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Sammanfattning/Abstract 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka positiva och negativa förändringar 

separationen kan leda till i singlarnas sociala liv samt försöka identifiera möjliga anledningar 

till dessa förändringar. 

 

Empirisk data insamlades genom semistrukturerade kvalitativa intervjuer där informanterna 

hade genomgått en skilsmässa och hade barn. Resultatet visar att informanternas upplevelser 

ofta kunde styrka tidigare forskning. Förändringar efter skilsmässan hade lett till både positiva 

och negativa förändringar i singlarnas sociala liv. Gamla vänskapsrelationer hade ofta blivit 

bättre medan relationer med parvänner oftast hade avslutats eller umgänget hade minskat. 

Bland anledningarna till minskat umgänge återfinns parvänners initiativlöshet och ointresse 

att inkludera singlar i sina aktiviteter. Även rädslan att singelvänner kan innebära symboliskt 

eller sexuellt hot och skilsmässornas smittsamhet kan ha bidragit till försvårade relationer. 

Skilsmässan hade ofta lett till utveckling av nya värdefulla vänskapsrelationer genom 

förändrade sociala nätverk, nya intressen och behov av att skapa en ny identitet som passar 

det nya singellivet.   

 

Det mest negativa i singlarnas liv var att de hade förlorat parvänner och ofta saknade 

umgänget, samt traditionerna. Ibland kunde singlarna känna sig utanför och bortglömda. 

Samtidigt som singellivet hade lett till positiva förändringar som bredare socialt liv med 

nyvunna och gamla vänner samt en bättre självkännedom och ökad frihet. 
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Inledning 

Varje år skiljer sig ungefär 20 000 par i Sverige (SCB, 2012). En skilsmässa innebär oftast 

många förändringar för en individ, speciellt om det finns barn i äktenskapet. Samtidigt har en 

skilsmässa blivit mycket mer avdramatiserad de senaste decennierna. Nästan alla känner 

någon som har separerat och vi vet att livet går vidare och de flesta klarar sig genom denna 

kris. Rent allmänt vet vi att en skilsmässa innebär att flytta isär, delad ekonomi, delad 

vårdnad, början på ett självständigt liv. Men vad är det som händer med de inblandades 

sociala liv? Hur delar man vänner och hur stora förändringar ska man vara beredd på? 

 

Det är just vänner vi vänder oss till för hjälp och råd efter skilsmässan (Chiboga m.fl., 1980). 

Vilka vänner har vi kvar efter prövningar som skilsmässa, hur förändras de sociala nätverken 

och varför? Förändras individer själva för att anpassa sig till den nya situationen? Dessa 

frågor kommer alltid vara aktuella och beröra många som genomgår skilsmässa.  

 

Det finns mycket information (ofta motstridig) att tillgå om livet efter skilsmässan. Det är inte 

ovanligt att vi får läsa om alla problem och svårigheter som ensamhet, ekonomiska problem, 

nedstämdhet, tomhetskänslor. Men hur upplever singlar själva sin nya plats i samhället och 

omgivningens reaktioner? Processen att komma över en skilsmässa och genomgå alla 

förändringar är ofta inte lätt, men kan även leda till ett bättre liv. 

 

… divorce also offers an opportunity for positive life changes, the formation of new, more 

constructive relationships, and greater individuation and personal growth. The pathways taken 

from divorce are varied and often unpredictable (Hetherington, 2003:323). 

 

Det finns alldeles för lite sociologisk forskning om livet efter skilsmässan, framförallt sådan 

som är gjord i Sverige. Sociala processer ser väldigt olika ut i olika länder och det kan ibland 

glömmas bort. Skilsmässokonsekvenser kan även betraktas från olika synvinklar. Jag har valt 

att undersöka frågan med koppling till individualiseringsteorier som skulle kunna vara ett av 
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möjliga tolkningsredskap för att förklara förändringar i individernas sociala beteende samt 

den moderna familjens utveckling. Individualiseringsteorier innefattar ofta starka antaganden 

om individers svåra vägval och oändligt beslutstagande, om balans mellan familj och 

individuella behov. Kan antaganden i dessa teorier kopplas till det verkliga livet efter 

skilsmässan?  

 

Ambitionen med denna uppsats är att ge inblick i övergångsprocessen till singellivet och 

processer bakom förändringar i framförallt individernas sociala liv. Förhoppningen är att 

bidra med färsk empirisk data från Sverige som kan kasta lite mer ljus på hur singlarnas 

sociala liv kan se ut och möjliga anledningar till detta. Intressanta med just detta arbete är att 

det är endast singlar med barn som deltar samt att resultaten tolkas utan könsindelning. 

Mycket av den tidigare forskningen fokuserar på kvinnor eller män samt inte gör någon 

skillnad om den separerade personen är förälder eller inte.  Det är även intressant att se om 

resultaten i denna uppsats stämmer överens med den valda tidigare forskningen som är 

baserad på data från andra länder samt ofta är äldre än önskat. 

 

Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur singlarna ser på sitt sociala liv och sina 

anpassningsprocesser efter skilsmässan. Enligt tidigare forskning sker det många förändringar 

efter en skilsmässa och intentionen med denna uppsats är att undersöka vilka positiva och 

negativa förändringar har separationen lett till i framförallt singlarnas sociala liv, samt försöka 

identifiera möjliga anledningar. 
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Frågeställningar 

 

Huvudfrågeställningar är utformade utifrån syftet för att ge inblick i förändringsprocesser från 

olika infallsvinklar. 

 Vilka förändringar i sociala livet har singlarna märkt efter skilsmässan?  

 Vad kan anledningarna till dessa förändringar vara, upplevda samt dolda?  

 Vilka förändringar upplevs som positiva eller negativa utifrån intervjupersonernas 

perspektiv? 

 

 

Tidigare forskning 

 

Skilsmässa och dess konsekvenser är ett populärt forskningsämne. Troligen för att det 

påverkar individens liv på väldigt många sätt. Varje skilsmässa innebär stora förändringar av 

olika karaktär - ekonomiska, juridiska, praktiska, emotionella. I denna uppsats kommer fokus 

ligga på det sociala livet som har stark koppling till andra processer och händelser i livet.  

Forskningen som jag har valt att presentera i detta avsnitt är inte svensk och kan därför inte 

direkt appliceras på det svenska samhället. Valet av tidigare studier var kopplat till uppsatsens 

ämne och i vissa fall var forskningen äldre än önskat då samhället och familjerelationer har 

förändrats de senaste decennierna. Jag valde ändå att använda även äldre forskning på grund 

av brist på nyare i det specifika ämnet. 

 

Mycket forskning om skilsmässokonsekvenser handlar om just negativa förändringar. Som 

försämrad ekonomisk situation (där oftast kvinnan är ett offer) eller psykisk ohälsa. Den 

finansiella situationen kan till exempel påverka en persons sociala liv på många sätt. 

Försämring i livsstandard efter skilsmässan kan innebära konsekvenser för både mannen och 

kvinnan då vissa sociala aktiviteter måste elimineras. Försämrad ekonomi kan även innebära 

flytt eller byte av jobb som påverkar en individs sociala relationer negativt (McKenry & Price, 

1991: 4). Det finns många olika omständigheter som har inverkan på en individs anpassning 

till det nya livet, livskvalitén och utformning av sociala nätverk.  
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Vänskapsrelationer  

 

Det finns ingen forskning som visar att alla vänner är kvar efter en skilsmässa. Större eller 

mindre förändringar i en individs vänskapskrets verkar alltid inträffa. Enligt McKenry & Price 

(1991: 4) försvinner vänner, särskilt om vänskapen uppstod under äktenskapet och delades 

med partnern. 

 

Alla äktenskap är olika, men de flesta relationer har påverkats av ökad jämställdhet mellan 

män och kvinnor. En orsak till det är kvinnornas ökade inkomster. Det gör att många gifta ser 

på sin partner som sin bästa vän. Detta leder i sin tur till färre vänner och närmare 

vänskapsförhållande med sin partner. I sådana fall kan en skilsmässa eller separation skapa 

känsla av ännu större förlust (Greif & Holtz Deal, 2012: 422) och då kan 

återhämtningsprocessen bli svårare eftersom individen kan sakna stöd och känna sig ensam. 

Slutet på en etablerad parrelation innebär att vissa vänskapsrelationer försvinner medan andra 

blir starkare, även ny vänskap uppkommer. I vänskapsrelationer finns det alltid två som ska 

anstränga sig för att underhålla vänskapen. Det är de kvarvarande och nybildade relationer 

som utgör grunden för nya sociala nätverk efter skilsmässan (Greif & Holtz Deal, 2012: 433, 

434). Saunders (1983: 9) ser skapandet av nya kontakter efter en skilsmässa som en primär 

syssla, detta för att ersätta förlorade vänner. Alla har inte lika lätt att skapa nya vänner, 

kvinnor med barn kan ha svårt att hitta möjligheter då mycket tid går till barnen och 

vuxenkontakter är begränsade. Anpassningsprocessen efter en separation är ofta komplicerad 

och ibland kan en nyseparerad person välja att isolera sig. Detta av flera anledningar som till 

exempel oviljan att se andras lycka, känslan att man är tredje hjulet, eller känslan att man 

upplevs som ett hot. I situationer när gamla vänner försvinner bär ofta även den separerade 

individen ansvar för detta då denne upplever känslan att inte passa in längre och skapar 

avstånd (Spanier & Casto, 1979: 246, 250).  
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Sociala nätverk 

 

Det sker många förändringar i en individs sociala nätverk efter en skilsmässa. Uppbrottet 

innebär olika förändringar för olika individer ”… there are as many different kinds of 

divorced persons as there are married ones” (Pett, 1982: 15). Anpassning till skilsmässan är 

en utmaning som kan variera mycket beroende på bland annat det stöd den separerade 

individen får under övergångsperioden (Spanier & Casto, 1979: 250). 

