhandlingar om 

mer underförstådda förhandlingar och överenskommelser. Indirekta förhandlingar 

handlar om att föräldrarna undviker direkta förhandlingar genom att använda 

barnet som mellanled. När jag talar om explicita respektive implicita förhandlingar 



180 jenny ahlberg ✍ Efter kärnfamiljen

är det främst förhandlingar mellan föräldrarna utifrån de vuxna skilsmässobarnens 

perspektiv som avses.  
�

Explicita förhandlingar 

En förhandlingsarena som tydligt framträder i intervjuerna är vid hämtning och 

lämning av barnet, det vill säga när barnet ska byta boende. Vissa av de 

intervjuade framhåller att föräldrarna då diskuterade och beslutade om praktiska 

frågor, kollade av läget och/eller hamnade i konflikt om olika frågor. I andra 

berättelser framträder telefonsamtalen som den främsta arenan för diskussion och 

förhandling mellan föräldrarna. Ett utdrag ur Jacobs berättelse synliggör båda 

dessa arenor: 
�

J: Nej. Alltså när du nämnde när dina föräldrar pratade med varandra. 

Pratade de i telefon eller träffades de? 

Jacob: Mest på telefon och sen var det tio minuter i dörren när farsan 

hämtade mig på fredagarna.  

J: Ja.  

Jacob: Så att de samtalen som jag kommer ihåg så var det mer ’Är allt bra, 

Hur mår du, blablabla. Funkar med det där’. Alltså de pratar ju idag också, 

de kan sitta och prata i 45 minuter eller nåt. Men idag handlar det inte om 

mig, det handlar mer om deras vardagliga problem hej och hå. Så att och det 

handlar väl mest om min mammas problem kanske, jag kan inte tänka mig 

att min pappa öppnar sig. (Jacob) 
�

Det förekommer med andra ord ibland också flera förhandlingsarenor i samma 

berättelse. Jacob berättar att hans föräldrar pratade i såväl telefon som när fadern 

hämtade honom för helgen och det tycks ha handlat om en kort avstämning, med 

vissa praktiska frågor som kretsade kring barnet. Det är dock tydligt att det är en 

slags explicita förhandlingar som beskrivs. Medan Jacobs beskrivning av för-

äldrarnas diskussioner tycks tämligen odramatisk och utmärks av en avsaknad av 

konflikter återfinns hos en annan bild av föräldrarnas telefonsamtal i Emilies 

berättelse.  
�

J: Om du skulle beskriva samtalsstämningen mellan dem? När de har 

diskuterat frågor som rörde er. Hur var den? 

Emilie: Mmm. Den har varit ganska ehhh hetsig emellanåt. Det har gått i 

perioder tycker jag. Men ja, jag HÖR alltid på mamma, när pappa ringer då 
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hör jag alltid på hennes röst när hon pratar med honom på telefonen att det 

är han som ringer. Bara på två ord så blir hon alldeles kall liksom. Och 

mamma har svårare att hantera pappa tror jag än vad pappa har att hantera 

mamma. (Emilie) 
�

Emilies bild är också att hennes föräldrar diskuterade i telefon men hon för fram 

att kommunikationen emellanåt kunde vara anspänd, främst från moderns sida. På 

ett annat ställe i intervjun uttrycker hon att ”jag tror att de föredrar att maila 

varandra”. Användandet av e-post utgör därmed en ytterligare förhandlingsarena 

som innebär en direktkommunikation men utan att föräldrarna behöver träffas 

eller samtala. Detta att föräldrarna beskrivs ha mailat varandra eller diskuterat 

frågor som rör barnen i telefon kan alltså ses som två uttryck för explicita 

förhandlingar mellan föräldrarna. Emilie betonar på ett annat ställe i berättelsen 

att fadern aldrig kom in när han skulle hämta eller lämna barnen.  
�

Emilie: /…/ Han kommer aldrig in, han lämnar i princip väskorna och säger 

hej till oss utanför huset och sen åker han. Så han kommer aldrig in i 

mammas lägenhet, jag vet inte om mamma har sagt åt honom att hon inte 

vill ha in honom. Men jag tror att mamma brukar vara, gå in i pappas 

lägenhet ibland. Det har hänt att hon har kommit till oss liksom när pappa 

inte varit hemma nån gång och sådär och då har hon kommit in.  

J: Ja. 

Emilie: Men det skulle aldrig pappa göra tror jag. Han skulle aldrig gå in. 

För att mamma inte vill det. (Emilie) 
�

Det tycks alltså som att föräldrarna haft en uppgörelse att fadern inte följde med in 

i moderns bostad när han lämnade barnen. Hur den överenskommelsen kommit till 

förefaller dock okänt för Emilie. Som jag har diskuterat tidigare berättade hon i 

uppföljningsintervjun att hon fått veta att hennes pappa hade misshandlat 

mamman under tiden de var gifta. Detta innebar att Emilie delvis omformulerade 

sin berättelse vid det andra intervjutillfället eftersom denna information satte vissa 

saker i ett nytt ljus för henne. Hennes utsaga ovan är från den första intervjun, då 

hon hade en annan uppfattning om föräldrarnas relation, men detta att fadern 

aldrig gick in i moderns hem kan alltså sättas i en annan kontext utifrån den andra 

intervjun. 
�

I Hannas berättelse kan vi urskilja en annan bild av förhandlingsarenan vid 

hämtandet och lämnandet av barnen. 
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�

J: Du säger att de pratar med varandra. Men hur går det till eller hur gick det 

till i början när de pratade med varandra? Alltså, var det, pratade de i telefon 

eller? 

Hanna: Det var väl framför allt i samband med alltså om vi skulle till den ena 

eller den andra. Det var mycket så här arrangemang kring oss var det väl 

framför allt. Och då var det väl i telefon eller när nån hämtade eller lämnade, 

var det ju. Men det var ju ändå så att om nån kom och skulle lämna av oss 

eller hämta oss så gick ju den in alltså så de pratade då, så det var inte så att 

den satt kvar i bilen och väntade liksom.  

J: Nej precis. Hur var samtalsstämningen då när de pratade med varandra? 

Kommer du ihåg det? 

Hanna: Alltså det kändes inte som att den var särskilt ansträngd. Man 

märkte inte alls av att den skulle vara jobbigt så, det gjorde man inte alls. 

(Hanna) 
�

Hanna poängterar starkt att hon inte upplevde det svårt eller konfliktfyllt när 

föräldrarna diskuterade frågor som rörde det praktiska arrangemanget kring 

barnen. Hon betonar att stämningen mellan föräldrarna vid hämtning och lämning 

inte varit anspänd. Det skulle kunna tolkas som att hon tar avstånd från en vanlig 

föreställning om skilsmässor, det vill säga att det dels förväntas vara ansträngande 

när föräldrarna måste prata med varandra efter skilsmässan. Dels att hämtning och 

lämning av barnet förväntas vara påfrestande, vilket kan resultera i att den ena 

föräldern inte följer med in i den andra förälderns bostad. Detta tycks hon 

följaktligen distansera sig från och beskriver att samtalsstämningen ”kändes inte 

alls som att den var särskilt ansträngd”. Det kan med andra ord förstås som att 

hon i berättelsen positionerar sig själv och sin familj mot vanliga föreställningar 

om skilsmässor och att hon framhåller att föräldrarna skötte kommunikationen på 

bra sätt.  
�

I vissa intervjuer beskrivs också en förändring av förhandlingsarenorna. 

Förändringarna tycks också gå i olika riktningar, vissa talar om att föräldrarna i 

början hade mycket svårt att kommunicera och knappt kunde diskutera alls för att 

senare kunna prata och till och med träffas och fika. Andra beskriver att 

relationerna blev allt frostigare med tiden, vilket också gjorde att förhandlings-

arenorna ändrades från att kunna träffas till att kommunicera mer via telefon eller 

e-post. Särskilt tydlig är denna förändring i Petras berättelse. Hennes föräldrar 
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kunde inte prata eller träffas alls i början efter separationen framhåller hon, men 

efter en tid förändrades detta. 
�

J: Om du skulle beskriva dina föräldrars relation de första åren efter skils-

mässan? 

Petra: Mmm. De pratade inte alls med varandra. De var JÄTTEosams… Ja 

de bråkade om det mesta. Eller bara var tysta hela tiden. En sväng så vart det 

så att mamma som bodde i staden utanför, det var innan de hade börjat 

prata och dela upp, dela upp oss så vart det så att mamma åkte till skolan i 

byn hämtade de andra tre ungarna, varje dag och lämnade. Därför att de 

vägrade prata med varandra och mamma hade bestämt sig för att ’Jag ska ha 

ungarna’. Och ja, det var väldigt invecklat. (skratt) 

J: Jag förstår det. Hur lång tid ungefär var det på det sättet? 

Petra: Jag tror, jag tror att det var ett år ungefär. Eller om det var ett och ett 

halvt år, tror jag. Nåt åt det hållet. 

J: När de väl pratade med varandra, hur skulle du beskriva att det gick det 

till? 

Ip: Mmm. Jag vet inte riktigt hur det gick till när det började prata med var-

andra. Men efter ett tag så kunde de ja, sitta och fika och diskutera saker 

utan att skrika och bråka. Men från det att de inte pratade alls till att de 

fikade ihop, det vet jag inte. Jag tror inte att jag var närvarande nån gång då. 

(Petra)  
�

Petra understryker, som vi kan se, att det rådde en stark osämja mellan föräldrarna 

den första tiden och förklarar att deras relation då utmärktes av framför allt 

tystnad. Föräldrarnas relation kom emellertid att förändras, framhåller hon, vilket 

innebar att de senare började träffas och fika ihop i samband med att de 

diskuterade och förhandlade om barnen. Att träffas och fika kan följaktligen 

betraktas som ytterligare en explicit förhandlingsarena. Petra antyder också i slutet 

av citatet att hon inte var med vid dessa tillfällen. Förändringen beskrivs här ha 

gått från tystnad och implicita förhandlingar med vissa inslag av öppna konflikter 

till förhandlingar av explicit karaktär. En ytterligare förhandlingsarena som är 

framträdande i vissa berättelser är att föräldrarna träffas på en plats i närheten av 

en förälders hem. Fridas berättelse kan exemplifiera: 
�

J: Hur kunde det gå till när de skulle bestämma om nånting, när de skulle 

besluta om ett inköp eller veckopeng? 
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Frida: Då kunde de typ träffas utomhus, i ett sånt här litet. Vad heter det? 

Lust… 

J: Lusthus. 

Frida: Ja. Som var öppet. Såna fanns ju där vi bodde. Så där hade de ibland 

möte liksom men VI var inte med då. Där kunde de prata om mycket grejer, 

det kanske kunde vara om min syster hade gjort nånting eller jag hade varit 

busig eller liksom sådär. Fast mest tror jag att de gällde liksom pengar, 

advokat och sånt där, mycket.  

J: Mmm. Skulle du kunna beskriva lite mer hur det faktiskt gick till när de 

pratade med varandra, alltså HUR pratade de med varandra? 

Frida: De pratade knappt med varandra så jag hörde det. Men jag kan tänka 

mig att det var så här att mamma tyckte det var jättejobbigt att behöva göra 

det liksom. Fast man är skild så måste man ändå, ändå prata med den andre. 

Det måste vara jättejobbigt. Vad skulle de göra. Det var lite sådär, de 

låtsades väl vara kompisar men egentligen så tyckte de att de var jättejobbigt 

bägge två. (Frida)  
��

Enligt Frida träffades föräldrarna för att diskutera frågor som rörde ekonomi, 

uppfostran och liknande i ett lusthus som angränsade till moderns hem. Det kan 

dels förstås som en explicit förhandling på en neutral arena, istället för att träffas 

hemma hos någon av föräldrarna. Dels kan det förstås som ett sätt att diskutera 

och förhandla utan att barnen var närvarande. Som Frida antyder i citatet 

uppfattar hon inte att föräldrarna har pratat med varandra i hennes närvaro i 

någon stor utsträckning. Det Frida berättar om kan uttryckas som förhandlingar 

om frågor som rör både praktiska och ekonomiska aspekter och frågor som rör 

värderingar som anknyter till uppfostran.  
�

Ovanstående exempel kan sammanfattningsvis ses som uttryck för det ena typfallet 

av förhandlingsprocesser efter skilsmässan som karaktäriseras av explicita för-

handlingar mellan föräldrarna. Möten, öppna diskussioner, telefonsamtal, träffar 

och diskussioner vid hämtning och lämning av barnet utmärker dessa berättelser. 

Som till exempel Petras citat visar beskrivs ibland en förändring i berättelserna, 

vilket enligt hennes berättelse utgjorde en förändring från mer implicita 

förhandlingar mellan föräldrarna till explicita förhandlingar. Men förändringen 

kan också gå åt det motsatta hållet, då tycks till exempel det att en förälder träffar 

en ny partner vara en bidragande orsak enligt de intervjuade. 
�
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Implicita förhandlingar 

Som vi såg i tidigare kapitel utmärks vissa berättelser av att organiseringarna av 

familjelivet efter separationen beskrivs i termer som självklarhet, givet, naturligt 

etc., framför allt när det gällde boendet. Intervjupersonerna beskriver att det för 

dem framstod som närmast givet på förhand att det skulle bli på ett visst sätt efter 

skilsmässan snarare än att den nya organisationen ses som ett resultat från 

explicita förhandlingar mellan föräldrarna. Ett utdrag från intervjun med Jacob 

kan illustrera detta. 
�

J: Men har du nån uppfattning om hur det gick till när det bestämdes var du 

skulle bo efter de skildes då? 

Jacob: Nej, det alltså det. Jag tror det var ganska uppenbart med tanke på 

att… Jag tror att min pappa tog ut skilsmässa på grund av att alltså att han 

höll på och fixa och är så uppe i allt han gör. Och jag skulle tippa på att han 

tog ut skilsmässa för att han tyckte att det var för krävande. Alltså att ha all-

ting runt omkring sig på en gång. 

J: Såsom krävande med? 

Jacob: Men alltså att det blir för mycket.  

J: Med barn och så eller? 

Jacob: Ja. Så att det kändes som att. Om man bara tittar på hans liv och jag 

kan ju typ spegla mig själv lite grann också, med allting man håller på med. 

Så att jag tror att ja vad ska man säga… 

J: Tror du att det var nånting som de pratade om eller? 

Jacob: Nej alltså jag skulle tippa på att min käre far är lite sådär att han 

säger inte så mycket, han pratar inte så mycket. Jag tror att det går tills att 

han blir riktigt ledsen och sen agerar han. Och ’Jag vill ta ut skilsmässa’. Han 

är ingen människa som försöker få det att funka. 

J: Nej. Jag tänkte mer hur det skulle bli med er barn, var ni skulle ta vägen? 

Om ni skulle följa med honom eller om ni skulle bo kvar. 

Jacob: Nej nej. Det jag tror det var liksom självklart, att vi skulle bo hos 

mamma. /…/ (Jacob)  
�

Det som Jacob berättar om tyder på frånvaron av explicita förhandlingar om 

barnets boende, åtminstone utifrån Jacobs perspektiv. Snarare tycks beslutet om till 

exempel boendet ha styrts genom andra saker, som till exempel att det sågs som 

självklart att modern skulle göra vissa saker efter skilsmässan. Jacob beskriver att 

det var givet på förhand att hans mamma skulle ta ansvaret för honom efter 

skilsmässan, vilket främst hänvisas till faderns arbete och intressen som inte 
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möjliggjorde ett omhändertagande om barnet. Att det i vissa berättelser betraktas 

som självklart och förgivettaget att modern skulle ta ett större ansvar för barnen 

efter separationen kan förstås utifrån hur relationerna och omsorgsarbetet var före 

skilsmässan. Som Emilie uttrycker det: ”[D]et har alltid varit mamma på nåt sätt 

ändå” som tagit det största ansvaret för barnen, såväl före som efter skilsmässan. 

Moderns större ansvar för barnen före skilsmässan tycks alltså spela roll för 

förhandlingarna och de lösningar som upprättas efter skilsmässan.  
�

En annan tolkning av dessa berättelser är att det, som nämndes i kapitel sju, kan 

relateras till traditionella normativa föreställningar om kön och särskilt normer om 

moderskap. Dessa normativa föreställningar finns inbyggda i sociala institutioner 

och påverkar människors tänkande om sig själva och andra utifrån ett köns-

perspektiv (jmf Björnberg & Kollind 2003:47f). Traditionella normativa 

föreställningar om moderskap innebär ett föräldraskap som i hög utsträckning är 

ett icke förhandlingsbart föräldraskap. I enlighet med dessa föreställningar fram-

står ett förgivettagande att modern är den som har det övergripande ansvaret för 

barnens vardagliga omsorg. Traditionella föreställningar om faderskapet, som 

historiskt sett har relaterats till försörjning, disciplinering och föräldraskap vid 

högre åldrar, implicerar ett mer förhandlingsbart föräldraskap vad gäller den 

vardagliga omsorgen om barnen (jmf Bekkengen 2003, Bäck-Wiklund & Bergsten 

1997:160, Magnusson 2006:156). I Jacobs berättelse framträder tämligen 

traditionella moders- och fadersroller tydligt. Han skildrar det som att modern har 

tagit i princip hela ansvaret för den vardagliga omsorgen och uppfostran under 

uppväxten som ett resultat av tysta överenskommelser. Fadern beskrivs som 

ganska perifer under Jacobs barndomstid och det är först på senare år som Jacobs 

kontakt med fadern blivit mer regelbunden och tät, framhåller han. Idag gör de 

mycket saker tillsammans, de snickrar, bygger etc. Med andra ord tycks fadern 

med tiden, och i takt med Jacobs stigande ålder, blivit mer delaktig i hans liv 

medan relationen till modern har försvagats.  
�

I vissa intervjuer framstår att föräldrarna efter skilsmässan hade stora svårigheter 

att kommunicera med varandra. Detta innebär att de intervjuade upplever att det i 

stort sett helt saknades öppen kommunikation mellan föräldrarna.  
�

J: Hur gick det till när de skulle prata med varandra, eller pratade de med 

varandra? 

Sofie: Nej. Utan mamma sa då till mig att pappa borde betala sitt underhåll 

och jag vet inte om hon tyckte att jag skulle föra det vidare men det gjorde 
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jag ju inte. Så utan... När de väl FÖRSÖKTE, eller mamma då försökte att få 

pappa att betala pengarna på rätt dag så blev det ju bara elände av det. Bråk 

och sådär, hon kunde ju inte hålla sig lugn då utan blev förbannad och då 

gick pappa därifrån. 

/…/ 

Sofie: De kunde inte kommunicera med varann /…/  

/…/ 

J: /…/var det nån av dina föräldrar som du tyckte hade mer att säga till om i 

de frågorna? 

Sofie: Ja, eller nja… Grejen var ju att min pappa går ju inte att diskutera 

med. Säger han nej så försöker man påverka honom då går han därifrån. Då 

är det avslutat. Hallå kom tillbaka liksom. Så min mamma kunde verkligen 

trots att hon är väldigt viljestark och får ofta sin vilja igenom, på grund av 

det. Men mot en människa som pappa som, han kom inte med några 

argument utan han ”Nja vi får se” kunde han väl klämma ur sig. Och sen 

rann det bara ut i sanden. Och då hade han ju kommit undan den 

diskussionen. Så jag upplevde ju att mamma var en ivrig liksom pådrivare av 

olika saker men pappa var som en vägg. Han avgjorde tydligt i slutändan 

ändå genom då att vara tyst. (Sofie) 
�

I berättelser som Sofies framträder snarare frånvaron av explicita förhandlings-

processer och därmed också frånvaron av möjliga öppna förhandlingsarenor. Sofie 

betonar, som vi kan se i berättelsen, att modern ibland försökte diskutera frågor 

med fadern, medan fadern valde att lämna och därmed avsluta diskussionerna. 

Detta resulterade i uteblivna förhandlingar, åtminstone av det explicita slaget. Det 

kan istället ses som uttryck för implicit förhandling då fadern tycks ha vägrat att 

delta och genom det fått sin vilja igenom. ”Han avgjorde tydligt i slutändan ändå 

genom att vara tyst”, konstaterar Sofie (min kursivering). Med andra ord beskriver 

hon icke-verbal kommunikation från faderns sida. Implicita förhandlingar innebär 

precis detta, nämligen frånvaron av öppen diskussion och användandet av andra 

kommunikationsmedel (jmf Ahrne & Roman 1997:5f). Sofie påpekar också att 

hennes mamma tycktes mena att hon skulle föra vidare budskap till fadern vilket 

hon dock inte gjorde. Detta leder oss in på nästa tema, vilket handlar om indirekta 

förhandlingar som går via barnet. 
�
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Indirekta förhandlingar 

Förutom explicita och implicita förhandlingar framträder också en tredje slags 

förhandlingar i berättelserna, vilka jag har kallat indirekta förhandlingar. Det som 

framträder tydligt i dessa berättelser är att barnet fungerar som budbärare mellan 

föräldrarna. Det vill säga, flera av de intervjuade beskriver att de fick fungera som 

medlare eller budbärare för att föra fram budskap, meddelanden och frågor till den 

andra föräldern. Detta medlande beskrivs emellertid på olika sätt. I vissa intervjuer 

tycks det relativt oproblematiskt och beskrivs som att det handlade mer om att 

upplysa den andra föräldern om av vad som hänt sedan sist. I andra intervjuer 

beskrivs att det var jobbigt för dem som barn att tilldelas budbärarpositionen och i 

dessa berättelser skildras olika motståndsstrategier. Låt oss studera hur Sebastian 

beskriver relationen mellan hans föräldrar efter separationen och sin egen position.  
�

J: Hur skulle du beskriva relationen mellan dina föräldrar efter skilsmässan? 

Tiden därefter. 

Sebastian: Ja den var RIKTIGT dålig måste jag säga! Eller ja det var nästan, 

jag vet inte mamma pratade efteråt om att det var som katastrofexempel 

nästan på hur man INTE ska gå tillväga vet jag. Typ så här skickade med 

lappar med mig och brorsan ungefär. ’Ja, kan vi byta den här helgen? Då kan 

inte’… ja det var. Ja, jag undrar med tanke på det hur mycket man hade att 

säga till om där egentligen. Det var nog ganska lite. För just de… De be-

stämde nog mer själva att, som pappa som hade träffat en ny och allting, 

’den här helgen kan inte jag vara med Sebastian och Mattias, då ska jag iväg 

och göra nånting annat’. Så då vart det, ja på sånt sätt kanske man inte hade 

så mycket att säga till om. Men alltså det kunde vara jättemycket... Jag vet 

faktiskt inte vad lapparna handlade om ska jag ärligt talat säga. Det var mer 

att skicka med. 

J: Det var meddelanden? 

Sebastian: Ja precis. Jag vet inte om det var typ om underhåll eller nåt sånt 

där, det är mycket möjligt faktiskt. (skratt)   

J: Pratade de med varandra eller? 

Sebastian: Alltså det var YTTERST lite verkligen. Jag vet inte vad det beror 

på eller nåt sånt där. Om det var, ja om de var de själva som valde det eller 

om det var så att säga svartsjuka från de nya de träffade som inte tyckte att 

de skulle ha kontakt. Det kan jag bara spekulera om liksom. Men… nej men 

de hade väldigt dålig kontakt efter och det har knappast blivit bättre nu 

heller./…/ (Sebastian) 
�
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I Sebastians berättelse framträder att meddelandena var skrivna lappar eller brev 

som skickades med honom och brodern. I andra berättelser beskrivs mer muntliga 

meddelanden. Sebastian betonar att föräldrarna hade väldigt svårt att prata och 

diskutera med varandra efter skilsmässan. Lapparna tycks ha blivit en lösning att 

kommunicera utan att behöva prata direkt med varandra. Han använder, som vi 

kan se, starka ord och talar om att modern beskrivit föräldrarnas relation efter 

skilsmässan som ett ”katastrofexempel”. Här återfinns med andra ord en helt 

annan beskrivning jämfört med de berättelser som skildrar öppna diskussioner, här 

beskrivs förhandlingen gå med barnet som mellanpart. Det skulle följaktligen 

kunna uttryckas som indirekta förhandlingar mellan föräldrarna då deras 

diskussioner tycks gå via barnen.  
�

I studien The Changing Experience of Childhood framhåller Smart m.fl. att 

skilsmässobarnen i deras undersökning ville att föräldrarna skulle hålla sina 

konflikter för sig själva. De ville hållas utanför föräldrarnas konflikter och slippa 

fungera som emotionellt stöd, som allierade eller som medlare i föräldrarnas 

konflikter (Smart m.fl 2001:65). Att barnen efter skilsmässa fungerar som länk 

mellan hushållen diskuteras också av Sjöberg, som benämner dessa barn som just 

”länkbarn”. Sjöberg framhåller att mycket av kommunikationen som sker mellan 

hushållen går via barnet, omedvetet eller medvetet. Det mesta av kommuni-

kationen, menar hon, handlar om barnet, men det kan också röra sig om 

ouppklarade emotioner mellan föräldrarna (Sjöberg 2000:20). I Sebastians 

berättelse beskrivs kommunikationen via honom tämligen medveten eftersom 

föräldrarna skickade med honom skrivna lappar eller brev till den andra föräldern. 

I andra berättelser framträder dock inte samma medvetenhet från föräldrarnas 

sida.      
�

På liknande sätt som skilsmässobarnen i den brittiska studien (Smart m.fl. 2001) 

betonar de intervjuade i den här undersökningen att de tyckte det var jobbigt att 

fungera som medlare mellan föräldrarna. Helene berättar att det kom till en punkt 

då hon var arton år och inte längre orkade fungera som medlare. 
�

J: Har de pratat om varandra, din mamma om din pappa och din pappa om 

din mamma med dig? 

Helene: Jaja! Massor! Man var ju medlare däremellan. Man satt först hos 

pappa och kanske förde mammas talan för man visste vad mamma skulle 

svara på allting. Och sen åkte man hem och fick höra mamma då fick man 

höra pappas talan. Det var liksom. Man hade ingen egen talan. Det var 
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liksom länge sen, när man hade en sån. Det var alltid att föra andra 

personers talan. /…/ 

J: Tycker du att det är nånting som lever kvar idag eller har det slutat? 

Helene: Det lever kvar. Man hamnar väldigt lätt in i den rollen, det var väl 

först när jag var arton eller nånting som man tvärt försökte avsäga sig den 

rollen och sa ’Nu får ni fasen prata med varandra själva om ni ska, vill ha 

reda på nånting liksom’. Men det är väldigt lätt att trilla tillbaka. (Helene)  
�

I citatet framstår det som att det var vid en viss tidpunkt, då hon var arton år, som 

hon försökte avsäga sig medlarskapet mellan föräldrarna. Hennes användning av 

ordet ”tvärt” och hennes relaterande till sin ålder kan tolkas som en vändpunkt i 

berättelsen. Men hon tycks också mena att hon än idag kan falla tillbaka i samma 

mönster och ta den medlande rollen mellan föräldrarna. En annan motstånds-

strategi uttrycks av Emilie. Hon betonar att hon och hennes syster försökte 

undvika den medlande rollen. 
�

J: Hur kände du inför den, att bli medlare? Hur upplevde du det? 

Emilie: Jag tyckte det, jag tyckte inte alls om det för jag visste ju, beroende på 

vad de sa, att ’Hälsa pappa det här och det här’. Då visste jag att han för-

modligen skulle bli ARG eller irriterad eller ja. Inte på mig men, jag tyckte ju 

inte om att han blev arg på mamma eller att mamma blev arg på honom. Så 

det, ja UNDVEK vi väl att göra. Vi kunde väl säga ibland att ’Du kan väl 

prata med honom själv, eller skicka ett mail’ eller ja. (Emilie, uppföljnings-

intervjun)  
�

Denna ovilja som Helene och Emilie uttrycker kan följaktligen relateras till det som 

stöds i annan forskning, att barnen inte vill ta del av föräldrarnas konflikter och 

fungera som medlare utan vill hållas utanför (Smart m.fl 2001:65, Moxnes 

2003:101f). Att barnen riskerar att hamna i kläm mellan föräldrarna diskuteras 

också av Beck och Beck-Gernsheim som poängterar att de kan tilldelas en slags 

medlarroll ”as carriers of information between the warring fronts” (Beck & Beck-

Gernsheim 2001:95) vid föräldrarnas förhandlingar. En konsekvens av för-

äldrarnas svårigheter att kommunicera direkt med varandra vilket kan resultera i 

dessa indirekta förhandlingar är att barnets möjlighet till delaktighet och inflytande 

tycks väldigt begränsad. Både Sebastian och Helene påpekar ovan att medlandet 

och budbärandet uteslöt eget inflytande. Barns delaktighet i förhandlingar och 

beslutsfattande, och dess begränsningar, diskuteras mer i detalj i nästa avsnitt.     
�
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Vissa av de intervjuade framhåller att föräldrarnas svårigheter att diskutera med 

varandra också ledde till att andra personer kopplades in som en medlare och 

hjälp, vilket främst handlade om psykologer eller familjeterapeuter. Detta skulle 

således kunna ses om ytterligare en arena för förhandling, som emellertid kanske 

snarare är ett uttryck för explicita förhandlingar.   
����

Barns delaktighet i förhandlingar 

Hittills har främst föräldrarnas förhandlande efter skilsmässan diskuterats, men 

också barnen är delaktiga i familjepraktikerna och tänkbara parter i de vardagliga 

förhandlingarna. Förhandlingar mellan barn och vuxna i familjer utmärks av en 

maktdimension, vilken innebär att barnet som part i förhandlingen inte har samma 

auktoritet som föräldern. Föräldrar har kontroll över resurser (Jamison 1998:66) 

och förfogar över möjligheter att bestraffa eller belöna barn, vilka barn inte på 

samma sätt har (Sjöberg 2000:48). Giddens framhåller emellertid, som vi har sett, 

att i den rena relationen och den demokratiska familjen är föräldrars auktoritet en 

förhandlad sådan (Giddens 1998:103). Det innebär att barnen förväntas delta i de 

vardagliga förhandlingarna i en familj. Barn-föräldrarelationen blir, menar 

Giddens, genom omvandlingen av de intima relationerna, också av karaktären en 

ren relation (Giddens 1995:162ff).  
�

Hur beskrivs då barns delaktighet i förhandlingarna i de vuxna skilsmässobarnens 

berättelser? Som vi såg ovan karaktäriseras vissa berättelser av att barnen skildras 

som medlare i förhandlingarna mellan föräldrarna, som på olika sätt fick föra 

budskap och meddelanden mellan föräldrarna. I dessa beskrivningar tycks barn 

dock ha mycket begränsade möjligheter att själva vara delaktig i förhandlingarna. 

Som Helene uttryckte det ”man hade ingen egen talan”. Som vi såg i föregående 

kapitel återfinns olika beskrivningar av barns delaktighet i diskussionerna som 

rörde exempelvis boendefrågan. Medan vissa beskriver det som att de blev 

tillfrågade och fick möjlighet att delta i beslutsfattandet, beskriver andra det som 

att de fick kämpa för att göra sin röst hörd. ”Jag tog initiativ inte att jag fick”, 

förklarar exempelvis Petra. Både Helenes och Petras utsagor tyder på begränsade 

möjligheter för barn att delta i förhandlingar och beslutsfattande i familjerna. 

Berättelserna kan delas in i två övergripande beskrivningar. Dels beskrivningar av 

stora möjligheter till delaktighet, dels beskrivningar av begränsade möjligheter till 

delaktighet. Vad gäller det förra kan vi tala om en genuin delaktighet i 

beslutsfattande från barns perspektiv (jmf Hart 1992) och vi kan också se tydliga 

kopplingar till begreppet förhandlad auktoritet över barnen (Giddens 1998:103). 
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Dessutom skildras ibland även mindre positiva aspekter av barns delaktighet i 

berättelserna, där delaktigheten framstår som börda för dem som barn.  
�

Stora möjligheter till delaktighet 

�

J:/…/men hur mycket tycker du att du fick vara med själv och bestämma 

kring frågor som rörde ditt vardagliga liv så? 

Emilie: Jaa. Jag tycker att jag har fått bestämma ganska mycket. De har alltid 

diskuterat MED oss. Ja, inte precis när de skilde sig och allt var bestämt, men 

sen har vi alltid fått tycka till. Och ’Vad tycker ni? Hur ska vi göra? Hur ska 

vi lösa det här och’… Vi har alltid fått, vi har alltid diskuterat fram saker 

oavsett vad det har varit med både mamma och pappa. Om det gällde vilka 

TV-program man ska se på, när man ska gå och lägga sig, hur länge man får 

vara på stan och såna där saker. Det har vi alltid fått vara med. Ehhh ja, 

mycket har vi fått säga till om. Sen har vi säkert blivit ledda väldigt mycket 

utan att vi vet om det förstås, men vi har alltid haft känslan av att vi är del-

aktiga.  

J: Ja. Har det skilt sig åt beroende på vilken fråga det rörde sig om? 

