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Abstract 

 

Emma Gerlach  

Title: An absent presence – A study on abandoned parenthood from the point of view of the 

grown-up child.  

Supervisor: Annika Capelán 

Assessor: Eva Palmblad 

 

The purpose of this study was to explore the social effects of an absent parent during childhood 

and later in life. An absent parent is here understood as a parent who exists in life but who for 

some reason is not present in the child's life. Six adults were interviewed; three women and 

three men. The method used was qualitative. In all cases, the absent parent had been the father. 

The analysis was made using the theoretical approaches of Antonovsky’s Sense of Coherence 

and identity. The study shows that the interviewees' identity process was clearly linked to the 

processes of coherence in the relationship with the present parent. Two groups among the 

interviees were defined: for those who described the present parent in terms of emotional 

stability and predictability of care, felt to be little, or not at all, affected by the father's absence. 

The effects on their own health and development, as well as their relationships and their own 

parental ability were described as non-existent or very small. The interviewees who described 

the present parent as emotionally unstable, unpredictable and with a lack of ability to care, on 

the other hand experienced that the absence of the father had significant negative consequences 

during upbringing and later in life. Consequences such as problematic relationships or 

experiences of lacking in their own parental ability were here more commonly highlighted. 

 

Nyckelord: Grown-up children, identity, absent parent, sense of coherence, parenthood  
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1. Inledning 
1.1 Problemformulering  
Barns rättigheter och vikten av att beakta barnets perspektiv i det social arbetets metoder blir 

mer och mer etablerat utifrån lagstiftningen. Föräldrabalken ger båda föräldrarna rätt till 

umgänge med sitt barn och syftar till att stärka barnets rätt till båda sina föräldrar. I 

föräldrabalken 6 kap 15§ står det följande:  

 

Barnet skall ha rätt till umgänge med en förälder som de inte bor med. Umgänget 

ska ske genom att barnet och föräldern träffar varandra eller genom att de har 

annan kontakt. Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov 

av umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt det är 

möjligt tillgodoses. 

 

Enligt föräldrabalken har barn rätt till båda sina föräldrar. Det finns inget i föräldrabalkens 

nuvarande utformning som ger barnet någon garanti för kontakt eller umgänge med båda sina 

föräldrar. I de fall en förälder förblir frånvarande innebär det att barnet och senare den vuxne 

behöver förhålla sig till frånvaron av föräldern. Det betyder i praktiken att barnets rättigheter 

till sina föräldrar inte kan garanteras genom föräldrabalken utan utgår från föräldrarnas önskan, 

vilja, förmåga eller möjlighet till kontakt.  

 

I en tid då barns rättigheter till båda sina föräldrar diskuteras allt mer har effekterna av att växa 

upp med en förälder ofta glömts bort. Forskning om sårbara eller utsatta barn fokuserar ofta på 

barn till missbrukande föräldrar (Andersson et al. 2006) eller barn som utsätts för konfliktfulla 

separationer och skilsmässor (Hyden och Hyden, 2002) och hur sådana situationer kan påverka 

barns uppväxt. Även barns mående i föräldraskap med delad vårdnad och växelvis boende har 

blivit utforskat (Blomgren, Fartouzy, 2015) och en rad studier finns om hur adoption, där barnen 

inte har någon kontakt med sina biologiska föräldrar, hanteras och bör hanteras (Norlin, 

Bergens-Lindqvist 2008).  

 

Statistiska centralbyrån (SCB, 2014) skickade under hösten 2012 ut enkäter till särlevande 

föräldrar till närmare 15 000 barn. Syftet var att få en bild av hur vardagen ser ut för barn vars 

föräldrar inte lever ihop, och få kunskap om hur föräldrarna löst boende och ekonomi för barnet. 

Resultaten från undersökningen redovisas ur både barn- och föräldraperspektiv. Bland de barn 

som inte bor med båda sina biologiska föräldrar är det vanligast att vara folkbokförd med en 
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ensamstående förälder. Statistiken berättar ingenting om frekvensen i umgänge mellan barn och 

biologiska föräldrar som barnet inte är folkbokfört hos. Undersökningen säger att det 

uppskattningsvis finns 540 000 särlevande föräldrar med barn under 18 år. Hur många av dessa 

barn som aldrig haft någon kontakt eller mycket sporadisk kontakt med en av sina föräldrar 

framgår inte i statistiken. Undersökningen visar också att 35 procent av barnen vars föräldrar 

inte lever ihop bor växelvis hos sin moder och sin fader. Det är en kraftig ökning jämfört med 

1980-talet, då endast någon procent av barnen med särlevande föräldrar bodde på detta sätt. Det 

kan vara ett tecken på ökad jämställdhet mellan pappor och mammor att växelvis boende har 

ökat enligt SCB:s undersökning.  

  

Kopplingen mellan forskning om fäder, jämställdhet och familjepolitik är relativt stark och 

tydlig i Norden (Johansson 2004). I diskussioner om det moderna faderskapet går forskning 

och politik hand i hand. Det är delvis två olika bilder av faderskap som träder fram. Fadern som 

auktoritet, vägledande och lekkamrat ställs mot den jämställde omvårdnadsmannen. Thomas 

Johansson menar att dessa två fält är mer sammanflätade och han anser att visionen om den 

närvarande fadern växer fram som motbild till en reell situation med fadersfrånvaro och svek. 

Han menar att forskningen speglar olika sidor av samma sak genom att fäder fortfarande i stor 

utsträckning försvinner från eller lämnar sina barn och familjer. Han framhåller att det skapas 

en allt större klyfta mellan de barn som har tillgång till sina fäder och de som förlorat denna 

kontakt, oavsett familjens utseende (ibid).  