 

Alla sociala relationer har sin betydelse i en individs liv efter skilsmässan. Individuella sociala 

relationer spelar en viktig roll för en positiv anpassning till det nya livet och skyddar 

individen från problematiska skilsmässokonsekvenser och psykiska problem. 

Nätverksrelationer (tillhörighet till en grupp) påverkar anpassningen särskilt positivt på grund 

av det stöd som individen får i form av uppmuntran och emotionell support (Krumrei m.fl., 

2007: 160-161). 

 

Mycket av tidigare forskning visar att det oftast sker stora förändringar i ett skilt pars 

relationer med andra parvänner. Clarke-Stewart & Brentano (2007: 21-22) redogör för 

Bohannon’s Six  Stations of Divorce teori där femte steget innebär att en skilsmässa påverkar 

ett pars sociala relationer  och status, samt ställer högre krav på individernas sociala nätverk. 

Det kan leda till att vänner drar sig ur för att de inte vill välja sida eller känner sig hotade av 

den nya singelvännen. Genom att byta sociala nätverk efter skilsmässan skapas det ny 

vänskap. 

 

Relationer med parvänner 

 

En studie gjord av Greif och Holtz Deal (2012) ger en bra inblick i hur relationer mellan 

skilda och par utvecklas. Medan vissa individuella vänskapsförhållanden kan bli starkare, går 

sällan relationer med par att rädda. Relationer med par som man umgicks med inom 

äktenskapet visade sig vara oförändrade för endast en femtedel av individerna, mer än hälften 

hade förlorat alla eller vissa vänner och resten umgicks med bara en individ från paret, den 
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som har samma kön eller den man känt längst. Vissa par väljer att bara avsluta kontakten för 

att slippa välja sida (Clarke-Stewart & Brentano, 2007: 22, 70).  

 

Det kan finnas olika orsaker till varför relationer med par inte länge fungerar när man har 

blivit singel. Enligt Good (1956: 212) kan en singel känna sig utanför eftersom par spenderar 

mycket tid på att diskutera gemensamma intressen och olika problem som har med äktenskap 

att göra. En singelperson kan ha svårt att hänga med, njuta av diskussionen och bidra med 

adekvata skvaller. Och tvärtom, par kan tycka att saker som sker utanför äktenskap är 

ointressanta. 

 

Ibland kan nyseparerade personer stöta bort parvänner eller känna sig mer bekväma med 

partnern av samma kön eller den man har känt längst. För separerade personer blir vänskap 

med par mindre viktiga och med försvinnandet av parvänner minskar även singlarnas behov 

av dem (Greif & Holtz Deal, 2012: 432-433).  Ofta föredrar separerade personer att umgås 

med peroner som har liknande erfarenheter (McKenry & Price, 1991: 17). 

 

Smittsamhet och hot 

 

I en långitudinell forskningrapport med den talande titeln ”Breaking Up is Hard to Do, Unless 

Everyone Else is Doing it Too” (McDermott m.fl., 2009) hittar författarna bevis för att 

skilsmässor sprider sig inte bara mellan vänner utan även till vänners vänner, inte ens 

geografisk eller socialt avstånd dämpar denna effekt. Av studien framgår att män och kvinnor 

är lika mottagliga för separation. Författarna visar också att skilda människor blir mindre 

populära och att skilsmässan påverkar en individs sociala nätverk betydligt. Författarna 

jämför skilsmässans spridning med en epidemi som är svår att stoppa och där även rykten är 

smittsamma och svåra att undvika. Denna rapport har fått ett stort genomslag i medier i 

många länder, även i Sverige då smittsamheten har kopplats till bland annat kändisarnas 

skilsmässor (Udovic, 2013). 

 

En annan aspekt är att par ser singlar som potentiellt hot, separerade personer uppfattas som 1. 

symboliskt hot eftersom de representerar en möjlighet att avsluta äktenskap och 2. verkligt hot 

eftersom de redan är någon annans möjliga makar (Goode, 1956: 212). Spanier & Casto 

(1979: 250) ser en del av förklaringen till förlorade vänskap i att separerade personer inte 
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känner att de passar in längre, bland annat för att de känner att de är ett hot. Hot för att de 

representerar ett misslyckat äktenskap eller kan ses som sexuellt hot. Som tidigare nämnts i 

samband med Bohannon’s Six  Stations of Divorce teori, kan olika sociala processer göra att 

par känner sig hotade av den nya singelvännen (Clarke-Stewart & Brentano, 2007: 22). 

 

Könsrelaterad forskning 

 

Utveckling av sociala kontakter är även kopplad till andra processer i livet. Gregson & 

Ceynars (2009) forskning visar att bland de viktigaste förändringar efter skilsmässan för 

kvinnor handlar om identitet. Identitetsförändringar är snarare retrospektiva då kvinnor strävar 

att hitta tillbaka till identiteten de hade innan de gifte sig. Frågor som ”Vem är jag?” leder till 

”nya jag” som innefattar starkare identitet, självfokus och insikt att jag kan ta hand om mig 

själv, samtidigt som den nya identiteten är förenlig med identiteten innan kvinnan gifte sig. 

Ofta förändrar kvinnor sitt utseende, klipper sig eller går ner i vikt.  Den ändrade 

självuppfattningen kan även leda till förändrade sociala nätverk. Bland viktiga faktorer som 

påverkar hur män klarar av en skilsmässa finns storleken på en individs sociala nätverk samt 

skilsmässans svårighetsgrad (McDermott m.fl., 2013: 515).  

 

Samband mellan skilsmässans svårighetsgrad och emotionella svårigheter eller 

identitetsförändringar efter skilsmässan kan tänkas påverka både män och kvinnor. Dock 

lyckades jag inte hitta forskning om identitetsförändringar som inkluderade båda könen. Båda 

forskningsrapporter ovan är relativt nya och prioritering att inrikta sig på endast ett av könen 

kan upplevas förvånande. I denna uppsats kommer jag inte ta hänsyn till forskningens 

könsbegränsningar utan utgå ifrån att identitetsfrågor kan påverka både kvinnor och män. 
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Teori 

 

I denna uppsats har jag valt att utgå från individualiseringen som en av tänkbara förklaringar 

av förändringar inom familjer och individernas sätt att leva sina liv på. Bland annat handlar de 

valda teorierna till stor del om individuell frihet, egna livsprojekt och personlig utveckling. 

Och även om förändring av familjeformer och svårigheter att bevara den traditionella familjen 

delvis på grund av samhällsförändringar och oändliga livsval. Individer som av någon 

anledning hamnar utanför den traditionella familjen måste starta ett nytt liv på egen hand. 

Sociala livet spelar en viktig roll och påverkas av en individs egna handlingar men även av 

omgivningens reaktioner och förväntningar. Det finns många teorier som skulle kunna 

användas som hjälp att tolka min empiriska data, men de valda teorierna fångade mitt intresse 

med sina ofta starka, vågade och även överdrivna uttalanden. Hur mycket av den moderna 

verkligheten kan kopplas till dessa teorier? Ambitionen med detta kapitel är att ge en inblick i 

den breda individualiseringsdebatten och visa hur individualisering kan ha påverkat individers 

handlingar, familjeutveckling, skapat behov av skilsmässa och ställt nya krav på individer.  

Sociologer som Bauman (2001), Beck och Beck Gernsheim (2002) har haft stort inflytande i 

individualiseringsdebatten, men kritiken har även varit omfattande. Deras verk kritiseras för 

att bland annat vara pessimistiska, populistiska, ha tendens att generalisera och sakna 

empiriskt stöd. Men trots alla brister har individualiseringsteoretiker bidragit till ökad 

spänning i debatten om familjer, relationer och intimitet. Enligt Smart (2013: 17-25) kan deras 

visioner bidra till innovation som kanske uteblir om man endast litar på specifik empirisk 

forskning. Hon jämför kritik mot individualiseringsteorier med kritik som feministteorierna 

fick på 80-talet. Dessa teorier har senare lett till mer empirisk forskning och bättre förståelse 

om familjer och relationer.  

 

Familj och identitet 

 

Beck & Beck-Gernsheim (2002: 88) definierar individualisering som en historisk process som 

förändrar och ifrågasätter människors livsrytm allt mer (Beck & Beck-Gernsheim, 2002: 88). 

Med individualiseringen har balansen mellan individen och samhället förändrats, nu är det 

individen som står i fokus och formar sitt eget liv. Det finns många samhällsprocesser som 

har lett till denna utveckling, men det är kvinnans stärkta roll i samhället som kanske har 
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inneburit mest förändringar för familjelivet. Kvinnan är inte längre beroende av mannen som 

försörjare, det på grund av kraftigt ökad jämlikhet när det gäller utbildning, arbete, 

lagstiftning mm. Kvinnan, precis som mannen måste forma sitt liv, hon förväntas inte längre 

att leva bara för familjen utan ska utveckla sina egna intressen och ”livsprojekt”, hon måste 

framstå som en individ med egna planer och val (Beck & Beck-Gernsheim, 2002). 

 

Processen att ständigt forma och omforma sin identitet för att passa in i omgivningen och 

optimera sina val påverkar även familjeliv. Bauman (2001: 147) skriver om den krävande 

processen som val av rätt identitet innebär. Att hitta rätt plats i samhället och behålla den är en 

ständig, krävande och skrämmande process. Individer måste alltid ha ögonen öppna för att 

inte missa chanser. 