Emilie: Mmm. Nej. Nej jag tycker det har varit ganska lika om allt. Allt som 

jag har tyckt varit viktigt har jag fått tycka till om. (Emilie)  
�

Emilies citat kan tolkas som att hon uppfattar att hon var delaktig i många frågor 

som rörde de vardagliga praktikerna, framför allt det som har varit viktiga frågor 

för henne. Hon understryker som vi kan se att föräldrarna diskuterade med henne 

och hennes syster, med undantag för den första tiden precis efter skilsmässan då 

föräldrarna hade gjort upp om hur barnens boende skulle fungera. Det Emilie 

beskriver är med andra ord ständiga diskussioner och förhandlingar om olika 

vardagsfrågor mellan henne och föräldrarna, vilket kan relateras till 

individualiseringsteorin och särskilt den förhandlade familjen vars främsta 

utmärkande drag är att så gott som alla frågor blir uppe för förhandling i 

familjelivet (Beck & Beck-Gernsheim 2001). I citatet framgår vidare att det gällde 

såväl hos modern som hos fadern. Det Emilie beskriver motsvarar alltså i hög grad 

den förhandlade auktoriteten gentemot barnet och den rena relationen i 

individualiseringsteorin (Giddens 1998, 1997). Emilie skildrar stora möjligheter till 

genuin delaktighet för henne som barn (jmf Hart 1992). På liknande sätt berättar 

Elin att hon har fått vara med och bestämma mycket kring frågor som rörde 

hennes vardagsliv.  
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�

J: Hur mycket tycker du att du själv fick vara med och bestämma om saker 

som rörde ditt vardagsliv? 

Elin: Utifrån det att det var skilda eller? Generellt? 

J: Ja, alltså efter skilsmässan.  

Elin: Alltså, jag fick ju vara med. Vissa grejer fick man ju vara med och be-

stämma ganska mycket och sen så på ett sätt tycker jag att mina föräldrar 

har varit, inte så himla strikta egentligen, men det har ju varit liksom tider 

’Du får komma hem’ och ’Nej, du får inte gå’ och då får man inte gå på den 

festen eller det discot eller liksom såna saker. Så vissa gånger, jag tyckte, att 

när alla andra får då borde jag också få och så. Men samtidigt så tycker jag 

ändå att jag HAR fått vara med och bestämma. Det som har varit viktigt för 

MIG har jag fått vara med och bestämma. Som med det här att jag fick be-

stämma att jag kunde flytta och såna saker och liksom. Om jag vill följa med 

mamma till landet eller inte. (Elin) 
�

Elin betonar att hon har varit högst delaktig i beslut som varit viktiga i hennes liv, 

vilket exemplifieras med att hon vid flera tillfällen fick vara med och besluta om att 

flytta från den ena föräldern till den andra. Det tycks vidare som att de vuxna 

skilsmässobarnen uppfattar att de med stigande ålder allt mer inkluderats och 

blivit allt mer delaktiga i beslutsfattandet, eller alternativt krävt att få eget in-

flytande. Detta stöds av kvantitativ forskning som visar att äldre barn upplever att 

de har större inflytande över beslut. SCB:s undersökningar om barns levnads-

förhållanden (Barn-ULF) visar även att en klar majoritet av barn mellan 10 och 18 

år upplever att de ofta eller alltid får vara med och bestämma hemma om saker 

som rör dem själva (SCB 2005:30f).     
�

Begränsade möjligheter till delaktighet 

Som jag nämnde ovan kännetecknas andra berättelser snarast av beskrivningar av 

begränsade möjligheter till delaktighet för dem som barn. Dessa begränsningar 

tycks emellertid bestå av olika aspekter vilka kan sammanfattas som: 1) Att de fått 

agera medlare mellan föräldrarna, vilket har uteslutit eget inflytande. Detta 

behandlades ovan. 2) Att de givits möjlighet att vara med och bestämma men att 

de i praktiken känt sig maktlösa och saknat reella valmöjligheter och reellt 

inflytande. 3) Att de som barn ej givits möjlighet av föräldrarna att vara med och 

bestämma.  
�
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Ett citat från Sebastian kan illustrera den andra punkten. Som vi såg tidigare 

uttryckte han att hans möjligheter att få vara med och bestämma om sitt vardagsliv 

inskränktes av att han fick fungera som budbärare mellan föräldrarna. I denna 

utsaga tydliggörs en annan begränsning.  
�

J: Hur mycket fick du, du var inne på det lite, hur mycket fick du vara med 

och bestämma om det här med boendet? 

Sebastian: Ja det var väl. Man fick ju bestämma helt själv också men det var 

ju snarare att man anpassade sig och ville ju inte. Man ville ju inte riktigt ta 

ställning och ta nåns sida. I början var man väl lite sur på pappa och sådär 

men efter ett tag ville man ju ja, vara båda till lags liksom. Och verkligen för-

söka vara, bo lika mycket hos varje. /…/ 

J: Innan vi lämnar det här med boendet, vi var inne på det här med hur 

mycket du fick bestämma och sådär. Tycker du att du fick tillräckligt mycket 

att säga till om? 

Sebastian: Jag tror det faktiskt. Det är svårt vad jag skulle ha sagt till om 

mer. Det handlar nog mycket om man vågar, vågar ta FÖR sig, som tio och 

elvaåring då vågar man inte säga till om så mycket. (Sebastian) 
�

Inledningsvis framhåller Sebastian att han och brodern fick vara med och 

bestämma men senare beskrivningar som att man ”ville ju inte riktigt ta ställning 

och ta nåns sida” och viljan att ”vara båda till lags” tyder på en stark lojalitet med 

båda föräldrarna vilket tycks begränsa möjligheten till att göra sin röst hörd i 

diskussionen om boendet. Samtidigt tycks Sebastian i slutet av citatet uttrycka att 

han fått tillräckligt med inflytande. Han påpekar dock att det kan vara svårt som 

litet barn att våga göra sin röst hörd. Ännu tydligare uttrycks denna begränsning 

av barns delaktighet av Alexander. 
�

Alexander:/…/Jag tyckte att det var jobbigt att bo en vecka på varje, det blev 

så hattigt och man visste inte var man bodde och kompisarna ringde till den 

ena och så var man hos den andra. Och då kände jag att jag skulle hellre bo 

hos mamma, men min mamma pratade med mig om det. Men jag kände inte 

att jag kunde göra nånting, att jag kunde SÄGA vad jag ville.  

J: Nej. 

Alexander: Jag uppfattade det som att jag kan inte säga till min mamma eller 

till min pappa att jag hellre vill bo hos mamma. För att jag ville träffa min 

pappa men jag ville bo hos min mamma. Men jag kunde liksom inte, jag 

kunde inte förmå mig att säga det till min pappa. Det skulle vara så… Han 
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skulle bli så ledsen över det. Så att det fanns en diskussion med min mamma, 

men inte. Jag kände ändå inte att jag hade något val. (Alexander)  
����

I Alexanders berättelse framträder en explicit förhandling med modern om en 

förändring av boendet, men samtidigt understryker han att han inte kunde 

framföra sin åsikt med risk för att hans pappa skulle bli sårad. Hans lojalitet till 

fadern kan därför förstås som en begränsning för hans möjlighet till genuin 

delaktighet. Detta anknyter, som jag nämnde tidigare, till Sjöbergs undersökning 

som visade att lojalitet med föräldrarna utgjorde en av de främsta principerna vid 

förhandling i familjer efter skilsmässa (Sjöberg 2000:164). Som vi såg tidigare kan 

det också relateras till ett moraliskt tänkande om rättvisa hos skilsmässobarnen, att 

båda föräldrarna har samma rätt till barnen (Wade & Smart 2003). En annan 

begränsning av barns delaktighet ligger i att barn aldrig blir tillfrågade av de vuxna 

eller ges möjligheter att bli delaktiga i beslutsfattandet. Detta scenario beskrivs i 

Fridas berättelse.  
�

J: Eller fanns det andra saker som du fick bestämma eller SJÄLV besluta om 

som du kommer ihåg?  

Frida: Nej jag hade alltså ingen känsla av att jag fick bestämma så mycket 

över huvud taget. Det var mer sådär vi gör såhär för så säger mina föräldrar 

att vi ska göra liksom. Det var inte direkt sådär att vi satte oss ned och de 

frågade ’Vad tycker du om det här? Skulle du vilja ha det, vad vill du göra på 

lovet? Var vill du vara mest?’ Så var det liksom inte. Så bra funkade det inte. 

Det var mer ’Nu gör vi så här och så här. Vare sig du tycker det är kul eller 

inte så blir det så’. Det blev, till exempel som det här med att vara hos pappa, 

det var liksom, man hade liksom inget VAL man var tvungen. (Frida) 
�

Hon ger med andra ord uttryck för att hon inte alls var delaktig i förhandlingar 

och beslutsfattande, snarare beskriver hon att föräldrarna lade fram det som att 

”Nu gör vi såhär”, vilket tycks som ett färdigt beslut där Frida och hennes syster 

inte haft möjligheter att påverka. Beskrivningar som Fridas ligger med andra ord 

långt ifrån det som Hart kallar en genuin delaktighet (1992), eller den förhandlade 

auktoriteten som Giddens framhåller (Giddens 1998).  
���

Delaktighet som ansvarsbörda 

Barns delaktighet i förhandlingar och beslutsfattande framstår, som jag nämnt 

tidigare, inte som odelat positiv i intervjuerna. Vissa uttrycker att för mycket 
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delaktighet i beslut också kan innebära att barn får för mycket ansvar. Det tyder 

alltså på en annan dimension av barns delaktighet som jag benämner delaktighet 

som ansvarsbörda. Carina, vars föräldrar har varit skilda sedan hon var ett par år, 

berättar följande om föräldrarnas diskussioner och konflikter och hennes 

inflytande. 
�

Carina:/…/Så det bråkade de ju ofta om i min tonårsperiod där skulle jag lik-

som ’Ska Carina få gå på fest? När ska hon vara hemma?’ Och så frågade 

hon pappa men gjorde precis som hon själv ville ändå. Och då tyckte väl han 

att ’antingen skiter du i att fråga eller så gör vi upp tillsammans’. Och det var 

väldigt ofta det blev så att hon frågade honom och gjorde tvärtemot vad han 

sa, det blev trubbel och då ringde hon upp för att få råd och tröst för att det 

hade blivit fel. Och det där irriterade honom jättemycket. Och det kan jag 

förstå hjälplösheten att sitta i en annan stad och inte kunna göra så mycket. 

Och jag var ju tonåring och lyssnade inte på vad nån av dem sa.  

J: Mmm. Hur mycket tycker du att du själv fick vara med och bestämma? 

Carina: Mycket. INTE med pappa men med mamma. Och i och med att det 

var mamma jag bodde med när jag var i tonåren så var det ju hon som, jag 

kunde ju liksom påverka henne lätt. Jag fick nog bestämma alldeles för 

mycket. (Carina)  
�

Carinas citat belyser flera viktiga aspekter, men det som är av särskilt intresse här 

är avslutningen; ”Jag fick nog bestämma alldeles för mycket”. Det kan tolkas som 

att hon framhåller att hon som barn fick alldeles för stort inflytande över beslut. 

Senare framhåller hon att: 
�

/…/både barnen och föräldrarna mår bäst när föräldrarna är ett team liksom 

och sen är ungarna med så att säga. Och inte får vara med och bestämma så 

mycket utan man har den tryggheten att mamma och pappa sitter i soffan 

och så springer man och busar runt omkring. Inte att man är den som har 

samma roll som sitter med i soffan. Det tror jag nog är jättestor skillnad. 

(Carina) 
�

Det kan förstås som ett uttryck för en annan dimension av delaktighet som handlar 

om de intervjuade ger uttryck för åsikten att barn efter en skilsmässa kan tilldelas 

för mycket inflytande och därmed för mycket ansvar. Det som till exempel Carina 

beskriver kan ses som att barnet jämställs med de vuxna och får samma eller ett 

snarlikt ansvar som föräldern. Moxnes talar om detta fenomen i termer av 
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parenting the parent (Moxnes 2003:101). Detta ansvar kan då bli till en börda för 

barnen. Detta står dock i motsättning till idén om demokratiska familjerelationer 

som Giddens presenterar. Giddens framhåller att föräldrar, även i demokratiska 

familjer, innehar en auktoritet gentemot barnen ”men det kommer i högre grad 

vara en förhandlad auktoritet och därför öppnare” (Giddens 1998:103). 
�

Olika delaktighet i olika beslut 

Mina analyser av berättelserna visar att det återfinns en viss skillnad mellan hur 

beslutsfattandet om boendet beskrivs jämfört med mer vardagliga beslut som rör 

barnen. Medan vissa exempelvis berättar att de inte var delaktiga i beslutet om 

boendet direkt efter skilsmässa framhåller de att de i hög grad var med och 

bestämde om andra vardagliga frågor. Låt oss titta närmare på Hannas berättelse. 
�

J:/…/Hur gick det till när det bestämdes var, var du skulle bo efter, när det 

väl var en separation? Alltså nu flyttade du med först. 

Hanna: Mmm. Nej, det var väl så att det bestämdes att jag skulle flytta med 

mamma eftersom det var naturligt när jag var mobbad då. /…/ Och Martin 

är väldigt så, alltså han är mellanbarn så han är väldigt alltså han skulle 

aldrig kunnat flytta med för då hade pappa blivit ensam och det hade han 

inte klarat liksom. Så han valde att stanna hos pappa helt enkelt. Ehh.  

J: Ja. Hur mycket fick DU, tycker du själv tycker du att vara med och be-

stämma om det här var du skulle bo nånstans?  

Hanna: Jag fick nog inte vara med och bestämma särskilt mycket. Fast jag 

tyckte eller så… Det var mer att de la fram förslaget så att jag skulle flytta 

med och jag tyckte nog att det var ett ganska bra förslag./…/  

 

J: Mmm. När dina föräldrar bestämde saker som rörde er barn då sådär 

gjorde de det ofta när ni var med eller när ni inte var där? Eller i telefon eller 

så? 

Hanna: Nej det var nog nästan alltid när vi var med eller att de tillfrågade 

oss. Hur vi ville ha det.  

J: Vilka frågor kunde det vara? 

Hanna: Nej men om det var nånting alltså som med nyårsafton till exempel. 

För det är ju nånting som man inte kan fira så många gånger. Då visste man 

att man var välkommen på båda ställen och sen att man fick bestämma helt 

själv och att de ställde upp och liksom körde och så om det behövdes. Så ja. 

(Hanna) 
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I citatet kan vi se att boendelösningen efter skilsmässan beskrivs som ett beslut 

fattat enbart av föräldrarna, medan hon skildrar att hon i andra frågor ofta blev 

tillfrågad och fick vara med och bestämma, som exempelvis firandet av nyårsafton. 

Senare i intervjun berättar hon också hon har bestämt mycket över sitt vardagsliv 

generellt, ”jag har nog alltid fått göra som jag vill”. Med andra ord tycks ibland 

delaktigheten variera med vilken fråga det gäller. Särskilt tycks den första 

boendelösningen beslutas av föräldrarna utan att barnet får vara med och 

bestämma medan senare beslut om förändringar av boendet, eller andra frågor som 

rör barnet, ofta inkluderar barnen i beslutsfattandet. Detta kan också höra 

samman med att barn i takt med stigande ålder får bestämma mer (jmf SCB 

2005:30f). Vi kan också konstatera än en gång att lojaliteten mot båda föräldrarna 

är tydlig i citatet från Hanna, i det här fallet rör det hennes bror som bodde med 

fadern och som enligt Hanna inte hade kunnat flytta från fadern (om han hade 

velat).       
�

Tidigare diskuterades de olika förhandlingsarenor som framträder i intervjuerna 

men då med fokus på föräldrarnas förhandlingsarenor. I vissa av du vuxna 

skilsmässobarnens berättelser framstår förhandlingssituationer där barnet till-

sammans med en förälder diskuterar en eller flera frågor. I intervjun med Elin 

illustreras en sådan då boendefrågan var uppe för diskussion. Hon beskriver en 

förhandlingssituation där hon och modern, tillsammans med en vän till modern, 

satte sig ned och pratade för att diskutera Elins boende. Enligt Elin var det ständiga 

bråk mellan henne och hennes mamma som gjorde att frågan kom upp, vilket 

resulterade i ett vad hon benämner ”gemensamt beslut”. Det som är påfallande i 

Elins beskrivning är att fadern inte finns med i beskrivningen av förhandlings-

processen, utan det är modern och Elin som, med hjälp av vännen, framträder som 

huvudaktörer. Fadern tycks med andra ord på så sätt exkluderad från detta 

beslutsfattande. En snarlik skildring återfinns i intervjun med Helene.  
�

J: Mmm. Du nämnde själv att ni har aldrig satt er ned och ’Nu pratar vi om 

det här’. Hade ni nån gång nån sorts familjeråd? Alltså att nu sätter vi oss 

ned och pratar och bestämmer om det här och det här.  

Helene: Inte när det gällde saker som gällde mellan dem två. Vi hade liksom 

vårat, i våran familj. Det slutade med att pappa tillhörde liksom inte vårat. 

Vi hade så att vi hade, vi bestämde allting gemensamt inom familjen, 

mamma, jag och mina syskon. Vad vi skulle göra, hur vi skulle lösa saker. 

Och allt sånt där. Det bestämde vi gemensamt väldigt mycket. Men inte dem 

emellan. (Helene) 
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�

Medan Elin beskrev en specifik förhandlingssituation skildrar Helene snarare att 

det var så det fungerade i vardagen hos modern. Hon talar tydligt om att fadern 

inte tillhörde gemenskapen som fattade besluten. Hennes beskrivning ”Vi hade 

vårat, i våran familj” indikerar att hon inte inkluderar fadern i samma familj som 

modern, hon och syskonen. Snarare uttrycker hon att förhandlingarna i första 

hand skedde mellan modern och barnen, vilket av Sjöberg benämns den ”nya” 

mamma-barnfamiljen (Sjöberg 2000).  
�

Det är dock inte bara fadern som ibland beskrivs som exkluderad från 

förhandlingsprocesserna. I Jacobs berättelse lyfts en annan aspekt av barns del-

aktighet, nämligen syskons olika delaktighet i diskussioner och beslutsfattande. 

Jacob, som tillsammans med sin äldre syster (halvsyster) är uppvuxen främst hos 

sin mamma, berättar följande. 
�

J. Har de [föräldrarna] pratat bara med varandra eller har du dragits in i det 

på nåt sätt? 

Jacob. Nej det tror jag inte att jag har. Det känns mer som att de har 

diskuterat med varandra. Alltså hela, jag kan känna lite såhär att hela upp-

lägget, inte bara vad gäller mamma och pappa. Det känns som att jag var 

ganska utanför det här hela tiden. Det kan jag lyssna på när min mamma och 

min syster pratar idag. Det har ju typ så HÄR mycket att prata om från när 

vi var små. En annan är ju liksom ’Jaha okej vad pratar ni om’. Fattar liksom 

hälften av vad de pratar om. ’Men du, vi lämnade dig utanför’. Det känns 

som att jag tog inte så stor del i alla deras diskussioner. Sen vet jag inte om 

jag var sån person själv, att det började redan när jag var liten att jag kanske 

var lite (visslar) avstängd. /.../ Alltså min mamma har ju vänt sig till min syrra 

och pratat om det är vissa saker och liksom. Det är väl de två, de har haft 

mest tjafs också det är väl för att de är mest lika varandra. Jag har varit lite 

mer en kuf som går undan kanske, alltså är det nånting så typ undviker jag 

det istället. Så har det vart hela tiden liksom. Så att, som jag sa tidigare just 

det där med, DE har haft sin relation. Från det att… För det första så är hon 

två år äldre än mig.  

J. Mmm. 

Jacob. Så hon har alltid varit mer mogen, allting så, så morsan har alltid vänt 

sig till henne när det har varit nånting. Så de har haft alla diskussioner. Så 

alla diskussioner de har haft om ja, den kille som morsan har bott ihop med, 
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och liksom typ efteråt kan jag få höra att han gjorde sådär och han var så-

där. Jag har verkligen varit helt avskärmad från allt det där. (Jacob)  
�

Jacobs bild av hur förhandlandet kunde gå till kan tolkas som att han ser sig själv 

som exkluderad från förhandlingarna som skedde både mellan modern och fadern 

och framför allt mellan modern och systern. Han använder ord som ”helt av-

skärmad” och ”utanför” för att beskriva hur han ser på sitt deltagande eller 

snarare icke-deltagande i diskussioner och beslutsfattande, vilket tyder på att han 

inte inkluderats av de andra personerna i förhandlingarna. Systern och modern 

beskrivs ha diskuterat mycket med varandra och deras förhandlingsarenor tycks ha 

varit i hans frånvaro. Han förklarar det med att systern var mer lik modern, att 

hon var äldre och mogen medan han skildrar sig själv som en person som går 

undan från diskussioner och som är ”lite avstängd”. En bild som för övrigt har 

stora likheter med hans beskrivning av fadern. Det tycks följaktligen som, vilket vi 

har sett flera exempel på tidigare vad gäller föräldrarna, att personlighetsdrag eller 

karaktärsdrag pekas ut för att förklara skillnader mellan könen. Jacobs berättelse 

kan alltså analyseras utifrån ett könsperspektiv. Tidigare forskning visar att flickor 

tycks ta större ansvar än pojkar för familjeprojektet efter skilsmässa (Sjöberg 2000) 

vilket skulle kunna vara en möjlig tolkning av Jacobs citat.  
�

Innan vi lämnar diskussionen om barns delaktighet ska vi titta närmare på en 

ytterligare explicit förhandlingssituation som beskrivs av Carina. Den är intressant 

eftersom Carina för in ett perspektiv som inte återfinns på samma sätt i de andra 

berättelserna, nämligen morföräldrarnas betydelse och delaktighet. Som vi såg 

tidigare fungerade morfadern som en extra förälder för Carina, men även mor-

modern beskrivs här som högst delaktig beslutsfattande om Carinas liv.    
�

Carina: /…/Då diskuterade jag och pappa för han sa ju självklart att jag 

kunde flytta in hos honom.  

/…/ 

J: Men det var, du pratade med din pappa om det [boendet], fick du säga vad 

du tyckte och ville? 

Carina: Mmm. Det var nästan tvunget. Jag var liksom sexton, sjutton, det 

går knappt att säga att ’Vi bestämmer’, när det är ett år kvar till man är 

arton på nåt sätt. Då vi gjorde ju, vi hade ett familjemöte. Vi åkte ut jag och 

mamma, mormor och morfar och pappa satte oss ned och pratade ’Vad är 

bäst? Vad tycker vi?’ /…/Alla ville verkligen mitt bästa. (Carina) 
�
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Bakgrunden till ”familjemötet”, förklarade Carina, var att på grund av hennes 

mammas sjukdom kunde Carina inte bo kvar hos modern längre när hon var 

sjutton år och därför behövde de komma fram till en ny lösning. Det som är 

anmärkningsvärt är att hon inkluderar morföräldrarna i sin beskrivning av för-

handlingssituationen. Det tycks självklart att de, liksom föräldrarna och hon själv 

deltog i ”familjemötet”. Det tyder därmed på att hon inkluderar dem i sin 

förståelse av sin familj. Någon som däremot inte finns med i berättelsen är faderns 

nya partner sedan ett par år, vilket också är intressant eftersom det kan tyda på att 

hon inte ses som familj. Vad som är tydligt gällande Carinas egen delaktighet är att 

hon förklarar det som självklart att hon var delaktig i beslutet eftersom hon var 

nästan myndig. Åldern tycks därmed ha betydelse för rätten till delaktighet.   
�

Nya partners delaktighet i förhandlingar 

Föräldrarnas nya partners utgör också potentiella aktörer i förhandlingarna och 

beslutsfattandet. Sjöberg framhåller i sin studie av familjeliv efter skilsmässa att 

förhandlingsarenan efter skilsmässan kan bli hushållsöverskridande och urskiljer, 

som vi såg i kapitel tre och åtta, tre olika familjemönster där förhandlingarna sker 

på olika sätt. 1) de ”nya” mamma-barn-familjerna, där förhandlingarna sker 

främst mellan mamma och barn (även om det kan finnas såväl biologisk pappa 

som styvpappa i dessa familjer), 2) de ”nya” kärnfamiljerna, vilka utmärks av 

förhandlingar inom gruppen mamma, styvpappa och barn och till sist 3) den ”nya” 

utvidgade förhandlingsfamiljen, där förhandlingarna sker från både mamma-

hushållet som pappa-hushållet (Sjöberg 2003:86f). Det sistnämnda är också det 

vanligaste mönstret i Sjöbergs undersökning.	� I det andra och det tredje familje-

mönstret tycks föräldrarnas (främst moderns) nya partners i hög grad delaktiga i 

förhandlingar och beslut som rör barnet. Hur framträder då föräldrarnas nya 

partners i intervjuerna i den här studien? Jag tänkte gå ett steg till och inte bara 

studera om de beskrivs som delaktiga utan också mer ingående studera hur 

föräldrarnas nya partners delaktighet i vardagliga förhandlingar framträder i 

berättelserna.  
�

I intervjuerna framstår två beskrivningar av föräldrarnas nya partners delaktighet i 

förhandlingar och beslutsfattande. Å ena sidan framträder positiva skildringar av 

deras delaktighet, å andra sidan negativa skildringar. Dessutom kan delaktigheten 

delas in i direkt delaktighet och indirekt delaktighet. Petras berättelse utgör ett 

exempel på när de nya partners delaktighet beskrivs tämligen negativt. Petra 

������������������������������ ������������������
	� Undersökningen bestod av intervjuer med 17 familjer eller länkade familjesystem (Sjöberg 2000). 
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uttrycker det som att ”jag tyckte inte om henne för att hon påverkade min pappa 

så mycket” vilket visar hur hon såg på faderns nya sambos inflytande i 

beslutsfattandet. När Petra beskriver faderns nya sambos delaktighet framhåller 

hon dels att sambon så småningom blev allt mer delaktig, dels att hennes 

delaktighet främst rörde vissa frågor som exempelvis principer kring matlagning. 

Beslut som rörde veckopeng eller dylikt var hon inte delaktig i, framhåller Petra. 

Detta kan tolkas som att faderns sambo inte betraktades som delaktig i frågor som 

rörde uppfostran och värderingar utan endast i vissa praktiska frågor som rörde 

vardagslivet, med Smart och Neales begrepp vissa vardagliga praktiker (1999). 

Med andra ord utrycks hos Petra relativt tydliga gränser för hur långt faderns nya 

partners delaktighet sträckte sig. I vissa berättelser blir det också tydligt att 

föräldrarnas nya partners delaktighet i förhandlingar och beslutsfattande har lett 

till vad intervjupersonerna beskriver som bråk och konflikter. 
�

Helene: /…/Men konflikterna med hans sambo pratade vi om många gånger.  

J: Mmm. Du och pappa eller? 

Helene: Och jag och hon också till slut eftersom pappa blev jätteledsen när vi 

bråkade och det slutade med att hon skulle ta över och prata med mig eller 

rättare sagt prata mig tillrätta. (skratt). Ja… 

J: Var det vad var det som, varför blev det konflikter? 

Helene: Ehh, personkemi, det var väl lite det. Och vi har ganska starka viljor 

båda två. Och jag tyckte inte om att se att det fanns en ny person som kom in 

och styrde över pappa, och tyckte att hon bestämde för mycket helt enkelt. 

Jag tycker jag hörde hennes åsikter när pappa pratade. (Helene)  
��

Helene skildrar också, som vi kan se, faderns nya sambos delaktighet i negativa 

termer. Hennes uttryck hon ”styrde över pappa” och ”hon bestämde för mycket” 

har tydliga likheter med Petras beskrivning. Ibland relateras förälderns nya 

partners delaktighet i beslutsfattandet också till samordnandet med partnerns barn.  
�

J: Har det varit så att ni nån gång har satt er ned och sagt att ’Nu ska vi 

prata om det här och bestämma det här’, typ familjeråd eller nåt sånt? 

Emilie: Ja, inte alla fyra tillsammans. Det har varit jag och min syrra och en 

förälder i taget. Ja det har vi haft! Att vi har suttit och pratat ’Hur ska vi 

göra i sommar? Hur vill ni göra och’. Ja, men det tycker jag nog att... Vi har 

nog inte kallat det familjeråd, men det blir nog automatiskt så vid 

middagarna, vi brukar sitta ganska länge och prata om sånt här. 

J: Jag tänkte på Marita då, har hon varit involverad i de diskussionerna då? 
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Emilie: Hon brukade ofta vara med och lyssna och sådär och säga, om hon 

märker att vi missförstår varandra så försöker hon rätta till det. Men hon går 

sällan in med en stark åsikt och liksom försöker få oss att tycka som hon gör. 

Det gör hon inte. Men vi måste alltid försöka lappa ihop det med hennes 

barn och hennes tider då barnen är hos henne och sådär. Och hennes, 

pappan till hennes barn har varit väldigt flexibel också. Han, han kan flytta 

runt det där ganska lätt sådär. Så det, ja, men hon har aldrig lagt sig i. Jag 

har aldrig upplevt att hon har lagt sig i saker som inte jag har tyckt hon har 

med att göra. Utan det är snarare så att hon nästan har varit lite väl försiktig 

kanske, hon har upplevts som lite rädd. Inte mot pappa, men mot mig och 

min syster. Hon har alltid haft väldig respekt för oss och våran relation till 

pappa. 

J: Mmm. 

Emilie: Hon har varit väldigt lättsam faktiskt. (Emilie) 
�

Emilie beskriver faderns nya frus delaktighet i termer av försiktighet. Hon har 

nästan ”varit lite väl försiktig” konstaterar hon, men framhåller också att det 

fungerat väldigt bra med henne. Hon ger med andra ord uttryck för en positiv 

beskrivning av förälderns nya partners delaktighet. I citatet framträder också 

samordningen som krävs med hennes barn och med deras pappa. Samordningen 

beskrivs av Emilie som fungerande, vilket inte är fallet i andra intervjuer. Om vi 

tittar närmare på inledningen av citatet framträder en tydlig explicit förhandlings-

arena, nämligen middagsbordet. Det som är påtagligt där är att hon beskriver att 

diskussionerna inföll vid middagarna med henne, hennes syster och en förälder i 

taget närvarande. I det skeendet inkluderas följaktligen inte Marita, faderns nya 

fru, i de diskussionerna. Först när jag uttryckligen frågar om Marita berättar 

Emilie att hon också var med, och främst som lyssnare. En tolkning av det är att 

hon uppfattar att faderns nya intagit en försiktig eller passiv roll. En annan 

tolkning skulle kunna vara att Emilie inte inkluderar henne på samma villkor som 

en part i förhandlingarna. 
�

Det kanske tydligaste exemplet på att förälderns nya partner ibland beskrivs som 

indirekt delaktig i förhandlingar och beslutsfattande återfinns i Alexanders be-

rättelse. 
�

J: Nej. Har det fortsatt vara så även efter att Anders har kommit med i 

bilden, när de bodde ihop, att ni suttit vid middagsbordet och diskuterat? 
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Alexander: Nja. Det vet jag inte. Men det har varit en naturlig träffpunkt hos 

min mamma på ett helt annat sätt än hos min pappa… Det har det. Men jag 

vet, om Anders har haft nånting att säga så har han ofta gått genom mamma 

till exempel. Så uppfattar jag det i alla fall. Om Anders tycker så och så, då 

har mamma sagt det till oss. För Anders han har känt av det där också, ’Jag 

vill inte bossa över dem’. Ja det har han nog gjort ganska bra. 

J: Mmm. Alltså hur var det, din pappa har inte träffat nån ny? 

Alexander: Nej inget varaktigt så. Han har väl träffat nån så liksom. Han bor 

inte ihop och har aldrig gjort det heller. 

J: Nej. De som han har träffat har de involverats i era liv på nåt sätt? 

Alexander: Nej. (Alexander)  
�

 Alexanders citat illustrerar flera viktiga aspekter. För det första framträder att 

moderns nya man deltog i beslut som rörde Alexander, men främst genom ett 

indirekt inflytande genom modern. För det andra kan vi se att Alexander beskriver 

Anders hanterande som bra, han tycks nöjd med att Anders inte försökt ”bossa” 

och bestämma över honom och brodern. För det tredje visar utdraget att han inte 

alls uppfattar att faderns nya partners var delaktiga i barnens liv. Detta är 

utmärkande för vissa berättelser, även om den ena förälderns partner beskrivs som 

delaktig i beslut som rörde barnen kan den andra förälderns nya partner beskrivas 

som helt icke-deltagande. I dessa fall hänvisar de intervjuade till att de inte bodde 

ihop och/eller att det rörde sig om tillfälliga förhållanden. En tolkning av 

Alexanders berättelse är att han inte tyckte att Anders egentligen hade rätt att 

bestämma för mycket om hans och hans storebrors liv. På ett annat ställe i 

intervjun berättar han att han hade mycket svårt att ”ta kritik från honom” i 

början när Anders och modern precis hade träffats.  