 

Forskning om det som jag i denna studie kommer att benämna bortvalt föräldraskap finns det 

mycket lite om i jämförelse med forskning om separationer.  Genom berättelser i tidningar, 

andra medier och i personliga möten beskrivs hur människor på olika sätt erfarit föräldrar som 

valt bort föräldraskapet och inte haft någon kontakt och förblivit frånvarande för barnet. I flera 

av dessa berättelser har barnet i fråga även lämnats utan förklaring om förälderns frånvaro. Ett 

exempel där bortvalt föräldraskap skildrades var i Sveriges radio (Tendens P1, 2013) i 

programserien ”Utan min pappa”. Programmet utgjordes av tre intervjuer med vuxna kvinnor 

som alla vuxit upp helt utan sina fäder. Dessa intervjuer genomsyrades av berättelser om sorg, 

frustration och en önskan om att få ha två föräldrar. Ämnet väckte tankarna om hur människor 

påverkas av att inte ges möjlighet till kontakt med en förälder som aktivt väljer bort kontakten 

med sitt barn av känd eller okänd anledning. Kan det finnas andra perspektiv eller något 

konstruktivt i en sådan upplevelse;  något som gynnar eller bidrar till en persons 
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identitetsskapandet eller utveckling? Vilka resurser eller brister, skyddsfaktorer eller 

riskfaktorer kan en sådan erfarenhet skapa?  

 

Berättelser om bortvalt föräldraskap och förälders frånvaro presenteras inom ramen för vad som 

brukar uppfattas som ”vanliga” familjer utan inslag av sociala problem eller andra avvikelser. 

Det berättaren själv uppfattar som avvikande är förälderns frånvaro och i vissa fall ovissheten 

om orsaken som är det avvikande från normen. Bortvalt föräldraskap handlar därmed inte om 

upplevelser till följd av separationer efter en tids närvaro eller efter en skilsmässa utan 

erfarenheter av förälders frånvaro och att i ett tidigt skede eller redan innan födseln inte vara 

del av barnets liv.  

 

Lars H Gustavsson (2004) skriver både om barn som förlorar en förälder vid skilsmässa och 

vid bortgång. Han belyser skillnader i konsekvensen för barnet. Han redogör även för barnets 

upplevelser efter skilsmässa och jämför konsekvenserna för barnets självbild då fadern 

försvinner ur barnets liv och då kontakten bibehålls även efter skilsmässan. Han menar att detta 

är avgörande för barnets självbild och identitetsskapande. Han menar vidare att det är den 

avgörande förlusten för barnet då detta leder till en förlorad självbild.  

Gustavsson (2004) ringar in två faktorer som tycks särskilt viktiga för att ett skilsmässobarn 

ska överleva med sin psykiska hälsa i behåll. Det ena är föräldrarnas förmåga att förklarar för 

barnet varför skilsmässan skedde för att förhindra att barnet tar på sig skulden. Den andra 

faktorn som är avgörande är att barnet måste kunna lita på att skilsmässan inte leder till att 

någon av föräldrarna försvinner ut i marginalen. De måste tvärtom få känna att de befinner sig 

i båda föräldrarnas känslomässiga centrum. Gustavsson beskriver att det bidrar till att barnet 

får olika förutsättningar i identitetsskapande efter en skilsmässa beroende på om de får bibehålla 

relationen till föräldern eller om det uppstår ytterligare en förlust utöver splittringen av barnets 

ursprungsfamilj.  

 

Skilsmässan i sig är alltså inte det avgörande för om barnet ska känna sig övergivet eller ej 

menar han.  

 
Studiens relevans för socialt arbete 
Socialtjänsten spelar en viktig roll när det kommer till att tillvarata barns rättigheter i Sverige 

och att socialsekreterare arbetar med ett starkt barnrättsperspektiv är grundläggande. Lagen 

(2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter trädde i kraft den 1 
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januari 2020. Beslutet innebär ett förtydligande av att domstolar och rättstillämpare ska beakta 

de rättigheter som följer av barnkonventionen. Barnets rättigheter ska beaktas vid avvägningar 

och bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål och ärenden som rör barn. En inkorporering 

av barnkonventionen bidrar till att synliggöra barnets rättigheter. Det är ett sätt att skapa en 

grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet (Regeringen 2019).   

 

Frågor kring bortvalt föräldraskap samt förståelsen för familjer där en av vårdnadshavarna 

aktivt valt bort föräldraskapet behöver få ökad uppmärksamhet ur ett barnperspektiv. Barnet 

påverkas oundvikligen när en förälders närvaro uteblir. Sårbarheten ökar i familjen på flera sätt. 

Även om detta kan tyckas vara en mycket specifik situation som berör förhållandevis få barn, 

bör det inom socialt arbete och i frågor som rör barns hälsa och utveckling även här finnas en 

medvetenhet kring hur bortvalt föräldraskap kan påverka ett barn. Det bör även finnas en 

diskussion om möjliga konsekvenser för barnet i de fall socialtjänsten möter dessa barn för att 

säkerställa att ett barnperspektiv intas i ärende med dessa inslag. Att studera och få kunskap om 

hur en förälders valda frånvaro kan ha betydelse för barnet är väsentligt på samma grunder som 

vid vårdnadskonflikter och separationer. Lagen säger att barn har rätt till båda sina föräldrar, 

likväl kan barnet förlora en förälder utan att få någon förklaring, förståelse eller möjlighet att 

hantera eller sörja förlusten.  

 

Att kunna beakta, söka förståelse för och hantera uppväxtförhållande och situationer som 

kanske inte faller inom ramen för det som gäller majoriteten barn, utan bara några få, är högst 

relevant för socialt arbete både i dess teori och dess praktik.  