 

Beck-Gernsheim (2002: 26) tar upp Jürgen Schumachers teori om att människor utvecklar 

strategier för att minimera risker som har med relationer att göra. Att inte gifta sig eller att 

inte skaffa barn för tidigt gör att man har lättare att separera ifall det behövs och därmed har 

man större valfrihet. 

 

Tryggheten som den traditionella familjeformen erbjöd finns ofta inte längre. Män och 

kvinnor måste ständigt jobba för att olika delar av deras liv ska fungerar ihop. Friheten att 

utveckla sin individuella jag kommer med stora risker och många valmöjligheter som kräver 

ständiga beslut. Familjemedlemmar har sällan liv som passar ihop utan organisering, 

planering, anpassning. Alla har olika scheman, arbetstider, intressen. Vardagslivet handlar om 

att organisera, planera och försöka skapa balans (Beck & Beck-Gernsheim, 2002: 91). 

 

Alla familjer måste hitta sitt eget sätt för att få vardagen att fungera. Det krävs att båda parter 

vill kämpa för relationen. Enligt Bauman (2001: 155-157) har samhället format oss att se på 

allt som något ersättningsbart, inklusive andra människor. Individernas ständiga rädsla att 

missa chanser gör att alla förbindelser, även relationer står i vägen för framtida möjligheter, i 

vägen för friheten att inte missa nya chanser. Vi söker omedelbar tillfredställelse och allt som 

inte tillfredsställer oss längre ska ersättas med något bättre. Relationer har blivit en 

konsumtionsvara och förbindelser ”tills döden skiljer oss” kan snarare beskrivas som ”tills 

tillfredställelsen tynar bort”. Ett exempel på kritik mot Baumans arbete kan vara Smart (2013: 

63) som jämför Bauman med gamla testamentets profet när han uttrycker avsmak mot 



 

 

10 

moderna människors ytlighet. Människor som trånar efter tvåsamhetens trygghet trots att de är 

så försiktiga med att binda sig. 

 

Det här avsnittet som ger insikt i olika syn på familj och individuella behov visar att dessa 

teoretiker inte har mycket tilltro till ett enkelt och harmoniskt familjeliv. De ser 

familjeförhållanden i det moderna samhället snarare som en enorm ansträngning som tröttar 

ut människor och hindrar individuell utveckling. Denna uppsats riktar sig in på det som 

händer med en individs sociala liv efter att det traditionella förhållandet har tagit slut. Vad 

innebär den nyvunna friheten, hur påverkas en individ och det sociala livet när det finns mer 

tid för individuella projekt och utveckling? Är samhället redo att ta emot dessa singlar eller är 

det individualiseringsteorier som har kommit längre än den faktiska samhällsutvecklingen? 

 

Familjeformer och framtid 

 

Äktenskapet har förändrats i takt med samhällsutvecklingen. Det har hänt mycket sedan pre-

industriella familjen som var viktig för en individs överlevnad, familjen var baserad på 

gemensam ekonomi och arbete. Individen och dennes känslor var inte viktiga utan det var 

gemensamma mål och uppgifter som styrde. Familjer blir mer ömtåliga och om försöken att 

komma överens misslyckas kan det leda till kollaps (Beck & Beck-Gernsheim, 2002: 98). Vad 

är då familjens framtid?  

 

Smart (2013: 19-20) är kritisk mot den pessimistiska inställningen gentemot familj som Beck 

& Beck-Gernsheim har i sin bok Individualization där de beskriver familjen som en 

”zombiekategori”. Med det menas att familjen har dött men ändå lever kvar (2002: 27). Smart 

menar att deras uttalanden är dramatiska och trots moderna frågor som de behandlar är det 

svårt att förstå substansen i deras argument. 

 

Många forskare är överens om att nya samlevnadsformer är på väg att delvis ersätta den 

traditionella familjen, redan nu finns det många andra sätt att leva sitt liv på.  Enligt Beck-

Gernsheim är även familjen vår framtid. Men den traditionella familjeformen ersätts med en 

bättre form, en sådan som har vuxit fram genom förhandling och erbjuder anpassade lösningar 

till olika individer och livssituationer. Hon tror inte på att individer vill leva ensamma. ”For 
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processes of individualisation generate both a claim to a life of one’s own and a longing for 

ties, closiness and community ” (2002: 8). 

 

Enligt Beck-Gernsheim (2002: 24) skapade sociala förhållanden som är associerade med 

modernitet gradvist ett behov av skilsmässa. Hon tar upp Diekmann & Engelhardts forskning 

om skilsmässorisker som pekar på existens av en ”skilsmässospiral” med ”oberoende 

dynamik”. En snöbollseffekt som ökar skilsmässorisker utlöses när en viss tröskel passeras. I 

samhällen med lågt antal skilsmässor riskerar skilda personer förlorad status och anseende, 

med ökat antal förändras det sociala klimatet som gör skilsmässan lättare att genomföra även 

för personer som tidigare inte vågat ta steget. Skilsmässan innebär inte längre evig ensamhet 

utan det finns möjligheter att gifta om sig, även det leder till fler som vill dra sig ur ett 

otillfredställande äktenskap (Beck-Gernsheim, 2002: 25).  

 

Även detta avsnitt visar att dessa individualiseringsteorier har lite tilltro till den traditionella 

familjens överlevnad. Och det kan utan tvekan finnas en del sanning i det. Antal skilsmässor 

ökar som kan ses som en bekräftelse på bland annat acceptans i samhället. Men det finns även 

teorier som har betydligt ljusare syn på äktenskap och även de är trovärdiga. En stor del av 

samhället fortsätter leva ett traditionellt familjeliv och uppskattar familjetryggheten. I denna 

uppsats har jag dock valt att använda individualisering då jag tror att det kan bli intressant att 

jämföra dessa teorier med mina empiriska data. En individs sociala liv efter skilsmässan 

skulle inte innebära betydliga förändringar om samhället hade full acceptans av skilsmässor 

och andra familjeformer. Även singlar med barn är en egen familjeform, men hur är det med 

acceptansen i verkligheten? 

 

Metod 

 

För att samla in material för detta arbete var valet av en kvalitativ forskningsintervju ett 

självklart val. Forskningsfrågan handlar om individers upplevelser och förändringar i just 

deras liv. Upplevelserna är kopplade till en viss händelse i livet – skilsmässa. Att prata med 

personer som kan ge en språklig redogörelse är ett bra sätt att komma åt deras upplevelser 

(Ahrne & Svensson, 2013: 23).  
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Den breda frågeställningen innebär att utveckling av en intervjun icke är förutsägbar och 

därför skulle en strukturerad intervju inte fungera. Jag antog att all mina intervjupersoner har 

olika erfarenheter att berätta om. En semistrukturerad intervju som tillåter öppna frågor är bra 

för att få ”… en bredare bild med fler nyanser och dimensioner” (Ahrne & Svensson, 2013: 

40). I min studie lade jag stor vikt vid just nyanser. När människor pratar om personliga 

upplevelser som har påverkat deras liv kan känslor vara blandade och då kan just nyanser 

hjälpa för att tolka upplevelsen så rätt som möjligt.  

 

Att genomföra en bra intervju är inte en lätt uppgift och det krävs mycket erfarenhet och 

kunskap. Jag kände ett stort ansvar inför dessa intervjuer eftersom min intervjuerfarenhet är 

väldigt begränsad. ”Att intervjua är en aktiv process där intervjuare och intervjuperson 

producerar kunskap genom sin relation” (Kvale & Brinkmann, 2009: 34). Jag tror att min 

styrka i dessa intervjusituationer var goda kunskaper i ämnet, egen erfarenhet av skilsmässa 

samt öppet sinne.  

 

Utformandet av intervjufrågor  

 

Intervjufrågor utformades utifrån syftet och frågeställningar. Både syftet och frågeställningar 

är öppna och övergripande.  Frågorna skulle ge mig möjlighet att se på förändringar, 

processer och upplevelser från olika aspekter. De fasta frågorna är baserade på 

frågeställningar som handlar om de upplevda och verkliga förändringar som hade inträffat 

efter skilsmässan. Beroende på svaren ställde jag uppföljningsfrågor, sonderande, 

specificerande, direkta, indirekta, strukturerande och tolkande frågor, samt använde tystnad 

för att låta informanten reflektera och tänka (Kvale & Brinkmann, 2010: 150-151). Någon 

gång använde jag även ledande frågor för att få svar på något specifikt som jag var intresserad 

i. I tolkningsprocessen tog jag hänsyn till hur frågan var ställd och var försiktig med 

tolkningen för att undvika felaktiga påståenden. Inställningar till ledande frågor är olika, 

enligt Kvale & Brinkmann (2010: 188) kan ledande frågor faktiskt höja en intervjus 

reliabilitet. Ibland väckte frågorna och intervjugången tankar hos informanterna som de inte 

hade funderat på. Jag bedömer att detta höjde äkthetsgraden på det insamlade materialet och 

gjorde det unikt.  
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Urval av intervjupersoner  

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur en skilsmässa kan påverka individernas socialt 

liv. Jag ville intervjua personer med olika bakgrund, erfarenheter, kön och bostadsort för att 

komma åt deras egna, unika berättelser. Alla fyra intervjupersoner hittades via mina sociala 

nätverk och valdes för att de alla uppfyllde kraven och bidrog till variation. Alla fyra tyckte 

även att ämnet var intressant och ville gärna delta i denna undersökning. De krav jag ställde 

var att personen har ett eller fler barn från tidigare äktenskap/samboförhållande och att 

personen för närvarande är singel och har varit det i minst ett halvt år samt har hunnit leva 

singel. Två av intervjupersoner var män och två kvinnor. Ålder varierar mellan trettiofem till 

femtio år. Att inte välja personer av samma kön var ett medvetet val eftersom 

utgångspunkterna för studien har varit att titta på förändringar i singlarnas liv efter 

skilsmässan oberoende kön. På grund av begränsad tid och uppsatsens omfattning valde jag 

att intervjua fyra personer. Jag prioriterade djupintervjuer framför fler intervjuer då jag strävar 

efter en genuin förståelse av informanternas situation. 