 

Medan Alexanders citat ovan illustrerar den indirekta delaktigheten finner vi en 

beskrivning av direkt delaktighet och inflytande i Jacobs berättelse. Han beskriver 

moderns nya partner som en extra-förälder eller ”låtsaspappa” som betytt mycket 

för Jacob, och menar att han tagit aktiv del i beslut som rörde Jacob under 

uppväxten. 
�

Så att självklart har ju han tagit viss del i det också./…/ Så att det är mest min 

mamma och min låtsaspappas om jag har, man kan säga att det är de som 

har uppfostrat mig. Fast han har mer varit såhär att poängtera att så här och 

såhär får du inte göra blablabla. (Jacob) 
��
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Att Jacob kallar moderns nya partner för ”låtsaspappa” tyder på att han ser 

honom som en slags förälder (jmf Smart m.fl. 2001:48ff) . I kapitel elva, som 

fokuserar familjedefinitioner och familjegränser, diskuterar jag vidare kring hur 

föräldrarnas nya partners och deras barn framträder i berättelserna. Som 

avslutning på detta avsnitt vill jag behandla ett sista citat från en intervju som 

tydliggör ett sätt att resonera kring föräldrarnas nya partners rätt att vara delaktig 

i beslut. Nedanstående utdrag är hämtat från Carinas berättelse. 
�

/…/Dels har kanske inte vi nån av oss tyckt att hon har RÄTT att vara med 

och bestämma över mig för att hon är en utomstående. Och hon har väl 

också hållit dig till det. Hon har väl inte velat vara med. Jag kan aldrig 

komma ihåg att pappa har sagt att ’Jag har diskuterat med liksom det här 

gällande dig och det här med Katarina.’ Det kanske han har gjort, men han 

har aldrig nämnt det för mig. Hon har aldrig varit med nåt beslut eller 

liknande. Nej. (Carina, uppföljningsintervju)      
�

Carina, vars pappa träffade sin nya fru när Carina var i yngre tonåren, betonar att 

faderns nya partner inte hade ”rätt” att bestämma över henne och förklarar det 

med att ”hon är en utomstående”. Detta kan tolkas som att hon inte inkluderar 

Katarina i sin familj, eftersom ordet ”utomstående” utgör en tydlig, exkluderande 

beskrivning. Som ”utomstående” hade faderns nya sambo ingen befogenhet att 

delta i förhandlingar och beslutsfattande om barnen enligt Carinas synpunkt. Hon 

framhåller såväl sin ståndpunkt angående detta, men förklarar också att faderns 

partner själv inte heller har velat delta i beslutsfattandet om Carina.    
�

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis utmärks de vuxna skilsmässobarnens berättelser av ett flertal 

skiftande förhandlingsarenor samt av olika former av förhandlingar. De primära 

förhandlingsprocesser som framträder är av det explicita slaget. Att det är just den 

typen av förhandlingar som de intervjuade skildrar är inte särskilt förvånande med 

tanke på att förhandlingar av implicit karaktär kan vara svårare att urskilja. 

Medan vissa förhandlingar beskrivs ha handlat om praktiska frågor som hämtning 

och lämning av barnet, boendet, ekonomi m.m. skildras också förhandlingar om 

uppfostran och värderingar i vissa berättelser. Explicita förhandlingar utgör alltså 

det första typfallet av berättelser. Några exempel på förhandlingsarenor är vid 

hämtning och lämning, per telefon eller e-post eller genom att föräldrarna träffas 

och fikar och samtalar.  
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�

Det andra typfallet utgörs av implicita förhandlingar som är mer underförstådda 

och dolda. Dessa tydliggörs framför allt i de berättelser där en slags icke-

kommunikation beskrivs, till exempel att en förälder gick ifrån eller undvek 

eventuella diskussioner med den andra föräldern, varigenom den förstnämnda 

genom undvikandet tycks ha fått ett maktövertag i detta hänseende. På liknande 

sätt kan också vissa boendelösningar, som ibland beskrivs ha uppkommit utan 

några egentliga öppna diskussioner utan snarare tycks givna på förhand, förstås 

som resultat av mer implicita förhandlingar. Vid dessa förhandlingar tycks 

normativa föreställningar om moderskap och faderskap ha varit avgörande men 

också föräldrarnas ansvars- och omsorgsfördelning före skilsmässan. 
�

Att som förälder använda barnet som budbärare eller medlare kan ses som uttryck 

för indirekta förhandlingar och utgör ett tredje typfall. Genom att använda barn 

som medlare, medvetet eller omedvetet, kan föräldrarna undvika direkt 

kommunikation med varandra och explicita förhandlingar. Att använda barnet 

som medlare kan dock inte benämnas som en förhandlingsarena, men däremot kan 

det ses som ett sätt för föräldrarna att förhandla. Detta att hamna i en 

budbärarposition ses inte som positivt av de intervjuade, snarare tvärtom. Flera 

olika motståndsstrategier mot denna position skildras. Dessutom utmärks vissa 

berättelser av ett förändringstema, det vill säga de intervjuade beskriver att 

förhandlandet genomgick förändringar både gällande hur det gick till, i form av 

samtalsstämning etc., men också var dessa förhandlingar skedde, alltså vilka 

arenor som beskrivs.  
�

Det återfinns en mångfacetterad bild av barns delaktighet i förhandlingar i de 

vuxna skilsmässobarnens berättelser, såväl begränsade möjligheter att delta i 

förhandlingarna som goda möjligheter till delaktighet kan urskiljas. Dessutom bör 

barns delaktighet också förstås utifrån olika dimensioner, det vill säga den kan 

både tolkas positivt och negativt. Den negativa dimensionen av delaktighet handlar 

om att barn tilldelas för mycket ansvar, vilket kan bli till en börda. Det är främst i 

de explicita förhandlingarna som barnen har goda potentialer att delta i 

beslutsfattandet. Det två kanske främsta begränsningarna för barns genuina 

delaktighet i förhandlingar och beslutsfattande efter skilsmässa utgörs av dels det 

att inte bli tillfrågad och inkluderad av de vuxna, dels av barnens lojalitetskänslor 

gentemot båda de ursprungliga föräldrarna. Lojalitetsprincipen tycks begränsa 

barns möjlighet att våga framföra sina känslor och åsikter utifrån rädslan att såra 

någon förälder. Barns lojalitet skiljer sig dock från den förstnämnda be-
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gränsningen, lojaliteten kan snarare förstås som en del i familjekontexten efter 

skilsmässa. Det är alltså fråga om olika typer av begränsningar. Barns lojalitet med 

föräldrarna efter skilsmässa bör också sättas i relation till den förhandlade 

auktoriteten som Giddens talar om eftersom det utgör en särskild aspekt av 

föräldra-barnrelationen.   
�

I intervjuerna framträder såväl positiva som negativa skildringar av föräldrarnas 

nya partners delaktighet i förhandlingar och beslutsfattande. De positiva 

skildringarna relateras bland annat till deras försiktiga delaktighet och att för-

älderns nya partner inte har bestämt för mycket över dem som barn. 

Beskrivningarna av mer negativ karaktär utmärks av att de intervjuade uppfattar 

att den nya partnern har haft ett för stort inflytande. Avslutningsvis kan en 

distinktion mellan olika slags delaktighet göras i termer av direkt inflytande och 

indirekt inflytande. Det tycks emellertid inte finnas någon enkel relation mellan 

indirekt och direkt inflytande och positiva och negativa skildringar av föräldrarnas 

nya partners i berättelserna. 
�

�
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10. Högtider och särskilda familjeritualer 

Fram tills nu har främst vardagliga aspekter av familjelivet efter skilsmässa 

diskuterats, men det finns också särskilda dagar som är betydelsefulla på ett annat 

sätt, nämligen högtidsdagar. Dessa dagar kan ses som symboliskt viktiga eftersom 

de ofta förknippas med familjehögtider och familjesammankomster och därmed 

utgör speciella familjeritualer. Uttryckt på ett annat sätt ställs familjerelationerna 

på sin spets under högtidsfiranden. Vilka inkluderas och vilka inkluderas inte? 

Firandet av högtider som jul, påsk och födelsedagar efter skilsmässa kan innebära 

diskussioner och gräl mellan föräldrarna och lojalitetskonflikter för barnet men det 

kan också vara tillfällen då båda föräldrarna träffas för att gemensamt med barnet 

fira och umgås under mer eller mindre avspända former. Hur dessa högtidsdagar 

firas kan ses som ett mått på föräldrarnas samarbetsförmåga efter separationen 

(Öberg & Öberg 2002:70). Med utgångspunkt i det senare, skulle man kunna 

tänka sig att de föräldrar som beskrivs ha haft minst gräl och konflikter torde ha 

större möjligheter att ha ett gemensamt firande av högtider som jul och 

födelsedagar etc. Omvänt kan man föreställa sig att de föräldrar som beskrivs ha 

haft stora svårigheter att kommunicera i vardagslivet också har haft mer konflikter 

kring högtiderna. Men riktigt så enkelt framträder inte bilden i intervjuerna.     
�

I detta kapitel diskuteras alltså hur högtidsdagarna framträder i de vuxna 

skilsmässobarnens berättelser. Vem får vara med på julafton? Hos vem firar 

barnet? Vilka lösningar har förhandlats fram och hur har det gått till? Den högtid 

som framträder som den överlägset viktigaste högtiden i intervjuerna är julen. 

Födelsedagar, påsk, midsommar, nyårsafton m.m. tycks inte lika betydelsefulla och 

därför kommer detta kapitel främst att behandla julen som högtid. Öberg och 

Öberg framhåller att särskilt julafton blir problematiskt för barn med skilda 

föräldrar. Oavsett om föräldrarna bråkar eller ej tycks julafton vara en jobbig dag 

för skilsmässobarnen, framhåller författarna, eftersom den innebär en emotionell 

stress (Öberg & Öberg 2002:71). Julen är en högtid som ofta förknippas med höga 

förväntningar, som kan innehålla religiösa ritualer men som framför allt ofta 

handlar om ”myten om den stora lyckliga familjen” (Sjöberg 2000:62).	�    
�

I intervjuerna kan tre typiska beskrivningar av högtiderna urskiljas, för det första 

finns beskrivningar av gemensamma firanden där föräldrarna, åtminstone under en 

tid, firar tillsammans. För det andra finns beskrivningar av separata firanden vilka 

������������������������������ ������������������
	� Givetvis kan andra religiösa högtider vara lika viktiga familjehögtider som julen, men julen är den 
enda förutom födelsedagar, påsk, nyår och midsommar, som omnämns i berättelserna.   
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utmärks av antingen dubbla kalas/firanden eller vartannat-årsprincipen. För det 

tredje beskrivs i en intervju ett helt annat sätt att fira jul vilket jag har kallat Att 

vägra vara med. 
�

Gemensamt firande 

Bland de intervjupersoner som beskriver att jul- och födelsedagsfirande var 

gemensamt, det vill säga att båda föräldrarna deltog tillsammans, finns bland 

andra Elin. Hennes bild är, som vi har sett tidigare, att hennes föräldrar alltid har 

kunnat prata under ganska avspända former efter skilsmässan och hennes 

berättelse saknar helt beskrivningar av konflikter mellan föräldrarna. Hon 

beskriver också ett delat föräldraskap efter skilsmässan där föräldrarna har delat 

på både omsorg och beslutsfattande. Hon berättar följande om hur julfirandet 

kunde gå till efter separationen.  
�

Elin: /…/som exempel, mina föräldrar har ju varit skilda sen ja 95 eller 94, 

men vi har alltid firat jul ihop. Alla vi fyra. Och utan Kristina då, pappas 

nya… ehh ladyfriend. Så vi har ju alltid umgåtts så. När pappa flyttade så 

kom han hem till oss ändå på julen och vi åt julbord ihop och vi bytte jul-

klappar och liksom det har vi haft i princip ända till förra julen, och då var 

inte jag hemma utan då var jag i X-land. /…/ så nu har vi liksom efter tio år 

gett upp det. Och vi har ju alltid haft sånt, och på födelsedagar har vi alltid 

haft familjemiddag och såna saker. Och jag menar Kristina har ju varit med, 

pappas nya, när jag tog studenten och såna där saker. Det var ju inte så att 

hon var med de första åren kanske (skratt) men nu är hon ju med och sådär. 

Ja, så…  

J: Föll det sig naturligt att ni skulle fira jul eller hur kom det sig? Var det 

några diskussioner kring hur ni skulle fira? 

Elin: Alltså det vet jag inte. Jag tror att det var liksom mina föräldrar som 

kände lite att. För det första Kristina har ju egna vuxna barn om man säger 

så hon är ju med dem på julen. Och så det var väl nåt naturligt, så pappa 

skulle han sitta själv och uggla då liksom, eller skulle mamma vara själv. Jag 

tror att det var från deras sida så var det bara ett beslut liksom, eller beslut, 

inte självklart men, ja… för våran skull liksom att det skulle vara lite mysigt 

och hemtrevligt och juligt sådär. Och att vi skulle slippa sånt här som att åka 

på julafton mellan eller fara eller liksom behöva bestämma och sånt. Men sen 

kan ju inte jag minnas att VI sa nånting utan jag tror att det var deras beslut. 

Det tyckte ju Pelle och jag självklart var jättebra. (Elin)  
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Utdraget från Elins berättelse är intressant ur flera aspekter. Det visar för det första 

hur hon uppfattar att jul- och födelsedagsfirandet gick till efter skilsmässan. Dessa 

högtider har firats gemensamt, förklarar hon, genom att ”Alla vi fyra” har träffats, 

det vill säga hon, brodern, modern och fadern. Hon menar att julen firades hos 

modern och fadern kom dit varje år för att äta mat och byta julklappar 

tillsammans med de andra. Detta leder in på den andra aspekten, vilka som 

inkluderas i julfirandet. Som vi kan se beskrivs inte faderns nya partner, Kristina, 

som närvarande i detta julfirande och inte heller på födelsedagarna, då de hade 

”familjemiddag”. Det skulle kunna tolkas som att hon inte definierar henne som 

tillhörande familjen, eftersom hon talar om ”alla vi” och ”familjemiddag”. I dessa 

gemenskaper tycks inte faderns nya partner inkluderas. Däremot beskriver Elin att 

Kristina var med på hennes studentexamen. För det tredje visar citatet också hur 

Elin ser på hur denna lösning kom till. Hon framhåller att det var ett beslut från 

föräldrarnas sida, att de för barnens skulle valde att fira högtiderna tillsammans. 

Med andra ord beskriver hon att det var ett beslut som hon och brodern som barn 

inte gjordes delaktiga i, vilket hon tycks mena var positivt. I slutet av citatet 

förklarar hon föräldrarnas beslut att fira tillsammans mot bakgrund av att barnen 

både skulle slippa fira hos båda föräldrarna och behöva åka emellan eller själva 

behöva ta ställning hos vem de skulle fira. Det senare tyder alltså på en annan 

dimension av barns delaktighet, som jag har varit inne på tidigare, att delaktighet 

inte alltid behöver ses som något enbart positivt. Att hon nämner detta att slippa 

åka mellan eller att som barn behöva bestämma var man ska vara på jul kan också 

tolkas som att hon indirekt relaterar sitt familjeliv efter skilsmässan till, och tar 

avstånd ifrån, andra skilsmässofamiljer. Eller kanske att hon snarare positionerar 

sig mot en vanlig föreställning om skilsmässa som innebär just en splittrad dag för 

barn vid högtider och/eller lojalitetsproblem när de tvingas ta ställning till var de 

ska fira jul. I uppföljningsintervjun med Elin berättar hon att det gemensamma 

julfirandet återupptogs den senaste julen och detta år inkluderades även faderns 

nya sambo i firandet. Elin konstaterar att ”det var bra stämning” då men kanske 

något mer formellt än när det bara varit ”vi fyra”. 
�

Medan Elins beskrivning av ett gemensamt högtidsfirande gällde hela hennes 

uppväxt fram till idag, utmärks de andra berättelserna om ett gemensamt firande 

av högtidsdagarna av att det främst gällde de första åren efter skilsmässan. Det 

framstår i vissa berättelser som att det sedan skett en slags brytpunkt som gjorde 

att förutsättningarna för firandet ändrades. Detta kan med andra ord förstås som 

så kallade vändpunkter i berättelserna, avgörande händelser som är viktiga för 
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familjerelationerna och här specifikt särskilda högtidsritualer. Låt oss titta närmare 

på Emilies berättelse.  
�

J: Mmm. Hur gick det till när det skulle bestämmas kring, eller om jag säger 

såhär, kan du beskriva hur en julafton kunde se ut? 

Emilie: Mmm. Vi har haft varannat årsprincipen på det. Så det året vi har 

firat julafton med mamma har vi firat nyår med pappa och så har det rullat 

på sådär. I början firade de jul tillsammans. 

J: Jaha, första året eller? 

Emilie: Ja minst första året, men två, tre åren kanske eller nåt sånt där. Men 

sen ja det ändrades väl i samband med att pappa träffade sin nya tjej. Då är 

det klart att då ville han inte fira julafton med mammas släkt. Sen men då 

har det varit varannat år. /…/ Så det, det tycker jag har funkat bra faktiskt. 

Det är många sådär skilsmässobarn som då äter de julbord hos ena familjen 

och så åker de till nästa och det är ett himla farande på julafton. Men vi har 

alltid haft bara en då och det har varit bra. Det tycker jag har funkat 

jättebra. (Emilie)  
�

Av Emilies citat framgår att hon beskriver en förändring av firandet, vilken 

inträffade då fadern träffade en ny kvinna. I och med det slutade de fira julafton 

gemensamt och gick istället över till vartannat årsprincipen, framhåller Emilie. Det 

skulle följaktligen kunna förstås som en vändpunkt i hennes berättelse. Liksom hos 

Elin kan vi se hur hon, mot slutet i citatet, tydligt jämför med andra skils-

mässobarns situation och påpekar att det kan vara ett ”himla farande på julafton”. 

Detta ställs i kontrast till hennes familjs lösning, vilket hon beskriver som 

”jättebra”. Med andra ord blir det tydligt, såväl i Emilies som i Elins berättelse, att 

de positionerar sig och sin familj mot vanliga föreställningar om julfiranden i 

familjer efter skilsmässa. Det som skiljer Emilies berättelse från Elins är att medan 

Elin beskriver att föräldrarnas relation alltid har varit god och inte präglats av 

konflikter, framhåller Emilie att relationen mellan hennes föräldrar var ansträngd 

och hon menar att diskussionerna dem emellan kunde bli ganska hårda i 

telefonsamtalen och att de därför valde att maila varandra istället. Dessutom 

berättade hon vid den andra intervjun att hon fått vetskap om att fadern hade 

misshandlat modern under tiden de var gifta vilket sätter deras konflikter efter 

skilsmässan i ett annat ljus. Det gemensamma julfirandet efter skilsmässa behöver 

med andra ord inte utesluta att det finns konflikter mellan föräldrarna och tidigare 

våld gentemot den ena parten. 
�
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Även Hanna skildrar en slags vändpunkt i samband med att föräldrarna träffar nya 

partners:  
�

J: Du nämnde lite att det var mest kring er, kan du ge några specifika 

exempel på vilka frågor som de diskuterade? 

Hanna: Ja alltså det var väl såna här grejer som, för första åren så firade vi ju 

jularna ihop till exempel hela familjen. Och sen delade vi upp det så vi firade 

julafton hos den ena och sen juldagen hos den andra. Och sen året efter så. 

Det var mycket såna grejer. Och sen födelsedagar… För som sagt i början 

som sagt då hade vi ju det ihop men sen blev det mer att man hade två 

separata. 

J: Hur kom det sig tror du att det förändrades? 

Hanna: Ehh, det tror jag var mycket när båda träffade andra och liksom 

skapade andra, ja andra familjer eller vad man ska säga så blev det väl mer 

naturligt. Det blir så stora familjer annars helt enkelt. (Hanna) 
�

Dels är det intressant att se hur hon beskriver förändringen, det var när 

föräldrarna träffade nya partners som det gemensamma firandet övergick till 

separata firanden. Dels är det påtagligt hur hon definierar ”familj”. När de firade 

jul gemensamt med båda föräldrarna talar hon om ”hela familjen”, som något 

självklart och avser då modern, fadern och hennes helsyskon. Men när hon 

beskriver att föräldrarna träffade nya partners, varav den ena också hade barn, 

formulerar hon sig inte lika tydligt i familjetermer. Dessa nya konstellationer 

definieras inte riktigt lika självklart som ’familj’ av Hanna.   
�

Inte alla uttrycker att det gemensamma firandet av jul var enbart positivt. Erik, 

som var i äldre tonåren när föräldrarna skildes, skildrar en lite annan bild.  
�

J: Ja. Om vi går tillbaks några år efter skilsmässan. Kan du berätta om hur en 

julafton kunde se ut? 

Erik: Ja första. Jag kommer inte ihåg exakt när det var men jag vet att farsan 

var med några jular. 

J: Hemma hos din mamma? 

Eri: Ja precis, då var det ju min mor, min far och jag och min syrra. Och det 

var väl sådär eftersom att vi var lite emot det allihopa så blev det väldigt så 

jobbigt. Ja eftersom att jag var i den åldern så var väl jag mest gnällig så att 

säga, tyckte allting var tråkigt och gå upp på mitt rum och göra nånting 
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annat. Men de andra kanske försökte mer än vad jag gjorde, kan jag tänka 

mig. (Erik) 
��

Erik ger en tämligen negativ beskrivning av det gemensamma julfirandet eftersom 

han menar att de alla var lite emot det. I Eriks berättelse skildrar han också att 

föräldrarnas relation under en tid var mycket ansträngd, mest på grund av att 

orsaken till skilsmässan var att fadern hade träffat en ny kvinna. Trots det 

beskriver han att föräldrarna firade jul gemensamt ett par år, dock utan faderns 

nya partner. På motsvarande sätt beskriver andra intervjupersoner, vars högtids-

firanden har bestått av separata firanden, att ett gemensamt firande inte hade varit 

eftersträvansvärt. Det tydliggörs särskilt i Sebastians berättelse. 
�

/…/Så jag tror att ja, men vi firade på båda ställena, på födelsedagen i alla 

fall. Ja… Ja alltså det var ju ALDRIG tillsammans. Det var ju inte ens TAL 

om det att fira på samma ställe, jo att ’Nu äter vi med våra nya familjer och 

träffas där och liksom kommer samman ja och har trevligt (skratt) ihop’ eller 

nåt sånt där. Men det var nog tur att vi inte ens försökte för jag tror inte att 

det hade varit nå lyckat. (Sebastian) 
�

Citatet från Sebastian kan ses mot bakgrund av att han på andra ställen i intervjun 

beskriver att hans föräldrars relation efter skilsmässan har kännetecknats av 

osämja. De har haft svårt att överhuvudtaget prata med varandra efter skils-

mässan. Ur hans perspektiv tycks ett gemensamt högtidsfirande med båda 

föräldrarna inte vara en tänkbar möjlighet. Sebastians berättelse hör alltså snarare 

hemma i det andra typfallet, familjer med separat firande.  
�

Separata firanden 

I det andra typfallet beskrivs följaktligen andra slags firanden av högtider efter 

skilsmässan, vilka främst utmärks av separata julfiranden. Medan vissa beskriver 

en varannat årsprincip, skildrar andra att de firade förmiddagen hos den ena 

föräldern och kvällen hos den andra. Kärnan i berättelserna är dock att det har 

skett olika firanden med föräldrarna, vilket har resulterat i dubbla firanden för 

barnet. I dessa intervjuer framträder rättviseprincipen som avgörande för firandet, 

vilket också framkom i Sjöbergs studie (jmf Sjöberg 2000:62). Det vill säga att de 

intervjuade ger uttryck för att firandet måste vara rättvist gentemot föräldrarna. 

Detta dubbla firande skildras dock på lite olika sätt som vi ska se nedan. 

Alexanders berättar följande. 
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�

 J: Hur gick det till när ni skulle bestämma kring julfirandet efter 

skilsmässan? Hur firade ni jul? 

Alexander: De första åren har jag inget direkt minne av hur vi gjorde... Men 

sen har vi alltid gjort så att vi firar hos pappa på förmiddagar och hos 

mamma på kvällen och det gör vi fortfarande... Men vi har aldrig varit så 

traditionsenliga direkt. När de var gifta, nej de var ju inte gifta men när de 

bodde ihop, så, så firade vi ofta jul i A-stad hos pappas släkt. /…/ Men efter 

skilsmässan så min pappa åkte, åker ibland till A-stad men inte alltid. Och 

när han har varit i A-stad då har vi varit med mamma hela tiden. Och när 

han inte har varit i A-stad då har vi varit där på förmiddagarna och sen 

mamma på kvällen. Men jag kommer inte ihåg att det var nån diskussion om 

det sådär. Hur vi ska göra. Jag tror min pappa uppfattade det som något 

ganska självklart att ’Ja men ni vill ju vara hos mamma på kvällen. Då 

kommer mormor och morfar dit’ och sådär. Det är mer JUL hos mamma än 

hos pappa. (Alexander) 
�

Med reservation för de första åren efter skilsmässan som han inte minns, beskriver 

Alexander ett jufirande där förmiddagen firades hos fadern och kvällen hos 

modern. Förutom det framträder två intressanta aspekter i citatet, dels att han 

uttryckligen säger att han inte tror det var någon diskussion om julfirandet utan att 

det uppfattades som närmast självklart att han och hans bror skulle vara hos 

modern på kvällen. Det tyder alltså på implicita förhandlingar om julfirandet 

snarare än explicita. Dels beskriver han att julkänslan upplevdes olika hos modern 

och fadern. ”Det är mer JUL hos mamma” framhåller han. Att det känns mer som 

jul hos den ena föräldern skulle kunna relateras till hemkänslan, vilket har 

diskuterats tidigare. Alexander beskriver att hemkänslan fanns hos modern under 

uppväxten. Det som också är intressant med utdraget från Alexanders intervju är 

moderns nya partner inte finns med i beskrivningen av julfirandet, trots att han på 

andra ställen i intervjun beskriver att de firade jul hemma hos mamma och hennes 

nye man. Utifrån min fråga om hur det gick till när julfirandet skulle bestämmas 

tycks Alexander alltså inte inkludera honom som en part beslutsfattandet.   
�

Hos Sebastian finner vi en något annorlunda beskrivning, men också vissa likheter. 

Liksom Alexander beskriver han ett uppdelat firande, på förmiddagen hos den ena 

och på kvällen hos den andra föräldern. 
�

�
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Sebastian: /…/julafton är alltid en klassiker om man säger så. (skratt)   

J: Ja tänkte just fråga om det. Hur kunde en julafton se ut? 

Sebastian: Det var också det liksom att vara båda till lags och fira med båda 

alltså. Och det har väl vart lite mer så ganska långt tid fortsatt att vara så. 

Att ja fram till Kalle Anka och efter julklappsutdelningen sen åker vi på 

kvällen och äter julmiddag igen (skratt) med mamma eller pappa, vilken man 

inte firade med först. Beroende på hur de jobbade och allting sånt där, OM 

de jobbade. Men det var nog att fira på båda ställen. Fast sen, det kanske har 

blivit lite mer att fira med pappa nu ändå eftersom han har ny familj med en 

lillebror då blir det ganska naturligt att man är med och firar där. Och sen 

närmare till ja farmor och farfar bodde närmare helt enkelt också och det 

vart det att fira med dem. Som man brukade, eller som vi brukade göra 

tidigare år.  

J: Mmm. Ja. 

Sebastian: Så det var mycket att ja, försöka hålla fast vid så mycket som 

möjligt. Fast ändå fira på båda ställen. Ja… 

J: Mmm. När det där bestämdes, hur kom det sig att det blev så att ni firade 

så? Om ni bestämde att Så här gör vi? 

Sebastian: Ja det var väl alltid att vi diskuterade ’Hur ska vi göra nu på 

julafton? Ska vi fira.’ Ibland så kanske, ’Ja vi firar 23:e nu hemma hos 

mamma istället. Öppna paket och äter julmiddag och så’. Det vart väl ja jag 

tror alltid vi diskuterade fram ja ’Hur ska vi göra?’ Men det var inget lätt 

beslut nåt år så där liksom. Så ja…(Sebastian) 
�

I den här berättelsen beskrivs, till skillnad från den förra, årliga förhandlingar om 

julafton där lösningarna diskuterades fram. Det tyder alltså på öppna eller explicita 

förhandlingar som tycks inkludera barnen. Dessutom återfinns en lite annan bild 

vad som spelar in i hur Sebastian väljer att fira jul på senare år, där faderns barn 

med hans nya partner pekas ut. Den nya lillebrodern tycks därmed ha betydelse för 

julfirandet och julkänslan, eftersom Sebastian förklarar att han därför firar mer 

med fadern idag. Med andra ord beskriver han att julfirandet med respektive 

förälder också har inkluderat faderns nya partner. Det finns också en ytterligare 

intressant aspekt i citatet, vilket tycks som en motsättning mellan det gamla och 

det nya familjelivet. Sebastian menar att de efter skilsmässan försökte ”hålla fast 

vid så mycket som möjligt. Fast ändå fira på båda ställen”. Det kan tolkas som att 

de gamla jultraditionerna, vilka bland annat inkluderade farmor och farfar, ställdes 

emot det nya familjelivet som bestod av två olika hushåll. I utdraget från intervjun 

kan vi också se att Sebastian framhåller att det inte var ett enkelt beslut att fatta 
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och han ger uttryck för ett tydligt lojalitet- och rättvisetänkande gentemot båda 

föräldrarna. Det gällde att ”vara båda till lags”. 
�

I vissa berättelser tycks julfirandet också innebära diskussioner och bråk samt 

lojalitetskonflikter för barnet. Två berättelser från Frida respektive Helene kan 

illustrera. 
�

Frida: Jul är alltid lika tråkigt. Jag tycker fortfarande att det är tråkigt. 

J: Hur gick det till, hur bestämdes det var ni skulle vara?   

Frida: Alltså nu minns jag ju inte riktigt. Jo men, då bodde de ju i samma 

stad så då kunde man ju, då brukade vi vara hos mamma på förmiddagen 

och pappa på kvällen. Eller så var vi hos, tvärtom då, hos pappa på 

förmiddagen och mamma på kvällen och så sov ni där. Så var det i många år. 

Nåt år var vi med mammas släkt. Men vi har aldrig. Nej, så brukade det 

liksom vara. Så vi delade upp dagen. Och ja, men när jag konfirmerades så 

fick ju bägge komma. Fast mamma var lite sådär, ’Måste han komma’. Ja då 

fick han ju komma. (Frida) 

  

J: Mmm. Du nämnde att det var konflikter mellan dina föräldrar, vad kunde 

det röra sig om? 

Helene: Allt! Allt, allt, allt som de kunde komma på och tänkas vara. Från 

tider till hur vi skulle ta oss emellan. X-stad och X-byn, det är ju sex mil 

emellan. Framför allt jul, det var en katastrof så fort det var jul.  

J: Julafton… Kan du berätta hur det kunde se ut? 

Helene: Tanken var att det vi har försökt köra med är varannan jul då. Men 

då är frågan när ska man fira jul hos den andra personen, ska vi ta det före 

eller ska vi ta det efter. Eller hur ska man kunna åka fram och tillbaka och 

just att vi ska samspela med hennes barn som också bodde i X-stad med sin 

pappa delvis. Och liksom krocken där med deras traditioner och våra 

traditioner, de hade som tradition att fira jul med mamma och liksom hans 

nya familj liksom allihop på morgonen där och sen åka upp till henne i X-

byn då. Medan vi ville ha heldagar och sådär och man blev väldigt irriterad 

över att vi skulle anpassa oss efter henne, ja hennes familjs traditioner. Det 

var illa nog att vi hade två egna att försöka hålla koll på. Mycket det. 

J: Men det där att det skulle bli varannan helg, hur bestämdes det? 

Helene: Det var något de kom överens om från början, att alla högtidsdagar 

och sånt där, varannan. (Helene) 
�
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I Fridas berättelse blir det tydligt hur svår hon tycker att julen som högtid var och 

är, och hon framhåller att julafton delades upp så att de var hos fadern på 

förmiddagen och hos modern på kvällen. Däremot konstaterar hon att hennes 

konfirmation firades gemensamt med båda föräldrarna, trots viss uttalad motvilja 

från hennes mamma. Det tycks alltså som att Frida uppfattar en underliggande 

konflikt mellan föräldrarna, även om det inte resulterat i stora bråk mellan dem. 

Helene beskriver också att julen varit besvärlig då den har utgjort en av de främsta 

källorna till konflikt mellan föräldrarna. Dessa konflikter har komplicerats 

ytterligare av faderns nya sambo, menar hon. Om vi tittar närmare på hennes 

beskrivning av faderns nya partner och hennes barn kan vi se att den består av ord 

med negativ klang såsom ”krock”, ”väldigt irriterad” och ”illa nog”. Hon 

beskriver att julen hos fadern firades gemensamt med hans nya partner och hennes 

barn, vilket innebar att hon fick anpassa sig efter dem. Hennes utsaga kan tolkas 

som att hon uttrycker en spänning mellan gamla familjetraditioner och nya 

traditioner där även faderns nya sambos familj finns med. Beslutet att fira jul 

vartannat år hos respektive förälder togs dock av föräldrarna från början 

framhåller Helene, vilket antyder att hon eller hennes syskon inte var delaktiga i det 

beslutsfattandet. 
�

Öberg och Öberg framhåller att de mönster av julfirande i familjer efter skilsmässa 

som upprättas under barndomen tenderar att fortsätta i vuxen ålder (Öberg & 

Öberg 2002:70). Detta speglas i vissa av berättelserna i den här undersökningen, 

men dock inte i samtliga. När jag frågar Helene om hur julfirandet ser ut i hennes 

familj idag svarar hon först med en lång suck.  
�

J:/…/ Men hur ser julfirandet ut nu? Firar ni på liknande sätt fortfarande? 

Helene: (lång suck) Ja det gör vi. Det är samma veva fortfarande. (skratt) 

J: Varannan jul eller? 

Helene: Ja precis. Det är nån jul man har gjort tvärtom. Att jag åkte till 

mormor nån jul när jag egentligen skulle till pappa och det var väldigt 

jobbigt att liksom tala om det. ’Nej jag kommer inte i jul’ och då var jag 

ändå arton eller nånting. Det var inte uppskattat. Jag ifrågasatte det nu sist 

till jul, hur länge man skulle behöva följa det här. ’Ska man följa det tills 

man är femtio liksom?’ Varannan jul hos mamma och varannan jul hos 

pappa, vart går gränsen för när man ska sluta behöva tänka på det. Att 

’men varför kommer du inte till mig den här julen, du borde ju det.’  