 

1.2. Syfte  
Syftet med denna studie är att undersöka hur vuxna barn resonerar om sina erfarenheter av 

bortvalt föräldraskap för att få en ökad förståelse för skapandet och upprätthållandet av 

identiteter i uppväxtförhållanden.  

 

1.3 Frågeställningar 
Det övergripande syftet har brutits ned i nedanstående två frågeställningar: 

 

• Hur resonerar intervjupersonerna kring den närvarande föräldern under uppväxten och 

i vuxen ålder.  
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• Vilka konsekvenser anser de att den biologiska förälderns frånvaro har haft under 

uppväxten och i vuxen ålder. 

 

1.4 Avgränsning 
Uppsatsen omfattar inte upplevelser av en frånvarande förälder hos barn som vuxit upp med en 

förälder som valt att skaffa barn via en donator eller barn som är adopterade. Inte heller omfattas 

studien av personer som placerats via socialtjänsten och därigenom förlorat kontakt med 

föräldern. Uppsatsen omfattar inte personer som varit med om skilsmässor och sedan själva valt 

att avskärma sig från en av föräldrarna. 

2. Kunskapsläget    
I det som följer kommer jag att presentera studier som förmedlar en inblick i det aktuella 

kunskapsläge som är relevant för min egen studie. Jag har delat upp forskningen under olika 

tema med syfte att visa deras koppling till mitt eget ämne. Specifikt till det syfte som driver 

min studie, nämligen forskning om särlevande föräldrar, separation och frånvarande fäder, 

forskning om fäder och faderskap, forskning om ensamstående moderskap, forskning om 

ensamföräldrar, samt forskning om identitet och familjeliv. De tema som använts är relationer, 

faderskap/moderskap, identitet, normer.  

Litteratursökning för kunskapsläget har haft huvudfokus på forskningsartiklar bestående av 

internationell och nordisk forskning. Sökorden som användes med Google Scholar var absent 

parent, father absence, single parenthood, separation och divorce och social work. 

Litteratursökningen gav mig litteraturstudier om föräldraskap, faderskap, särlevande föräldrar, 

separationer och ensamstående föräldrar. Då det förefaller saknas forskning om barns 

upplevelser av bortvalt föräldraskap baseras därför genomgången av kunskapsläget på 

psykologiska och samhällsvetenskapliga forskningsartiklar. Kunskapsluckan motiverade mig 

att fullfölja studien och kunskapsläget som presenteras nedan jämförs längre fram med 

intervjustudiens empiri 

2.1 Särlevande föräldrar, separation och frånvarande föräldrar 
Forskarparet Gunnar och Bente Öberg är psykologer och forskare. De har intresserat sig för vad 

som händer under och efter en skilsmässa ur både föräldra- och vuxenperspektiv. De har även 

genom åren gett röst åt barn som upplevt separationer av olika slag samt barn som haft sporadisk 

eller ingen kontakt alls med en av sina föräldrar. Deras första avhandling lades fram 1979 och 

heter ”Skilsmässa, sorg och förluster”. De har sedan gett ut litteratur på samma tema och man 
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har kunnat följa synen på föräldraskapet, pappor respektive mammors roll då barnen inte bor 

med båda sina föräldrar. 1987 intervjuades föräldrar och barn från den första generationen som 

använde sig av gemensam vårdnad. Resultaten lades fram i boken Skiljas men inte från barnen 

(2004) och den fick stor uppmärksamhet. Arton år senare, sökte de upp 50 av de tidigare 

intervjuade skilsmässobarnen och redogjorde för dessa intervjuer i boken ”Vuxna 

skilsmässobarn berättar” (Öberg, 2002). I deras senaste redogörelse under rubriken, nackdelar 

för barnet har de sammanfattat sina resultat. Det framkommer då att de flesta vuxna barnen 

som intervjuades nämner relationen till pappa och att de längtade efter att ha mer kontakt med 

honom. Forskarparet använde också orden frånvarande förälder och syftar i samtliga fall på 

pappan. En betydande del av intervjupersonerna som haft lite kontakt med pappan menar att 

han ofta blir glorifierad i sin frånvaro medan relationen till den närvarande föräldern, dvs 

mamma utsattes för större belastning och att det tärde på relationen mellan barnet och den 

närvarande föräldern (Öberg 2002). Forskarparet skriver att ett barn som inte träffar sin pappa 

under sin barndom nästan alltid har en önskan om att söka upp honom som vuxen. De skriver 

vidare att vi människor har ett djupt rotat behov av att känna till vårt ursprung och att räta ut 

frågetecken från barndomen (ibid). 

 

En studie som publicerats i Society for Research in Child Development (2003) är ”Life with (or 

without) Father: The benefits of living with two biological parents depends on the father's 

antisocial behavior”. Forskarna menar att de flesta barn som växer upp med två föräldrar har 

bättre kognitiva och beteendemässiga förmågor, såsom utbildningsnivå och 

anpassningsförmåga, jämfört med dem som växt upp med en förälder. Studier visar dock 

att kvaliteten på förälderns närvaro är mer avgörande än dennes blotta närvaro. Den här studien 

visar att fördelarna med att ha två närvarande föräldrar inte är så stor om den ena föräldern, i 

denna studie har fadern ett antisocialt beteende. Slutsatsen är att om förälderns antisociala 

beteende är lågt eller måttligt blir barnets antisociala beteende mindre ju längre föräldern bor 

tillsammans med familjen. Motsatt resultat gäller för föräldrar med hög nivå av antisocialt 

beteende; ju längre föräldern bor med barnet desto mer antisocialt beteende uppvisar barnet. 