 

Genomförandet av intervjuer  

 

Det är viktigt att intervjupersoner känner sig så trygga och avslappnade som möjligt inför en 

intervju. Eftersom intervjufrågor i denna studie ibland kunde upplevas som väldigt personliga, 

försökte jag eliminera onödiga stressfaktorer så att intervjupersoner skulle kunna slappna av 

och vara öppna. Informanterna bor i tre olika städer och intervjuerna ägde rum där det 

fungerade bäst för dem. Varje intervju varade i genomsnitt ungefär fyrtio minuter. Varje 

intervju inleddes med orientering då jag informerade varje intervjuperson kort om syftet med 

detta arbete och intervjun samt om konfidentialitet och vem som kommer ha tillgång till 

materialet (Kvale & Brinkmann, 2009: 144, 87). Stämningen efter avslutandet av intervjuer 

var positiv i samtliga fall. Vi pratade igenom några saker som dök upp spontant efter 

intervjun, sammanfattade vad som hade sagts och jag frågade om jag får ringa om några 

kompletteringar skulle behövas eller frågor skulle komma upp. 
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Tolkningsmetod  

 

Alla intervjuer spelades in och transkriberades sedan. I transkriberingsprocessen antecknade 

jag även skratt, suck och andra möjliga reaktioner som skulle hjälpa att komma ihåg 

stämningen under en konkret intervju och därmed förbättra möjligheten att tolka även dolda 

meningar. Orden som betonades skrev jag kursivt. I resultatdelen är dessa betonade ord i fet 

stil. I tolkningsprocessen försökte jag ständigt gå tillbaka i minnet till den konkreta intervjun 

för att uppfatta uttalanden på så rätt sätt som möjligt. Enligt Cresswell (2007: 150) är de olika 

stegen som data insamling, analys och rapportering relaterade till varandra och därför kan 

användas samtidigt inom ett forskningsarbete. 

 

Under transkriberingsprocessen skaffade jag mig en bra uppfattning om det insamlade 

empiriska materialet. För att fördjupa mig i materialet ytterligare, läste jag igenom alla 

intervjuer så många gånger det krävdes för att känna att jag har kontroll och strök under ord 

och teman som sedan skulle kodas. Kodningsprocessen var ganska omfattande eftersom alla 

fyra intervjupersoner hade olika erfarenheter och den semistrukturerade intervjun gav dem 

utrymme att uttrycka sig relativt fritt inom dem berörda ämnen. Till en början numrerade jag 

alla rader i varje intervju för sig och skapade en tabell i Excel (Tabell 1) där kolumner var 

intervjupersoner och rader olika koder (teman). Varje gång när en kod identifierades, skrev 

jag radnummer i intervjupersonens kolumn. På så sätt blev intervjuer mycket lättare att arbeta 

med och de mest representerade koderna lätta att identifiera. Många gånger överlappade koder 

då informanter hade till exempel förmedlat olika känslor i samma rad. Ibland tog jag även till 

hjälp minnen från intervjun om tolkningen kändes oklar. 

 

Tabellen nedan visar underlag för resultattolkningen med vissa koder. Detta är bara ett 

exempel, då det fanns fler koder och inte alla tolkades utan var antingen icke relevanta för 

detta arbete eller användes som hjälp för att förstå detaljer.  
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Tabell 1. Utdrag från kodningsdokumentet. 

 

Koder Intervjuperson 1 Intervjuperson 2 Intervjuperson 3 Intervjuperson 4 

Nya relationer 72, 127, 251 50, 206, 256, 270  112-115 
61, 66, 80, 82-83, 

66, 432  

Vänskap med 
någon i samma 

situation 

  58, 61, 67 
114, 119-121, 128, 

130, 313-315  
86-91, 425-426, 

432-434  

Om att träffa en 
ny partner 

179-184, 302, 310, 
316-319 

  
237-239, 260-264, 

275-277 
348-349, 373-376, 

382  

Saknad av gamla 
relationer 

41, 155, 198, 262, 
283 

115-116, 221, 224, 
255, 263  

  272-274 

Ta saker i egna 
händer 

275-277 307, 314, 335-336  174, 181 
54, 57, 220-221, 

223-225 

Att passa in 
182, 317-319, 340-

342 
149 263-264, 276-277 

180, 348-349, 379, 
386 

Identitet, att hitta 
sig själv 

160, 188-190, 338-
342  

150, 227 
184, 189-190, 200, 
203-206, 210-112 

42, 50-52, 260 

Skilsmässor 

smittar 

412-419, 421-426, 
430, 436, 443, 447, 
451, 453-455, 463-

464  

197-199 
134-135, 284, 286-
288, 290-291, 298  

412, 414-415, 417, 
419, 424, 429-431, 

434-437, 439 

Utveckling av 
vänskapsrelatio-

ner 

303-304, 310 274, 307-308, 319  250-252 

255, 257-258, 299-
300, 303-306, 314-
315, 318-320, 344, 
348-349, 373-376, 

378-379  

Hot 
220, 224, 236-239, 

243, 256, 400 
173, 180, 185, 356, 

359 
319-321, 331, 335-

336-340 
185, 195-196, 390, 
400, 404, 407, 410  

 

Etik 

 

Etik spelade en viktig roll under detta arbete. Alla intervjupersoner fick information enligt 

forskningsetiska principer. De informerades om uppsatsens syfte (informationskravet), om att 
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deras medverkan är frivillig (samtyckeskravet), om vem som kommer ha tillgång till 

intervjuer och om att deras personuppgifter kommer vara konfidentiella 

(konfidentialitetskravet) samt om att det insamlade materialet kommer endast användas i 

denna uppsats (nyttjandekravet) (Vetenskapsrådet). 

 

För att ytterligare skydda alla intervjupersoner bestämde jag att utföra analysen utan att 

nämna informanternas kön eller ålder eftersom syftet med detta arbete inte är kopplad till 

dessa egenskaper. Två av intervjupersoner kände varandra och skulle därför kunna identifiera 

varandras uttalanden mycket lättare om kön och ålder skulle nämnas i analysen. Detta tänkte 

jag på även vid urval av citat och det kan ha påverkat arbetets kvalité något. Citaten som 

tydligt visade på könstillhörighet eller var väldigt privata valde jag att utelämna. I ett av fallen 

bad en av intervjupersonerna att inte använda svar på en av frågorna efter intervjun. Orden 

”han” eller ”hon” i citaten har blivit ersatta med ”hen” och alla namn har blivit ersatta med 

”X” eller ”Y”. 

 

Tanken om etik fanns med under hela processen. För mig var det viktigt att inte skapa en 

stressfull intervjusituation, att inte ställa för kritiska frågor, att transkribera och tolka med 

lojalitet mot informanternas muntliga uttalanden. Möjliga positiva effekter av denna uppsats 

kan vara ökad förståelse av skilsmässokonsekvenser (Kvale & Brinkmann, 2009: 79, 84). En 

positiv effekt kan även vara att intervjupersoner som uttryckte att de aldrig hade tänkt på vissa 

frågor fick något bättre förståelse av sin egen situation och kan förhoppningsvis använda 

denna kunskap i framtiden.  

 

Reliabilitet och trovärdighet  

 

Utmaningen med reliabilitet i denna uppsats liknar utmaningar med den kvalitativa intervjun 

överlag. Möjlighet att intervjupersoner skulle svara på annat sätt till en annan intervjuare 

finns. Intervjuerna bestod av många följdfrågor som inte skulle se likadana ut i en annan 

intervjusituation och skulle kunna leda till andra svar. Mycket hög reliabilitet kan vara 

begränsande och motverka kreativitet (Kvale & Brinkmann, 2009: 264). Syftet med denna 

uppsats var att titta på individernas upplevelser. Strävan efter hög reliabilitet skulle innebära 

mer struktur och många unika detaljer, nyanser skulle bli förlorade. Jag försökte höja 
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reliabilitet och trovärdighet med strävan efter en hög transparens genom hela processen. Jag 

bedömer även att det insamlade materialet är ärligt, äkta och återspeglar intervjupersonernas 

verklighet. Resultaten av denna studie kan ses enbart som erfarenheter av enstaka individer 

och kopplingar till hela samhället kan inte göras.   

 

Definitioner 

 

I denna uppsats benämner jag informanter som singlar eller singlar med barn. Med denna 

benämning menas det kvinnor och män som har ingått i en stabil heterosexuell relation och 

skaffat barn i denna relation. Sedan har personen separerat eller skilt sig och lever numera 

med sitt/sina barn fulltid eller har delad vårdnad. I urvalet ingick fyra personer, två män och 

två kvinnor i olika åldrar och bostadsort. Inom ramen för detta arbete gör jag ingen skillnad 

om personen har varit gift eller levt i ett samboförhållande. Det är faktum att personen har 

haft en stabil relation och skaffat barn i relationen som är viktig. Därför förekommer det ord 

separation, skilsmässa, separerad, skild som synonymer. Med parrelationer i denna uppsats 

menas relationer där en singel har relation till både kvinnan och mannen i ett par, eller att de 

umgås som ett par med personen som är singel. Med egna vänner avses personer som 

informanter har känt redan innan äktenskapet eller skaffat på egen hand under äktenskapet 

utan att ha utvecklat parrelationer med denna person.  