J: Vad blev det av det, pratade ni mer om det? 
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Helene: Vi kom på att det skapade minst liv och bråk och så och upprivna 

känslor då är det följa dem. Man orkar inte bry sig, det är lugnare så. 

(Helene) 
�

Som vi kan se i citatet framhåller Helene att julfirandet fortsätter på samma sätt 

även idag och hon ger också uttryck för ett lojalitetstänkande. Att hon försökte 

ifrågasätta julfirandet vid den senaste julen kan tolkas som att hon försökte få till 

en diskussion och en förhandlingsprocess. Men som hon beskriver det tycks det 

inte ha fått något genomslag och hon konstaterar att det inte lönade sig att försöka 

förändra det eftersom ”det skapade minst liv och bråk” att följa den uppgjorda 

vartannat årsprincipen. Med andra ord uttrycker hon ett missnöje, som efter ett 

försök till förändring blivit till ett tyst missnöje. Här tycks med andra ord hennes 

möjligheter till inflytande och delaktighet, även i vuxen ålder, tämligen begränsade 

av lojaliteten mot båda föräldrarna och risken för att hamna i konflikt med 

föräldrarna.  
�

Att vägra att vara med 

Det tredje typfallet som kan urskiljas i berättelserna om högtidsfiranden är det jag 

kallar att vägra att vara med. Denna beskrivning återfinns i Petras berättelse. Petra 

berättar att hon valde att helt stå utanför julfirandet i hennes familj under 

uppväxten efter skilsmässan. Hon valde istället att spendera julen med sina vänner. 
���

J: Vi pratade ju om sommarlovet, men jag tänker på andra typiska tillfällen. 

Som till exempel jul, hur gick det till när det skulle bestämmas hur ni skulle 

fira julen? 

Petra: Jag vet inte hur det gick till. Men de bestämde i alla fall att vi skulle 

vara varannan jul. Fast det gällde ju bara mina småbröder, för jag och min 

syster fick göra som vi ville.  

J: Hur kom det sig att ni fick göra som ni ville? 

Petra: (skratt) Jag vet inte, men jag hade ju ganska på en gång sagt att jag 

tänker inte tolerera det ni gör utan jag tänker göra som jag vill. Jag tror att 

det bara fortsatte för min del. Min syster, hon var ju mitt i tonåren så hon 

hade ju sina egna intressen så hon höll sig ju lite utanför med sina egna 

intressen.  

J: Min nästa fråga var ju mycket du fick vara med och bestämma kring 

julfirandet? 
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Petra: Ja, jag bestämde ju vad jag själv ville göra. Jag var inte hemma så ofta 

på jul utan jag var mest hos kompisar och sånt där. Jag vet inte varför. 

(Petra)  

 

J: Vad var det som gjorde att du inte ville vara hemma på julafton tror du? 

Petra: Det var nog att jag hade väldigt svårt att acceptera att det VAR som 

det var. Tror jag. De som jag firade med eller som jag var hemma hos, det 

var ju såna här traditionella kärnfamiljer med sitt eget firande så. (Petra, upp-

följningsintervjun) 
�

Petras beskrivning är alltså att hon ofta valde att vara hos vänner vid jul, främst 

hos vänner med traditionella kärnfamiljer förtydligar hon i den andra intervjun. 

Hon förklarar att hon hade svårt att acceptera situationen efter skilsmässan, vilket 

ledde till att hon valde att inte ingå i julfirandet. Hennes föräldrar hade, som vi såg 

tidigare, mycket svårt att kommunicera i början och var väldigt osams, påpekar 

Petra. Hon berättar också på andra ställen i intervjun att hon mådde psykiskt 

dåligt under delar av tonåren, vilket hon delvis relaterar till känslan av att 

föräldrarna hade svikit. Detta skulle kunna tänkas ha betydelse för hennes val att 

distansera sig från julfirandet. Hon beskriver dock julfirandet, som hon ofta avstod 

från, i linje med det som nämnts som separata firanden, genom varannan-

julprincipen. Enligt Petra tillfrågade föräldrarna aldrig henne (eller syskonen) om 

hur hon ville göra, varken vid jul eller vid andra frågor som rörde hennes liv. Att 

hon ändå beskriver det som att hon bestämde över sitt vardagliga liv, kan snarare 

förstås som en slags motstånd och en vägran att anpassa sig efter föräldrarnas 

beslut.    
�

Student och bröllop 

Julafton framträder följaktligen som den utan tvivel viktigaste högtidsdagen i 

berättelserna. En annan dag som också framstår som viktig i berättelserna och som 

är intressant att studera närmare är studentexamen. Studenten är intressant att 

analysera dels eftersom barnen vid studentexamen vanligtvis är 18–19 år och 

myndiga, dels då denna högtidsdag skiljer sig från exempelvis julen eftersom den 

bara infaller en gång. Som vi såg tidigare i Elins berättelse om högtidsfirandet 

skilde sig firandet av hennes studentexamen från julfirandet eftersom vid studenten 

var även faderns nya partner med vid firandet. Detta är något som utmärker vissa 

berättelser, även om andra högtider som julafton och födelsedagar firades separat 
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eller utan föräldrarnas nya partners deltagande tycks firandet av studenten oftare 

vara gemensamt med såväl båda föräldrarna som föräldrarnas nya partners.  
�

J: Men konfirmationen nämnde du, då kom din pappa också. Fanns det fler 

såna tillfällen som ni träffades alla? 

Frida: Studenten också. Det kommer jag ihåg mer, det var ju mer nyligen. Då 

var det så att vi skulle ha en fest för mig då. Mamma bodde i lägenhet, då var 

det som en lokal man kunde hyra då. Låg rätt nära, i samma område. Då 

hade vi hyrt den och då skulle det komma hela min släkt på mammas sida 

och mina kompisar och då fick han komma också. Då så sa mamma det att 

’jag vill inte att din pappa kommer’. Men jag bara ’Jaha, vad ska jag göra 

liksom. Jag vill att han kommer men om inte du vill att han kommer så 

FÖRSTÅR jag’. Så sa jag. Och sen innan studenten precis så på nåt sätt så 

träffades dem, eller så ringde pappa till mig och Lisa och så svarade mamma 

liksom. Då kanske de hade pratat och då hade mamma utan att vi visste om 

bjudit pappa och hans fru då till festen. Och sen då innan så sa pappa att 

’Jag och Berit då vi kommer till festen’. Jag bara ’Jaha, vad kul! Får ni det 

typ sådär’. Det var också sådär, det kändes mer naturligt på nåt sätt. Det var 

så mycket folk och de försökte att hålla masken.   

J: Gick det bra alltså? 

Frida: Ja det gick bra. Mamma tog kort på pappa och mig och. Det kändes 

liksom bra, och även Berits föräldrar var med då. För att de var väl där. Så 

de fick också komma på festen och de blev också bra kompisar, eller 

kompisar men de pratade mycket om maten. Det kändes liksom ganska bra 

ändå att kunna ha alla samlade. (Frida) 
�

Som vi kan se i Fridas berättelse om studenten beskriver hon att den föregicks av 

öppna diskussioner mellan främst henne och modern. Modern uttryckte att hon 

inte ville att fadern skulle komma medan Frida ville att han skulle komma. Till 

slut, framhåller hon, kom fadern och hans nya fru till festen och hon tolkar det 

som att han och modern hade kommit överens om detta. Vid det slutgiltiga 

beslutsfattande tycks med andra ord inte Frida varit med, även om hon beskriver 

att hon förde fram sin vilja. Berättelsen kan tolkas som ett uttryck för ett positivt 

minne av studentfirandet. ”Det kändes liksom ganska bra att ha alla samlade”, 

konstaterar Frida i slutet av citatet men uttrycker också att föräldrarna ”försökte 

att hålla masken” under studentmottagningen. Det senare antyder emellertid 

ansträngda relationer och underliggande konflikter mellan föräldrarna. Detta 

uttryck att föräldrarna försökte ”hålla masken” vid högtidsfiranden förekommer 
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även i andra berättelser. Dessa berättelser utmärks också av beskrivningar av 

återkommande konflikter och anspända relationer mellan föräldrarna i allmänhet 

efter skilsmässan. Det som också är påtagligt i Fridas citat är att det ses som 

självklart att modern skulle ansvara för festen och därmed också delta i firandet 

medan faderns deltagande inte alls betraktas som lika självklart utan möjligt att 

förhandla bort. Det kan förstås mot bakgrund av att Frida bodde mestadels hos 

modern under uppväxten och att modern tagit det övergripande föräldraansvaret 

för Frida och hennes syster.  
�

Att det kan urskiljas en skillnad mellan julfirandet och till exempel studentfirandet 

i vissa berättelser kan sannolikt också relateras till förändringar över tid. Det vill 

säga att vissa familjerelationer förändras över tid. Ansträngda relationer och sårade 

känslor mellan föräldrarna kan med tiden försvagas och neutraliseras. Å andra 

sidan kan relationen mellan föräldrarna fortfarande efter många år fortfarande 

vara spända och konfliktladdade, det utgör Sebastians berättelse ett tydligt 

exempel på. Intervjupersonernas högre ålder vid dessa tidpunkter tycks också bidra 

till ökat inflytandet och självbestämmande. Det faktum att studentexamen är en 

engångsföreteelse kan också vara av betydelse. 
�

En annan högtidsdag som är central för diskussionen kring det ceremoniella i 

intervjupersonernas vuxna liv är intervjupersonernas egen bröllopsdag. Sofie, som 

idag är gift och har ett barn, skildrar utförligt hur problematisk denna högtid var 

för hennes egen del. Hennes föräldrar har haft en mycket ansträngd relation sedan 

skilsmässan och haft stora svårigheter att kommunicera med varandra. Modern 

har också haft väldigt svårt att förhålla sig till faderns nya partner, framhåller 

Sofie. Detta fick konsekvenser för Sofies bröllop. 
�

Sofie: Men det är inte så att vi träffas. Jo självklart, i och för sig, jag måste ta 

tillbaks det där. På vårat bröllop så kom de också allihopa. Fast min mamma 

ville inte att Siv [faderns nya partner] skulle bli bjuden men då sa jag till 

henne att ’det blir hon i alla fall’ och det fick hon acceptera. Och sen när min 

son döptes så var alla med. Och då kom inga protester i alla fall.  

J: Hur har stämningen varit då när ni träffas alla tillsammans? 

Sofie: Jaa, jag tror att jag är den som lider mest. För att ja, Siv vet ju inte om 

att mamma säger att ’Om Siv kommer så kommer inte jag’. Till exempel utan 

det är jag som får höra den där skiten. Och då är det jag som får gå omkring 

och må dåligt för att de inte kan vara vuxna människor eller för att jag upp-

lever att det är min mamma som tjorvar. Så för att hon inte kan vara en 
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vuxen människa så ska jag må dåligt över det på mitt eget bröllop till 

exempel. Så jag tycker det är OTROLIGT tragiskt men det är inte så mycket, 

ja jag kan inte göra nånting åt det. Vill hon inte själv ta tag i det så kan inte 

jag göra det åt henne. Tyvärr. (Sofie) 
�

Till skillnad från andra högtider i Sofies liv, som alltid firats separat, kom såväl 

modern som fadern och hans nya partner på Sofies bröllop berättar hon. Hon ger 

uttryck för att hon gick emot sin mammas vilja i detta avseende eftersom modern 

inte ville att faderns nya partner skulle komma på bröllopet. I Sofies citat fram-

träder också tydligt hur det inverkade på hennes eget välmående, vilket hon 

konstaterar är beklagligt. Sofies berättelse utgör ett exempel på hur högtider kan 

vara svåra för skilsmässobarnen även efter många år. Medan Frida gav uttryck för 

ett positivt minne av att ha alla samlade på sin studentexamen även om föräldrarna 

föräldrarnas relation beskrevs som ansträngd, uttrycker Sofie i sin berättelse 

snarare ett smärtsamt minne över sitt bröllop då alla var samlade. 
�

Sammanfattning 

I analyserna av hur högtidsfiranden framträder i de vuxna skilsmässobarnens 

berättelser kan, sammanfattningsvis, tre typiska familjeberättelser urskiljas. För det 

första beskrivs familjer med gemensamt firande där modern och fadern har fortsatt 

att fira jul tillsammans efter skilsmässan, för det andra skildras familjer med 

separata firanden där barnet firat vartannat år eller delat upp julafton hos 

respektive förälder, och för det tredje återfinns en annan beskrivning som jag kallat 

”att vägra vara med”. I den sistnämnda har den intervjuade valt att avstå från 

firandet hos modern och fadern och har istället spenderat julen med nära vänner. 

Det som också är utmärkande för vissa av berättelserna är att firandet tycks ha 

förändrats över tid. Det som kanske började som gemensamma firanden direkt 

efter skilsmässan beskrivs sedan ha övergått till separata firanden och ibland 

tvärtom. Det tyder med andra ord på att även dessa speciella högtidsdagar, i 

synnerhet julfirandet, tycks vara föremål för omförhandlingar över tid. Denna 

konklusion talar delvis emot Öberg och Öbergs studie om skilsmässobarn, där det 

framhålls att rutinerna för högtidsfirandet under uppväxttiden ofta fortsatte på 

samma sätt när skilsmässobarnen uppnått vuxen ålder (Öberg & Öberg 2002:70). 

I detta sammanhang framträder tidpunkten då en förälder träffar en ny partner 

som en vändpunkt då firandet ofta förändrades.     
�
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Medan vissa av de intervjuade beskriver öppna diskussioner om julfirandet, 

skildrar andra mer tysta överenskommelser. I de senare berättelserna beskrivs 

högtidsfirandet som närmast självklart och det var inte något de hade diskuterat i 

familjerna. Frånvaron av explicita förhandlingar gör, som jag nämnt tidigare, att 

barns möjlighet till delaktighet och inflytande blir mycket begränsade. I vissa 

berättelser framträder dock att de intervjuade uppfattar att de har blivit tillfrågade 

och att de deltagit i diskussionerna om julfirandet, vilket tyder på att de som barn 

fått möjligheter till delaktighet i beslut om dessa frågor. Andra berättar emellertid 

om att de inte getts möjligheter till delaktighet men att de har gjort motstånd mot 

julfirandet på olika sätt. Antingen genom att helt vägra att delta i julfirandet, och 

de av föräldrarna uppgjorda lösningarna, eller genom att försöka uttrycka sitt 

missnöje mot julfirandet, vilket senare kan omvandlas ett tyst missnöje. Det tycks 

med andra ord råda tämligen olika villkor för barns delaktighet i de olika 

familjerna vad gäller beslutsfattandet om hur högtider skulle firas efter skils-

mässan.  

 

Såväl lojalitetskonflikter och sorg som glädje i samband med högtiderna fram-

träder i berättelserna – bilden som framträder är inte entydig. Klart är att det vid 

högtidsdagarna blir påfallande att barnen tillhör olika familjekontexter och att 

firandet synliggör gamla och nya traditioner. Medan vissa tydligt inkluderar 

föräldrarnas nya partners när de beskriver julfirandet, talar andra endast om 

modern, fadern och de biologiska syskonen. Det tycks dock finnas en viss skillnad 

mellan julfirandet och andra högtidsdagar som (oftast) bara infaller en gång i livet 

såsom student, konfirmation och bröllop. Vid de senare tillfällena tycks för-

äldrarnas nya partners oftare inkluderas i festligheterna. Julfirandet, tillsammans 

med andra högtider, utgör som sagt tillfällen då familjerelationerna kan ställas på 

sin spets. Genom att studera hur dessa familjeritualer skildras i berättelserna får vi 

också en bild av hur de intervjuade definierar sina familjer och det är familje-

definitioner, familjeföreställningar och familjegränser som nästa kapitel handlar 

om.  
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11. Familjekonstruktioner  

�

Föreliggande kapitel utgör det sista analyskapitlet och i detta kapitel diskuteras de 

föreställningar om ’familj’ som framträder i de vuxna skilsmässobarnens be-

rättelser mer i detalj. Hur definieras ’familj’ i berättelserna? Hur dras gränser för 

vilka som räknas som familj och inte? Vad är det som gör en familj till en familj 

enligt de intervjuade? Detta är några frågor som behandlas i kapitlet. Som Beck 

och Beck-Gernsheim (2001) framhåller blir det efter en skilsmässa mycket upp till 

familjemedlemmarna att konstruera de nya familjerna. Att barnen är med och 

konstruerar och formar familjerelationerna efter en skilsmässa kan förstås med 

hjälp av begreppet doing post-divorce childhood (Smart m.fl. 2001:67f).  
�

Nya familjemedlemmar? 

Smart m.fl. framhåller i sin studie av skilsmässobarns erfarenheter av familjeliv 

efter skilsmässa två breda konstruktioner av hur barnen uppfattade familje-

relationerna efter skilsmässan. De har alltså delat in barnens perspektiv i två 

typiska beskrivningar, för det första finns det de kallar closed family boundaries, 

vilket kan översättas till stängda familjegränser. För det andra finns det de 

benämner open family boundaries, vilket utmärks av mer öppna familjegränser. 

Gränserna är emellertid under ständig förhandling mellan barn och föräldrar och 

blir ständigt utmanade, vilket betyder att gränserna är långtifrån permanenta 

(Smart m.fl. 2001:45,56). Bland de barn i den brittiska undersökningen som be-

skrev stängda familjegränser var familjedefinitionerna i stort sett desamma som hur 

familjerelationerna såg ut innan skilsmässan. Det som särskilt utmärkte dessa 

beskrivningar var att barnen tydligt skilde mellan föräldrarnas nya partners och 

deras ”riktiga” föräldrar (Smart m.fl. 2001:45ff). De uttryckte följaktligen ett slags 

avstånd till föräldrarnas nya partners som inte inkluderades som familje-

medlemmar. I det andra typfallet, öppna familjegränser, inkluderades föräldrarnas 

nya partners mycket mer och sågs som familjemedlemmar eller till och med som 

föräldrar (Smart m.fl. 2001:53). I kapitel nio diskuterades hur föräldrarnas nya 

partners beskrivs i de vuxna skilsmässobarnens berättelser men då främst i relation 

till deras delaktighet i förhandlingar och beslutsfattande. Men hur ser då de 

intervjuade på sin relation till föräldrarnas nya partners och deras eventuella barn? 

Uppfattar de att relationen förändrats över tid? Vilka betydelser tilldelas de i 

familjerna?  
�
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I de vuxna skilsmässobarnens berättelser kan fyra teman kring föräldrarnas nya 

partners urskiljas, vilka delvis kan relateras till öppna respektive stängda familje-

beskrivningar: 1) Den nya partnerns inverkan på andra sociala relationer, 2) Den 

nya partnern som vändpunkt, 3) Distanserat förhållningssätt till förälderns nya 

partner och 4) Nära relationer eller ett slags föräldraskap. Ibland kan samma 

berättelse innehålla element från flera teman, till exempel från såväl punkt tre som 

fyra, eftersom moderns och faderns nya partners kan beskrivas på olika sätt. Ett 

distanserat förhållningssätt gentemot förälderns nya partner kan sägas motsvara 

så kallade stängda familjegränser, medan nära relation eller ett slags föräldraskap i 

hög grad motsvarar öppna familjegränser (jmf Smart m.fl. 2001:45).  
�

Den nya partnerns påverkan på andra sociala relationer 

Ett framträdande drag i berättelserna är att förälderns nya partner beskrivs ha haft 

en stor påverkan på de övriga sociala relationerna. Särskilt framhålls hur den nya 

partnern har påverkat den förälder som personen har ett förhållande med. Petra 

berättar att hennes pappas nya partner hade en stor inverkan på fadern och hans 

relationer till barnen vilket Petra skarpt ogillade. Hon menar att fadern satte sin 

nya partner framför barnen. Detta fick följden att Petra valde att inte, eller 

åtminstone väldigt sällan, träffa sin pappa under en period. Petra framhåller alltså 

att fadern prioriterade sin nya partner framför barnen och påpekar att fadern 

förändrades som person. Detta menar hon har haft negativa konsekvenser för 

hennes och faderns relation. I andra berättelser framhålls emellertid snarare att 

förälderns nya partner har haft en positiv inverkan på andra sociala relationer. 

Nedan följer utdrag från Sofies respektive Emilies intervju. Sofie berättar i sin 

intervju att hon aldrig har haft en nära relation till sin pappa, varken före eller efter 

skilsmässan. De har aldrig pratat förtroligt om känsliga saker menar hon, men far-

dotterrelationen tycks ändå ha blivit något bättre på senare år, vilket hon tackar 

faderns nya partner för. Emilie, å sin sida, lyfter fram en annan positiv aspekt. 
�

J: Din pappa har träffat en ny nämnde du. Vilken roll har hon fått i 

familjen? 

Sofie: Hon har gett mig bättre kontakt med min pappa. Så jag är, jag är 

väldigt nöjd med att hon finns där. Men… Hon är bra för pappa. Är väldigt 

omtänksam och sådär… Bra på alla sätt. Jag har ingen NÄRA relation till 

henne men jag tycker OM henne. (Sofie) 
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J: Nej. Mmm. Vi har pratat lite om att du nämnde att Marita har varit för-

siktig och kanske lite väl så, i diskussioner och så.  

Emilie: Mmm. 

J: Har du, uppfattar du att hon har haft nån slags inverkan på relationen 

mellan dina föräldrar? 

Emilie: Ja det kan jag nog tänka mig att hon har. För att jag tror att hon 

pratar aldrig om våran mamma, eller om pappas relation till mamma inför 

oss. Gör hon inte. Det enda hon säger, ja hon pratar inte så mycket om 

mamma över huvudtaget. Hon har… De kan säga så här vänliga saker till 

varandra och hälsa och sådär. Men de har som ingen, de pratar inte särskilt 

mycket när de träffas. Men hon, jag tror, Marita har ett lugnande inflytande 

på pappa. Pappa har ganska mycket humör och temperament och liksom. 

Väldigt glad och väldigt arg. Hon är mer mitt emellan som mest alltid. 

Väldigt lugn och sansad och lätt att diskutera med och berätta saker för. Så 

att hon verkar lugnande på pappa och det påverkar nog pappas relation till 

mamma tror jag. Han blir mer saklig och kanske inte så personlig mot 

mamma. Så det, hon är duktig på sånt och det tror jag har hjälpt. (Emilie) 
�

Medan Sofie lyfter fram att faderns nya partner har förbättrat hennes relation till 

sin pappa, framhåller Emilie, som vi kan se, snarare att faderns nya fru har haft en 

positiv inverkan på faderns och moderns relation. Det senare kan tolkas som att 

faderns nya partner har haft en positiv betydelse för faderns sätt att diskutera och 

förhandla med modern. På det sättet tycks faderns nya partner indirekt delaktig i 

dessa förhandlingar. Som vi såg tidigare uppfattar Emilie att faderns nya partner 

har varit försiktigt delaktig i förhandlingar och beslutsfattande som rörde Emilie 

och hennes syster. Sofie betonar att trots att hon uttrycker sig positivt om faderns 

nya partner uppfattar hon inte att hon har en nära relation till faderns nya partner. 

Detta tolkar jag som att hon inte inkluderar henne i sin familj, vilket innebär att 

hon ger uttryck för stängda familjegränser. Jag återkommer till det när jag 

diskuterar det jag kallar ett distanserat förhållningssätt senare.     
�

Den nya partnern som en vändpunkt  

Vändpunkter kan, som jag tidigare har nämnt, förstås som viktiga brytpunkter 

eller händelser, som utgör en central del i den dramaturgiska profilen i en 

berättelse. Med andra ord kan vändpunkter beskrivas som avgörande händelser i 

berättelser, eftersom det alltid finns ett tydligt före- och efterperspektiv i relation 

till dessa händelser. Vändpunkter blir händelser som beskrivs totalt ha förändrat 
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livet för berättaren. I vissa av berättelserna framträder förälderns relation med en 

ny partner som en vändpunkt. Låt oss titta närmare på Hannas och Sebastians 

berättelser där detta framstår särskilt tydligt.  
�

/…/det blev väl också lite när han träffade Inger att då blev det mer. Då blev 

det verkligen separation liksom. (Hanna) 

 

J:/…/Jag tänkte mer på hur tror du att det kom sig att det blev så, för vad jag 

förstod dig så var det så både när du var lite yngre och idag att du pratar mer 

med din mamma om vissa saker i alla fall? 

Sebastian: Alltså jag vet inte riktigt, jag ska inte säga säkert att det var så när 

jag var yngre och allting. För då kan det ha vart, alltså det är jättesvårt att 

veta hur mycket man pratade med föräldrarna och allt sånt. Det är mer att 

ja… Men jag tror att en brytpunkt är att pappa skaffade en ny familj och allt 

sånt där. Och där kan jag ändå känna att då har det blivit en viss brytning 

mot att, ja nu är det den familjen som gäller lite mer eller nåt sånt där. Fast 

jag ska inte säga säkert att det beror på det också, det är mer att… Jag har ju 

flyttat från hemstaden och allt sånt. Det kan ju vara lika gärna… Såna saker. 

Att man, ja vad ska man säga. Jag tror att mamma kanske också är i större 

behov av mer relationer och allting sånt där än vad pappa är. Han har sitt liv 

där med nya familjen eller vad man ska säga. Och det kanske fyller lite mer 

funktion och man kanske inte behöver, ja det låter lite småhemskt på nåt sätt 

sådär, men att man inte behöver höras lika mycket. (Sebastian, uppföljnings-

intervjun) 
�

I Hannas berättelse är det tydligt att det att fadern träffar en ny partner blir en 

avgörande händelse ur hennes perspektiv. Hon återkommer till det flera gånger 

under intervjun. Det var först då som den verkliga, definitiva separationen mellan 

hennes föräldrar infann sig, enligt henne. Innan dess var separationen mer på prov, 

åtminstone lade föräldrarna fram det så för barnen, berättar Hanna. Efter det att 

fadern träffat Inger blev dock läget ett helt annat, nu framstod skilsmässan som ett 

obestridligt faktum för Hanna. I Sebastians berättelse kan vi ännu tydligare se hur 

han beskriver det som en uttrycklig brytpunkt när hans pappa skaffade en ny 

familj. Efter detta tycks relationen till fadern ha förändrats, framhåller han, 

eftersom fadern ”har sitt liv där med nya familjen”. Detta, tillsammans med att 

Sebastian har flyttat från hemstaden, menar han kan förklara varför han och 

fadern inte har en så nära relation. Annorlunda uttryckt så finns det ett bestämt 

före- och efterperspektiv i Sebastians berättelse. Modern har, berättar han i 
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intervjun, också träffat en ny partner men de bor inte ihop och har inte 

gemensamma barn. Att modern träffat en ny partner skildras dock inte som en 

central och avgörande händelse i Sebastians berättelse. Detta kan möjligen 

förklaras med att det inte fick samma omedelbara betydelse för Sebastians 

vardagliga liv som när fadern flyttade ihop med sin nya partner och fick ett barn 

tillsammans med denna.     

 

Distanserat förhållningssätt till förälderns nya partner 

Hur framstår då de intervjuades egna relationer till föräldrarnas nya partners i 

berättelserna? Berättelserna kan delas in i två teman, dels beskrivningar av ett 

distanserat förhållningssätt till förälderns nya partner, dels beskrivningar av nära 

relationer eller ett slags föräldraskap. I de intervjuer som utmärks av ett distanserat 

förhållningssätt gentemot föräldrarnas nya partners skiljs dessa tydligt från de 

”riktiga” föräldrarna och tilldelas en mer eller mindre perifer roll i de intervjuades 

liv. Karaktäristiskt för dessa berättelser är bland annat att de intervjuade benämner 

dem i termer av ”pappas sambo”, ”mammas nya man” etc., vilket kan indikera en 

mer indirekt relation men aldrig i termer som anknyter till föräldraskap. Dessa 

berättelser kännetecknas alltså av det som Smart m.fl. kallat stängda familjegränser 

(Smart m.fl 2001:45ff). Detta förhållningssätt uttrycks kanske som mest tydligt i 

Helenes berättelse. 
�

J: I början när du berättade sa du att din familj består av mamma och pappa 

och syskonen. Men hur ser du på hennes roll eller hennes betydelse? 

Helene: Hon är pappas sambo. Och jag har aldrig kallat henne nånting annat 

än pappas sambo. Hon tillhör ju familjebilden på nåt vis eftersom hon lever 

ihop med pappa men jag ser ju inte henne som min familj så. Det gör jag inte. 

(Helene) 
���

I Helenes berättelse beskrivs förälderns nya partner främst i en direkt relation till 

föräldern, men inte på samma sätt i direkt relation till barnet. Detta kan ses som 

ett av de utmärkande dragen för stängda familjegränser (jmf Smart m.fl. 2001:48). 

Helene definierar inte faderns sambo som hennes familj, men konstaterar att hon 

på något sätt ändå tillhör familjen eftersom hon har en relation till fadern. Helenes 

citat kan också förstås utifrån kontexten att hon på andra ställen i berättelsen 

beskriver flera konflikter mellan henne och faderns nya sambo och framför allt 

konflikter mellan henne och fadern på grund av hans nya sambo.   
�
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På liknande sätt hänvisar Carina till att hon inte definierar faderns nya partner 

som en del av hennes familj. 
�

/…/Katarina har aldrig varit en del, pappa tror det men ingen av oss syskon 

tycker det. Ingen räknar Katarina till familjen fortfarande. Det är liksom så. 

Men han Bengt [moderns nya partner] han hade verkligen kunnat bli det kände 

jag. Honom tog jag verkligen till mig så. (Carina��

�

I Carinas citat finner vi flera aspekter. Hon drar upp en tydlig gräns gentemot 

faderns nya sambo, hon definieras inte som familj. Moderns nya partner 

uppfattades dock annorlunda på det sätt att han, enligt Carina, hade potential för 

att bli en del av familjen. Men eftersom det förhållandet tog slut blev det aldrig så 

förklarar hon senare. Det som dessutom är framträdande i citatet är att hon 

positionerar sig tillsammans med syskonen gentemot fadern och hans sambo. 

”Ingen av oss syskon tycker det”, förklarar hon, vilket tyder på att hon uppfattar 

att de har gemensam inställning till faderns nya sambo. Carina poängterar på 

andra ställen i berättelsen om faderns nya sambo att hon har vissa positiva 

egenskaper men Carina uttrycker samtidigt ett skarpt avståndstagande gentemot 

henne, vilket hon delvis förklarar med brist på personkemi. Detta kan tolkas som 

ett uttryck för stängda familjegränser i detta avseende, gentemot faderns nya 

partner. Det som är anmärkningsvärt med Carinas berättelse är att hon i andra 

delar av intervjun beskriver helt andra principer för familjetillhörighet, speciellt 

gällande hennes syster till vilken hon helt saknar formella familjeband. På frågan 

om hon kan berätta om sin familj avslutar hon resonemanget med:  
�

Carina:/…/JA jag kan lägga till att jag och den här ehh… tjejen som delar 

våra halvsyskon, Fia heter hon. Hon och jag är uppväxta nästan mitt emot 

varandra på gatan, vi ÄR uppväxta som syskon fast vi inte ÄR blodsbands-

relaterade egentligen.  
���

J: Hur mycket träffades ni då, ni syskon? Var ni ihop nånting? 

Carin:./…/ Och Fia och jag som sagt sprungit över till varandra i hela vårt 

liv. Vi är verkligen jättetajta så.  

J: Som syskon? 

Carina: Jaaa! Fast vi inte (skratt) är syskon. Fast vi är väl mer syskon än 

vad vi är med våra halvsyskon. (Carina)  
�
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I dessa citat framträder helt andra principer för familjetillhörighet, vilket snarare 

kan förstås som öppna familjegränser. Med utgångspunkt i att de är uppvuxna 

nära varandra menar Carina att de är ”som syskon”. Hon talar även om Fia som 

”min syster Fia” senare i intervjun. Det tycks i Carinas berättelse vara deras 

gemensamma uppväxt och det att de har umgåtts mycket dagligen som är 

avgörande för känslan av familj och syskonskap. Carina beskriver det som att det 

var en del av rutinerna i hennes vardagliga liv hos fadern att umgås med Fia som 

bodde nära fadern. Detta kan förstås som ett utryck för att det är det vi gör i de 

vardagliga praktikerna i familjelivet är avgörande för familjekonstruktionen (Smart 

& Neale 1999:21f). 
�

Vissa berättelser utmärks av att moderns och faderns nya partners beskrivs 

tämligen olika. Fridas berättelse utgör ett exempel. Medan relationen till faderns 

nya fru beskrivs som god och nära ges en helt annan bild av relationen till moderns 

nya sambo.  
�

J: /../Hur skulle du beskriva hennes och din mammas nya partners roller i 

familjen? 

Frida. Jaha, ja. Berit tycker jag jättemycket om. Hon ÄR verkligen en i 

familjen. Henne accepterar jag, jag tycker jättebra om henne. Visst hon har 

sina brister ibland också men. Ja jag tycker att hon är en jättebra människa.  

J: Har du känt så hela tiden?  

Frida: I början så tyckte jag väl, jag vet inte då tyckte man väl. Men vem är 

hon, som tror att hon kan komma och tror att hon kan splittra vår familj. 

Det var mer så. Då kunde vi, då när jag var, i början då. Då kunde vi åka dit 

på pappas helg, då åkte vi till henne i P-stad. /…/ 

J: Jaa. 

Frida: Ja, hon är bra! Men sen mammas nya. Han var väl trevlig och så i 

början. Brydde sig om oss liksom och frågade hur det gick i skolan och om 

våra killar liksom så här. /…/ Och ja, sen har vi liksom märkt att han dricker 

lite väl mycket. Han är väldigt osäker när han är nykter. Han är väldigt 

stirrig och nervös hela tiden och sen när han väl får dricka sina, hur många 

öl han nu tar, blir han mer lugn och pratglad och liksom har kul.  