Avseende en förälder med ett antisocialt beteende som är att anse som lågt har barn som aldrig 

bott med föräldern störst beteendeproblem. I motsats gäller att när förälderns antisociala 

beteende är högt har barn som alltid bott med föräldern störst beteendeproblem. Av detta dras 

slutsatsen att barn till en förälder med ett antisocialt beteende som är att anse som högt är utsatta 

för dubbla negativa riskfaktorer för att utveckla antisocialt beteende: dels den genetiska risken, 

dels den risk som miljön/förälderns närvaro medför. Resultatet innebär dock inte att de flesta 
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barns antisociala beteende skulle minska om de bodde ihop med båda föräldrarna. Så länge den 

antisociala förälderns anses vara inom normala värden påverkas inte barnens beteende av att bo 

med båda föräldrarna. Sammanfattningsvis åskådliggör resultatet i studien ”Life with (or 

without) Father: The benefits of living with two biological parents depends on the father's 

antisocial behavior” hur faderns närvaro påverkar barnens beteende beroende på faderns 

personlighet/egenskaper/kvalitet på närvaron. Författarna till studien anser vidare att Politiska 

reformer i syfte att underlätta för föräldrarna att bo ihop alltså inte alltid är ändamålsenliga 

eftersom barnen i vissa fall får det bättre av att endast bo med den ena föräldern  

 

2.2 Fäder och faderskap 
Thomas Johansson har studerat faderskap och frånvarande fäder (2004). Han menar att 

forskningen om fäder är relativt knapphändig och att det var först under 1990-talet som det 

väcktes ett allmänt intresse kopplat till ”mansfrågor”. Då riktades kritik mot att fäder historiskt 

sett fram till dess framställts som endimensionella karaktärer. Han menar vidare att faderskapets 

historia rört sig från en auktoritär, frånvarande fader till en modern närvarande fader och detta 

är en alltför enkel bild framhåller han. Thomas Johansson menar att det går att finna rötter till 

omvårdande fäder under tidigt 1900-tal och tidigare än så. Under industriella revolutionen blev 

fädernas roll inriktad på försörjningen och fäderna var därmed frånvarande i det dagliga arbetet 

och därmed relativt lite närvarande för barnen. Men under senare delen av 1900-talet har 

faderskapet blivit en politisk fråga och där började försöken att skapa mer närvaro. Hans bok, 

Faderskapets omvandling lägger fokus på de hinder som finns för jämställt föräldraskap 

eftersom han menar att pappor fortfarande är mer frånvarande än mammor. 

  

Lars Plantin menar att dagens fäder fortfarande har en stark ställning som försörjare och därmed 

tar ett mindre ansvar för den dagliga planeringen (2001). Han har i sin bok ”Män, familjeliv 

och föräldraskap” intervjuat 30 män om deras upplevelser av att vara fäder och de omgivande 

förutsättningarna och den manliga självbilden i förhållande till detta. Hans material är intressant 

i sökandet efter möjliga orsaker till fäders frånvaro. Han menar att samtliga män som han 

intervjuat är väl medvetna om förväntningarna på det nya faderskapet men att det finns 

skillnader i hur medvetenheten påverkat deras eget agerande i att vara mer närvarande i barnens 

vardag.  

 

Ronald P. Rohner och Robert A. Veneziano (2001) har presenterat resultat utifrån sin forskning 
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kring fäders närvaro och kärlek till sitt barn och de menar att pappors kärlek till barnet är mycket 

viktigt för barnets utveckling. Genom studieresultaten som de presenterar avser de belysa att 

en frånvarande pappa, eller överhuvudtaget pappas relation med barn, kan ha en minst lika 

viktig inverkan på barns personlighet, om inte mer, än mammans. Att lida av frånvarande 

föräldrar kunde enligt studierna leda till att barn uppvisade såväl orolighet och osäkerhet som 

fientlighet och aggression. Dessa beteendeproblem fanns kvar även upp i vuxen ålder. Rohner 

och Veneziano (2001) menar att det i dag finns en uppfattning om att mammans starka betydelse 

ibland kan påverka barn i en negativ bemärkelse och därigenom orsaka beteendeproblem längre 

fram i livet. Över 10 000 personer ingår i deras studier och de menar att studier visar att 

orolighet och aggression fanns kvar när barnen blev vuxna men att det också framgick att barn 

som hade blivit övergivna hade svårt att skapa ett tryggt förhållande med en partner som vuxna. 

Rohner och Veneziano (2001) anser att fäders betydelse för barns uppväxt bör belysas samt 

leda till att fler pappor engagerar sig i barnens uppväxt så att de kan hjälpa till att forma barnens 

personlighet och uppväxtvillkor.  De vill med sin forskning öka medvetenheten om vikten av 

fadersrelationen och i vilken utsträckning den spelar en roll i barns utveckling.  

2.3 Ensamstående moderskap  
En forskningsstudie publiceras i Journal of Happiness Studies är Does lone motherhood 

decrease women's happiness?( Baranowska-Rataj, 2013) Och studien genomfördes i Polen, där 

acceptansen för ensamstående föräldraskap är relativt låg och stödet från staten är väldigt 

begränsat. I intervjuer uttryckte de ensamma mödrarna såväl positiva som negativa aspekter av 

att vara ensamstående förälder. De negativa var dock till största del förknippade med externa 

faktorer, inte föräldraskapet som sådant, t.ex. separationen från barnets far, ekonomiska 

svårigheter, frånvaron av en stöttande partner m.m. För vissa innebar det även en stigmatisering 

och fördömande från omgivningen. De svårigheter och negativa sidor av att vara ensamstående 

förälder som kvinnorna redogjorde för i intervjuerna minskade dock inte glädjen över barnet 

och föräldraskapet som sådant. Barnet beskrevs som den största källan till glädje, motivation 

och lycka i tillvaron. I den kvantitativa delen av studien kunde man inte påvisa att föräldraskapet 