 

Resultat  

 

Vänskapsrelationer, sociala nätverk och identitet 

 

Sammanfattningsvis visar intervjuerna att informanternas sociala liv hade utvecklats i egna 

unika riktningar och bekräftar tidigare resultat att uppbrottet innebär olika förändringar för 

olika individer (Pett, 1982: 15) och att större eller mindre förändringar i en individs 

vänskapskrets alltid inträffar (McKenry & Price, 1991). Informanternas nya sociala nätverk 
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efter skilsmässan utgjordes av kvarvarande och nybildade relationer (jfr. Greif & Holtz Deal, 

2012), men sammansättning av gamla och nya relationer såg väldigt olika ut beroende på 

informanternas situation och behov. Medan en av informanterna inte kände något behov av att 

skapa nya relationer, var nya relationer väldigt viktiga i bearbetningsprocessen för en annan. 

Det kan ses som stöd till Saunders (1983) forskning om betydelsen att skapa nya kontakter 

efter skilsmässan för att ersätta förlorade vänner. 

 

Analysen av mina intervjuer visade att skilsmässa påverkar relationer med egna vänner på 

olika sätt och här kan bland annat en individs bakgrund, personlighet, värderingar och behov 

spela en stor roll. Informanterna hade ofta märkt positiva förändringar i relationer med sina 

vänner och kände att vänskapen hade stärkts. En av singlarna hade märkt att det fanns mycket 

mer tid efter skilsmässan att umgås med sina vänner, brist på egen tid och ork hade tidigare 

varit begränsande faktorer för det sociala livet. I det nya singellivet visade det sig att socialt 

umgänge var väldigt viktigt för att slippa ensamhet och även dela sin fritid med personer i 

liknande situation.  

 

En annan informant som alltid hade varit väldigt mån om sina vänner upplever att vissa 

vänskapsrelationer efter skilsmässan har blivit intensivare. Att vänner söker kontakt och har 

även visat stor ödmjukhet och förståelse, varit omhändertagande. Vänskap med vänner 

kopplade till olika intressen är oförändrade och förhållanden med gamla vänner fortsätter som 

vanligt och jag märker att det är väldigt viktigt för informanten. 

 

”… vi alltid följt varandra oavsett om man är skild eller man är gift eller så, så är det bara vi 

fyra, men vi håller ju fortfarande ihop, har samma traditioner, eller så och så vill man ju 

träffas.” 

 

I ett annat fall kände informanten att relationen med en allra bästa vän alltid har varit 

oförändrad oavsett vad som händer. Men andra vänner var inte lika bra på att visa förståelse 

och tänka på informantens situation. Anledningen till det kan vara att informantens vänner 

lever väldigt mycket i sina ”perfekta” parförhållanden, ofta med små barn, och verkar glömma 

sina vänner: 

 

”De bara antar att jag mår bra o har det bra o är ute typ och har det roligt, så är det inte alltid, 

man sitter ju faktiskt ganska mycket själv. Men det glömmer de nog lite bort för att de lever i sin 

lilla bubbla med sin familj.” 
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Det finns besvikelse över vännernas agerande, men informanten visar förståelse att alla har 

fullt upp med sina egna liv och funderar på att berätta för sina vänner om känslor som att bli 

bortglömd väcker och hoppas på förändring för att vännerna betyder väldigt mycket. 

 

En annan informant har medvetet valt att behålla bara några få utvalda vänner som har gett 

mycket stöd i bearbetningsprocessen efter skilsmässan. Informanten kände ett stort behov av 

självutveckling och av att förstå vem man är. Valet av vänner var väldigt viktig del under 

denna tid. Som citatet nedan visar, var skilsmässan det som utlöste denna process, även om 

behovet av en inre resa nog hade funnits redan tidigare. 

 

”Det är lite grand så här tror jag att jag har överlag skiftat lite vänner som helhet, oberoende 

av separationen utan snarast som ett resultat av den inre resan som separationen utlöste.” 

 

Det fanns flera kriterier hur vänner valdes och målet var bland annat stöd, äkthet i relationer 

och självutveckling. Informanten gick väldigt mycket på känsla i val av sina vänner och är 

inte helt säker att det blev rättvist i alla fall, men ångrar inte sina beslut och tycker att stödet 

har varit helt fantastiskt och vänskapsrelationerna har blivit mycket starkare. 

 

”… jag har upptäckt nya saker hos alla egentligen kan man ju säga, kommit närmare alla.” 

 

De utvalda vännerna som har fått vara med i denna process har olika egenskaper som 

informanten har uppskattat och just deras olika personligheter och styrkor har varit ett bra 

stöd. Även om informanten inte sägs ångra sina val när det gäller bortvalda vänner så kommer 

det fram uttalanden som visar på viss ånger. 

 

”Jag tror att jag höll det lite för smalt egentligen och det finns några stycken som jag gärna 

skulle vilja ta upp kontakt med som jag inte har förmått att göra.” 

 

Under intervjun framkommer det upprepade gånger att allt har sin tid och det gäller även 

vänner, det kan behövas drastiska förändringar i vänskapskretsen i kriser som skilsmässa.  

 

Resultaten av denna studie ger även delvis stöd till forskningen om att en nyseparerad person 

kan av olika anledningar välja isolera sig (Spanier & Casto, 1979), för dessa informanter har 
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anledningar varit viljan att vara ensamma för att reflektera, hitta sig själva, känslan av att inte 

passa in och känslan av misslyckande. Isoleringen inträffade mest i början av singellivet i 

samband med anpassningsprocessen och känslor som den framkallade.  Skilsmässan kunde 

utlösa många blandade känslor som tvivel, sorg, förvirring, rädsla, glädje och befrielse. Dessa 

känslor ledde till att en informant kände behov av att vara ensam ett tag och minskade sitt 

sociala umgänge med vänner. 

 

”… det fanns ett behov också att vara själv att det bara följde jag igenom situationen…” 

 

”… vännerna var så där väldigt så: ”Aa, men du måste ju komma ut, du måste träffa nya 

människor, du måste vara på, du måste gå på gymmet, måste vara på samma plats och så att 

man känner ingen dig så här. ” Men det var inte så utan det blev nästan åt andra hållet...” 

 

Vissa relationer visade sig vara oförändrade efter skilsmässan. Som till exempel relationer 

med arbetskamrater, starka vänskapsrelationer, familjerelationer och relationer med vänner 

som är knutna till hobbys. I denna fråga utvecklades det aldrig någon diskussion och därmed 

finns det inte mycket att redovisa.  

 

Alla förändringar som en skilsmässa innebär leder till nya sociala kontakter eller vänner som 

passar in i det nya livet. Intervjupersonerna i denna undersökning berättade om betydelsen av 

det sociala livet som inte längre handlar om parförhållanden utan mer om ens individuella 

intressen. Ett par singlar uttryckte väldigt tydligt att det är viktigt med att gå ut regelbundet 

och på så sätt träffa nya människor. Ibland kan det handla om dejting, men ofta bara för att 

träffas och ha kul, känna att man är med på något sätt. Och i dessa fall uppskattar 

informanterna enormt mycket sitt nya sociala umgänge som räddar från ensamhet, ger mycket 

glädje och uppmuntran. De nya singelvännerna blir då en viktig del av ens liv och man vill 

inte förlora dem. 

 

”… jag umgås inte med många människor o grejen är att vad händer då om mina 

singelkompisar blir par? ” 

 

”… och så och nu har hen blivit par o liksom a, men hen finns inte där, vad händer när min 

partykompis försvinner liksom? Faan, då är jag ensam kvar typ!” 

 



 

 

21 

Citatet ovan visar tydligt att det inte finns en förhoppning att fortsätta umgås om 

singelkompisen hittar en ny, det har informanten upplevt tidigare och tror inte på sådant 

umgänge längre. 

 

Det är inte bara fester som enar utan det är även gemensamma erfarenheter och förståelse för 

den andres situation som har stor betydelse. Detta ger stöd till McKenry & Price (1991) studie 

som visar att separerade personer ofta föredrar att umgås med personer som har liknande 

erfarenheter (McKenry & Price, 1991: 17). Förlust av parvänner kan göra att singlar inte 

känner sig riktigt sedda och förstådda, därför är det viktigt med en vän i samma situation som 

man kan vara sig själv med i glädje och sorg.  

 

”Det är ingen som vet hur det är att vara själv, att vara med små barn. X kan ju relatera så 

därför har vi väldigt, väldigt mycket att prata om, vi har ju… förbannad över ex, så, ja du vet 

/skrattar/. Ja, jo men, jo men faktiskt, för det har man ju inte med de här andra vännerna, de 

förstår inte hur det är, överhuvudtaget, det gör de inte.” 

 

Även egna intressen kan leda till nya vänner. En av informanterna kände behov att förändra 

sitt liv och på så sätt träffade väldigt många nya vänner genom aktiviteter och olika kurser 

inom självutveckling. Dessa nya vänner har hjälpt informanten med många nya insikter och 

utvidgandet av vänskapskretsen med många intressanta personligheter. 

 

”… det har varit väldigt mycket människor från tvärsnitt i samhället på nåt sätt som har av en 

eller annan anledning funnit behov av att upptäcka sig själva, göra nån slags inre resa, nästan 

alltid utlöst av en inre kris, tyvärr.” 

 

Här finns det stöd till Krumrei m.fl. (2007) forskning som visar att nätverks relationer 

påverkar anpassningen särskilt bra på grund av det stöd som individen får i form av 

uppmuntran och emotionell support och att individuella sociala relationer spelar en viktig roll 

för en positiv anpassning till det nya livet och skyddar individen från problematiska 

skilsmässokonsekvenser samt bidrar till välmåendet. I denna process har informanten även 

återupptäckt en gammal vän som tidigare inte passade in i det framåtsträvande livet som 

informanten levde och kunde inte se den ”genuina värmen” som vännen har. 
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En av singlarna var inte så intresserad av att skaffa nya vänner eftersom de gamla kontakterna 

fungerade så bra. Informanten hade i många år vårdat förhållanden med sina vänner 

oberoende livssituation. 