J: Mmm. 

Frida: Det känns liksom det här är inte okej liksom. Han är nog… Han 

dricker för mycket. /…/ jag tycker så himla illa om honom. Ja. Undviker 

verkligen att träffa honom. (Frida) 
�
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När jag frågar Frida om vilka roller föräldrarnas nya partners har fått svarar hon 

med två berättelser. Hon beskriver två väldigt olika relationer och hon beskriver 

också hur hennes syn på dem har förändrats över tid. Om vi ser till berättelsen om 

faderns nya partner beskriver hon en utveckling mot en allt bättre relation, från det 

att hon såg Berit som ett hot som splittrade familjen har hon numera en väldigt 

positiv bild av henne och ser henne som en familjemedlem. ”Ja, hon är bra!” 

konstaterar hon i slutet av den första berättelsen. På det sättet ger hon uttryck för 

öppna familjegränser gentemot faderns nya partner. När det gäller moderns nya 

partner beskrivs snarast ett motsatt förlopp. I början av berättelsen beskriver Frida 

att hon uppskattade honom, men hon framhåller att hon idag undviker att träffa 

honom på grund av hans alkoholproblem. Hennes beskrivning av relationen till 

moderns nya sambo kan därför förstås som ett distanserat förhållningssätt och 

stängda familjegränser. Fridas berättelse innehåller därför element från skilda sätt 

att betrakta föräldrarnas nya partners, både ett distanserat förhållningssätt och ett 

nära förhållningssätt. Det blir också tydligt i Fridas berättelse att vilka som ingår i 

familj tycks flytande och föränderligt över tid.  

 

Nära relationer eller ett slags föräldraskap 

I vissa berättelser beskriver de intervjuade nära relationer till föräldrarnas nya 

partners. Dessa berättelser kan delas in i två underteman, dels de som beskriver 

tämligen nära relationer till föräldrarnas nya partners men som ändå gör en tydlig 

åtskillnad mellan dessa och de ”riktiga” föräldrarna, dels de som beskriver 

föräldrarnas nya partners i termer av föräldraskap. Alexanders berättelse tillhör 

den första kategorin.  
�

J: Mmm. Hur skulle du beskriva din relation till din mammas man Anders 

idag? 

Alexander: Jo den är bra. Det är inte alls nåt, jag tycker om honom, jag 

tycker att han är en bra person. Det tycker jag inte alls är nåt konstigt. Och 

jag vet att min mamma är gladare idag än hon var då, så att jag är glad för 

hennes skull. (Alexander) 
�

I citatet kan vi se att Alexander beskriver en god och nära relation till moderns nya 

man idag samt att han uttryckligen bryr sig om sin mammas livssituation och 

sammanfattar att han är ”glad för hennes skull” (jmf Smart m.fl. 2000:79). Men 

när han ska definiera vilka som tillhör hans familj inkluderar han inte Anders på 
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samma självklara sätt som hans biologiska föräldrar och hans bror. Låt oss titta på 

två citat: 
�

J: Då tänkte jag börja be dig om du kan berätta lite om din familj. 

Alexander: Min familj? Som den var innan skilsmässan? 

J: Ja eller hur skulle du beskriva din familj som du känner idag? 

Alexander: Jaa… Jag skulle väl beskriva den som en ganska BRA familj. Jag 

har bara egentligen positiva minnen kan man säga. Jag vet inte, det är svårt 

att beskriva sin familj. Menar du att jag ska liksom… 

J: Om jag säger såhär, vilka räknar du in i din familj? 

Alexander: Jag räknar in min mamma och min pappa och min bror. Och min 

brors fru och min mammas nya man räknar jag väl in i min familj men jag 

tror inte att min pappa räknar in min mammas nya man i sin familj.  

 

J: /…/ Om jag säger familj. Vad är din uppfattning om vad en familj är? Inte 

bara din egen familj utan ordet familj. 

Alexander: Ja familj är nog det biologiska bandet mellan mamma och pappa 

och barn. Inte hur man bor ihop eller... Definitionsmässigt ser jag inte Anders 

som familj till exempel. Utan min mamma, min pappa och min bror det är 

min familj. Så ser jag det ja.  

J: Mmm. Och det som gör en familj till en familj vad är det? 

Alexander: Det biologiska. (Alexander)  
����

Vid första anblicken kan det se ut som att citaten motsäger varandra, eftersom 

moderns nya partner inkluderas i familjen i det första citatet medan han exkluderas 

från Alexanders familj i det andra citatet. Jag vill emellertid föreslå en annan 

tolkning. Det första citatet kan tolkas som att Alexander beskriver olika grader av 

familjetillhörighet. Medan modern, fadern och brodern tillhör den innersta 

familjekärnan tycks moderns nye man och broderns fru tillhöra en yttre 

familjekrets. Ordet ”väl” skulle kunna tolkas som att de senare inte lika självklart 

inkluderas i hans förståelse av sin familj. Detta, att förstå det som olika grader av 

inklusion eller tillhörighet, skulle i så fall kunna förklara varför han inte definierar 

Anders som ’familj’ i det andra citatet. Det tyder alltså på att hans familje-

beskrivning inte lika självklart kan benämnas som öppna eller stängda familje-

gränser. I Alexanders berättelse blir det påtagligt att familjegränserna inte är 

statiska, utan snarare framträder flytande familjegränser som kan förhandlas om. 

Det kan också förstås som att familjegränser kan variera och vara beroende av 

sammanhanget. Vilka som i ett sammanhang definieras som familj kanske inte 



234 jenny ahlberg ✍ Efter kärnfamiljen

räknas som familj i en annan kontext. I det andra citatet från Alexander betonar 

han dock starkt det biologiska eller blodsbandet som konstituerande för vad en 

familj är.  
��

På motsvarande sätt beskriver Elin sin relation till sin pappas nya partner som en 

nära och god relation men liksom Alexander uttrycker hon också en viss distans 

gentemot den nya partnern. När Elin inledningsvis får frågan om hon kan berätta 

om sin familj räknar hon upp mamma, pappa och brodern men inte faderns nya 

sambo, vilken hon vid ett senare tillfälle benämner pappas nya ”ladyfriend”. 

Nedan följer ett längre utdrag från hennes berättelse som visar hur relationen till 

faderns nya partner har förändrats över tid.    
�

Elin: /…/ Det var så att Kristina kom varannan helg, hon bodde ju i R-stad 

då så det. Och han åkte till henne varannan helg, så det har bara varit den 

där grejen att han har åkt iväg då varannan helg till henne. Och då har man 

varit själv hemma eller liksom, nåt sånt. Men det har aldrig varit liksom… 

/…/ Jag kan ju inte säga att jag har träffat henne så jättemycket, det är liksom 

först nu efter, hur länge har de nu varit ihop, ja i åtta år som jag känner att 

jag har fått en bättre kontakt med henne liksom. De har köpt huset ihop och 

såna saker. Man har träffat henne lite mer, men innan dess, man träffade 

henne på helgerna när hon kom och hälsade på och det var inga problem så 

utan man umgicks. /…/ Jag har fått bättre kontakt med Kristina nu, alltså 

men lite det här med att de har köpt hus ihop också blir nånting. Alltså som, 

bara ett exempel i år så, jag har aldrig vetat när hon fyller år men hon fyller 

tydligen år bara två dagar innan mig, så ringde jag och grattade henne och 

sådär. Hon ger ju alltid mig en present eller skickar ett kort, det är ju pappa 

och Kristina. Alltså såna saker som jag känner mig mer BEKVÄM med men 

som jag kanske inte skulle ha gjort de första sex åren eller nånting. /…/ Det 

kan jag känna att jag tycker och det tycker jag är roligt också, för att jag 

menar hon är ju en del av min pappas liv nu. Och det känns bra att ha en bra 

kontakt med henne också eftersom jag vet, de har varit ihop länge, de har 

köpt huset ihop. (Elin) 
�

Som vi kan se framhåller Elin att eftersom fadern och hans nya partner var särbos i 

början träffade hon och brodern inte Kristina mer än på vissa helger. Detta har 

gjort att det är först på senare år som Elin tycker att hon fått bättre kontakt med 

faderns nya partner. Det kan förstås som att hon beskriver en förändring över tid, 

vilket blir tydligt i slutet av citatet. Det kan också tolkas som att faderns nya 
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partner inte var delaktig i de vardagliga praktikerna under Elins uppväxt. Liksom 

Alexander framhåller Elin att hon idag är glad för sin pappas skull. Men hennes 

berättelse visar också att hon inte ser faderns partner som en extraförälder eller 

som en nära familjemedlem samt att relationen inte var lika nära för några år 

sedan. Att fadern köpt hus och numera bor tillsammans med sin nya partner tycks 

avgörande såväl för Elins relation till Kristina som för faderns och Kristinas 

relation enligt Elin, ”hon är ju en del av pappas liv nu” konstaterar hon. 
�

I andra berättelser framträder en väldigt nära relation till förälderns nya partner, 

där den nya partnern skildras som en extraförälder. Jacob är den som tydligast 

talar i termer av föräldraskap när han beskriver moderns nya man. Han kallar 

honom såväl ”låtsaspappa” som ”andrapappa” och framhåller att han har spelat 

en stor roll i Jacobs liv. Det kan tolkas som att Jacob uttrycker öppna familje-

gränser gentemot moderns nya partner. 
�

J: Mmm. Om du skulle berätta lite om hur det gick till när dina föräldrar 

skilde sig?  

Jacob: Det var det som var grejen att de skilde sig när jag var två, två och ett 

halvt nånting. Så själva skilsmässogrejen kommer jag inte ihåg så mycket av. 

Det största minnet jag har är att jag är uppväxt med en låtsaspappa fast jag 

alltid haft kontakt med min biologiska pappa och han har funnits med hela 

tiden. Och där har det varit ganska enkelt också för att båda föräldrarna har 

bott i X-orten. Typ 200 meter från varandra, så på så sätt har det alltid varit 

ganska enkelt. (Jacob) 
�

Jacob konstaterar också senare i intervjun att låtsaspappan betydde mycket för 

honom under uppväxten och framhåller att han tog aktiv del i Jacobs uppfostran. 

Samtidigt klargör Jacob att han också alltid haft en relation till sin biologiska 

pappa. Detta förtydligar han i uppföljningsintervjun. 
�

J: Mmm. Men kändes det som att ni var som en familj, att han [låtsas-

pappan] var en del av din familj under uppväxten? 

Jacob: Ja självklart. De bodde ihop och var ju nästan gifta. Så att absolut, 

fast det har alltid, det har alltid varit markerat att det HÄR är min pappa och 

inte det här. Så det har aldrig vart, jag har alltid lutat mig mot min 

biologiska pappa. Så att, men självklart har det känts som en familj. Och just 

det där som jag sa tidigare att farsan, min riktiga pappa, har alltid vart, han 

har alltid hållit på med sitt. Han har ju, man har ju bara varit där på 
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helgerna så i veckorna har det ju vart att man har vart med min låtsaspappa. 

(Jacob, uppföljningsintervjun) 
�

I detta citat kan vi se hur Jacob skiftar mellan att kalla sin far för ”min biologiska 

pappa” eller ”min riktiga pappa”, som han menar alltid har funnits där för 

honom, vilket indikerar att han gör en tydlig distinktion mellan honom och 

”låtsaspappan”. Som slutet på citatet visar beskriver han att han bara träffade sin 

pappa på helgerna medan hans låtsaspappa fanns där i veckorna. Det kan förstås 

som att låtsaspappan tog del i vardagspraktikerna på ett annat sätt än fadern som 

mer fungerade som helgförälder och att det hade betydelse för den nära relation 

han beskriver till låtsaspappan. Att Jacob var så liten när föräldrarna skildes och 

när låtsaspappan kom in i hans liv, har troligtvis också haft viss betydelse. Såväl 

Öberg & Öberg (2002:146) som Smart m.fl. (2001:54) menar att yngre barn tycks 

ha lättare att få en nära och positiv relation till föräldrars nya partners.  

 

När Sjöberg diskuterar relationen mellan moderns nya partner, som hon benämner 

”styvpappa”, och barnet framhåller hon att det finns en diskrepans mellan hur 

relationen beskrivs av styvpappan och den relation som tycks finnas i det praktiska 

livet. Det vill säga moderns nya partner kan framstå som väldigt delaktig i de 

vardagliga praktikerna (skjutsa barnet till skola, aktiviteter, delta i läxläsning, laga 

mat osv.) samtidigt som han inte vill framställa sig själv som en förälder. Detta 

framhålls också av barnen i studien (Sjöberg 2003:91f). På liknande sätt kan vi 

förstå berättelserna i den här undersökningen. Även om de nya partners ibland 

beskrivs som högst delaktiga i barnens vardagliga liv under uppväxttiden, görs 

ändå tydliga åtskillnader mellan dem och de “riktiga” föräldrarna. Sjöberg 

framhåller vidare i sin studie att skilsmässobarnen oftare tycks inkludera 

mödrarnas nya partners som familjemedlemmar och som “styvföräldrar” än 

fädernas nya partners. Fädernas nya partners, som Sjöberg benämner “styv-

mammor”, skildras ofta som viktiga personer av skilsmässobarnen men inte som 

familjemedlemmar (Sjöberg 2000:135f). Motsvarande skillnad kan dock inte 

urskiljas i den här undersökningen.    
�

Nya syskon eller avlägsna släktingar? 

På motsvarande sätt som med föräldrarnas nya partners är det intressant att 

studera närmare hur föräldrarnas nya partners barn benämns och beskrivs i 

berättelserna och om de inkluderas i familjerna. I vissa berättelser återfinns ett 

tydligt avstånd till dessa personer och de definieras inte som familjemedlemmar ur 
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de intervjuades perspektiv. I andra berättelser framträder dock närmare relationer. 

I Emilies berättelse framträder hur komplex relationen till faderns nya partners 

barn kan te sig. 
�

J: Okej. Men din syster bor kvar hemma? 

Emilie: Ja hon bor kvar hemma och hon har valt att bo mer hos mamma nu 

på slutet. Ja. Det är väl skolskäl och sådär. Jag tror inte att varken jag eller 

min syster kommer så jättebra överens med bonusssyskonen hela tiden. De 

lever på ett annat sätt, och har blivit... Väldigt olika uppfostringssätt, min 

pappas fru och pappa. Hon är ganska… Jag vet inte pappa får oss alltid att 

prata och vi sitter länge vid middagen och samtalar och berättar hur vi har 

det och diskuterar en massa saker. Och vi kan nog få lite provocerande 

diskussioner ibland och de är inte så vana vid det. Så de vill bara helst äta 

och försvinna upp på sina rum. Så det är lite olika sådär. /…/ 

 

J: Om du skulle beskriva relation till dina bonussyskon? Hur var den? Har de 

varit syskonkänsla eller har det mer känts som kompis….? 

Emilie: Avlägsna kusiner skulle jag säga. De är fem år yngre än mig tjejerna 

och som alltid haft, jag har aldrig haft nåt intresse av att umgås med dem 

särskilt mycket. De har varit ganska tysta och tillbakadragna. Inte sagt så 

mycket till mig tror jag. Och jag har inte pratat så mycket. Min syster har 

haft bättre relation till dem på grund av ålder skulle jag gissa, men jag har 

som aldrig riktigt umgåtts med dem sådär. Nu på slutet i julas sådär, såg vi 

lite på film tillsammans och lagade lite mat ihop sådär. Men… Jag har svårt 

att tänka mig att vi ska fira jul tillsammans utan pappa och Marita. Eller 

nånting sånt i framtiden, det tror jag inte vi kommer att göra. (Emilie) 
����

Som vi kan se benämner Emilie dem som ”bonussyskon”, vilket antyder att hon ser 

dem som familjemedlemmar. Samtidigt påpekar hon att de inte kommit så bra 

överens och att de inte umgåtts och pratat särskilt mycket under uppväxttiden. När 

jag ber henne beskriva sin relation till dem förklarar hon att de känns som 

”avlägsna kusiner”. På det sättet tycks hon inkludera dem i en vidare släkt, men 

inte i den närmaste familjen. På detta sätt liknar hennes beskrivning till exempel 

Alexanders beskrivning av moderns nya partner ovan, vilken tolkades som olika 

grader av tillhörighet i familjen eller som en inre och yttre familjekrets. Senare i 

intervjun konstaterar Emilie att hon nog inte räknar in faderns frus barn i sin 

familj ”[f]ör jag har inte den känslan för dem riktigt”. Däremot inkluderar hon 

faderns fru i sin familj. I Emilies berättelse framträder alltså känslan för personer 
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samt det att umgås i vardagen som avgörande för vem som utgör familj. Blodsband 

tycks mindre relevant för familjedefinitionen. Det som är utmärkande för 

berättelser som Emilies är att relationerna till förälderns partners barn inte fram-

står som nära relationer men inte heller som direkt dåliga. ”Hon är väl okej” 

framhåller till exempel Frida om dottern till faderns partner och det är talande för 

vissa av beskrivningarna. Det blir särskilt tydligt i Sofies berättelse. 
�

J: Ja. Hade hon barn sen tidigare? 

Sofie: Hon har barn sen tidigare, en som är lika gammal som jag och en som 

är lite äldre sådär.  

J: Hur ser er relation ut? 

Sofie: Siv VILL hemskt gärna att vi ska ha relationer med hennes barn också. 

Men jag är inte intresserad. Jag tycker bara att det känns lite sådär. Jag 

känner…Vi kan aldrig få en familjerelation med människor som man träffar 

under de förhållandena på nåt sätt. Mina vänner som jag träffar i vuxen 

ålder, de väljer jag ju själv. Men det här blir bara lite krystat sådär tycker jag. 

Och jag tror inte heller att de är så intresserade som Siv önskar att de vore. 

Hon vill hemskt gärna att vi ska ha en stor, nära familj med de personerna… 

Men det funkar inte. /…/ (Sofie) 
�

Sofie ger uttryck för att hon ser det som en omöjlighet att skapa familjerelationer 

med faderns partners barn, trots att faderns partner gör allt för att det ska bli så. 

Sofies berättelse bör förstås i kontexten att föräldrarna skilde sig när hon var i 

äldre tonåren, vilket gjorde att hon aldrig har bott med faderns nya partner eller 

hennes barn. Därmed har de aldrig delat de vardagliga praktikerna och Siv har inte 

heller deltagit i beslut om hennes uppfostran. Detta har sannolikt betydelse för 

hennes familjeuppfattning och hennes beskrivning av relationen till Siv och hennes 

barn. Till skillnad från Emilie tycks Sofie alltså inte alls räkna faderns partners 

barn som avlägsen familj eller släkt. Hon tydliggör omöjligheten att utveckla nära 

relationer med Sivs barn med att relationerna till dem, till skillnad från hennes 

vänskapsrelationer, inte är valda av henne själv. Här finner vi alltså en koppling till 

den rena relationen. Sofies utsaga kan tolkas som att dessa relationer inte präglas 

av det rena förhållandets egenskaper.  
�

Denna distanserade hållning gentemot förälderns nya partners barn återfinns dock 

inte hos samtliga intervjuade. En närmast motsatt beskrivning finner vi emellertid 

hos Jacob, som snarare framhåller att han idag uppfattar sin pappas nya partners 

dotter som en syster.      
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�

J: Har hon barn? 

Jacob: Den nya? 

J: Ja. 

Jacob: Jo hon har en dotter som är sex år äldre. Det är också lite sådär, det 

att det känns som att, just det där att hon som inte ens är min syrra, hon är 

jag såhär med (visar med fingrarna ihop, ”tajta”) medan min halvsyrra 

pratar inte, ses knappt. Vi har verkligen separerat helt. I och för sig bor hon 

uppe i en annan stad och har flyttat härifrån. Men det är också så här att just 

det där med min mamma och min syster, vi har typ ingenting gemensamt.  

 

J: Hur beskriver du din familjetillhörighet idag? Har du en familj eller har du 

flera familjer eller? 

Jacob: Nej jag har en mamma och pappa liksom. Det är pappa och hans tjej 

och min mamma, hon bor ju själv.  

J: Mmm. 

Jacob: Så att det har ju vart, det är det jag säger... Fast det blir ju ändå så att 

pappa, hans tjej och syrran det blir ju en liten familj. Man kör ju julen och 

det där, vi har gjort några jorden-runtresor tillsammans och liksom. Vi har 

ändå vart, och eftersom jag ändå ser henne som typ nästan mer som min 

syster än min halvsyster så blir det ju lite som en familj. (Jacob) 
�

I Jacobs berättelse framträder alltså en syskonrelation till faderns sambos dotter, 

som han kallar ”syrran” i det andra citatet. Han jämför den relationen med sin 

relation till sin ”halvsyster” och konstaterar att han idag knappt har någon 

kontakt med den senare.	� Att fira jul tillsammans och att åka på resor tillsammans 

tycks som viktigt för familjerelationerna i Jacobs berättelse. Det som är intressant 

med Jacobs berättelse är att han endast bodde varannan helg hos fadern under 

uppväxten, vilket betyder att han inte bott med ”syrran” (faderns sambos dotter) i 

någon särskild utsträckning. Därmed har de inte delat vardagliga praktiker. Ändå 

definierar han henne som familj. Som vi såg tidigare skildrade Jacob även sin 

mammas sambo som en familjemedlem och kallade honom ”låtsaspappa”. I båda 

fallen kan vi förstå hans förståelse av sin familj i termer av öppna familjegränser 

(Smart m.fl. 2001:54f). En tolkning av Jacobs berättelse är att familjerelationerna 

har förhandlats fram och omförhandlats över tid. Dels tycks han och halvsystern 

������������������������������ ������������������
	� Den han benämner halvsyster är hans äldre syster som inte har samma biologiska pappa som 
Jacob.  
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fått allt mer försämrad relation över tid medan hans relation till den andra systern, 

pappans sambos dotter, har blivit allt närmare. Idag benämner han den senare 

relationen som en syskonrelation. Dels beskriver han ungefär samma scenario vad 

gäller relationen till föräldrarna. Han framhåller att medan han hade en väldigt 

nära relation till modern under uppväxttiden och en mindre nära relation till 

fadern är det ombytta relationer idag. Detta att relationerna till såväl föräldrarna 

som systrarna tycks ha förändrats kraftigt över tid kan tolkas som att ’familj’ inte 

är något statiskt, utan snarare under förändring och omförhandling över tid. 
�

I några intervjuer berättar de intervjuade att en av föräldrarna fått ett gemensamt 

barn med sin nya partner. I Sebastians fall fick hans pappa ett barn med 

tillsammans sin nya partner, vilket har inneburit att Sebastian har fått en ny 

lillebror. I hans berättelse framstår detta, att de fått ett gemensamt barn, som 

avgörande för att han ser faderns hushåll som en ny familj. 
�

J: Mmmm. Träffade din mamma också någon annan sen? Eller har hon 

träffat nån senare? 

Sebastian: Ehh. Det dröjde ett tag innan mamma träffade nån ny. Det var, 

det är väl fortfarande sådär lite halvt, jag vet inte om de är tillsammans eller 

inte. Lite särbo-samboaktigt eller vad ska säga. Och sen pappa han har 

träffat en ny först och sen har han träffat en ytterligare ny sen och bildat 

familj. Så jag har en halvlillebror också. (Sebastian) 
��

På andra ställen i berättelsen talar han om ”den nya familjen” när han avser 

fadern, hans nya sambo samt lillebrodern. Som vi såg i avsnittet om högtidsfirande 

menade Sebastian att lillebrodern medförde att det blev mer julkänsla och 

familjekänsla hos fadern. Det som också är värt att notera i Sebastians berättelse är 

att när han senare i intervjun ska beskriva sin relation till faderns nya sambo sätter 

han den i förhållande till lillebrodern. På liknande sätt som vissa andra intervjuade 

talar om ”pappas sambo” eller ”mammas nya man”, sammanfattar Sebastian 

relationen till faderns nya partner som att ”hon är mer lillebrorsans mamma”. Det 

kan förstås som att han ser henne mer i en direkt relation med lillebrodern (och 

fadern) snarare än att han själv har en direkt relation till henne. Sebastian ger med 

andra ord uttryck för ett distanserat förhållningssätt gentemot faderns nya sambo, 

medan han mer tydligt inkluderar sin nya lillebror i sin familj.  
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Familjeföreställningar och framtida ideal 

�

The parents, whose intimate relationship has ended, may no longer regard 

each other as ’family’. For the children, however, things might be rather 

different. They might continue to see both parents as integral members of the 

family, albeit within a new configuration of household arrangements and 

relationships. From children’s perspective, family life does not simply end 

with divorce or separation (Smart m.fl. 2001:42).  
�

Citatet från Smart m.fl. (2001) fångar kärnan i vad som kan utgöra skillnaden 

mellan föräldrar och barns familjeuppfattningar efter en skilsmässa. Medan 

föräldrarna i och med skilsmässan ofta inte längre ser den andre föräldern som 

familj, är det inte lika självklart att barnens familjeuppfattning är densamma som 

föräldrarnas. I Sjöbergs undersökning framkom tydliga skillnader mellan barnens 

familjedefinitioner och föräldrarnas och deras partners definitioner. Medan familj 

och hushåll sammanföll i de vuxnas berättelser, definierade barnen sina familjer 

mer som utspridda nätverk av relationer (Sjöberg 2000:144). Beck och Beck-

Gernsheim konstaterar, som vi har sett, att efter en separation är det inte givet 

vilka som tillhör familjen och vilka som inte gör det, utan det är upp till 

familjemedlemmarna att konstruera nya familjer (Beck & Beck-Gernsheim 2001). 

’Familj’ efter skilsmässa är alltså, enligt detta synsätt, inte självklart utan snarare 

föremål för förhandling. Smart m.fl. (2001) framhåller i sin undersökning av 

brittiska skilsmässobarn att det inte bara var blodsband som definierade familj för 

dem utan också andra, mer kvalitativa aspekter av relationerna såsom omsorg, 

stöd och kärlek. Deras beskrivningar av sina familjer handlade snarare om 

relationer än formella familj- och släktband (Smart m.fl. 2001:57ff). I detta avsnitt 

kommer jag att diskutera hur familjer definieras och konstrueras i de vuxna 

skilsmässobarnens berättelser. Vilka inkluderas i deras familjer? Finns det olika 

grader av inklusion i familjen? Vilka principer kan urskiljas i deras familjeupp-

fattningar? Dessutom diskuteras hur deras framtida idealfamiljer kan relateras till 

deras familjeuppfattningar.  
�

Familjedefinitioner 

Den allra första frågan jag ställde i intervjuerna var ”Kan du berätta lite om din 

familj, hur skulle du beskriva den?”. Den var medvetet öppen formulerad för att 

inte styra de intervjuade för mycket. Utifrån denna inledande fråga kan vi urskilja 

några olika familjebeskrivningar i berättelserna. Det som är framträdande i vissa 
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intervjuer är att den familj som de intervjuade beskriver har stora likheter med 

familjekonstellationen som den såg ut före skilsmässan, det vill säga en kärnfamilj, 

bestående av mamma, pappa och barn.  
�

J: Eh. Då tänkte jag börja fråga dig om du kan berätta lite om din familj. 

Hur skulle du beskriva din familj?  

Hanna: Hur skulle jag beskriva min familj? Ehh... Ja det är väl en ganska 

vanlig familj (skratt). Alltså det är mamma, pappa, tre barn. Jag har två 

bröder. (Hanna) 

 

J: Då tänkte jag börja att fråga dig om du kan berätta lite om din familj? Hur 

skulle du beskriva din familj? 

Sebastian: Oj utifrån vilka termer? Egen tolkning eller? 

J: Ja, vilka som utgör din familj och så. 

Sebastian: Ja. Nej nej. Men det är mamma och pappa, sen en bror bara helt 

enkelt. Han är ett år äldre då. Sen… Ja (skratt) Jag vet inte om det är så 

mycket mer att berätta egentligen. (Sebastian) 
�

I både Hannas och Sebastians citat tycks det självklart vilka som definieras som 

familj, det är modern, fadern och syskonen, vilka Hanna benämner som ”en 

ganska vanlig familj”. I bådas fall har såväl modern som fadern träffat en ny 

partner men som vi kan se inkluderas de inte i dessa inledande beskrivningar av 

familjerna. Sebastian har, som nämndes tidigare också fått en ny lillebror eftersom 

hans far har fått barn tillsammans med sin nya partner, men inte heller han nämns 

inte i denna inledande beskrivning trots att Sebastian senare i intervjun räknar in 

lillebrodern i sin familj. Dessa beskrivningar kan förstås som exempel på stängda 

familjegränser eftersom de beskriver tämligen samma familjerelationer som före 

separationen. Å andra sidan visar Sebastians berättelse att vilka som beskrivs som 

familj också kan variera.   
�

I andra berättelser framträder en lite annan familjekonstruktion. Där inkluderas 

även förälderns nya partner i deras inledande berättelse om sin familj. Låt oss titta 

hur Emilie beskriver det.  
�

J: Då tänkte jag börja fråga dig om du kan berätta lite om din familj? Vilka 

den består av och så? 

Emilie: Ja. Ehh min mamma då förstås och pappa. Pappa är omgift sen, vad 

kan det vara, fyra fem år kanske. Och då ja, fick jag tre bonussyskon då som 
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alla är yngre än både mig och min syster, jag har en syster också. Vi är hel-

syskon. Mamma och pappa gifte sig samma år som jag föddes –85 efter att 

ha varit tillsammans tre år kanske, och skilde sig –94. Var gifta i nio år. Och 

de levde… Mamma har inte gift om sig sedan dess utan det är bara pappa 

som har träffat den där tjejen då. (Emilie) 
�

Som vi såg i ett tidigare avsnitt framhåller Emilie tydligt senare i intervjun att 

hennes familj främst består av modern, fadern, systern och faderns fru. Bonus-

syskonen, som hon kallar dem, räknar hon inte in i sin familj eftersom hon inte har 

en familjekänsla för dem. Gentemot faderns nya partner uttrycker hon dock öppna 

familjegränser.  
�

I några berättelser nämns också mor- eller farföräldrar i anslutning till denna 

inledande fråga. 
�

J: Då tänkte jag börja fråga dig om du kan berätta lite om din familj. 

Helene: Ja, jag kommer ifrån X-landsdelen, från X-stad och mamma kommer 

ursprungligen från Y-stad och pappa från X-byn, en liten håla. Och han bor 

där nu också, han har flyttat tillbaks dit. Vi bodde, när vi bodde tillsammans 

bodde vi i X-stad men han flyttade upp till X-byn sen igen då och… Jag vet 

inte vad vill du veta om dem? 

J: Ja vilka som ingår i din familj? 

Helene. Ja det är mina föräldrar naturligtvis och sen har jag två yngre 

syskon. Och då, det är väl dem som man räknar som den närmaste familjen 

sen har man ju morföräldrar och farföräldrar och så också. (Helene)  
�

Helene definierar sin mamma, sin pappa och sina syskon som den närmaste 

familjen, medan mor- och farföräldrarna tillhör familjen på ett lite annat sätt. Det 

kan förstås som olika grader av inklusion i familjen. Det som är värt att notera är 

att hon varken inkluderar faderns nya sambo eller hennes barn i sin beskrivning 

vare sig i den närmaste familjen eller i den vidare familjen.  

 

När jag senare i intervjuerna frågade de intervjuade mer specifikt hur de ser på sin 

familjetillhörighet idag som vuxna framkom emellertid delvis andra beskrivningar, 

vilka kan betraktas som preciseringar av deras familjekonstruktioner. Men de kan 

också ses som resultat utifrån intervjun och här blir min del i skapandet av 

berättelserna tydlig. Genom mina frågor, teman och våra gemensamma 

diskussioner under intervjun finns möjligheten för intervjupersonen att reflektera 
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mer över sina relationer och kanske resonera sig fram till en något annorlunda 

familjedefinition mot bakgrund av intervjun. Vad gäller de vuxna skilsmässo-

barnens beskrivningar av sin familjetillhörighet idag kan vi dela in berättelserna i 

fem typiska beskrivningar. 1) Det första typfallet är berättelser som utmärks av 

beskrivningar av en familj, som är uppdelad i olika delar eller gemenskaper. 2) Det 

andra typfallet utgörs av beskrivningar av två familjer, där modern och fadern med 

partners ses som två olika familjer. 3) Den tredje typiska beskrivningen utgörs av 

redogörelser av tre familjer eller tre delar, där modern, fadern och syskonen utgör 

olika delar eller familjer. 4) Ett fjärde typfall är då familjerelationer snarare än 

familj i sig betonas. 5) Den femte typiska beskrivningen är berättelser där den ena 

föräldern antas ha en familj medan den andra bara ses som förälder. Till detta kan 

läggas att de intervjupersoner som själva hade barn i första hand definierade sin 

partner och sitt barn som sin närmaste familj.   
�

Alexanders berättelse kan illustrera det förstnämna typfallet. 
�

J: Mmm. Vi har ju varit inne lite på det här hur du ser på din familj och din 

familjetillhörighet idag, men som jag förstår, eller ser du dig själv som 

medlem i en familj eller har du flera familjer? Hur tänker du kring det? 