påverkade kvinnornas känsla av lycka negativt. Studien ger inte stöd för tesen att mödrarna 

skulle vara mindre lyckliga för att de är ensamstående. Resultatet av den kvantitativa delen av 

studien visar att även om de positiva aspekterna av att vara förälder inte överväger de negativa 

konsekvenserna så fungerar de åtminstone som en motvikt. Studien visar att barnet antingen 

inte påverkades, alternativt ökade kvinnans känsla av glädje. Studien ger inte stöd för att 

kvinnornas liv skulle blivit bättre om de inte fått barn. Resultaten skiljer sig från de flesta 
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tidigare kvantitativa studier. Intervjuerna visar även att vissa livsval som kvinnorna gjort för 

sina barns skull, och som de annars inte kommit sig för att göra, även hade positiva effekter för 

dem själva, t.ex. som att lämna ett destruktivt förhållande. Många av de riskfaktorer som ett 

barn utsätts för efter en separation eller skilsmässa är kopplade till boende hos en ensamstående 

mamma. Mödrar är ofta ekonomiska förlorare vid en separation (Palmer 2002).  

 

2.4 Ensamföräldrar  
Forskning om enföräldersfamiljen visar att det inte är familjeformen i sig som skapar problem 

utan de socioekonomiska ramarna och livsvillkoren (Lassbo 1994, Duncan & Edwards 1997, 

Halskov 1999). Generellt har den ensamstående yrkesarbetande föräldern små möjligheter att 

förbättra sin ekonomi, något som illustreras av begreppet ”time de cit”, tidsunderskott, vilket 

Duncan & Edwards (1997) förklarar på följande sätt: ”single mothers need both to work more 

for the same income as coupled parents, and to spend more time with their children where the 

father is totally or partially absent – a physical impossibility” (s. 274). Ensamföräldraskap ses 

ibland som ett socialt problem (Duncan & Edwards 1997) och kan bedömas utgöra en riskfaktor 

(Burgess & Youngblade 1988).  

 

I Psykologins grunder nämner Lars Karlsson (2017) den politiska debatt kring ensamstående 

föräldraskap som uppstod i samband med att det blev praktiskt och ekonomiskt möjligt att vara 

ensamförälder. Han menar att debatten i första hand berört ekonomiska frågor medan de 

psykologiska effekterna och eventuella konsekvenser för barnen mer sällan uppmärksammats. 

En svensk studie av Ringbäck-Weitoft, Hjern, Haglund & Rosen (2003) undersökte 

enföräldersfamiljer. Mellan åren 1991 - 1999 undersöktes 65 085 barn som vuxit upp i en 

enföräldersfamilj och jämfördes med 921 257 barn i tvåföräldersfamiljer. Ursprungligen var 

forskarna intresserade av att studera dödlighetsrisker och risker för fysiska skador. Efter att ha 

justerat materialet fann man riskfaktorer för barnet i enföräldersfamiljen. Socioekonomisk 

ställning samt förälders missbruk och psykisk sjukdom har en stor betydelse vilket även 

bekräftas i undersökningen men det räcker inte som förklaring skriver Lars Karlsson och 

redogör för möjliga påverkansfaktorer som en förälders frånvaro kan orsaka. Dessa faktorer 

delades in i tre grupper. Den berör förälderns frånvaro genom att den närvarande föräldern 

tvingas ta på sig flera roller, inklusive den som ende försörjare vilket gör att tid och ork kanske 

inte räcker till för att uppmärksamma, hjälpa, leda och övervaka barnet. Den frånvarande 

föräldern saknas som förebild. Både socialinlärningsteorier och psykodynamiska teorier 

betonar betydelsen av föräldern av samma kön som barnet. Detta kan förklara varför 
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riskökningen var störst bland pojkar och i flertalet fall var det pappa som var frånvarande. Den 

andra gruppen belyser bristande socialt stöd för enföräldersfamiljen där det finns ett mindre 

socialt nätverk. Den tredje gruppen rör familjekonflikter som man antar kan vara orsaken till 

frånvaron då den antas föregåtts av en separation.  Fientlighet mellan föräldrar riskerar att leda 

till en miljö som är stressande, olycklig och osäker. Fientlighet kan även vändas direkt mot 

barnet menar författarna bakom studien. 

 

2.5 Identitet och familjeliv 
Forskningen om sambandet mellan familjemönster och identitetsutveckling har grovt sett 

bedrivits utifrån två metodologiska perspektiv. Det ena är forskare som studerat ungdomars och 

föräldrars beskrivningar av familjelivet och det andra är forskare som studerat 

interaktionsmönster i familjen. Inom samtliga studier framkommer att pojkar påverkas mer än 

flickor av splittrade familjer. Bland flickor var alla mönster av familjekommunikation viktiga, 

medan det bland pojkarna främst var fader-son relationen som var den viktiga för utforskandet 

av identiteten.  

Sociologen Anthony Giddens (1991) skriver om dagens reflexiva identitetsprojekt. Människan 

författar själv sina egna berättelser. Han menar att det finns en tendens att ifrågasätta sociala 

gränser. Föreställningen om att det går att välja sin sexualitet, kropp, liv och sätt att förhålla sig 

till den sociala realiteten är stark menar han. Den första som studerande identitet och 

identitetsbildning är den psykoanalytiske författaren Erikson (Kroger,s.151). Han studerade 

unga hemvändande krigsveteraner med posttraumatiskt stressyndrom. Genom sina studier 

definierade han begreppet jag-identitet och menade att det centrala i människan är förmågan att 

bibehålla en stabil identitet trots att relationer eller levnadsomständigheter förändras och att 

bevara den inre kärna som utgör identiteten då den förblir densamma genom en känsla av 

kontinuitet i tid och rum. Erikson ansåg även att identiteten endast delvis är medveten och det 

är enbart när vi är i färd med att erövra vår identitet eller när vi blir ifrågasatta som vi 

medvetandegör vår identitet för oss själva. Samtidigt är identiteten inte helt individens ensak 

utan måste utvecklas i samspel mellan personer i ett samhälleligt sammanhang. Vi tillskrivs vår 

identitet av andra och ges därigenom vår tillhörighet genom andra. (Wrangsjö, 2006) 

Psykoanalytikern Jan Ramström (1991) har skrivit om identitet. Han tar fram två huvudaspekter 

av identitet; individuation och integration. Ramström lägger tonvikten på att identitet utvecklas 

i skärningspunkten mellan det individuella och det samhälleliga.  
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2.6 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis framkommer det fyra forskningsområden som är relevanta för min studie. 