 

”… jag har många vänner och jag är jätteduktig att hålla kontakter med mina vänner. Aa och 

alltid gjort det, även om man varit separerad eller inte…”  

 

Många av informantens vänner var mindre inblandade i paraktiviteter, trots att även de hade 

förhållanden. Vännerna hade fokuserat på att göra saker ihop, de hade genom åren åkt på 

gemensamma resor, haft traditioner och delat olika intressen. Bland vännerna fanns även de 

som hade separerat själva och med det kom förståelse för informantens situation och stöd. 

Även om informanten uttryckte önskan att hitta någon att skaffa en relation med så fanns det 

en viss oro att den personen måste passa in den stora vänskapskretsen. 

 

”… hur skulle den nya kärleken passa in bland de gamla vännerna? Hur skulle det här funka 

liksom? Och samtidigt så blir det ju också så att hur skulle jag funka i hens bekantskapskrets?” 

 

Nästan alla informanter hade tankar om sin identitet efter seperationen. Det handlade både om 

att hitta tillbaka till den gamla identiteten (Gregson & Ceynars, 2009) och att hitta sitt nya jag. 

Denna process visade sig spela en viktig roll i utformandet av nya sociala nätverk, val av 

vänner och intressen. Tidigare forskning om identitet handlade enbart om kvinnor, men 

intervjuerna i denna studie visade att även män hade ett stort behov av att hitta sig själva efter 

skilsmässan. Ett mångårigt förhållande som resulterar i skilsmässa kan göra att man börjar 

tänka kring sin identitet. Vilka tankar och intressen är ens egna? Eller har de formats genom 

den andra partnern och relationen? Intervjuer visade tydligt att nya förutsättningar och 

självuppfattning påverkar informanternas umgängeskrets och tvärtom. 

 

En av informanterna, som jag skrev tidigare, valde att göra en omvandlande resa och har lärt 

mycket nytt om sina känslor och prioriteringar. Under denna resa har det väckts inte bara 

positiva tankar utan även självkritik och förmågan att se sin omgivning på ett klarare sätt: 

 

”Jag funderar kanske på relationer till andra och… må hända då snarare lite kritik då om mig 

själv så. Jag hade inte liksom tillgång till det här registret, mitt egna register tidigare tror jag, 

hade inte tillgång till mina känslor fullt, absolut inte i närheten av vad jag har nu och… jag 

håller fortfarande på att lära mig att försöka följa mina känslor…” 



 

 

23 

 

Det nya sättet att tänka och vara på hade gjort att många vänner från äktenskapstiden inte 

längre passade in. 

 

En annan informant först förnekade att det fanns behov att förstå vem man är för att sedan 

med minnen och funderingar komma fram till att det tidiga och långa äktenskapet har haft stor 

påverkan på den personliga utvecklingen. Informanten sade till exempel senare: 

 

”… hade jag varit en annan människa…”  

”… jag vet ju mer nu vem jag är.” 

 

Informanten anser även att självkännedomen är en förutsättning för att få saker som man vill. 

I denna process har umgänget med gamla vänner väckt tankar och lett till bättre förståelse av 

sig själv, hjälpt att hitta tillbaka till den gamla identiteten samt forma det nya jaget. 

 

Även hos nästa intervjuperson har skilsmässan väckt funderingar om vem man är och vad det 

är man vill uppnå med sin nyvunna frihet, har det varit värt det? Funderingar innehöll rädsla 

för det okända, för framtid och tvivel om sina beslut. Var det den gifta identiteten eller 

singelidentiteten som var den äkta? Genom denna process har informanten hittat sig själv och 

lärt sig vem hen är på egen hand, samt uppskattar den ökade friheten. 

 

”… samtidigt så har man hittat sig själv så får man också andra värderingar. Och ser man så 

att man det som jag saknade är väl inte kanske allt då, men det finns också många andra bitar 

som man kanske inte såg från början, som man inte gillade eller man jämkade…” 

 

Informanten tyckte även att det nya livet gör att man kan lätt bli egocentrisk. Det blir svårt att 

välkomna nya relationer eftersom hen upplever sin omgivning som bekväm och trygg. Det 

ställs höga krav på anpassning om nya relationer skulle uppstå. 

 

”…man blir ganska mycket ego efter ett tag. Att det är min värld liksom som… och det är därför 

kan det kanske bli svårt att träffa någon annan efter ett tag, man blir så egocentrisk… Jag har 

mina vänner och jag har mina barn liksom, så få vara någon i så fall som passar in i de här 

ramarna.” 

 

Den sista informanten är säker på att skilsmässan har lett till bättre självinsikt och uttrycker 

stolthet över sin styrka: 
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”… jag blivit starkare utav det här, man är ju mest själv och då måste man klara av mycket mer 

för at det är bara du…” 

 

En annan positiv förändring är att informanten har börjat träna och tänker mer på sitt utseende 

som har lett till viktnedgång och bättre självförtroende.  

 

Intervjuerna visar även att det finns stöd till Clarke-Stewart & Brentano (2007) forskning om 

att det är både nybildade och kvarvarande relationer som utgör grunden för singlarnas nya 

sociala nätverk. Sammansättning av vänner var som sagt olika, men alla singlars sociala 

nätverk hade förändrats sedan skilsmässan. 

 

Relationer med parvänner 

 

Denna studie ger bra stöd till Greif och Holtz Deal (2012) forskning som visar att relationer 

med par sällan går att rädda och att informanterna ofta fortsatte umgås med bara en individ 

från paret, den som har samma kön eller den man känt längst. Däremot visade det sig vara 

nästan omöjligt att behålla kontakten med hela paret.  

 

En av singlarna hade svårt att förklara en av sina gamla vänners beteende då vännen var 

väldigt bestämd i frågan om vem i familjen informanten fick umgås med.  

 

”Och då tyckte jag att det var lite konstigt, för att jag tycker jag är ju bjuden hem till X familj, 

då ska vi väl vara allihopa, för att jag ser ju inte det som ett problem. Men då är det väl lite att 

X då tyckte, då hade inte Y nån att prata med, men jag kan ju lika gärna prata med Y /skrattar/ 

som jag pratar med X för att jag känt dem så pass länge.” 

 

De genomförda intervjuerna visade att relationer med parvänner har förändrats på olika sätt 

sedan skilsmässan. Informanternas liv var väldigt olika innan skilsmässan och är det även 

efter. Grunder för parrelationer läggs under äktenskapet när man umgås med andra par. För 

vissa betyder dessa relationer enormt mycket och andra känner inget behov av dem. 

Informanter i denna undersökning hade väldigt olika erfarenheter av parrelationer. En av 

informanterna hade aldrig utvecklat betydande parrelationer i sitt mångåriga äktenskap. Detta 

berodde bland annat på att paret hade tillbringat några år i ett annat land och en av dem inte 
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var född i Sverige. I detta fall hamnade ansvaret för den sociala biten på den ena partnern och 

det upplevdes mest som en börda. En annan anledning var att de aldrig hittade par som båda 

fungerade bra ihop med och tendensen ofta var att mannen pratade med mannen medan 

kvinnan umgicks med kvinnan. Det ledde till att nästan inga relationer som fungerade ”över 

könsgränser” växte fram. Det som också komplicerade umgänget med andra par var att de 

fick barn tidigare än sina vänner, dessutom var deras vänner ofta fortfarande singlar och hade 

helt andra intressen. När skilsmässan blev ett faktum så fanns det inga par som de delade 

något betydligt med och som det skulle vara svårt att förlora. Istället delade de upp kompisar 

könsmässigt och fortsatte umgås med vissa av dem även efteråt. Informanten upplever ingen 

saknad av att umgås med par, snarare tycker hen att det kan vara svårt.  

  

”…, men om vi skulle bli ihop… och då ska vi grilla hos de och då kan jag tycka att fan va 

jobbigt!”  

 

En av singlarna hade haft väldigt starka relationer med andra par och det är det som hen 

saknar mest från äktenskapet. Det var många aktiviteter som delades med parvänner, till 

exempel semestrar, barnaktiviteter, picknickar, middagar. Dessa aktiviteter har i princip 

försvunnit och informanten tycker att det är även barnen som har påverkats negativt eftersom 

de har förlorat några av sina vänner. Informanten kan inte riktigt förklara varför hen inte 

längre är lika välkommen eller att det har blivit så att hen bara får umgås med halva paret av 

samma kön. Men samtidigt visar hen förståelse och ser en del av förklaringen i att det är så 

man gör och tänker för att så gjorde informanten själv innan separationen. 

 

”… man vet ju själv hur man gör… Det är nära vänner som också har skilt sig…, man bjuder 

inte in en person och sen ett annat par så att det skulle bli udda då, jag vet inte varför, men det 

är ju nånting sånt som pågår.” 

 

Informanten tolkar förändringar i sina parvänners beteende även som att de känner sig 

obekväma och inte vet vad man skulle prata om eller hur man skulle hantera situationen om 

det separerade paret skulle bjudas på samma middag. Detta trots att informanten själv inte har 

några problem med sådan situation. 

 

Denna känsla har även en annan informant som har förlorat alla parvänner och också känner 

saknad, mest av traditioner, födelsedagar, att ha roligt ihop. Informanten är väldigt förvånad 
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att man som singel inte är välkommen på partillställningar och har inte kommit på någon bra 

förklaring till detta.  

 

”Mig spelar det ingen roll om det är tio par i ett rum och jag är ensam själv, för att jag tycker 

att så länge det är mina vänner, så måste jag inte ha massa singlar runt mig! … jag trivs bra i 

alla sammanhang och ibland kanske mina kompisar glömmer bort det, det är ok för mig att vara 

med och vara själv.” 