Alexander: Nej jag. Det är nog en familj med flera gemenskaper. Mamma 

och Anders är mammas familj och pappa är pappas familj fast det är ändå ett 

på nåt sätt. Nej, jag har ingen sån klyvning vad jag tillhör, det har jag inte 

alls. Nej. (Alexander) 
��

I citatet kan vi se att hans familjedefinition idag är att den består av en 

övergripande familj med flera delar. Annorlunda uttryckt betraktas moderns och 

faderns hushåll som sammanlänkade. Denna beskrivning kan förstås mot 

bakgrund av att Alexander på andra ställen framhåller att familj framför allt 

utgörs av biologiska band. Den andra typiska beskrivningen, av två separerade 

familjer, uttrycks i Hannas berättelse. 
�

J: Mmm. Du var inne på eller du sa själv nåt att man har en hel familj eller 

halv familj. Hur ser du på din familjetillhörighet idag? Är det, har du en 

familj eller har du två familjer eller? 

Hanna: Jag har två familjer fast jag har två väldigt bra familjer. Ja, det är nog 

så jag ser det. Jag ser det inte som en familj utan jag ser det som två familjer, 

två separata familjer. Ja fast mina bröder är ju liksom med i båda familjerna. 

Ja.  
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J: Mmm. Hur såg du på det här efter skilsmässan, strax efter i början där? 

Hanna: Då hoppades man väl fortfarande att det skulle bli en hel familj igen, 

liksom EN familj. 

J: Att de skulle hitta tillbaka till varandra. 

Hanna: Ja precis. Sen när man insåg att de inte skulle göra det då var det väl 

också, då såg man väl det mer som två halva familjer. Innan de liksom 

hittade sina nya, som gör att det blir en slags helhet igen. (Hanna) 
�

Medan Alexander beskrev sin familj som en ”familj med flera gemenskaper”, 

framhåller Hanna att hon har två separata familjer. Bröderna, menar hon, finns 

med i båda familjerna vilket kan förstås som att de länkar samman de olika 

familjerna (jmf Sjöberg 2000). I Hannas berättelse kan vi också se hur hon menar 

att hennes förhållningssätt har förändrats över tid. Det blir tydligt att det var först 

när båda föräldrarna träffade nya partners som hon menar att de bildade nya, 

“hela” familjer. Innan dess tycks hon betrakta moderns respektive faderns hushåll 

som ofullständiga familjer. Det kan tolkas som att familj för Hanna blir synonymt 

med antingen kärnfamilj med två vuxna samt barn, eller en ombildad kärnfamilj 

med två vuxna och barn. Att det krävs ett parförhållande tycks nödvändigt i 

hennes definition.   
�

Det tredje typfallet, den tredelade familjen, som kan urskiljas i berättelserna 

tydliggörs i intervjun med Sofie. Hon framhåller att hennes familj idag i första 

hand utgörs av hennes man och hennes barn, men påpekar att hennes familje-

tillhörighet med avseende på uppväxtfamiljen idag är tredelad.  
�

J: /…/Hur skulle du beskriva din familjetillhörighet idag? Vilka är din familj? 

Sofie: Ja min familj är ju min man och min son. 

J: Om du ser på dina föräldrar då, ser du det som två familjer eller är en 

familj? 

Sofie: Nej det är inte en familj. Det blir lite, det blir nästan så att det blir tre 

delar för mig. Det är då min mamma och min pappa och sen min lillebror... 

Mest därför att min mamma och pappa är verkligen på olika läger så där. 

Och min lillebror hör ju inte heller till nån utav dem så. Utan han är också en 

självständig del. Så att den är väl tredelad min familj. 

J: Ser du som att pappa och Siv bildar en familj eller? 

Sofie. Nej det är inte… Nej det är inte så jag räknar det riktigt eftersom att 

de är särbos. De har varsitt hus och så jobbar de, jobbar de på olika ställen. 

Så det funkar inte riktigt. Jag misstänker att de kommer flytta ihop när de 
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blir pensionärer. Men då kanske jag kommer se på det annorlunda. Siv är 

mer som bihang till pappa. Men… Nej jag räknar inte dem som en familj det 

gör jag inte. (Sofie) 
��

Som vi kan se framhåller Sofie att modern, fadern och brodern utgör tre olika delar 

av hennes familj. Att hon beskriver det som ”olika läger” tyder på att det finns 

konflikter och distans mellan de olika delarna, främst mellan fadern och modern. 

Denna beskrivning skiljer sig därmed avsevärt från Hannas beskrivning ovan. 

Medan Hanna påtalade att hennes syskon var med i båda familjerna som länkar, 

är Sofies bild att hennes bror utgör en egen del, oberoende av föräldrarna. I citatet 

tydliggörs också att hon inte betraktar faderns nya partner som del av sin ’familj’. 

Att hon benämner faderns nya partner som ett ”bihang” till fadern kan tolkas som 

att hon upprätthåller distans till henne. Att fadern och hans nya partner inte bor 

tillsammans, och därmed delar de vardagliga praktikerna, tycks avgörande för 

varför hon inte definierar dem som en egen familj. Detta utgör ett återkommande 

tema i berättelserna. 
�

Elins berättelse utgör det fjärde typexemplet. Hon framhåller att hon ser sin familj 

i termer av familjerelationer snarare än en eller två familjer eller gemenskaper eller 

liknande. 
�

J: Hur skulle du beskriva din familjtillhörighet idag? Hur tänker du dig det? 

Elin: Jaaa. Min familj det är ju mamma och pappa och min lillebror. Det är 

ju liksom min familj så. Men sen är det ju, det är ju, det blir ju liksom ja… 

Mamma och pappa, man pratar ju inte om en familj idag eftersom… Ja. Vi 

var en familj då men nu har vi fortfarande familjerelationer fast vi är inte 

familj som en enhet så utan det är ju mamma och sen är det pappa. Och det 

är ju liksom, ja det är min familj. Ja. (Elin) 
��

Hon beskriver det som att familjeenheten som tidigare fanns nu är upplöst, men att 

familjerelationerna fortfarande finns kvar. Senare i intervjun blir det ännu tydligare 

hur hon ser på sina relationer till föräldrarna efter skilsmässan. 
�

Elin: Det går inte att bara ha en relation såhär, för sen måste jag ha en 

relation med nästa förälder som jag ska till nästa gång. Så det blir kanske lite 

mer ja… På nåt sätt. Sen vet inte jag om det är positivt eller negativt. Det är 

bara ett konstaterande mer.  

J: Mmm. 
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Elin: Ja, man måste bygga. Förut så tror jag också att man hade en relation 

till mamma och pappa, alltså båda två som ett liksom begrepp så. 

Mammaochpappa. Men nu måste man helt plötsligt bygga en relation med 

sin pappa för SIG och sen med sin mamma för sig och det blir lite annor-

lunda. På både gott och ont liksom. Mmm… /…/ (Elin) 
�

Elin betonar att hon efter föräldrarnas skilsmässa varit tvungen att jobba på 

relationen till modern och fadern som två separata relationer till skillnad från 

tidigare. Det kan ses som uttryck för att relationerna efter skilsmässan omskapas 

och omförhandlas. 
�

Den femte och sista typiska beskrivningen är berättelser som utmärks av att den 

ena föräldern betraktas ha en familj medan den andra föräldern bara ses som 

förälder. Låt oss titta på hur Petra beskriver det.  
�

J: Hur ser du på din familjtillhörighet idag? 

Petra: Hur menar du? 

J: Ja, om jag frågar dig om din familj. Vilka är din familj? 

Petra: Det är min sambo och min dotter. 

J: Om man tänker på din barndomsfamilj, ser du det som att det är en eller 

två familjer idag? 

Petra: Jag tänker nog att pappa och hans tjej och deras son, det är en familj. 

Men mamma tänker jag inte i relation till familj, utan det är mamma bara. 

(Petra) 
�

Liksom Sofie definierar Petra sin sambo och deras gemensamma barn som sin 

närmaste familj. I Petras citat tycks det som att faderns nya sambo och deras 

gemensamma barn definieras som en familj medan modern, som inte lever med en 

ny partner, inte definieras i termer av familj. Med andra ord framstår i dessa 

berättelser förälderns nya sambo och framför allt de gemensamma barnen som 

avgörande för vad som utgör en familj, vilket kan uttryckas som en ombildad 

kärnfamilj. En ensamlevande förälder utgör inte en egen familj på samma sätt, 

enligt dessa berättelser. 
�

Den kärnfria familjen? 

Vilka är då principerna bakom de vuxna skilsmässobarnens familjekonstruktioner? 

Som vi har sett tidigare tycks till exempel delade vardagliga praktiker under en 
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längre tid eller känslan för personer vara avgörande för vilka som definieras som 

familj. Men det återfinns även andra aspekter i berättelserna som framstår som 

centrala för familjedefinitionerna såsom biologi och blodsband, barn, känsla av 

samhörighet, kärlek och trygghet. Klart är att det inte finns en samstämmighet i 

skilsmässobarnens berättelser om vad som utgör grunden för vad ’familj’ är. Fridas 

och Sebastians berättelser får utgöra två exempel på hur olika beskrivningarna kan 

vara. 
�

J: Mmmm. Men vad är det då som GÖR en familj till familj om du får säga? 

Frida: Kärlek. Och eh, ja. Jag måste säga kärlek. Och nån slags trygghet och 

stabilitet tror jag också är viktigt. Att man vet var man har varandra. Att 

man litar på varandra. (Frida) 
��

J: Mmm. Vad är det som gör en familj till att vara en familj enligt dig? 

Sebastian: Oj. Det är nog. Jag vet inte. Det är jag tänker så här att det är just 

barnen som gör en familj till en familj eller vad man ska säga ganska mycket. 

Det är väl mycket det det handlar om. Skulle jag tro. Sen är det väl. Ja. Svår 

fråga, (skratt) vad är det som gör en familj till en familj. Ja men. Gud det är 

jättesvårt, en bra familj och dålig familj finns ju också. (Sebastian) 
�

Frida framhåller i första hand kärlek som avgörande för vad som utgör en familj 

och tillägger trygghet och tillit. Hon betonar med andra ord relationernas innehåll 

eller kvalité som det väsentliga i en familj. Sebastian å sin sida ger snarare uttryck 

för att familj till syvende och sist handlar om barn. Att barn betraktas som 

grunden för vad som utgör en familj kan relateras till de förändrade familje-

förhållandena i det samtida samhället, framhåller Julia Brannen. I takt med att 

många familjer idag karaktäriseras av skilsmässor och icke-sammanboende 

föräldrar blir barn viktiga symboler för familjelivet (Brannen 1999:145). Detta 

synsätt kan också innebära att biologiska band mellan familjemedlemmar ses som 

avgörande för familj, vilket också vissa av de intervjuade uttryckligen framhåller.  
�

I andra berättelser tar dock de intervjuade explicit avstånd från uppfattningen att 

biologiska band definierar familj och framhåller andra aspekter som viktiga för 

vad som konstituerar familj. Hanna är en av dem som positionerar sig mot det 

biologiska bandet som avgörande för familj. 
�

J: Vad är det som, vad är det som gör en familj till att vara en familj tycker 

du?  
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Hanna: (Kort paus) Ja du. Det var ingen lätt fråga (skratt). Jag vet inte men 

det är väl nånstans att man binds ju samman av… ett väldigt starkt BAND 

som inte riktigt går att förklara liksom. För jag, alltså en familj behöver ju 

inte vara, behöver ju inte vara att man har blodsband och så liksom. Men det 

är ju ett band som gör att man, alltså en familj är ju en trygghet. Någonting 

som man vet att man alltid kan söka sig till för att få ja, alltså känna det här 

stabiliteten i den här tillvaron. Och det är väl det också man vill att det ska 

vara. 

J: Men om det inte är blodsband som är det nödvändiga vad är det då som 

måste till så att säga? Eller hur tänker du? 

Hanna: Ja det är en känsla av samhörighet på nåt sätt. Att jag menar man 

kan ju ha fosterbarn liksom. Men ändå det är ju det här att tillsammans så 

skapar man ehhh ja, en trygghet och det tror jag att man kan, alltså göra 

genom att man pratar med varann och har en öppen dialog och man har… 

Ehh, man är ÖPPNA för att de andra alltid kan vända sig till en liksom. Ja. 

(Hanna) 
�

Enligt Hanna behöver familj inte innebära att det finns biologiska band, utan hon 

betonar snarare känslan av samhörighet vilket skapas av att vara tillsammans och 

kommunicera mycket och öppet med varandra. Hon nämner fosterbarn som 

exempel på att det inte krävs blodsband för att utgöra en familj. I slutet av citatet 

illustreras en ytterligare aspekt som är kännetecknande för vissa intervjuer, det att 

finnas där för andra (i familjen) att vända sig till. Även Carina positionerar sig mot 

den typiska kärnfamiljen, bestående av mamma, pappa och gemensamma barn, 

och framhåller istället en stor, utvidgad familj:  
�

J: Mmm. Ser du nåt speciellt framför dig när jag säger familj? Vad är det som 

utgör en familj enligt dig?  

Carina: Ja det är ju inte den traditionella familjen i varje fall med mamma, 

pappa, barn i och med att min släkt verkligen inte är det. Alltså familjen, jag 

tänker så lite som vi har en italiensk sammankomst där alla skrattar och 

dricker vin och firar och liksom, många människor som trivs ihop och tar 

hand om varandra.  

J: Mmm.  

Carina: För vi har ju så mycket ingifta och som inte är biologiska och hit och 

dit så vi är ju liksom som en stor familj utan att, (skratt) vi är absolut ingen 

kärnfamilj i alla fall. (Carina)  
�
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Carinas beskrivning kan förstås som en idealbild över hur familj kan se ut, vilken 

hon liknar vid en italiensk storfamilj, där det biologiska inte är avgörande för vilka 

som definieras som familj och inte. Hon tar spjärn mot den traditionella 

kärnfamiljen och framhåller istället känslor av gemenskap, trivsel och omtanke 

vilka kan ses som kvalitativa aspekter av relationerna. Som vi såg tidigare utmärks 

hennes berättelse i stor utsträckning av öppna familjegränser, med ett undantag för 

hennes distanserade och exkluderande förhållningssätt till faderns nya partner. 

Vad som konstituerar en familj kan dock bero på vem som betraktar familjen, 

framhåller Sofie, och pekar på olika dimensioner av vad som utgör familj. 
�

J: /…/Vi pratade förra gången också en del om familj och familjetillhörighet 

och såna saker. Och då tänkte jag fråga dig, om du får säga vad är det som 

gör en familj till att vara en familj tycker du? 

Sofie: Ehh, ja. Jag tror att det finns olika sett. Jag tänker att UTÅT sett, om 

man, hur andra ser på en som familj, så tror jag delvis att det kan ha att göra 

med såna enkla saker som till exempel att man har samma efternamn, att 

man kanske liknar varandra till det yttre, att såna saker spelar roll. Men när 

det gäller att KÄNNA sig som en familj, då är det ju, då är det ju den här 

tryggheten att kunna PRATA med varandra och umgås, att KUNNA umgås 

tillsammans, att kunna prata med varann. Ja men, känna nån form av sam-

hörighet på nåt sätt.  

J: Mmm.  

Sofie: Utöver då det här andra. 

J: Hur tror man får den samhörighetskänslan? Hur skapas den? 

Sofie: Jag tror att, jag tror att man måste umgås. Jag tror att man måste. 

Även om man bor långt ifrån varandra att man måste, det är nog som vilken 

relation som helst att man måste JOBBA lite på det tror jag. Man måste för-

söka prata och, ja man kanske har. Till viss del kan det vara att man har 

gemensamma intressen eller såna saker också kan ju spela in. Tror jag. (Sofie, 

uppföljningsintervjun) 
�

Det kan tolkas som att hon skiljer mellan de formella familje- och släktbanden, 

vilka konstituerar en familj utåt sett, och den mer kvalitativa delen av 

familjerelationerna (jmf Smart m.fl. 2001:44,57f). För att det ska kännas som 

familj är såväl kommunikation som umgänge centralt, framhåller Sofie. Genom att 

kommunicera och umgås kan samhörighet skapas, vilket enligt Sofie utgör själva 

grunden för familj. Senare i intervjun menar hon att även om hon, hennes bror och 

hennes föräldrar före skilsmässan utåt sett utgjorde en familj, saknades sam-
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hörighetskänslan vilket innebar att de endast hörde ihop genom blodsbandet. 

Sofies synsätt kan förstås som att familj inte bara finns där i form av formella 

familjeband, utan att familjerelationer också görs och skapas i de sociala 

praktikerna.�

 

En lektion i individualisering? 

Beck och Beck-Gernsheim (2001) understryker att vid en separation lär sig barnen 

att kärleksrelationer är bräckliga och att äktenskap inte alltid varar för evigt. Med 

andra ord blir det, framhåller Beck & Beck-Gernsheim, bekant för barnen att 

relationer är av en tills vidarekaraktär och separationer blir en normal del av livet 

(Beck & Beck-Gernsheim 2001:95f). Vad innebär då erfarenheten av föräldrarnas 

skilsmässa för skilsmässobarnens tankar om en egen framtida familj? Några av 

frågorna som jag ställde i intervjuerna handlade om hur de intervjuade föreställde 

sig sin egen, eventuella framtida familj och hur deras idealfamilj såg ut. Vid tiden 

för intervjun var fem av intervjupersonerna sammanboende eller gifta och två av 

dessa hade barn. Fem personer bodde i ensamhushåll och två bodde tillsammans 

med kompisar. Ett par av dessa hade fasta förhållanden, medan andra beskrev sig 

som singlar.  
�

Medan vissa av de intervjuade ger uttryck för det som Beck och Beck-Gernsheim 

beskriver som en hård lektion i individualisering och lyfter fram en stor osäkerhet 

kring kärleksrelationer, framhåller dock andra att de tror att kärleksrelationer kan 

vara livet ut. Helenes berättelse tillhör den förstnämnda kategorin. Hon förhåller 

sig tämligen skeptisk till äktenskapet och livslånga kärleksförhållanden. 
�

J: Mmm. Hur skulle du beskriva din idealfamilj i framtiden? 

Helene: (skratt) Idealfamilj! Jag är så pessimistisk av mig så att jag tror inte 

att jag kommer kunna få min idealfamilj. (skratt) Liksom, visst hade det varit 

trevligt att ha den där klassiska familjen på nåt vis. Eller ja bara hitta nån 

som man kan vara med och dela vardagen och förhoppningsvis har man barn 

och nånting sånt. Men jag tror ju inte på det där att äktenskap som håller 

hela livet ut. Jag tror inte ens att jag kommer gifta mig på grund av att jag 

har bilden av ett giftemål ändå ska vara hela livet ut och jag kan inte före-

ställa mig att jag kan hitta nån sån. Det finns liksom inte att det skulle kunna 

funka.  

J: Nej. Men är det ändå det som är en sorts ideal för dig? 
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Helene: Ja. Som det, SÅ en gång det var. Fast jag vet inte, jag tror inte på 

konceptet. (Helene)  
�

Helene uttrycker ett förhållningssätt som kan tolkas utifrån kärnan i 

individualiseringsteorins tes om nära relationer, det vill säga att kärleksrelationer 

ses som ”tills vidare” (jmf Beck & Beck-Gernsheim 2001, Giddens 1997). Hon 

framhåller explicit att hon inte tror livslånga äktenskap vilket kan ses som uttryck 

för att hon ser relationer som bräckliga och osäkra. I uppföljningsintervjun 

utvecklar hon sitt resonemang något. 
�

J: Mmm. Ja vi pratade ju lite om din, om du hade nån idealfamilj förra 

gången. Du fick beskriva din framtida idealfamilj. Så nämnde du att du är 

ganska pessimistisk av dig. Men att den klassiska familjen ändå låter trevlig. 

Helene: Ja det är nånting man har lärt sig att vilja ha. Eller det är nånting 

som alla blir pumpade med att ’Så här ska det se ut.’ Det är bara att titta ut 

och se vad för bild vi ger i samhället, det är väl inte speciellt många familjer 

som faktiskt SER ut så men, det är fortfarande det alla ska vilja ha. Det är 

det man lär sig att man vill ha. Vilket är ganska jobbigt ibland men… Ja. 

(Helene, uppföljningsintervjun) 
��

I det senare citatet kan vi se hur Helene tydligt positionerar sig emot den starka 

kärnfamiljsnormen i det samtida svenska samhället och den påverkan som den har 

på människors liv. Detta, att ta avstånd från kärnfamiljsnormen, är något som 

tydligt utmärker vissa beskrivningar av de intervjuades idealfamiljer. Emilie 

argumenterar i sin berättelse uttryckligen för att kärnfamiljen inte borde fungera 

som norm och riktmärke.  
�

Emilie: Jag tycker att familjer kan bestå av så många olika personer. Jag 

tycker det beror på vilken känsla man har för personerna. En del människor 

definierar sin familj som alla kusiner de har också och för en del kanske det 

bara är mamma. Men jag vet inte. Och det här med kärnfamiljen sådär, men 

jag tycker väl inte att det... Det kan inte vara en måttstock längre. För vad 

som är familj och inte. Inte för mig är det det i alla fall. För mig kan familjen 

bestå av så många olika personer.  

J: Mmm. Vad är det då som gör en familj till en familj, du sa känsla? 

Emilie: Ja känslan och gemenskapen. Och hur man um, umgås man mycket 

med alla sina kusiner och hela släkten tillsammans så är det klart att man får 

en familjekänsla för det. Men om man inte gör det, så är det klart att då blir 
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familjen mindre. Jag, jag tycker det handlar om HUR man träffar dem och ja, 

gemenskapen. Vänner kan också vara familj. Om man umgås så nära. 

(Emilie)  
�

I Emilies berättelse kan vi se hur hon betonar känsla, samhörighet och umgänge 

som det centrala för familjelivet, snarare än formella familj- eller släktband. Det 

kan således tolkas som att hon lägger vikt vid de vardagliga praktikerna snarare än 

enbart blodsband vid sin familjedefinition. I Emilies berättelse lyfts alltså 

”görandet” fram, och familj kan ur detta perspektiv bestå av en mängd olika 

relationer. Till exempel kan vänner också utgöra familj. Senare i intervjun 

framhåller Emilie vidare att hon på grund av skilsmässan också tvingats fundera 

mer över sina familjerelationer, en uppfattning som hon har gemensamt med flera 

andra av de intervjuade. Detta att skilsmässobarn, mer än andra, blir tvingade att 

fundera över sina relationer är en av slutsatserna som Smart m.fl. drar utifrån sin 

studie (Smart m.fl. 2001:82,84). 
��

Medan vissa av de intervjuade tydligt positionerar sig mot kärnfamiljen och dess 

normerande ställning, betraktas emellertid kärnfamiljen som det ideala i andra 

intervjuer. Särskilt tydligt uttrycks det i Alexanders intervju. I utdraget nedan ser vi 

även hur han, liksom Emilie, framhåller att föräldrarnas skilsmässa har medfört att 

han reflekterar mer över familj och nära relationer.  
�

J: Ja. Om du skulle beskriva din idealfamilj i framtiden  

Alexander: Min idealfamilj i framtiden är nog... Ja det är ju jag och en tjej 

och två barn som bor ihop hela livet. (skratt) Jo men så är det helt klart 

alltså. Som mina föräldrar hade det innan de skilde sig. Sån uppväxt vill jag 

ha och att mina barn ska ha. Även fast jag tror att jag inte har tagit så 

mycket skada av skilsmässan så, så tror jag ändå att man kan göra det. Det 

är klart att det sätter spår… Men jag vet att andra har blivit mycket mer 

handikappade än vad jag har blivit. Men helt klart vill jag ha det så, jag vill 

inte att min barn ska behöva gå igenom en skilsmässa. 

J: Nej.  

Alexander: Det vill jag inte. 

J: Tror du att det kommer att bli så? 

Alexander: Vi hade faktiskt en diskussion om det igår jag och min flickvän 

att… Och jag är fortfarande väldigt rädd för stora beslut, för att hamna i den 

situationen som min mamma och pappa hamnade i. För de fick ju barn och 

de var inte gifta, att vara gifta är inte naturligt liksom sådär att ’Nu är vi 
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ihop’ utan… För min del är ju inte giftemål centralt egentligen. Men jag vill 

inte att det ska finnas nån tvekan överhuvudtaget, så på nåt sätt kan man väl 

säga att jag är lite relationsrädd på grund av, jag ser det som en orsak av 

skilsmässan.  

J: Mmm. 

Alexander: För att jag vill inte att JAG ska ha som min pappa har haft det de 

senaste femton åren. Så vill inte jag leva mitt liv och det vill ju inte han heller 

liksom. (Alexander) 
�

Alexanders berättelse är intressant eftersom den både karaktäriseras av att 

kärnfamiljen ses som den ideala, framtida familjen och av en osäkerhet kring 

relationer. Med andra ord kan även hans berättelse relateras till Beck och Beck-

Gernsheims (2001) och Giddens (1995) idé om den förhandlade, individualiserade 

familjen respektive den rena relationen som utmärks av en tillsvidare-status. 

Alexander ger, som vi kan se, tydligt uttryck för en ovisshet och betänklighet kring 

sina egna kärleksrelationer vilket han direkt relaterar till sina föräldrars skilsmässa. 

Det kan också förstås som att han positioner sig mot skilsmässa och påpekar att 

han inte vill att hans barn ska få uppleva det. Han kopplar dock också sin 

osäkerhet i relationer till faderns situation efter skilsmässan och betonar att han 

inte vill hamna i en liknande position som fadern gjorde. Att kärnfamiljen ses som 

det eftersträvansvärda i Alexanders berättelse kan förstås mot bakgrund av hans 

definition av familj, vilken utgörs av två föräldrar och gemensamma barn och det 

biologiska bandet mellan dem. 
�

På liknande sätt skildrar Frida sin ideala familj.  
�

J: Hur skulle du beskriva din idealfamilj i framtiden? 

Frida: Min ideal… Ja som jag vill ha när jag blir stor eller? 

J: Ja. 

Frida: Jaa. Bo ihop med Patrik och att vi ska ha två barn och vi ska vara som 

en. Att man ska vara lycklig och kär. Kärlek till sina barn. Det är en så stor 

fråga. Att man har ett fungerande jobb också. Det tycker jag är jätteviktigt. 

Ja alltså för mig är ju familjen det viktigaste som finns. Min släkt är ju inte så 

jätteviktig. Men min syster, vi pratar med varandra i telefon kanske fem 

gånger per dag. Eller sex kanske. Ungefär tre till sex gånger per dag ringer vi 

fram och tillbaka. Och mamma ringer jag också ofta liksom, och pappa 

också. Vi, vi är liksom duktiga på att hålla kontakten. 
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J: Tror du att din framtida familj kommer att bli så ungefär som du har 

målat upp det? 

Frida: Ja. Jag känner såhär. Att jag vill aldrig skiljas. Inte bara för min skull, 

liksom för barnens skull. Det är så fruktansvärt. För att det är Patriks syster 

då, de ska precis, hon ska skilja sig från sin man och de har tre barn, tre små 

barn då. Jag blev så ledsen när jag hörde det, jag bara ’Va! Gud vad tråkigt 

för barnen liksom’. Det är det man tänker på. Nu i efterhand så VET jag att 

så här och såhär kommer de säkert att KÄNNA liksom. När det är jul eller 

födelsedagar eller såna saker. Det är ju nånting som alltid hänger kvar. Det 

kan man inte bara blunda för det finns alltid. /…/ (Frida) 
�

I Fridas berättelse framträder, liksom hos Alexander, ett framtida ideal bestående 

av en kärnfamilj, med två sammanboende föräldrar och två barn som inte ska 

behöva uppleva en skilsmässa. Det vill säga hon positionerar sig mot skilsmässa på 

liknande sätt. I hennes citat kan vi också notera de negativa konsekvenser som hon 

ser med skilsmässan och hon lyfter fram högtidsdagarna som särskilt svåra (jmf 

Öberg och Öberg 2002:70f). 
�

Alla uttrycker dock inte en lika tydlig bild av sin idealfamilj. Låt oss titta närmare 

på hur Erik ser på det. 
�

J: Men om du skulle beskriva din idealfamilj i framtiden, hur skulle den se 

ut? 

Erik: Ja. Jag vet faktiskt inte. Alltså jag tycker egentligen att… Kanske för att 

vi inte har haft så stark familje… sammankoppling, vi har inte varit så jävligt 

tajta liksom. Så har det kanske blivit att jag har haft DE grejerna med mina 

kompisar istället. Känt mer tillhörighet med dem ibland. Och det gör väl att 

jag nu tycker att det är viktigare med kompisar än familjen egentligen ju.  

J: Mmm. 

Erik: På nåt sätt. Så därför så är det svårt att se det för mig. Åh så ska det 

vara liksom.        

J: Mmm.   

Erik: För det, alltså man kan ju tänka sig så att jag vill ha allt det där men 

det kan man ju inte. Det är inte säkert man kan det. Det kan hända vad som 

helst, jättesnabbt… Ja, nej jag har svårt ha nån sån att sätta nån exakt såhär 

och såhär ska det vara. (Erik) 
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Erik uttrycker sig mer svävande; ”jag vet faktiskt inte” konstaterar han när han får 

frågan om hur hans framtida idealfamilj ser ut. Han betonar dock, som vi kan se, 

sina vänners betydelse, vars gemenskap han värderar mer än familjen. I sin 

uppväxtfamilj tycks han inte ha känt samma samhörighet och tillhörighet. Det som 

också är påtagligt är att han liksom andra intervjuade ger uttryck för en stor 

osäkerhet kring familjerelationer. Utsagan ”Det kan hända vad som helst, jätte-

snabbt” tyder på att han framhåller det föränderliga och bräckliga i familje-

relationer (jmf Beck & Beck-Gernsheim 2001). Inte alla uttrycker dock samma 

skepsis inför livslånga relationer. Vissa av de intervjuade tror att det är möjligt att 

träffa en partner och hålla ihop livet ut. Elin förklarar: 
�

/…/Jag vet inte om det var påverkat av skilsmässan, men förut så tror jag att 

jag INTE trodde att man kunde hitta någon man kunde vara med resten av 

livet. Fast jag vet inte vad det beror på nu, för nu har jag ändrat mig men det 

kanske är för att jag är lite nykär och har träffat världens bästa kille, så nu 

tror jag på det igen. Men alltså såna saker. Förhoppningsvis att man kan 

hålla ihop hela livet liksom. Och samtidigt så jag menar, ja man kan ju inte… 

Alltså jag menar, men då hålla ihop för man tycker om varandra. Inte hålla 

ihop för att man BORDE eller bör för barnens skull eller liksom såhär, 

finansiella frågor eller liksom sådär, utan för att man tycker om varandra och 

får ut någonting av det. (Elin) 
�

Elin påpekar dock att hon tidigare hade en annan uppfattning, då hon inte trodde 

på att kärleksrelationer kunde vara för evigt. Slutet på Elins citat har dock tydliga 

likheter med det rena förhållandets egenskaper (Giddens 1997, 1995), det vill säga 

att kärleksrelationer bör handla om ömsesidig kärlek snarare än ekonomiska eller 

andra skäl och att de därför inte nödvändigtvis varar för evigt utan är av 

karaktären tills vidare.  

 

I Öberg och Öbergs studie av vuxna skilsmässobarn konstateras, på liknande sätt 

som i den här studien, att deras beskrivningar av framtiden varierade. Medan vissa 

uttryckte tydlig skepsis gentemot långa förhållanden, trodde andra på livslång 

kärlek. Merparten av de intervjuade i deras studie tycks dock ha framhållit att de 

inte var rädda för nära relationer eller skilsmässa (Öberg & Öberg 2002:192ff). I 

den här studien förefaller uppfattningarna om framtiden mer komplexa. Osäkerhet 

inför livslånga relationer blandas med drömmar och hopp om en kärnfamilj eller 

livslång kärlek. Vissa av de intervjuade i den här studien resonerar dessutom 

tämligen utförligt om egna, möjliga skilsmässoscenarier. När jag till exempel frågar 
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Carina om hur hon ser på jämställdhet kommer hon in på detta om hur hon skulle 

vilja ha det vid en eventuell skilsmässa. Hon menar att hon är uppvuxen med två 

jämställda föräldrar som varit noggranna att inte styra in henne i en typisk 

kvinnoroll.  
�

/…/Och i och med att jag är uppfostrad med det så är det så naturligt för 

mig, så när folk liksom säger. Jag hade en kompis häromdagen som sa att 

’Jag är glad när min man kommer hem och avlastar mig’. Då tänker jag såhär 

’Men sa hon det där?’ För mig är det så främmande att nån ens har de där 

tankarna. För att jag är inte uppväxt i en sån miljö. Ehh så att… Och de för-

hållanden jag har haft hittills, är ju såklart så jämställt som… Det är ju man 

dras väl till såna män också som också tycker det är en självklarhet. Så det är 

jätteviktigt för mig att skulle vi sära på oss i en skilsmässa eller liknande, att 

det är femtio-femtio. Alltså varannan vecka och sådär, och inte varannan 

helg och att mamman har allt ansvaret. Det är jätteviktigt att man är överens 

om det från början att det skulle bli fifty-fifty på allt. (Carina)  
�

Carina har, som vi ser, reflekterat en del över sin framtida familj och hon betonar 

att vid en eventuell skilsmässa i framtiden räknar med att hon och hennes ex-

partner tar lika mycket ansvar för gemensamma barn. Hon förespråkar med andra 

ord växelvis boende för barnen efter skilsmässa, och att båda föräldrarna delar lika 

på föräldraansvaret. Med andra ord beskriver hon det som av Giddens nämns som 

livslånga föräldrakontrakt och delat föräldraansvar (Giddens 1999). Sin egen 

uppväxt och föräldrarnas inbördes ansvarsfördelning beskriver hon inte i lika 

jämställda ordalag på andra ställen i intervjun. Trots att fadern beskrivs som 

delaktig i hennes uppväxt var det främst hos modern hon bodde och det var också 

modern som bestämde mest om hennes uppfostran. Som vi har sett flera exempel 

på tidigare uttrycker vissa av de intervjuade att de själva inte vill hamna i sina 

föräldrars situation, varken i faderns ensamma sits efter skilsmässan där modern 

tar det mesta ansvaret för barnen och har en närmare relation till barnen, eller i 

moderns situation där hon gör i stort sett allt hemarbete. 
�

Vi kan alltså konstatera att det som utmärker de vuxna skilsmässobarnens 

berättelser om sina framtida familjer i den här undersökningen är olika 

beskrivningar av osäkerhet, även om vissa uttrycker att de tror och hoppas på 

livslånga kärleksrelationer. En norsk psykologisk undersökning, baserad på 

nationella data och register av äktenskap och skilsmässor, visar att vuxna 

skilsmässobarn gifter sig senare än vuxna med gifta föräldrar. Möjliga förklaringar 
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till detta, menar författarna, skulle kunna vara en osäkerhet kring äktenskap och 

val av partner och att de föredrar samboskap framför äktenskap. Vidare framhålls 

att de som upplevt att föräldrarna har separerat oftare skiljer sig än de som haft 

föräldrar som inte har skilt sig.	� Detta ser författarna som ett tecken på att 

äktenskapets status genomgår en förändring i såväl Norge som andra väst-

europeiska länder (Storksen m.fl. 2007:473ff). De tänkbara förklaringar till att 

skilsmässobarn gifter sig senare som nämns i den norska artikeln, vilka handlar om 

en osäkerhet kring äktenskap, har vissa likheter med individualiseringsteori. Som vi 

har sett framhåller Beck och Beck-Gernsheim att skilsmässobarnen lär sig av 

föräldrarnas skilsmässa att relationer är ömtåliga och att relationer inte alltid varar 

för evigt. Snarare lär de sig att kärleksrelationer är tills vidare och att det är förenat 

med en risk när man ingår i en kärleksrelation (Beck & Beck-Gernsheim 2001, jmf 

Giddens 1995).  
�

När de intervjuade ombads att berätta om sina idealfamiljer framkom en mängd 

värden som uppfattades som viktiga för en bra familj. Dessa kan sammanfattas 

som: trygghet, öppenhet, kommunikation, samhörighetskänsla, jämställdhet, 

stabilitet, att ha någon att vända sig till, gemensamma aktiviteter, att träffas ofta, 

kärlek, respekt och tillit. Att umgås med varandra och att ha en öppen dialog 

framträdde som de kanske viktigaste aspekterna av familjelivet i berättelserna. 