Det första området är forskning om fäder och faderskap. I den litteratur och forskning jag tagit 

del av framgår det att forskning kring frånvarande fäder anses vara relativt knapphändig. Det 

är tydligt att pappor fortfarande är mer frånvarande än mammor och att pappor alltjämt har en 

stark ställning som försörjare. Samtidigt är pappors kärlek till barnet mycket viktig för barnets 

utveckling och att lida av frånvarande föräldrar kan leda till beteendeproblem även upp i vuxen 

ålder. Det andra området är forskning om särlevande föräldrar, separation och frånvarande 

föräldrar. Resultatet inom detta område kommer fram till att vuxna barn till frånvarande fäder 

nämner att det funnits en längtan efter mer kontakt. En betydande del av de intervjuade 

personerna menar att frånvarande föräldrar ofta blir glorifierade medan närvarande föräldern 

utsätts för större belastning som tär på relationen mellan barnet och föräldern. Forskningen visar 

också att barn med två närvarande föräldrar har bättre kognitiva förmågor men att kvalitén på 

närvaron är mer avgörande än den blotta närvaron. Det tredje området beskriver forskning om 

ensamstående moderskap.  I intervjuer med ensamstående mödrar framkom både negativa och 

positiva aspekter av föräldraskapet. De negativa aspekterna var förknippade med externa 

faktorer och de positiva med föräldraskapet i relation till barnet som en källa till glädje och 

positiva livsval för modern. En annan studie visar även att fientlighet mellan föräldrarna kan 

riskera att leda till stress hos barnet. Det fjärde området beskriver forskning om 

identitetsprocessen och familjen. Det tycks vara så att splittrade familjer påverkar pojkar mer 

än flickor men separationer eller splittrade familjer är alltför komplext för att kunna dra pålitliga 

slutsatser kring separationer och identitet. En viktigare faktor är skilsmässan och kvaliteten på 

interaktionerna mellan föräldern/föräldrarna och barnets identitetsutveckling.    

 

3. Metodologiska överväganden 
Detta kapitel syftar till att redogöra för de metodologiska övervägandena som legat till grund 

för insamlingen av denna uppsatsens empiri samt hur analysen har byggts upp. Den inledande 

delen ämnar synliggöra betydelse för hur studiens resultat kan tolkas och förstås. Därefter 

presenteras de betänkanden som förts kring datainsamlingens konkreta tillvägagångssätt. Här 

synliggörs de reflektioner som utformat studiens intervjuguide (Bilaga 1) och hur 

intervjudeltagarna har rekryterats. Med den sistnämnda redogörelsen är ambitionen att lyfta 
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studieresultatets generaliserbarhet samt studiens tillförlitlighet, för att med detta möjliggöra en 

djupare förståelse och tolkning av studiens resultat.  

 

3.1 Val av metodologisk ansats: kvalitativ  
Ambitionen med denna uppsats är att skapa förståelse för hur individer hanterar och påverkas 

av att en förälder främmandegörs, till följd av denne förälders frånvaro. En sådan förståelse 

förutsätter att erfarenheter tillvaratas genom människor som erfarit en sådan uppväxts egna 

berättelser.  För att få svar på syfte och frågeställningar har jag valt den kvalitativa metoden 

därför att en sådan ansats möjliggör synliggörandet av den mening och upplevelse 

intervjupersonerna tillskriver sina erfarenheter. Det är berättelserna som är utgångspunkten och 

intervjupersonernas perspektiv, beskrivningar och upplevelser som ska vara fokus. I kvalitativa 

undersökningar är syftet att exemplifiera snarare än att generalisera (Kvale, 2014).  

 

Undersökningens ansats är beskrivande, det vill säga deskriptiv och ser till individens egen 

tolkning och förklaring av sina erfarenheter. Ur forskningssammanhang är det viktigt att få fram 

beskrivningar och empiri som kan tolkas (Kvale, 2014). Fördelen med den kvalitativa  metoden 

är att den hjälper mig att får fram individens subjektiva uppgifter, beskrivet med individens 

egna ord. Nackdelen kan exempelvis vara att man som intervjuare är ett redskap som kan riskera 

att påverka den som berättar (Kvale,2014). Genom att inta ett icke dömande och nyfiket 

förhållningssätt under intervjuerna har jag i möjligaste mån utforskat vad mina intervjupersoner 

haft att berätta utan att förmedla egna funderingar eller ståndpunkter under samtliga intervjuer.  