 

En av informanterna upplevde att paren inte har förändrat sitt beteende när det gäller att bjuda 

in en singel, men informanten har valt att tacka nej till inbjudningar varje gång så att många 

vänner har gett upp så småningom. En anledning till det var att informanten kände sig 

misslyckad på grund av det spruckna äktenskapet.  

 

”… jag skulle antagligen kunna ta upp pargrejen, men jag tror bara inte att jag orkade det 

tidigare o det är liksom i kombination av att man känner sig, det är inte så att jag har blivit 

bortstött av någon av dem alls, men man känner sig också lite misslyckad själv, i högsta grad 

misslyckad själv att det gått åt skogen på något sätt…” 

 

Informanten upplevde ett stort behov av att begränsa antal vänner. Den svåra skilsmässan som 

resulterade i ett starkt behov av självutveckling förändrade även urval av vänner. Informanten 

har bra relationer med minst ett par och planerar att ta upp fler vänskapsrelationer med par när 

det känns rätt.  

 

Flera gånger under intervjuerna kom det fram tankar att relationer med par kommer att 

komma tillbaka igen när informanterna träffar en ny partner. Det finns en nästan självklar 

känsla att man måste vara två för att passa in och att när man nu är två så umgås man också 

med två. 

 

”… det är nästan så att man skäms att säga det, men det känns skulle kännas skönare att ta upp 

den relationen igen med en ny …” 

 

Sammanfattningsvis hittar jag nästan ingen stöd till Clarke-Stewart & Brentano (2007) 

forskning om att parvänner försvinner för att slippa välja sida. Oftast var det inte sidovalet 

som avgjorde umgängesmönstret. Snarare var det gamla vänskapsband som gjorde att vänner 

stödjer vänner utan att ifrågasätta. Forskning om sidoval kan förefalla mer relevant i fallen när 
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en av parterna har varit otrogen. Den ”moderna” skilsmässan handlar dock ofta om att man 

glider isär, utvecklas åt olika håll och ser ingen möjlighet eller behov att kämpa för att stanna 

ihop. Den personliga utvecklingen, lyckan och individuella målen blir viktigare och kan 

prioriteras.  

 

I ett av fallen var det dock tydligt att vänner hade valt sida. Inte bara vänner av samma kön 

eller ens egna vänner från början, utan nästan alla. Detta på grund av särskilda anledningar till 

skilsmässan då en av parterna bar mycket skuld och det var nästan omöjligt för omgivningen 

att stödja detta beteende. Informanten tyckte dessutom att en förstärkande faktor till det 

tydliga sidovalet var deras olika personligheter och att en bra social kompetens kan hjälpa att 

vinna vänner. 

 

En överraskande viktig roll i umgänget mellan singlar och parvänner spelade initiativlöshet. 

Singlar upplevde att det alltid är de som måste ta initiativ för att träffas. Även om parvänner 

kan tycka att de är snälla som uppmuntrar till träff, så händer det ofta på liknande sätt: 

 

”… ”ring om du går ut och om du vill gå ut o ta en öl”… och det är ju så jättelätt att bara lägga 

bollen i knät på mig, att jag ska ringa och så. ” 

 

Singlar kände sig ofta besvikna eftersom vänner i par sällan tog initiativ att träffas. Och som 

nyblivna singlar ville de inte vara för mycket på. Ibland kände de sig sårade, ledsna, 

misslyckade och ville bli sedda, ihågkomna och behövda. Då kan det vara svårt att ta kontakt 

med vänner som fortfarande har sin familj kvar och lever i tvåsamhet. Här spelar även 

integritet och stolthet in, att visa att man som singel är stark ensam samt har det bra är viktigt. 

Det är ett helt nytt sätt att leva och ofta kan det vara svårt att veta hur man ska leva singellivet, 

hur man ska vara för att passa in i den nya världen och för att par inte skulle tycka synd om 

en. 

  

”… och så försöker man hitta nån roll som passar in som singel liksom, att man ska vara lite 

tuffare, lite coolare och ha det så där bra.” 

 

Och det finns många tankar om vad det är som har hänt med vänner som man ofta känt länge, 

vad det är som inte går att förstå. Det visade sig vara ett känsligt ämne, nästan som att man 

förlorar sitt värde i parvärlden bara för att man blivit singel.  
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Informanter hade svårt att hitta anledningar till vad det är som förändrar relationer med 

parvänner så radikalt, men känslan att inte passa in förekom ofta. En orsak till det kan vara att 

parens och singlars intressen blir olika med tiden. Genom att paren fortsätter med sina 

paraktiviteter tappar singlarna tillgång till senaste nyheter inom parvärlden (Good, 1956) och 

därmed även intresset och behovet att vara med i samma utsträckning (Greif & Holtz Deal, 

2012). Alla informanter hade andra intressen, gamla eller nya, som gav tillträde till andra 

sociala nätverk och relationer än bara parvärlden. Dessa nya relationer var ett stöd i 

övergångsprocessen (Krumrei m.fl., 2007) och därmed kan behovet av parvänner ha minskat 

något. Informanternas känslor var blandade, saknaden av det gamla umgänget och lättnaden 

att slippa det, känslan av utanförskap och glädjen över den ökade friheten.  

 

Smittsamhet och hot 

 

En av anledningarna till varför singlar inte passar in i parsammanhang eller snarare blir 

obekväma kan vara att de ses som ett hot för parförhållandet. Hot på flera sätt. Inte alla 

informanter hade tänkt på denna möjlighet, men när jag ställde frågor så kom det fram olika 

exempel och tankar om att det ofta kunde finnas anledningar till oro från personer i 

förhållanden. En del av de förändrade relationerna med par kan förklaras med att par kan 

känna sig hotade av den nya singelvännen (jfr. Clarke-Stewart & Brentano, 2007). Singlar 

själva kan tycka att det är bara underhållande att få uppmärksamhet från det motsatta könet, 

medan paren runt om kring kan tycka att de är en källa till skilsmässosmitta (symbolisk hot) 

samt sexuellt hot (jfr. Goode, 1956).  

 

Det enklaste hotet är att singlar stjäl uppmärksamhet från andra av samma kön och det kan 

bidra till att det blir ännu svårare att umgås två plus ett. Singlarna hade märkt att det är ganska 

vanligt att de får känslan av att någon annans partner tycker om dem speciellt mycket. Efter 

separationen har de ofta märkt extra mycket uppmärksamhet från personer av det motsatta 

könet som ingår i ett förhållande. Men trots detta har nästan ingen tänkt att de kan upplevas 

som ett sexuellt hot. Anledningen till detta kan vara att även om man ingår i ett parförhållande 

så kan en liknande situation uppstå.  

 

”… bara för att man är par så blir man inte ovetande om omvärlden, har man nån som man har 

en connection med då har man det! Och det är alltid ett hot, så är det ju!” 
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Dessutom uttrycker singlar respekt och lojalitet mot sina parvänner och har därför även svårt 

att se sig själva som ett hot, de har sina värderingar oavsett om de lever i par eller ensamma. 

Två av singlarna hade även märkt ändrat beteendemönster från det motsatta könet just på 

grund av separationen. 

  

”Och då gick det ju som en löpeld att X föräldrar var skilda, då såg jag ett annat mönster, ett 

annat beteende på hen.” 

 

I denna studie var alla informanter av samma åsikt att skilsmässor smittar och det fanns 

många likheter till forskningsrapporten ”Breaking Up is Hard to Do, Unless Everyone Else is 

Doing it Too” (McDermott m.fl., 2009). Det kan delvis förklaras med all uppmärksamhet i 

medier och att informanter hade egna erfarenheter. Paren som själva har funderat på 

skilsmässa verkar bara behöva lite uppmuntran och försäkran för att ta steget själva. 

Intervjuerna visade att alla singlar hade antingen varit inblandade i denna process eller ansåg 

att smitsamhetsrisken definitivt finns.  

 

En av informanterna hade väldigt tydligt blivit inspirerad när två av dennes bra vänner 

berättade att de har tänkt skilja sig, det inträffade på en och samma kväll. Informanten berättar 

om sina känslor då: 

 

”… jag ska bara erkänna en sak, det var att jag och X ska separera. O då var ju, det var också 

det perfekta förhållandet, så man satt och tappade hakan liksom. /suck/ Aha, ok, o då visste jag 

att jag inte hade berättat för någon annan, men jag visste ju mina egna tankar att jag var ju på 

väg att separera själv… det var lite så där att man pratar ibland om att skilsmässor smittar och 

det var /skrattar/ det var verkligen, det var lite så att ok, kan de så kan jag.”  

 

För denna informant spelade den kvällens händelse en avgörande roll för att ta upp 

diskussionen hemma och senare separera. Kompisarnas mod smittade av sig och gav en 

känsla av gemenskap, att det även finns andra perfekta familjer som separerar. Det var som 

någon slags befrielse att man inte är annorlunda och de andra har separerat före. ”Kan de så 

kan jag” kan vara en bra sammanfattning av känslan. 

 

Två andra singlar uttryckte möjligheten att deras skilsmässor kan ha påverkat något par i 

omgivningen så att det har lett till separation. De ser sin inblandning som indirekt och 
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implicit, mer genom att paren som också separerade kunde relatera och se likheter mellan 

informanternas situation och deras egna. 

 

”… jag tror att X föräldrar kan mycket väl vara en spridningsrisk, inte för att vi stod varandra 

väldigt nära, men de såg att det hände… o att det verkade funka.” 