Petras beskrivning av sin idealfamilj får avsluta kapitlet. Hon var vid 

intervjutillfället sambo och hade en dotter. 
�

J: /.../ Om du skulle beskriva, nu har ju du redan bildat egen familj, men hur 

skulle du beskriva din idealfamilj? Hur skulle den se ut? 

Petra: Mycket kommunikation. Mycket prat om allting, även sånt som man 

tar för givet. Det är väl det, det vi faktiskt strävar efter båda två. Eller alla 

tre. Evelina [dottern] är också väldigt mycket för att prata. (skratt) (Petra) 
�

Sammanfattning 

Vad säger då oss de vuxna skilsmässobarnens berättelser om familjegränser, 

familjekonstruktioner och familjedefinitioner? Sammanfattningsvis kan vi dra 

slutsatsen att beskrivningarna av de nya sociala relationerna efter skilsmässan, 

relationerna till föräldrars nya partners och deras barn, är väldigt mångfacetterade. 

Vissa gemensamma drag kan dock urskiljas. Ett tema som framträder tydligt i vissa 

berättelser är den nya partnerns inverkan på andra sociala relationer. Som vi har 
������������������������������ ������������������

	� Jag har inte hittat motsvarande siffror för Sverige.  
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sett framställs ibland föräldrarnas nya partners också som vändpunkter, vilka 

beskrivs ha fått avgörande betydelser för de intervjuades vardagliga liv på olika 

sätt. Dessutom kan vi göra en distinktion mellan å ena sidan nära relationer som 

ibland beskrivs i termer av föräldraskap eller syskonskap, vilka kan förstås som 

uttryck för öppna familjegränser. Å andra sidan finns beskrivningar som återger en 

tämligen distanserad bild av de nya relationerna och tydliga gränser dras gentemot 

föräldrarnas nya partners och deras barn, vilket motsvarar stängda familjegränser. 

Avgörande för vad som konstituerar nära relationer eller familjerelationer till 

föräldrarnas nya partners och deras barn handlar såväl om känslan för personen 

som delade vardagliga praktiker men också barnets ålder då den nya partner kom 

in i det vardagliga livet har betydelse. Sist men inte minst kan vi återigen skönja 

förändringsperspektivet i berättelserna, relationerna till föräldrarnas nya partners 

tycks, liksom relationerna till föräldrarna, inte permanenta utan snarare föremål 

för förändring och omförhandling över tid.  
�

Familj och familjetillhörighet beskrivs väldigt olika i berättelserna. Medan vissa 

framhåller kärnfamiljen, bestående av mamma-pappa-barn, som ideal, tar andra 

tydligt avstånd från den och förespråkar en vidare familjedefinition. De senare 

menar att det som konstituerar familj är något annat än formella familje- och 

släktband, snarare understryks kvalitativa dimensioner av relationer. Ett liknade 

resultat konstateras i undersökningen av brittiska skilsmässobarn (Smart m.fl. 

2001). Dessutom tycks uppfattningarna om och definitionerna av familj inte 

statiska i berättelserna utan snarare kan de förändras och i viss mån tolkas som 

situationsberoende. Familj kan definieras på ett sätt i ett visst sammanhang och på 

ett annorlunda sätt i ett annat sammanhang. Olika grader av familjetillhörighet 

kan också skönjas i berättelserna, det vill säga den innersta familjekretsen må bestå 

av modern, fadern och syskonen medan till exempel föräldrarnas nya partners kan 

inkluderas i en vidare familj. Medan Sjöbergs studie gör gällande att “styvfäder” 

oftare inkluderas än ”styvmödrar” i skilsmässobarnens familjeuppfattningar kan 

inte motsvarande skillnad konstateras i den här studien. En annan skillnad mellan 

Sjöbergs undersökning och den här studien är att i den förra tycks barnens 

familjeuppfattningar vara av typen utspridda nätverk (Sjöberg 2000:144) där 

mödrarnas nya partners nästan alltid inkluderas. I den här undersökningen blir 

bilden mer komplex. Medan vissa tydligt inkluderar föräldrarnas nya partners i 

sina familjer, sätter andra upp tydliga gränser mot dem och definierar sin familj 

mer eller mindre precis som den såg ut före skilsmässan. Dessutom tycks som sagt 

familjeuppfattningarna förändras över tid, samt variera beroende av samman-

hanget.    
�
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Bilderna av de framtida familjerna präglas av en viss dubbelhet. Å ena sidan 

framträder kärnfamiljen som ett starkt ideal i de intervjuades beskrivningar av sina 

framtida familjer, å andra sidan uttrycks också en tydlig osäkerhet och tvivel kring 

familjeliv. Kärleksrelationer ses med andra ord som bräckliga och osäkra, vilket 

ofta relateras till erfarenheterna av föräldrarnas skilsmässa. De intervjuade vill 

varken utsätta sig själva eller sina barn för det som en separation innebär. Detta 

ger alltså stöd för Beck och Beck-Gernsheims idé om att skilsmässobarn lär sig att 

separationen blir en normal aspekt av livet och att barnen genom skilsmässan 

tvingas lära sig vad individualisering betyder (Beck & Beck-Gernsheim 2001). 

Samtidigt kan vi fråga oss hur specifikt detta är för just skilsmässobarn? Morgan 

påpekar, i anslutning till Becks diskussion om risk, att till exempel kännedom om 

proportionen av skilsmässor har införlivats i människors självbiografier (eller do-

it-self-biografier) i en vidare mening. På det sättet har riskmomentet gällande 

kärleksrelationer inkorporerats i individers biografier generellt och inte bara hos 

dem som upplevt en skilsmässa.  
�

Understandings of risk, whether accurate or not, are probably becoming part 

of the way in which individuals talk or understand their family practices. 

Family practices, therefore, include a different kind of future orientation, one 

less optimistic and perhaps more fearful than future orientation of classic 

modern bourgeois family (Morgan 1999:28). 
�

Detta handlar alltså om det som Giddens och Beck och Beck-Gernsheim betonar 

som ett av de främsta kännetecknen för de senmoderna nära relationerna. De gäller 

”tills vidare”, tills någon av parterna inte längre vill vara en del av relationen. Jag 

vill dock påstå att erfarenheterna av en separation hos skilsmässobarn innebär att 

riskmomentet blir än mer påtagligt. Skilsmässan har i allra högsta grad påverkat 

deras vardagliga liv, deras relationer till föräldrarna etc. på ett direkt sätt, vilket 

sannolikt fått betydelse för hur de ser på sina framtida familjer. Ett visst stöd för 

detta finner vi i den norska studien om vuxna skilsmässobarn men också i annan 

tidigare forskning (jmf Storksen m.fl. 2007, Smart m.fl. 2001, Moxnes 2003). 
�

Kärnfamiljen tenderar att skildras som eftersträvansvärd i berättelserna och den 

starka norm som kärnfamiljen utgör i det samtida svenska samhället återspeglas i 

intervjuerna. Samtidigt är det också tydligt hur denna norm problematiseras av de 

vuxna skilsmässobarnen. Antingen uttryckligen att kärnfamiljsidealet förkastas 

eller att kärlek och samhörighet snarare än formella familjeband betonas i familje-

beskrivningarna. En ytterligare beskrivning är att vänner skildras som den 
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närmaste sociala gemenskapen. Medan vissa av de intervjuade pläderar för att 

familj främst konstitueras utifrån biologiska band och därmed ser barn som 

symboler för ’familjen’, uttrycker andra att samhörighetskänsla, tillit, umgänge och 

en öppen kommunikation är det som utgör den konstitutiva grunden för familj. 

Det sistnämnda pekar på att familj inte endast konstrueras utifrån formella band 

utan också utifrån det som ”görs” i de sociala praktikerna i det vardagliga livet. 
�

Detta sätter punkt för den andra delen. I del tre, som utgör den avslutande delen, 

diskuteras studiens huvudsakliga resultat i ett försök att klargöra den här 

avhandlingens bidrag.  

 

 

 





Efter kärnfamiljen ✍ jenny ahlberg 263

DEL III 

 

12. Efter kärnfamiljen 

�

Jag tror som sagt att man måste jobba på sin familjerelation, precis som med 

vilken annan relation som helst. Om man inte anstränger sig så kan man 

aldrig få en nära och varm relation, tror jag. Jag tror att det är viktigt att 

intressera sig för den/de andra parten/parterna. Vad de gör och känner och 

tycker, även om man själv inte delar deras intressen eller åsikter. Jag är över-

tygad om att man måste våga och vilja kommunicera (Sofie). 

 

I den här studien har jag undersökt hur familj konstrueras i efterspelet av en 

separation. Närmare bestämt har jag intresserat mig för hur gränser dras för vilka 

som inkluderas och inte i familjer efter skilsmässa, samt studerat hur relationer kan 

förhandlas och omförhandlas, reproduceras och transformeras efter skilsmässa 

genom att analysera berättelser från vuxna skilsmässobarn. Studien har främst 

fokuserat de vardagliga sociala praktikerna efter skilsmässan och hur de 

intervjuade själva konstruerar sina familjer i berättelserna. Såväl relationen mellan 

(ursprungliga) föräldrarbarn, föräldrarnas relation och då särskilt deras fördelning 

av ansvars- och omsorgsarbete efter skilsmässan, samt relationen mellan barn och 

föräldrarnas nya partners har analyserats. Därtill har de vuxna skilsmässobarnens 

relationer till föräldrarnas nya partners barn diskuterats. Även andra nära 

relationer, såsom relationer till mor- och farföräldrar eller vänskapsrelationer, har i 

viss mån behandlats. 

 

Rubriken på föreliggande kapitel, liksom avhandlingens titel, antyder minst två 

olika betydelser. Dels kan ”efter kärnfamiljen” förstås i betydelsen efter en 

separation, när en kärnfamilj splittras. Vad händer med de nära relationerna och 

det vardagliga livet när en skilsmässa sker? Dels kan titeln ges en vidare innebörd. 

Genom att poängtera ”efter kärnfamiljen” och lyfta fram familjepraktiker snarare 

än ’familjen’ som en fast enhet, som lätt associeras med den heterosexuella 

kärnfamiljen, kan studien bidra till att vidga familjebegreppet. Detta är mycket 

angeläget eftersom familjer idag har väldigt olika skepnader. Familj kan då betyda 

till exempel ensamstående förälder med barn, familjer med två mödrar eller två 

fäder, ombildade familjer, storfamiljer eller nära vänskapsrelationer. 
���
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I det följande kommer jag att dra ihop trådarna och diskutera studiens huvud-

sakliga slutsatser och bidrag. Diskussionen delas in i två övergripande teman. Först 

diskuterar jag förhandling, delaktighet, lojalitet och rättvisa samt köns-

konstruktioner under rubriken Den demokratiska familjen?. Det andra temat 

handlar om familjekonstruktioner och familjebegreppet vilket diskuteras under 

rubriken Flytande familjegränser.  

 

Den demokratiska familjen? 

Idén om den demokratiska familjen kan spåras tillbaka till det sociologiska 

tänkandet i västvärlden för ett halvt sekel sedan. Flera av sociologerna antog under 

1950-60-talen att familjer och äktenskap utvecklades mot allt mer jämlika 

relationer och det de benämnde ”kamratäktenskap” eller ”demokratiska familjer” 

(Roman 2004:26f). På liknande sätt har Giddens på senare tid argumenterat för att 

de senmoderna familjerelationerna genomgår omvandlingar mot det han benämner 

det rena förhållandet och den demokratiska familjen (Giddens 1997, 1998). Den 

demokratiska familjen utmärks då i första hand av jämlikhet och symmetriska 

relationer, men också av beslutsfattande genom kommunikation, en förhandlad 

auktoritet över barn, delat föräldraansvar, livslånga föräldrakontrakt, frihet från 

våld, ömsesidiga rättigheter och skyldigheter, samt barns förpliktelser mot sina 

föräldrar enligt Giddens (Giddens 1998:102ff).	� Dessa teorier om familjens 

demokratisering har dock, då som nu, inte stått oemotsagda. Tvärtom har många 

forskare, bland andra feministiska forskare, framfört viktig kritik mot teorierna 

som bland annat går ut på att teorierna bortser från de strukturer som fortfarande 

gör att kvinnors och mäns positioner i familj och i arbetsliv är olika och, inte minst 

viktigt, ojämlika.         

 

Vad har då den här studien bidragit med i diskussionen om den demokratiska 

familjen? Det främsta bidraget, enligt min mening, är att studien har 

problematiserat barns delaktighet i förhandlingar och beslutsfattande i familjer 

efter skilsmässa. Ett annat bidrag utgörs av problematiseringen av förhandlings-

begreppet, ett begrepp som utgör en av hörnstenarna i den samtida svenska 

familjeforskningen, individualiseringsteorierna och ett centralt begrepp i den här 

studien. Resultaten visar också att Giddens idé om jämlikhet mellan könen och 

delat föräldraskap efter skilsmässa måste problematiseras.  

 

������������������������������ ������������������
	� I anslutning till det talar han också om den socialt integrerade familjen för att poängtera att 
familjerelationer ingår i det sociala livet i bredare mening (Giddens 1998:107). 
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Förhandling 

Förhandlingsbegreppet kan ges flera möjliga innebörder. En innebörd är 

förhandling i den mening som Giddens och Beck och Beck-Gernsheim använder 

begreppet. Relationerna i senmoderna familjer är, enligt detta synsätt, förhandlade 

snarare än givna av tradition och yttre villkor. Familjerelationerna betraktas där-

med som produkter av förhandling. Men förhandling kan också ges en mer 

konkret innebörd och implicera det konkreta görandet i vardagen, när familje-

medlemmar förhandlar och beslutar om arbetsfördelning, uppfostran, boende osv. 

När det i de sociala praktikerna i familjelivet förhandlas om vad som tycks vara 

vardagliga problem eller frågor, förhandlas emellertid också relationerna i sig. I 

detta ”görande” är såväl normativa föreställningar om kön, moderskap och fader-

skap, samt normer om barn och föräldra-relationen ständigt närvarande och utgör 

ramar för förhandlandet. Detta innebär att de olika innebörderna av förhandling 

är i praktiken oskiljbara. 

 

På senare tid har tämligen skarp kritik riktats mot förhandlingsbegreppet. 

Kritikens kärna är, som jag nämnt tidigare, att förhandlingsbegreppet är för 

omfattande och vagt och det anförs att familjeforskningen har överdrivit tesen om 

den förhandlande familjen (Grönlund & Halleröd 2008, Evertsson & Nyman 

2008). Som jag framförde i kapitel två instämmer jag till viss del i invändningarna, 

ibland tycks förhandlingsbegreppet användas utan tillräckliga preciseringar. Jag 

ställer mig dock frågande till kritikernas tolkning av vad som utgör en förhandling. 

Enligt Evertsson och Nyman är förhandling lika med en explicit förhandling, där 

parterna sätter sig ned och diskuterar en fråga i en tydligt avgränsad diskussion. 

För att en sådan ska komma till stånd fordras ett brott i det vardagliga livet och en 

intressekonflikt av något slag. Evertsson och Nyman ger några exempel på 

händelser som utgör brott mot den vanliga ordningen, ett exempel är att någon i 

familjen får ett nytt jobb, ankomsten av ett barn utgör ett annat (Evertsson & 

Nyman 2008:50ff). Enligt detta synsätt skulle en skilsmässa också utgöra en 

liknande händelse. Jag menar dock att det är ett för snävt synsätt på vad som utgör 

en förhandling. Förhandlingar kan också vara inlemmade i den vardagliga 

interaktionen och inte enbart av en sådan explicit karaktär som Evertsson och 

Nyman föreslår. Det är därför vi också måste tala om implicita, mer under-

förstådda förhandlingar (jmf Björnberg & Kollind 2003, Ahrne & Roman 1997). I 

dessa förhandlingar kan också tonfall och, som vi har sett, icke-verbala uttryck 

spela en avgörande roll. Strategin att medvetet vara tyst och gå iväg från en 

diskussion kan ses som ett sätt att nå inflytande över en förhandling. Vidare tycks 

Evertsson och Nyman mena att de flesta beslut i en familj grundar sig i 
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traditionella föreställningar om kön (Evertsson & Nyman 2008:46) och framhåller 

att detta talar för att par inte förhandlar i någon egentlig mening. Mitt synsätt på 

förhandlingar är, som framgått, ett annat. Jag menar att när kvinnor, män och 

barn förhandlar med varandra i vardagslivet spelar normativa föreställningar om 

till exempel moderskap och faderskap en avgörande roll, vilket innebär att 

förhandlingarna inte (nödvändigtvis) sker under jämlika villkor. Men inte desto 

mindre kan vi tala om förhandlingar. Det som Evertsson och Nyman inte 

diskuterar är det handlingsutrymme eller manöverutrymme som finns i de konkreta 

praktikerna. Även om sociala strukturer som kön, eller normativa föreställningar 

om kön om man så vill, sätter ramar för vårt handlande är dessa inte 

determinerande. Det man dock kan fråga sig om detta förhandlingsutrymme 

verkligen är större idag än det varit tidigare, vilket individualiseringsteorierna lyfter 

fram. Detta kan jag inte svara på enbart utifrån min studie, men tidigare forskning 

indikerar att förhandlingsutrymmet i svenska familjer har ökat något i takt med 

kvinnors ökande förvärvsarbete, jämställdhetsideologin, mäns ökande engagemang 

i föräldraskapet m.m. (jmf Björnberg & Kollind 2003, Ahrne & Roman 1997, 

Magnusson 2006).  

 

Det som min studie har bidragit med i diskussionen om förhandlingsbegreppet är 

ett tillägg till distinktionen mellan explicita och implicita förhandlingar i 

familjelivet. En tredje typ av förhandlingar i familjer efter skilsmässa utgörs, som 

jag har visat, av indirekta förhandlingar. Indirekta förhandlingar kan vara av både 

explicit och implicit karaktär, men poängen är att förhandlandet sker med barnen 

som mellanled. Genom att använda barnet som budbärare eller medlare i 

förhandlingarna undviker föräldrar och deras partners en direkt förhandling, 

kommunikation och eventuell konfrontation med varandra. Min studie har visat, 

vilket också stöds av annan forskning, att skilsmässobarnen ogillade medlar-

positionen och att de utformade olika motståndsstrategier mot den. En konsekvens 

av det indirekta förhandlandet mellan föräldrarna tycks också vara att barnens 

möjligheter till delaktighet i förhandlingar och beslut blir starkt begränsad.  

 

Utifrån analysen av de vuxna skilsmässobarnens berättelser utkristalliserades också 

ett antal olika förhandlingsarenor som föräldrarna, och ibland deras nya partners, 

beskrevs använda sig av vid explicita förhandlingar. Den självklara arenan vid 

hämtning och lämning av barnet tillsammans med telefonsamtal, e-post och på en 

särskilt utvald plats var några av de mest framträdande förhandlingsarenorna i 

berättelserna.  
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Lojalitet och rättvisa – om barns inflytande 

Utan tvivel utgör lojalitet en av de viktigaste principerna för skilsmässobarnens 

delaktighet i förhandlingar och beslutsfattande i familjerna. I flera olika samman-

hang framträdde just barnets lojalitet gentemot båda de ursprungliga föräldrarna 

som avgörande för deras möjligheter att göra sin röst hörd, särskilt tydligt var det i 

frågor som rörde barnets boende eller högtidsfirandet. Att inte vilja ta någon 

förälders parti, att inte vilja såra någon genom att välja att bo hos den andra 

föräldern, att alltid fira jul vartannat år med respektive förälder – allt detta utgör 

exempel på lojaliteten som princip vid förhandlingar. Det de intervjuade uttryckte 

var med andra ord en slags rättvisetänkande gentemot föräldrarna, de ville ge lika 

mycket av sig själva till respektive förälder. Sjöberg (2000) skiljer mellan rättvisa 

och lojalitet som två olika principer vid förhandlingar (jmf Sjöberg 2000:165,169) 

medan jag ser dem som två sidor av samma mynt. Lojalitetstanken är, menar jag, 

ett uttryck för en rättviseprincip utifrån barnets perspektiv. Lojaliteten som princip 

innebär, som vi har sett, en klar begränsning för barns möjligheter till genuin 

delaktighet. Eftersom de intervjuade insåg att de riskerade att såra den andra 

föräldern valde flera av dem att inte framföra sin åsikt utan att lät istället 

föräldrarna besluta om vissa frågor. Wade och Smart (2003) beskriver det som att 

skilsmässobarnen genomgår en moralisk resa efter skilsmässan, från att se sig 

själva som objekt som bör delas lika mellan föräldrarna till att själva se till sina 

egna behov. Den här studien har dock inte visat samma entydiga resultat, tvärtom 

uttryckte flera av de intervjuade en stark lojalitet mot båda föräldrarna även idag 

som vuxna, vilken alltjämt tycktes hämma deras möjligheter att göra sin röst hörd. 

Barns möjligheter till delaktighet i förhandlingar och beslutsfattande under upp-

växttiden tycks främst finnas vid de explicita förhandlingarna, när det gäller såväl 

förhandlingar mellan de ursprungliga föräldrarna som förhandlingar inom 

mamma- eller pappa-hushållet. Vid implicita förhandlingar mellan de vuxna 

saknar barn möjlighet att vara med och påverka och göra sin röst hörd.  

 

Vilka förhållanden kan då sägas gynna barns delaktighet i beslutsfattandet? För 

det första tycks delaktighet alltså främjas av att förhandlingarna mellan för-

äldrarna är explicita. För det andra tycks förekomsten av konflikter mellan 

föräldrarna spela in. Om föräldrarna har mycket konflikter och svårt att 

kommunicera minskar barnens möjligheter till inflytande. Barnet riskerar då att 

hamna i en medlarposition där de själva har begränsade möjligheter att göra sin 

röst hörd. För det tredje är barnets ålder inte oviktig, med stigande ålder tycks 

barn få bestämma mer och mer vilket också SCB:s undersökningar visar (SCB 

2005). För det fjärde är föräldrarnas och övriga vuxnas inställning avgörande, det 
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vill säga är de medvetna om den lojalitetskonflikt som barnet kan uppleva och 

tillfrågar de uttryckligen barnen om deras inställning? Det är några centrala 

aspekter som kan främja eller begränsa barns inflytande vid förhandlingar.   

 

Delaktigheten kan emellertid också i vissa avseenden bli en ansvarsbörda för 

barnen, detta framgick med tydlighet i intervjuerna. Att som barn tilldelas för 

mycket ansvar och kanske till och med likställas med föräldern i vissa frågor sågs 

följaktligen som något negativt när de intervjuade blickade tillbaka på sina 

uppväxtvillkor i vuxen ålder. Detta kan tolkas som att föräldraauktoriteten helt 

hade försvunnit, enligt dessa berättelser, istället för att bli till en förhandlad 

föräldraauktoritet i enlighet med den demokratiska familjen (jmf Giddens 1998). 

En kritik som jag riktade mot Giddens i kapitel två var att han inte problematiserar 

barns delaktighet i familjeförhandlingar mer än att han tämligen ytligt behandlar 

det i diskussionen om den demokratiska familjen. Jag menar att när vi diskuterar 

barns delaktighet spelar familjekontexten en oerhört viktig roll. Det räcker med 

andra ord inte att konstatera vissa formella rättigheter för barn. Några mer 

generella aspekter kring familj, demokrati och barns position kan dock framhållas. 

För att (skilsmässo)barn ska kunna delta i beslut och förhandlingar som rör deras 

vardagliga liv krävs att de erkänns som personer med en egen röst, egna behov och 

egna önskningar. Mot bakgrund av den här studiens resultat och tidigare forskning 

kan vi också konstatera att bli inkluderad, informerad, respekterad och lyssnad på 

utgör några centrala drag i barns delaktighet i familjeförhandlingar och besluts-

fattande. Men som Smart m.fl. mycket riktigt påpekar är det också viktigt att 

erinra sig om att barn kan delta på en rad olika sätt och kan utveckla en mängd 

olika strategier för att hantera olika situationer i det vardagliga livet (jmf Smart 

m.fl. 2001:124).  

 

Könskonstruktioner 

Två av den demokratiska familjens mest centrala egenskaper är, enligt Giddens, att 

den präglas av jämlikhet och ett delat föräldraansvar. Dessutom utgör livslånga 

föräldrakontrakt ett tredje centralt inslag, även om det är något oklart vad Giddens 

avser med det. Den ”nya” organiseringen av familjelivet efter skilsmässa tycks 

utifrån såväl svensk statistik om barns boende som den kvalitativa analysen av 

intervjuerna i den här undersökningen dock tämligen traditionell och könstypisk 

om än med viss uppluckring (SCB 2005, 2007). Generellt sett så följer fler barn 

med modern efter skilsmässa, men vi kan också konstatera att under senare år har 

andelen barn som bor växelvis hos båda föräldrarna efter skilsmässa ökat stadigt 
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(SCB 2007). När intervjupersoner söktes till den här studien var ett av kriterierna 

att den intervjuade skulle ha bott med båda föräldrarna, inte nödvändigtvis 

växelvis lika mycket, men åtminstone en del hos båda två. Detta innebar att 

personer som bara har bott hos en förälder (vanligtvis modern) och helt saknat 

kontakt med den andra föräldern inte funnits med i den här undersökningen. Men 

trots att samtliga intervjuade har bott med båda föräldrarna, vissa ungefär lika 

mycket hos båda, så urskiljdes ändå klart olika villkor för mödrar och fäder.     

 

Mödrarna framstod i berättelserna som de huvudansvariga för barnens omsorg, 

det var hos dem barnen bodde mest och det var främst där som hemkänslan 

återfanns. Dessutom skildrades relationen till mödrarna som känslomässigt 

närmare än relationen till fäderna. Med Holms ord var det alltså främst 

mammorna som stod för modrandet, den direkta omsorgen om barnen, efter 

skilsmässan (Holm 1993). Min tolkning av detta är att det hör samman med 

normativa föreställningar om moderskap, där moderskapet ses som det självklara 

föräldraskapet. Familjepraktikerna, mer precist omsorgen om barnen efter 

skilsmässan, ägde rum i en sådan kulturell kontext där dessa omsorgsuppgifter 

förväntas utföras av främst kvinnor/mödrar. Fäderna framstod som högst delaktiga 

i berättelserna, men på andra villkor än mödrarna. Inte sällan förklarades fädernas 

mindre ansvar eller perifera roll i barnens liv med deras arbete eller fritids-

sysselsättningar, vilket kan tolkas som att deras livsprojekt gått före ansvaret för 

omsorg och omvårdnad om barnen. Även i berättelser om delat föräldraansvar, 

beskrevs att mödrarna hade haft ett mer övergripande ansvar för barnen. Fädernas 

roll och faderskapet beskrevs mer i aktiva termer, som delaktiga i barnens fritids-

aktiviteter, men också som mer förhandlingsbart. Fädernas position som förälder 

beskrevs därför som mer villkorlig än mödrarnas under uppväxttiden.  

 

Bilden som berättelserna ger av föräldraskapet efter skilsmässa är med andra ord 

ett könat föräldraskap med viss tendens till förändring, en konklusion som går i 

linje med tidigare forskning (jmf Smart m.fl. 2001:60, Smart & Neale 

1999:49ff,61ff, Levin 1994:309,312, Sjöberg 2000:196). Fäderna beskrevs ibland 

som omsorgstagande och delaktiga i den vardagliga omsorgen om barnen, särskilt 

av dem som bott ungefär lika mycket med båda föräldrarna, vilket tyder på att 

fäderna också i viss mån ”modrade” för att använda Holms terminologi. Vi måste 

dock hålla i minnet att den tid som berättelserna handlar om är från 1980-talets 

mitt till 2000-talets början. Om motsvarande studie görs om tio år skulle resultatet 

sannolikt se något annorlunda ut bland annat eftersom andelen skilsmässobarn 

som bor växelvis lika mycket hos båda föräldrarna ökar stadigt sedan 1980-talet.  
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Det fanns dock också i intervjuerna tydliga indikationer på att föräldraskapets 

utformning efter skilsmässa inte var permanent utan under omförhandling över tid. 

Förändringar och återkommande omförhandlingar av barnets boende var till 

exempel ett centralt inslag i berättelserna. Det visar på att det finns ett tämligen 

stort förhandlingsutrymme i familjerna efter skilsmässa. Dessutom skildras ut-

förligt hur relationerna till föräldrarna (och andra nära relationer) har förändrats 

över tid vilket också kan ses som tecken på att relationerna och föräldraskapet kan 

omförhandlas. En sämre relation till fadern kan till exempel med tiden förändras 

till det bättre men också motsatta förlopp, att relationerna blir mer distanserade, 

skildrades.   

 

När familjerelationer förhandlas och ”görs” i de vardagliga praktikerna efter skils-

mässa sker det alltså under vissa förutsättningar. Normativa föreställningar om 

moderskap och faderskap utgör en sorts ramar för förhandlingarna i efterspelet av 

skilsmässan, som kan kallas normativ makt. Detta är något som mer eller mindre 

förbises i individualiseringsteorierna, särskilt i Giddens teori om demokratiska 

familjerelationer och hans idealtyp det rena förhållandet. Giddens antagande om 

att de familjer som konstrueras efter skilsmässa har goda förutsättningar till ett 

jämlikt föräldraskap som inte präglas av könstypiska rollfördelningar ter sig i detta 

ljus problematiskt. De närmast tysta överenskommelser som ibland sker i familjer 

precis efter skilsmässa, vilka resulterar i att mödrarna tar ett större ansvar för 

barnen, präglas i allra högsta grad av föreställningar om kön. Dessutom tycks den 

tidigare ansvarsfördelningen mellan föräldrarna vara av betydelse för hur 

organiseringen av familjelivet utformas efter skilsmässa.  

 

Flytande familjegränser 

Den här studiens övergripande ledmotiv handlar om hur familj konstrueras efter 

skilsmässa och om hur familjerelationer förhandlas fram, omvandlas och 

reproduceras, med utgångspunkt tagen i vuxna skilsmässobarns berättelser. Den 

huvudsakliga slutsatsen är att vilka som betraktas som ’familj’, utifrån de 

intervjuades perspektiv, inte är något fast och permanent. ’Familjer’ efter 

skilsmässa blir därför något som ständigt förhandlas och omförhandlas och 

förändras. Familjegränserna ter sig med andra ord flytande.  
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Gränser och definitioner 

Berättelserna har visat hur boendelösningar, relationer (till föräldrar, syskon, 

föräldrars nya partners, mellan föräldrar) och högtidsfiranden tycks förändras över 

tid snarare än att de är permanenta. Analyserna har också visat att familjetill-

hörighet och familjeuppfattning kan förändras över tid, men också att familje-

definitionerna vara beroende av sammanhanget. Familj kan alltså definieras på lite 

olika sätt beroende på situationen. Från tidigare forskning om skilsmässobarns 

familjer tog jag utgångspunkt i begreppen öppna och stängda familjegränser, som 

två olika sätt för skilsmässobarn att förhålla sig till familjegränser (Smart m.fl. 