 

3.2 Urval 
Jag har gjort intervjuer med vuxna barn till frånvarande fäder. För att få kontakt med 

intervjupersonerna vände jag mig till en förening för ensamstående föräldrar (Makalösa 

föräldrar) som har lokalföreningar i Malmö, Lund och Helsingborg varpå att jag genom deras 

mejllistor kunde nå ett stort antal personer direkt (Se bilaga 2). Medlemmarna uppmuntrades 

att sprida informationen vidare vilket ledde till att jag blev kontaktad av personer som inte var 

medlemmar och slutligen var det dessa personer som utgjorde intervjupersonerna i denna 

uppsats. Jag använde mig därmed av snöbollseffekten. (Bryman, 2011) Utgångspunkten vid val 

av intervjupersoner har varit personer som vuxit upp med en av sina biologiska föräldrar där 

kontakten med den andre föräldern varit mycket sporadisk eller helt saknats. Det rör sig därmed 

om ett aktivt val av frånvaro eller deltagande under barnets uppväxt. Uppsatsen utgår helt från 
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det nu vuxna barnet och dennes upplevelser och förhållningssätt genom att endast belysa deras 

verklighet och sanning.   

När jag sökte intervjupersoner var min utgångspunkt att söka vuxna barn. Utifrån de svar jag 

fick framkom det att många fler än min urvalsgrupp uppfattade sig ha vuxit upp med en 

frånvarande förälder. Intresset för att få berätta sin historia var långt större än vad jag behövde 

för att kunna genomföra min studie. Det var därför inte svårt att finna intervjupersoner som 

ville delta. Intervjupersonernas erfarenheter gällde uteslutande frånvarande fäder. Jag fick svar 

från både män och kvinnor.  

 

En svårighet som jag erfor under tiden som jag sökte intervjupersoner var att definitionen av 

att ha förlorat en förälder är olika för olika människor. Detta gjorde att jag vid tre tillfällen 

gjorde intervjuer som inte kunde användas i studien. En kvinna beskrev på ett tydligt sätt sin 

upplevelse av att ha blivit bortvald precis som de övriga tre som intervjuades utan att slutligen 

ingå i informantgruppen. Det visade sig under intervjun att kvinnan själv valt att inte ha kontakt. 

Det framkom även att kvinnans moder separerat från fadern på grund av missbruk. Det visade 

sig under intervjun att fadern önskat kontakt genom åren men att modern och dottern avböjt 

kontakt. Det skilde denna intervju från övriga och en annan skillnad var att kvinnan kände till 

vem fadern var, kunde beskriva honom och orsakerna till hans frånvaro. Hon kunde även 

resonera kring varför hon själv valt att inte ha kontakt.  

 

Jag fick kontakt med ytterligare fem personer som ville delta där det redan före intervjun 

framgick att personerna inte kunde ingå i studien. Jag förstod i dessa åtta fall att det fanns ett 

intresse av att få berätta sin historia samt att de själva identifierade sig med den grupp 

intervjupersoner jag efterlyste. Jag valde tillslut ut intervjuer med tre män och tre kvinnor som 

passade in under kriterierna för min studie, och som utgör det empiriska material min analys 

nedan bygger på.  

 

3.3 Datainsamling: den semistrukturerade intervjun 
Datainsamlingen består av intervjuer, då intervjuer ger en god inblick i människors upplevelser, 

erfarenheter, åsikter, drömmar och känslor (May, 2001), något som ligger i linje med mitt syfte. 

Jag delade upp mina frågor i olika tema som övergripande berörde barndom, ungdom och vuxna 

liv samt identitet, relationer och föräldraskap. Dessa teman och frågor har fungerat som stöd 

och i övrigt fick intervjupersonerna tala fritt utan att jag styrde intervjun alltför mycket. Under 

varje tema skapade jag frågor jag ville ha svar på, som var kopplade till intervjupersonernas 
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åldersperioder, synen på modern, synen på fadern, moderns syn på fadern och hans frånvaro, 

upplevelsen av konsekvenserna av frånvaron från modern, intervjupersonen själv, övriga i 

nätverket eller personer runt intervjupersonen, synen på faderskap, moderskap, det egna 

föräldraskapet, partner. Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades sedan. Jag delade 

in samtliga svar under respektive frågeställning.  

 

Mina intervjuer är semistrukturerade. En semistrukturerad intervju är en kombination av en 

strukturerad och en öppen intervju (May, 2001). I en semistrukturerad intervju skapas 

flexibilitet kring vilka frågor som ska diskuteras under intervjun samt i vilken mån den 

intervjuade ges möjlighet att utveckla sina resonemang (Denscombe, 2018). Frågorna är 

specificerade men ger intervjupersonen större utrymme att besvara frågorna med egna termer, 

något som standardiserade intervjuer inte tillåter samtidigt som denna intervjuform är mer 

strukturerade än fokuserade intervjuer för att kunna skapa jämförbarhet (May, 2001). Detta är 

en fördel i min studie därför att det skapar möjlighet att jämföra likheter och skillnader i olika 

upplevelser hos de intervjuade. En berättelse går att avgränsa genom att den har en början, en 

mitt och ett slut. Detta skapar och tar fram en mening, en helhet där tid, mening, etik, och 

identitet fångas och uttrycks (Scott, 2004). Denna helhet blir sedan föremål för tolkning som 

kan tolkas och omtolkas många gånger. För att kunna leva våra dagliga liv försöker vi förstå 

vad som händer, lösa problem och undersöka handlingsalternativ och detta kan ta form i 

berättandet och som i sin tur skapar berättandet där vi kan iscensätta oss själva.  