 

Liknande process som med första informanten ovan, spridning av tanken ”kan de så kan jag” 

och känslan av större social acceptans. Denna smittsamhet kan i mina ögon vara problematisk 

då nyseparerade singlar kan se glada ut utifrån och omgivningen har inte tillgång till alla 

problem och inre känslor som singlar bär på. En av informanterna som drogs med i denna 

process verkade ha många blandade tankar som väcktes på grund av detta steg. Har det varit 

värt det? 

 

Bland de olika sociala processerna som kan göra att par känner sig hotade av den nya 

singelvännen (Clarke-Stewart & Brentano, 2007:22) kan singlarnas nya intressen och friheten 

spela en viktig roll. Intervjuerna visade att singlarna uppskattar sin nya frihet och ofta kände 

sig låsta i sina tidigare förhållanden. Även den nya, ofta starkare identiteten kan upplevas 

hotande för gifta vänner som möjligen själva upplever att de saknar ett eget utrymme. 

 

Diskussion 

 

Det sker onekligen många förändringar i människors liv efter en skilsmässa. Både positiva 

och negativa, ofta är de starkt sammanflätade och svåra att identifiera var för sig. Vad är det 

som är mer värdefullt och viktigt i livet? Kan friheten man erhåller efter en skilsmässa 

kompensera för ensamhet och saknad av familjetrygghet? Förändringar i en individs sociala 

liv kan inte ses som avskilda från andra förändringar som inträffar under denna period. Det 

ständiga letandet efter rätt identitet för att passa in i omgivningen (Bauman, 2001) blir 

särskild krävande och kan skapa osäkerhet och rädsla för det okända. Individen måste 

plötsligt hitta en ny plats i samhället och spelreglerna har förändrats, omgivningen och 

attityder har förändrats. Besluten som man tidigare kunde ta tillsammans läggs på ens egna 

axlar. Alla människor är olika och även omständigheter runt omkring. En ökad beslutsfrihet 

kan därför kännas som en spännande utmaning och euforiskt frihet för vissa och en tung börda 
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för andra, eller båda samtidigt.  Början på ett singelliv med alla dess utmaningar kan ses som 

en möjlighet att utveckla sina egna intressen och livsprojekt (jfr. Beck & Beck-Gernsheim, 

2002) då det äntligen finns frihet och utrymme för egna aktiviteter och man nästan förväntas 

att bli en starkare individ med ett spännande liv. Det är som att samhället kräver ännu mer 

från en person som har blivit singel, allt ska fungera felfritt trots helt nya förutsättningar.  

 

Individualisering ställer höga krav på familjer (Beck & Beck-Gernsheim, 2002) som försöker 

skapa en balans genom ständig planering och gemensamt beslutstagande. Samhällets 

förväntningar på utveckling av familjemedlemmars individuella projekt kan då vara 

ytterligare en utmaning som kan leda till skilsmässa vilken befriar individer från den 

gemensamma kampen och lämnar mer plats för individuell utveckling, skapande av ens egen 

identitet. Men att skapa ett nytt liv är en krävande process som inte bör underskattas, även 

friheten har sitt pris. Till exempel kan frihet innebära kan innebära svagare band till andra 

människor för att undvika att anpassa och binda sig. Men resultaten i denna studie visar att 

friheten även leder till starkare vänskapsband och starka nya relationer som växer fram efter 

skilsmässan.  Det finns behov av nära relationer och längtan efter tvåsamhet trots den 

uppskattade friheten.  

 

Individualisering kan ha både försvårat och underlättat övergången till singellivet. Det kan 

vara svårt för en nyseparerad person att leva upp till samhällets krav på en positiv individuell 

utveckling, hitta sin nya identitet och smälta in i den nya situationen. Samtidigt kan 

individualiseringen ha bidragit till att singlar ofta har lättare att hitta personer med liknande 

erfarenheter och intressen, bildandet av nya sociala nätverk har underlättats på grund av ökad 

antal skilsmässor. Det förändrade sociala klimatet som ökning av skilsmässor har skapat med 

hjälp av snöbollseffekten (Beck-Gernsheim, 2002) kan ha underlättat för många singlar att 

hitta nya vänner i liknande situation samt skapat bättre möjligheter att hitta en ny partner. Det 

är inte konstigt att vara singel längre, prioriteringar av egna livsprojekt är fullt acceptabelt och 

modernt även när det gäller kvinnor. Men som tidigare forskning och resultatdelen visar, 

uppfattas en skilsmässa som ett misslyckande av omgivningen, öppet eller dolt. Även 

individer själva kan se på sin separation som ett personligt misslyckande. Det kan göra att en 

singel hamnar i en komplicerad situation när det handlar om att hitta sin nya identitet, plats i 

samhället och att omdefiniera sina sociala relationer. Vad är det som förväntas av en? 

Oklarhet om hur andra människor uppfattar en kan vara påfrestande och försvåra 

anpassningsprocessen. Utåt sett är skilsmässa socialt accepterad i relativt hög grad, samtidigt 
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som skilda individer upplever minskning av sitt eget värde och förändrad attityd från 

omgivningen. Kanske är det så att trots det höga antalet skilsmässor förlorar de skilda sin 

status och samhället har inte hunnit med att acceptera skilsmässor fullt ut.  

 

Relationer mellan par och singlar är ofta komplicerade, men precis som i alla relationer krävs 

det insats och vilja från bada sidor. I denna studie har den försvårande faktorn från singlarnas 

sida bland annat varit stolthet, integritet och sårade känslor. Från parens sida har 

initiativlösheten och rädslan att inte kunna leka tre bidragit till svårigheter i relationer. Arbetet 

med uppsatsen har även övertygat mig att skilsmässosmittan och singlar som hot spelar en 

viktig roll i relationer mellan singlar och par. Vi kan även se på singlar som hot samt 

smittsamheten från individualiseringsperspektiv om vi till exempel utgår ifrån att det finns grund 

för Baumans (2001: 155-157) syn på individer som ser på relationer som något ersättningsbart 

och är rädda att missa nya chanser.  

 

Individualisering kan delvis förklara familjeutveckling, individers beteende och 

samhällsutveckling. Men bara i stora drag och inte på individnivå. Denna insikt bekräftar att 

kritiken mot individualiseringsteorier angående brist på empirisk forskning (Smart, 2013) 

stämmer då teorierna är mer övergripande och mindre konkreta. Fokus i denna uppsats har 

varit att studera enskilda individers upplevelser och erfarenheter. Sökandet efter en ny 

identitet, behov av frihet och egna livsprojekt kan lätt kopplas till individualisering, men inte 

de komplicerade förändringarna i singlarnas sociala nätverk. Det finns nog inga teorier som 

kan förklara alla förändringar då det finns unika omständigheter för varje individ.  

 

Den tidigare forskningen hade som redan diskuterat en del brister, men valdes på grund av 

dess relevans till det valda ämnet och på grund av brist på annan relevant forskning. Men trots 

forskningens ålder och olika ursprungsländer hittade jag stöd till förvånansvärt många delar 

av den. Som till exempel skilsmässosmittan (McDermott m.fl., 2009) och svårigheter att 

upprätthålla relationer med parvänner (Greif & Holtz Deal, 2012). Även forskningen om 

kvinnors identitetsförändringar fick stöd och som väntat stämde in på män i lika stor 

utsträckning. Identitet spelade en viktig roll för båda män och kvinnor i anpassningsprocessen 

efter skilsmässan och påverkade singlarnas sociala liv. Trots det stöd som den ofullständiga 

tidigare forskningen fick, skulle uppsatsen blivit mer detaljerad och adekvat om jag hade haft 

tillgång till nyare forskning samt hade mer kunskaper om den svenska situationen. Jag anser 

att det finns ett stort behov av forskning om skilsmässokonsekvenser då antal skilsmässor 
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ökar ständigt och fler individer berörs. Skilsmässor påverkar hela samhället och individernas 

sociala liv på många olika sätt.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 
 
Frågeställning 

 

Vilka skillnader i sociala livet har singlarna märkt efter skilsmässan?  

Frågor: 

- Beskriv vilka förändringar i ditt sociala liv du upplever sedan skilsmässan? 

(exempelvis på middagar, sättet att umgås…) 

- Hur upplever du nuvarande relationer med parvänner från tiden när du var gift? 

Följdfrågor. 

-  Hur upplever du nuvarande relationer med egna vänner från tiden när du var gift? 

Följdfrågor. 

- Har det uppkommit nya relationer? Hur har de startat (t.ex. genom olika aktiviteter, 

dejting, genom bekanta?) 

- Finns det något som inte har förändrats? 

 

Frågeställning 

 

Vad kan anledningar till dessa förändringar vara?  

Frågor: 

- Hur tänker du kring förändringar i vänskapskretsen? 

http://www.expressen.se/halsoliv/skilsmassan-smittar-latt-mellan-kompispar/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Manga-skiljer-sig-fa-ar-efter-vigseln/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Manga-skiljer-sig-fa-ar-efter-vigseln/
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- I parsammanhang?  

- Följdfrågor beroende på svaret. Konkreta exempel. 

- Egna vänner? 

- Följdfrågor beroende på svaret. Konkreta exempel. 

 

 

Frågeställning 

 

Vad är det positiva eller negativa med dessa förändringar?  

Frågor: 

- Är du nöjd med dina nuvarande relationer? 

- Vad är bättre än tidigare? 

- Vad är sämre än tidigare? 

- Hur skulle du vilja att ditt sociala liv såg ut? 

- Varför tror du att ditt sociala liv inte ser ut som du vill (om det inte gör det)?  

 

Följdfrågor baserade på teori och tidigare forskning: 

 

 Singlar som hot?  

 Skilsmässa smittar? 

 Måste välja sida? 

 Passar in på parmiddagar? 

 Starkare/oförändrade/svagare relationer med vänner? 

 Nya relationer med individer i liknande situation?  
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