2001). Slutsatsen som dras i den är undersökningen är att båda konstruktionerna 

återfanns i berättelserna, ibland till och med i samma berättelse. Medan en 

intervjuad kunde uttrycka stängda familjegränser mot en av föräldrarnas nya 

partner, kunde samma person inkludera den andra förälderns partner i sin familj. 

Avgörande för inklusion av föräldrars nya partners i familjen kan sammanfattas 

som känslan för personen, när personen kom in i den intervjuades liv och om de 

har bott ihop och delat det vardagliga livets praktiker.    
�

I de intervjuades familjedefinitioner återfanns olika principer för familjetill-

hörighet. Även om biologiskt band ibland framhölls som klart avgörande princip 

skildrades också andra mer kvalitativa aspekter av familjerelationerna. För det 

första framträdde detta att göra saker tillsammans som viktigt, att träffas och 

umgås regelbundet i vardagen och på det sättet utveckla gemenskap och sam-

hörighetskänsla. För det andra framträdde kommunikation som avgörande för att 

känna samhörighet och familjetillhörighet. Att öppet kunna tala om såväl 

lättsamma som svåra och känsliga saker framstod som viktigt för att skapa och 

upprätthålla en nära familjerelation. För det tredje handlade det också om hur 

föräldrarna hanterade sitt föräldraskap efter skilsmässan. Även om skilsmässo-

barnen ofta gav uttryck för en stark lojalitet gentemot båda de ursprungliga 

föräldrarna återfanns också skildringar av besvikna känslor gentemot föräldrarna. 

Besvikelse över till exempel fäders bristande förmåga att tala om känslor, över 

föräldrarnas svårigheter eller oförmåga att hantera relationen till den andre 

föräldern efter skilsmässan eller brist på gemensamma intressen med en förälder – 

allt detta tycks få konsekvenser för familjerelationerna. Det tycks hämma 

möjligheterna till nära familjerelationer.  
�

Efter den andra intervjuomgången fick jag ett e-postmeddelande från en 

intervjuperson som ville förtydliga en aspekt från intervjun, ett förtydligande som 

handlade om familjerelationers kvalitativa dimension. Det är det citatet som 
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inleder det här kapitlet. Skälet till att det får inleda är att det på ett kärnfullt sätt 

sammanfattar några av de ovanstående principerna för familjetillhörighet genom 

att det särskilt betonar kommunikation och att nära familjerelationer efter 

skilsmässa kräver ett visst underhållsarbete för att upprätthållas. Detta talar alltså 

för att familj inte bara finns till genom formella släktband, gemensamt namn 

och/eller biologiska band utan att familj också ”görs” i de sociala praktikerna. Det 

kan också förstås med utgångspunkt i den rena relationen som förutsätter ett 

förhållande präglat av ömsesidighet och emotionell jämlikhet, vilket i sin tur 

förutsätter att båda parter i en relation arbetar på förhållandet. Relationen varar 

bara så länge båda anser sig få ut det de vill av relationen. Om inte detta 

underhållsarbete sker riskerar relationen, i detta fall föräldra-barnrelationen efter 

skilsmässa, att kraftigt försvagas och bara bli en formell familjerelation genom 

släktskapet.  
�

Det tycktes också finnas olika grader av inklusion i familjerna, vilket är nära 

sammanlänkat med det att familj kan definieras olika beroende på kontexten. 

Medan den gamla (kärn)familjen, de ursprungliga föräldrarna och eventuella 

syskon, tenderade att ses som den närmaste familjen kunde föräldrarnas nya 

partners också inkluderas i ’familjen’ i en vidare mening. I vissa fall inkluderades 

även andra personer, såsom morföräldrar, sociala syskon (som ej är biologiska 

syskon eller så kallade halvsyskon) eller vänner i dessa vidare familjer.  
�

Kärnfamilj och skilsmässofamilj 

I de vuxna skilsmässobarnens familjeskildringar fanns kärnfamiljen som norm, 

ideal och modell ständigt närvarande. På olika sätt förhöll de sig till kärnfamiljen, 

både i betydelsen sin egen tidigare kärnfamilj och i betydelsen kärnfamiljen som 

normgivande mall. Det kunde å ena sidan betyda tydliga positioneringar mot 

denna och en kritik av den, och å andra en önskan om att en gång själv få en sådan 

familj. Nästan lika tydligt förhöll sig de intervjuade till bilden av den typiska 

skilsmässofamiljen. Den ställdes som konstrast mot den egna familjen efter 

skilsmässa, där den senare framställdes som väl fungerande i jämförelse med 

”andra skilsmässofamiljer”. I både fallet med kärnfamiljen och med ”skilsmässo-

familjen” kunde tydliga positioneringar urskiljas i berättelserna.      
�

Föräldrarnas skilsmässa ger skilsmässobarnen unika erfarenheter som mer eller 

mindre tvingar dem att reflektera över sina familjerelationer på ett nytt sätt (jmf 

Smart m.fl. 2001, Sjöberg 2000). Det är inte längre lika självklart vilka som utgör 



Efter kärnfamiljen ✍ jenny ahlberg 273

familj och inte. Barnen måste efter skilsmässan omformulera sin familjehistoria och 

utveckla nya relationer till såväl föräldrarna som nya syskon eller föräldrarnas nya 

partners. I vuxen ålder, när de själva ingår i kärleksrelationer och kanske får egna 

barn, får skilsmässobarnen ett annat perspektiv på sin uppväxtfamilj. Funderingar 

på den egna framtiden sätts i relation till föräldrarnas skilsmässa och föräldrarnas 

relation efter skilsmässan. Ett återkommande tema i berättelserna var att de 

intervjuade inte ville gå igenom en separation själva eller utsätta sina barn för en 

skilsmässa. Ett annat tydligt resultat var att de som hade egna barn (eller haft 

bonusbarn) definierade sin partner och barnet som sin närmaste familj och satte 

deras gemenskap i första hand, det vill säga familjelojaliteten hade förflyttats. 

Detta är sannolikt inte unikt för skilsmässobarn, utan gäller troligen även dem som 

vuxit upp med sammanboende föräldrar. 
�

Skilsmässobarn utvecklar under uppväxttiden olika strategier för att hantera olika 

kontexter. De lever (ofta) sina liv i olika hushåll, där det kan finnas olika kulturer, 

regler och normer. Det kan, till exempel, råda tämligen olika ordningar i moderns 

respektive faderns hem. Det kan också råda olika ordningar inom ett och samma 

hushåll, det senare om föräldern och den nya partnern exempelvis har olika syn på 

barnuppfostran. Min studie har visat exempel på hur intervjupersonerna som barn 

hanterade sådana olika familjekontexter. Exempel på motståndshandlingar som 

lyftes fram i berättelserna var att vägra delta i julfirandet, att vägra att åka till en 

förälder eller att själv ta initiativ för att få till stånd en förändring av sitt boende. 

Men också mindre tydliga handlingar uttrycktes, till exempel att de som barn ofta i 

vardagen fick anpassa sig till resten av den stora, utvidgade familjen. Särskilt 

framhölls denna anpassning vid de symboliskt viktiga högtiderna. Som barn erhöll 

de också viss frihet genom att de kunde röra sig mellan hushållen (jmf Sjöberg 

2000:202). Bilden som ges i berättelserna är dock komplex. Medan känslan av 

frihet å ena sidan ökade genom att barnet rörde sig mellan kontexterna på egen 

hand, kunde den, å andra sidan, också upplevas bli mindre därför att förflyttandet 

mellan föräldrarna styrdes av ett strikt schema som barnet måste anpassa sig till.  
�

Det sammanhållande och det åtskiljande – det gamla och det nya 

Vad kännetecknar då enligt föreliggande studie familjerelationer i efterspelet av en 

skilsmässa? Tidigare forskning har lyft fram tre element som utmärkande för 

familjer efter skilsmässa i det senmoderna samhället, särskilt vad gäller för 

föräldraskapets utformning; det sammanbindande (connectedness), det separata 

(separateness) och det flytande (fluidity) (Smart & Neale 1999:68ff, jmf Sjöberg 
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2000). På motsvarande sätt kan vi utifrån denna studie tala om det samman-

hållande och det åtskiljande, som motstridande tendenser i dessa familjer, eller det 

gamla och det nya familjelivet. Föräldrarna är separerade och lever i olika hushåll 

samtidigt förblir de, under förutsättning att båda är delaktiga föräldrar, 

sammanlänkade genom barnet. En slutsats som kan dras med utgångspunkt från 

resultaten i den här studien är att föräldraskapet efter skilsmässa inte är givet. Det 

får en flytande karaktär genom att det kräver återkommande förhandlingar och 

omförhandlingar. Andra studier har pekat på att föräldraskapet efter skilsmässa 

präglas av mindre tydliga roller jämfört med den traditionella kärnfamiljen (jmf 

Hydén & Hydén 2002:13, Smart & Neale 1999:73, Giddens 1997:210) och 

därför kan det finnas möjlighet till förhandlingar och omförhandlingar av olika 

lösningar av hur barnets vardagliga omsorg. Min studie visar dock att för-

handlingar sker under vissa villkor där normativa föreställningar om moderskap 

och faderskap tycks styra förhandlandet mot könstypiska lösningar. Den visar 

också att idén om barns rätt till båda sina ursprungliga föräldrar tycktes 

närvarande i de beskrivna förhandlingarna. Detsamma gäller föräldrarnas tidigare 

ansvarsfördelning samt barnets relation till föräldrarna före skilsmässan. Dessa 

aspekter tycktes också få stor betydelse för hur familjepraktikerna utformades efter 

skilsmässan, samtidigt som det tycktes finnas ett visst förhandlingsutrymme. 

Intervjupersonerna skildrade återkommande diskussioner och förändringar av 

boendet och föräldrarnas ansvarsfördelning men också att de själva ibland kunde 

ta initiativ till förändring och därmed hade viss möjlighet att påverka sin situation.  

 

För skilsmässobarnens del innebär det åtskiljande alltså att de lever sina vardagliga 

liv i två hushåll med olika ordningar och regler. Det sammanhållande handlar om 

att föräldrarna återkommande förhandlar om barnet och tvingas till en viss 

relation med varandra, men också att barnen utgör själva kopplingen mellan 

moderns och faderns hushåll. I denna studie personifierades det nya i familjelivet 

särskilt av föräldrarnas nya partners och deras barn. Deras intåg i familjelivet sågs 

som viktiga brytpunkter eller vändpunkter, som fick betydande inverkan på 

relationerna mellan dem som en gång utgjorde en kärnfamilj. Det gamla i familje-

livet återfanns delvis i skilsmässobarnens familjedefinitioner, där den tidigare kärn-

familjen ofta framstod som den närmaste familjen. Också i berättelserna om 

julfirandet med andra personer i släkterna återfanns det gamla familjelivet. Julen 

framstod i intervjuerna som den speciella tidpunkt då gamla traditioner och 

ritualer hos till exempel mor- eller farföräldrarna skulle fogas samman med och 

anpassas till det nya familjelivet i två hushåll med delvis nya traditioner. Skils-

mässobarnens särskilda position i familjerna tydliggjordes vid julfirandet då de 
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ofta förflyttade sig mellan hushållen och mellan traditionerna, det vill säga rörde sig 

mellan de olika familjekontexterna.  

 

Familj som reflexivt projekt? 

Det senmoderna samhället utmärks enligt individualiseringsteorierna av en inne-

boende reflexivitet, vilket också präglar självidentiteten i senmoderniteten. ’Familj’ 

framträder i teorierna som ett reflexivt projekt, eller en produkt skapat av 

individerna (Beck & Beck-Gernsheim 2001, Giddens 1997, 1995). ’Familjen’ som 

projekt är därmed under ständig förändring och under ”[p]ågående reflexion och 

omformulering av vad en familj är och vad som är ’meningen’ med familjen” 

skriver Hydén och Hydén i Giddens och Beck och Beck-Gernsheims efterföljd 

(Hydén & Hydén 2002:39). Min studie visar att detta blir särskilt tydligt för 

skilsmässobarn. De måste i sin vardag hantera ritualer som hämtning och lämning, 

de tillhör och deltar i olika familjekontexter och ordningar, de konstruerar nya 

sociala relationer i efterspelet av skilsmässan och tvingas genom detta att reflektera 

över sina familjerelationer på ett annat sätt än tidigare. Flera skeenden tycks 

särskilt avgörande för när de intervjuades reflektioner över familjerelationerna 

intensifierades. Skilsmässan framträder här som en viktig brytpunkt då barn 

tvingas ompröva sin tidigare familjeuppfattning och omskapa relationerna till sina 

föräldrar. Som ytterligare brytpunkter framträder föräldrars nya kärleksrelationer, 

men också skilsmässobarnens egna kärleksrelationer och familjebildande. En 

ytterligare händelse som kan få betydelse för skilsmässobarnens reflektioner över 

sina familjer är om de i vuxen ålder får kännedom om händelser som de inte kände 

till som barn. Sådan ny information om föräldrarnas skilsmässa eller relation efter 

skilsmässan kan innebära att de reviderar sin familjeuppfattning vilket kan 

omvandla deras familjerelationer. 
�

Hur kan och bör vi då betrakta ’familj’ som begrepp? I kapitel ett och två 

diskuterades familjebegreppet, som i vardagligt tal ofta förknippas med en 

traditionell kärnfamilj, bestående av en mamma, en pappa och gemensamma barn. 

Jag förordade ståndpunkten att det är viktigt att använda ett familjebegrepp som 

inkluderar en mängd olika konstellationer, bland annat eftersom familjelivet idag 

levs på väldigt olika sätt. Att fokusera på familjepraktiker snarare än ’familj’ är ett 

sätt, vilket jag har gjort i den här studien. Det innebär synsättet att familjer är vad 
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familjer gör och sätter fokus på vardagslivets processer varigenom det inkluderar 

olika typer av familjer och nära relationer (jmf Levin 1994:313).85  

 

Min studie visar att familj, föräldraskap, barndom och nära relationer efter 

skilsmässa konstitueras i det vardagliga livet - vid middagsbordet, vid julafton och 

födelsedagar, när barnet byter bostad, när barnet lär sig åka skidor, när vuxna och 

barn samtalar med varandra eller gör saker tillsammans osv. Samtidigt visar den 

att familjeliv efter skilsmässa också ibland förstås som biologiska band och 

formella släktrelationer ”på pappret”. Ibland kombineras dessa två synsätt. De 

familjebilder som har framträtt ur intervjuerna präglas också av såväl könade 

vardagliga praktiker som vissa tendenser till mer jämställda föräldraskap. I dessa 

familjepraktiker hade skilsmässobarnen en unik position. Erfarenheterna av 

föräldrarnas skilsmässa, den nya organiseringen av familjelivet, flyttandet mellan 

olika familjekontexter, tvånget att konstruera nya sociala relationer och omskapa 

vissa relationer och att fungera budbärare i föräldrarnas förhandlingar – allt detta 

tvingade skilsmässobarnen att reflektera över familj, kärlek och gemenskap. Med 

andra ord visar min undersökning att ’familj’ i hög grad är ett reflexivt projekt för 

skilsmässobarn.      

 

 

������������������������������ ������������������
85 Smart, som i Morgans efterföljd har använt begreppet familjepraktiker, argumenterar i en senare 
bok (Smart 2007) för delvis andra begrepp för att förstå nära relationer. Som bokens titel, Personal 
life, antyder skriver hon om det personliga, det privata och nära relationer. Men hon gör det utan 
att använda familj eller familjepraktiker som huvudsakligt begrepp och använder istället konceptet 
”personal life” som kan inkludera nyare familjeformer och relationer, ombildade släktnätverk och 
vänskapsrelationer (Smart 2007). I denna begreppsutveckling är även minne, emotioner, biografier, 
inbäddning, fantiserande och det relationella centrala begrepp (Smart 2007:31,37). Smarts 
teoriutveckling på familjområdet är spännande, samtidigt förhåller jag mig något tveksam till att 
helt frångå familjebegreppet i forskningen om nära relationer. Smarts idé erbjuder dock ökade 
möjligheter att öppna förståelsen för olika relationer, gemenskaper och nätverk - vilket jag ser som 
en nödvändig utveckling för forskning om familj och nära relationer i det senmoderna samhället. 
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Summary 

 

After the Nuclear Family: Family Practices after Divorce 

�

Introduction 

Family life in Sweden today is characterized by different family types. Each year 

about 50,000 children in Sweden experience a parental separation. Almost 30 per 

cent of all Swedish children have parents who have separated or parents who never 

have lived together (SCB 2005, 2007). During the last decades in Sweden, we can 

observe a change concerning parenting after divorce. Post-divorce families in 

Sweden today are quite often characterized by two participating parents who are 

both involved in children’s everyday lives. About 20 per cent of the children with 

divorced parents live approximately as much with their mothers as with their 

fathers, although the general pattern in Sweden is still that children are more likely 

to live with the mothers than the fathers after divorce (SCB 2007). Parenting after 

divorce is, however, perhaps more open to change than in the nuclear family since 

it does not constitute the same stable institution with predefined roles as the 

marriage does (Hydén & Hydén 2002).      

 

This dissertation focuses on how family is constructed after divorce. The research 

is based on 24 in-depth interviews with twelve young adults with divorced parents. 

Their narratives about their families are analysed using a theoretical framework 

inspired by the individualization theories (Beck & Beck-Gernsheim 2001; Giddens 

1997, 1995, 1998) and the doing family perspective (Morgan 1996; Silva & Smart 

1999a), especially focusing on the concepts of negotiation and family practices. 

Ulrich Beck and Elisabeth Beck-Gernsheim maintain that after divorce it is ‘not 

clear who actually belongs to the family’ (Beck & Beck-Gernsheim 2001:96), 

which leads to the main question of the dissertation: How is family understood in 

the narratives? And how are family and relationships negotiated, transformed and 

reproduced after divorce? Other questions raised in the dissertation are how are 

family boundaries drawn by the young adults? How do the interviewees 

understand the new organization of their families, which has been renegotiated 

after the separation? How do they describe the family negotiations after divorce 

and their own participation in negotiations and decision making? What perception 

of motherhood and fatherhood can be found in the narratives? And, finally, to 
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what extent are family relationships after divorce negotiated in the way that the 

individualization theories claim?  
 

Earlier family research has mainly focused on the adults, their negotiations and the 

division of labour, and there is a lack of knowledge and research concerning the 

children’s part in families and how they take an active part in negotiating the 

relationships. There has, however, been a change during the last years, since the 

research field of new childhood studies has developed. In this research field, 

children are seen as agents and creative subjects (cf. Alanen 1992; James et al. 

1998). My research is concerned with young adults, between the ages of 21 and 

29, with divorced parents. The focus is on their childhoods, their childhood 

families and their positions in the families as children. Hence, it is their family 

constructions and their experiences as children that I am interested in. However, 

their thoughts about their own future family relationships are also studied.   
 

Family Practices in the Late Modernity 

In the analysis of the interviews, the concept of family practices is crucial (Morgan 

1996, 1999). It helps understand that family is constituted in everyday life 

practices, and it emphasizes the fluidity of family life and change rather than 

considering family as a thing (cf. Smart & Neale 1999). In other words, ‘[f]amilies 

“are” what families “do”’ (Smart et al. 2001:17). Feeding the children, doing the 

washing, bathing the children – all these activities are examples of family practices. 

Family practices can, however, also be gendered practices. By using the concept of 

family practices we can include a variety of family types, which seems to be crucial 

since family life today is characterized by family diversity. The concepts of family 

practices and doing family are also closely linked to the concept of doing post-

divorce childhood (Smart et al. 2001). Other theoretical inspirations have been the 

individualization theories (Giddens 1997, 1995; Beck & Beck-Gernsheim 2001). In 

these theories, the main idea is that individualization is a social process which 

characterizes the late modernity, and that this process has a major impact on 

family life. Family and relationships are considered to be negotiated and are seen as 

products in the late modernity. Hence, relationships are no longer determined by 

tradition or economic conditions. The idea of the negotiated family, which Beck 

and Beck-Gernsheim (1995, 2001) talk about, is especially interesting when it 

comes to families after divorce. But also Giddens’ term the pure relationship is an 

important concept in this study (Giddens 1995). Both indicate that family 

relationships in the late modernity have to be negotiated by the individuals. Family 
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practices, individualization, the negotiated family and the pure relationship – all 

these concepts stress negotiation, renegotiation and change. Family life is thus 

viewed as fluid.    
 

The Study – Design and Methodological Considerations 

The methodological approach in this study is qualitative thematic analysis which is 

inspired by narrative analysis. Thus, the study focuses mainly on the content of the 

young adults’ narratives, and not the structure, and the themes in the narratives. 

Identifying turning points and positionings in the narratives is also part of the 

analysis. The analysing process is best understood as an interplay between theory 

and the empirical material, an idea which is similar to the perspective of adaptive 

theory (cf. Layder 1998). To analyse the interviews the qualitative analysis 

program NVivo 7 was used as an auxiliary tool.  

 

Since the interviews were about intimate questions concerning the divorces, 

possible conflicts and their relationships with their parents, which may be viewed 

as delicate questions for the interviewees, it was necessary to consider ethical 

aspects. A lot of the questions in the interviews were about events that took place a 

long time ago, and it was possible that the interviews would start processes among 

the interviewees if they had not thought of the themes earlier. I tried to be prepared 

for this as much as possible, and let them know that if they did not want to answer 

some of the questions, they had every right to say no. They were also informed 

several times that they could withdraw from the study if they changed their minds. 

They were also given the opportunity to read through, give comments and their 

approval of the transcripts. All of the interviewees seemed to think that the 

interviews had been a positive experience and stressed that it was interesting for 

them to think about their families and relationships in new ways. Overall, twelve 

people were interviewed; each person was interviewed on two occasions. The 

interviewees had different backgrounds with regard to their parents’ educations 

and work, the cities they were raised in, etc. Their ages at the time of the first 

interview were between 21 and 29. Two of them had children of their own and 

were married or cohabited at the time of the interview, three others cohabited with 

a partner, five of the interviewees were living alone and two lived with friends. An 

interview guideline was used in the interviews consisting of nine broad themes: 

childhood and family descriptions, living arrangements, decision making and 

communication, power relations, everyday life events and special occasions, the 

children’s part in decision making, new family members, relatives and social 
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network and, finally, family constructions. All of the interviews were taped and 

later carefully transcribed.    

 

The analysis presented in this dissertation may also be viewed as a narrative – a 

meta-story about post-divorce families. The presentation is ordered 

chronologically; it starts with the divorce and ends with the interviewees’ thoughts 

about their futures. 

 

The Divorce 

The parental divorce is, unsurprisingly, the first turning point in the narratives. In 

the interviews, descriptions such as shock, surprise and crisis are very common. 

The interviewees, as children, did not see the divorces coming although some of 

them knew that their parents’ relationships were not very good. 

 

While some of the interviewed describe their family lives before and after the 

divorces as very conflictual and tell stories about their parents throwing crockery, 

yelling at each other or giving each other the silent treatment, others describe no 

conflicts between the parents at all, neither before nor after the divorces. These 

descriptions constitute two typical constructions in the young adults’ narratives. 

That does not mean, however, that the parents, in the latter case, were not in 

conflicts. The supposed conflicts might also have been of an implicit and hidden 

character, which the children have no recollection of.  

 

In the divorce phase, the appearance of the parents’ new partners is often described 

as a turning point. It is when the parents move on and create new relationships 

that the separation becomes definite from the child’s perspective. Sometimes it was 

obvious to them, as children, that one of their parents had an affair. In those cases, 

the new partner was seen as the particular reason for the divorce and, together 

with the parent, was blamed for it.        

 

The divorce makes it clear to the child that he/she has to develop new relationships 

with the mother and the father, who after the divorce become more detached than 

before. In other words, the children have to rewrite their family stories after 

divorce (cf. Moxnes 2003). In some of the narratives, it is clear that the 

relationships with the parents have transformed after the divorce from a 

relationship with mum and dad as a unit to relationships with the mother and the 

father as separate individuals.    
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The “New” Organization of Everyday Life 

After divorce a new organization of everyday life has to be established. Parental 

care after divorce is often closely related to parental care before the separation. 

Thus, according to the young adults’ accounts, the way that fatherhood and 

motherhood tend to transform after divorce is linked to how the relationships were 

before their parents split. In the interviews, we can identify two typical descriptions 

of the division of parental care after divorce. Firstly, there are examples of families 

where the mother takes the main responsibility for the child’s everyday life. In 

these cases, the child lives mostly with their mother, and it is she who mainly feeds 

the child, does the laundry, does the bathing, and helps with the homework in the 

everyday practices. The father seems more absent or perhaps more involved in the 

child’s leisure activities. The second typical model conveys an image, in which both 

parents appear to be involved in the child’s everyday life and share the direct 

parental care to a similar extent.          

 

What is striking, though, is that the mother’s involvement in taking care of the 

child seems not to be negotiable in the same way as the father’s. Hence, 

motherhood appears natural and taken for granted to a much greater extent than 

fatherhood. Other Swedish family researchers agree on this point as well (cf. 

Sjöberg 2000). In the narratives, the fathers are sometimes described as 

participating fathers but often their own life projects, that is their work and 

hobbies, are described as making it impossible for them to take more (or simply 

half of the) responsibility for caring for the children. This means that the family 

practices after divorce are clearly gendered.  

 

In the interviews, the renegotiation of a child’s living arrangements is a common 

theme, which also has consequences for the care of a child. In some cases, the 

changes are explained by the parents’ working situations, in others the needs of a 

child explain the change (cf. Öberg & Öberg 2002). Obviously, living 

arrangements have a huge influence on the shifts in parental responsibility for 

taking care of the child.  

 

The parents’ new partners are sometimes described as being involved in the care of 

the child but there are considerable variations in the narratives. Whereas some 

regard the mother’s new partner as a second dad, who was deeply involved in the 

child’s everyday life, others describe a very limited participation of the new 

partner. The child’s age at the time when the parent met the partner is a crucial 
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explanatory factor, but also the fact whether the child and the parent’s new partner 

have lived together for a longer time.    

 

Negotiation and Participation 

When it comes to family negotiations in everyday life after divorce, there can be 

different kinds: on the one hand, family members can negotiate in an explicit and 

open way. But most commonly the negotiations in family life are more implicit (cf. 

Ahrne & Roman 1997; Björnberg & Kollind 2003). Both these kinds of 

negotiations are described in the interviews. The most common opportunity for the 

parents to negotiate with each other is when the child is to switch between their 

homes. The other ways to negotiate are by e-mail, telephone or in specific and 

neutral places close to the home of one of the parents. 

 

Yet another kind of negotiation is described in the narratives, which I have called 

indirect negotiations. These indirect negotiations, which can be of both an explicit 

and implicit kind, are characterized by the child being used as a go-between. 

Hence, the parents can avoid direct communication and confrontation. For a child 

to be put in this position is described as very hard. The messenger position seems 

to diminish the child’s possibility to participate in negotiations and decision 

making in the family. Dealing with the parents’ discussions and conflicts tends to 

limit the child’s influence on the decision making. 

 

When it comes to children’s possibilities to participate in family negotiations in 

everyday life, my research suggests that explicit and open negotiations create the 

best conditions. It is in the open discussions that the voice of a child may be heard. 

Indeed, some of the interviewees describe how they, as children, were asked and 

included in the decision making by the adults.  

 

The most evident constraint on children’s participation, apart from not being 

included at all in the decision making, is the principle of loyalty. In many different 

issues, for instance housing arrangements and Christmas celebrations, the young 

adults express strong loyalty to both their biological parents, which is supported 

by other studies (cf. Sjöberg 2000; Wade & Smart 2003). The principle of loyalty 

may also be described as the principle of fairness. The child wants to be fair and 

spend as much time with the father as with the mother. This can restrict their 

possibility to participate in the decision making.  
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Family Constructions 

As already mentioned, the main question in my dissertation was to study how 

family is constructed after divorce. My research suggests a quite complex picture of 

family life after divorce. It is clear from the narratives that the ideal of the nuclear 

family is still very strong but, aside from this ideal, there is also the idea that family 

may be defined and constituted in the everyday life rather than only by blood ties. 

The nuclear family as a normative ideal is present in all the narratives but in 

different ways. While some regard it as something they want for themselves in the 

future, others express an explicit critique of its normative status and state that 

there is family diversity.  
 

What constitutes a family according to the narratives? Several key elements can be 

found. Firstly, blood ties and formal relationships are pointed out. Secondly, the 

feeling of solidarity and closeness is viewed perhaps as the most evident element of 

family life. This feeling can be created by open communication as well as by 

spending time together on a regular basis. Communication about trivial as well as 

emotional issues is viewed as very important to develop and maintain close family 

ties. Thirdly, growing up together and/or sharing everyday life practices are also 

considered vital.  

 

When it comes to their thoughts about their own futures and close relationships we 

can identify an uncertainty. They doubt whether relationships last forever, and 

some do not believe in marriage as an institution. Also calculations about a 

possible future divorce and how to handle co-parenting are expressed in the 

narratives. These feelings of insecurity are explicitly linked to the parents’ divorces. 

But this is not the entire picture. Some of them are confident about the future and 

sincerely hope and believe that their relationships will not have to end in divorce. 

 

The main conclusion of this dissertation is that, according to the narratives, family 

and family ties after divorce undergo a major change. The family boundaries are 

negotiated and renegotiated over time rather than permanent. This is especially 

evident when it comes to the relationships with parents. A close relationship with 

the mother for a young child can change into a more distant relationship in adult 

age and the other way around. The living arrangements in the families are also 

subject to renegotiation and change. While some of the interviewed lived with both 

their parents during the first years after the divorce, after a while they sometimes 

got tired of moving around and chose to stay mainly with one parent, usually the 

mother. This seems to have led to a more fragile relationship with the other parent 
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(usually the father). It is important to note that when family relationships are 

negotiated and renegotiated after divorce, they take place in a certain context, 

where gender norms, earlier experiences and other social relationships play an 

important role. 

 

Who is considered to be family seems to vary over time and in different situations. 

We can identify different degrees of family inclusion in the narratives; while the 

biological parents and the biological siblings are often regarded as the immediate 

family, the grandparents, friends and the parents’ new partners with their children 

may be sometimes regarded as family in a wider sense. Those interviewed who had 

children of their own and a steady partner considered them to be their immediate 

family. 

 

Families after divorce are characterized by separateness as well as connectedness, 

and this puts children in a unique position. They have to deal with and move 

between different family contexts, sometimes they are put in a messenger position, 

they need to develop new relationships with the parents and their new partners, 

etc. All these experiences make them reflect upon family, close relationships, 

solidarity and love in a very special way.  
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Bilaga 4 

 

Typologi över intervjupersonerna 
�

Intervjuperson 

Kvinna, högskolestuderande 

Uppvuxen i mellanstor stad 

Modern: högskoleutbildning, sjuksköterska 

Fadern: högskoleutbildning, bibliotekarie 

Intervjuperson  

Man, högskolestuderande 

Uppvuxen i mellanstor stad 

Modern: högskoleutbildning, socionom 

Fadern: högskoleutbildning, arkitekt  

Intervjuperson 

Man, sotare 

Uppvuxen i förort till storstad 

Modern: gymnasieutbildning, administratör 

Fadern: grundskoleutbildning, bilmekaniker 

Intervjuperson  

Kvinna, högskolestuderande 

Uppvuxen i mindre ort 

Modern: högskoleutbildning, läkare 

Fadern: högskoleutbildning, designer 

Intervjuperson  

Kvinna, högskolestuderande 

Uppvuxen i mindre ort 

Modern: grundskoleutbildning, lagerarbetare 

Fadern: grundskoleutbildning86, lagerarbetare 

Intervjuperson  

Man, högskolestuderande 

Uppvuxen i mindre ort 

Modern: gymnasieutbildning, barnskötare 

Fadern: högskoleutbildning, rektor�

Intervjuperson 

Kvinna, högskolestuderande 

Uppvuxen i mellanstor stad 

Modern: högskoleutbildning, sjuksköterska 

Fadern: högskoleutbildad, chef inom kommun 

Intervjuperson 

Man, journalist 

Uppvuxen i mindre ort 

Modern: folkhögskoleutbild, personaladministratör 

Fadern: gymnasie-, yrkesutbildning, konsult 

Intervjuperson 

Kvinna, högskolestuderande 

Uppvuxen i mellanstor stad 

Modern: gymnasie-yrkesutbildning, tandsköterska  

Fadern: gymnasieutbildning, projektledare�

Intervjuperson 

Kvinna, högskolestuderande 

Uppvuxen i mindre ort 

Modern: gymnasieutbildning, barnskötare 

Fadern: gymnasieutbildning, brandman 

Intervjuperson 

Kvinna, högskolestuderande 

Uppvuxen i mellanstor stad 

Modern: gymnasieutbildning, personlig assistent 

Fadern: högskoleutbildning, läkare��

Intervjuperson 

Kvinna, högskolestuderande 

Uppvuxen i mindre ort 

Modern: gymnasieutbildning, undersköterska 

Fadern: yrkesutbildning, egen företagare 

�
�
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86 Intervjupersonen var något osäker på faderns utbildning. 
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Intervjuguide för intervju 1 

 

 

 

* Uppväxt- och familjebeskrivning 

 

* Boendet efter skilsmässan 

 

* Beslutsfattande och kommunikation efter skilsmässan 

 

* Konkreta tillfällen och högtidsdagar 

 

* Barnets roll i beslutsfattandet 

 

* Föräldrars nya partners och deras eventuella barn  

 

* Maktrelationer i familjen 

 

* Släkten och övrigt socialt nätverk 

 

* Familjesyn 
�
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