 

3.4 Analysförfarande  
Varje intervju transkriberades ord för ord. Längden på intervjuernas transkribering blev mellan 

fyra och tio A4 sidor på grund av att intervjupersonerna delgav olika långa svar på mina 

intervjufrågor. Jag organiserade intervjumaterialet genom att ge varje tema och frågeställning 

en färg och sedan kategorisera varje svar i intervjuerna under rätt tema och färg. På detta sätt 

kunde jag sedan börja jämföra och sammanställa de olika svaren.  Varje tema fick ligga till 

grund för en sammanfattning samt val av citat. Jag började med att läsa samtliga intervjuer för 

att finna vilka tema som återkom och som skulle kunna besvara mina frågeställningar.  Sedan 

kategoriserades samtliga svar under respektive frågeställning. Därefter delade jag upp svaren 

efter de tema jag funnit och som berörde identitet, relationer och föräldraskap. Varje team fick 

varsin färg. Bryman (2011) menar att de teman och frågor som skapas i intervjuguiden bör ha 

en koppling till studiens syfte och frågeställningar för att underlätta bearbetningen av det 

empiriska materialet. Vid utformning av min intervjuguide utgick jag från relevanta teman för 
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att få en djupare förståelse för hur mina intervjupersoner resonerade kring faderns frånvaro och 

synen på moderns i sin närvaro. Genom de frågor som utformades hade jag en förhoppning om 

att förstå hur upplevelsen av frånvaron påverkade intervjupersonerna under barndomen och i 

vuxenlivet. Utifrån insamlad empiriskt material har jag kunnat identifiera relevanta teoretiska 

begrepp som jag sedermera utgått ifrån. 

 

Under analysen blir jag varse att längden på intervjuerna får betydelse för de olika 

intervjupersonernas citat i min analys. De intervjuer som var längre har även bidragit till fler 

relevanta citat vilket speglar hur mycket varje intervjuperson önskade delge av sin erfarenhet. 

En del intervjupersoner bjöd på djupare reflekterade svar vilket kan ha haft betydelse för 

mängden citat i resultatet.   

 

3.5 Studiens tillförlitlighet  
Bryman (2011) skriver om vikten av en studies tillförlitlighet och nämner fyra kriterier som 

motsvarar en kvantitativ studies kriterier om reliabilitet och validitet. Dessa kriterier är 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. I studien har olika perspektiv 

uppmärksammats och i analysen har det getts utrymme för olika infallsvinklar. Alla 

intervjupersoner har fått utrymme och möjlighet att komma till tals och ge röst åt sina berättelser 

och sin historia. Det har därmed varit viktigt att belysa deras historier utan att dessa skulle passa 

in i min förförståelse eller begränsas av mina förväntningar.  

 

Bryman (2011) skriver att trovärdighet innebär att forskaren under arbetet har säkerställt att 

forskningen utförts i enlighet med de regler som finns. I min studie har jag följt regler och 

riktlinjer från universitetet och litteratur som behandlar hur forskning ska utföras. 

Överförbarhet är enligt Bryman resultatets möjlighet att användas i andra miljöer och 

situationer. Jag har fått åsikter från såväl kvinnor som män i skilda åldrar med olika bakgrund 

och livssituation. För att pålitligheten ska säkerställas krävs att forskaren varit noggrann när det 

gäller att redovisa forskningsprocessen; problemformulering och urval med mera vilket också 

skett i min studie. Jag har redogjort för momenten i forskningsprocessen men haft svårare för 

att styrka slutsatsen i tidigare forskning eftersom forskning om frånvarande fäder är 

knapphändig. Möjligheten att styrka och konfirmera handlar om huruvida forskaren har agerat 

i god tro och avhållit sig från att påverkas av egna personliga värderingar eller teoretiska 

inriktningar skriver Bryman (2011). Jag har under forskningsprocessen varit medveten om 

risken att påverkas eller påverka intervjupersonerna av eller med mina personliga värderingar. 
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Jag har genom ett icke-dömande förhållningssätt med nyfikenhet och ett öppet sinne tagit del 

av intervjupersonernas berättelser. Genom mitt förhållningssätt har varje enskild 

intervjupersons berättelse fått komma till tals på deras individuella sätt. Jag har medvetet 

förhållit mig neutralt nyfiken på det jag fått ta del av. Den teoretiska inriktningen har legat till 

grund för analysen av resultatet. 

 

3.6 Etiska övervägande 
Etiska överväganden bör följa med under hela forskningsprocessen (Kvale, 2014) vilket har 

beaktats. Jag var uppmärksam på att försäkra mig om att intervjun skulle uppfattas så långt som 

möjligt som ett samtal istället för en intervju med tydliga frågor och därigenom ge stort 

utrymme för intervjupersonerna att förmedla sin egen personliga historia så som de uppfattar 

den. Frågorna i intervjuguiden utformades med respekt för intervjupersonernas integritet. Innan 

intervjun påbörjades försäkrade jag mig om att det fanns samtycke till att en inspelning gjordes 

och informerade om att inspelningen raderas efter det att uppsatsen blivit klar. Efter varje 

intervju fick informanten frågan om hur de upplevt intervjusituationen och att svara på frågorna. 

Jag har använt vetenskapsrådets etiska principer genom deras fyra allmänna huvudkrav på 

forskning för att skydda individen (2002). Huvudkraven lyder: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Vid första kontakt via telefon 

eller via mejl informerades intervjupersonerna om studiens syfte, deras roll i studien samt att 

deltagandet var frivilligt och att de därför när som helst kunde avbryta sin medverkan utan att 

behöva motivera varför. Alla intervjupersoner lämnade sitt samtycke till att deltaga. 

Information gavs vidare om att privat data som kan identifiera enskilda personer skulle 

utelämnas i uppsatsen. På så sätt garanteras anonymitet för intervjupersonerna och 

konfidentialitetskravet respekteras. De informerades även att de uppgifter som de delat med sig 

av endast kommer att användas för uppsatsens syfte, och inte spridas eller synliggöras för någon 

annan person.  

 

3.7 Förförståelse  
Genom berättelser i personliga möten, genom berättelser i tidningar och andra medier har jag 

under många år tagit del av hur människor på olika sätt beskriver sina erfarenheter av föräldrar 

som valt bort föräldraskapet och inte haft kontakt med sitt barn. Mitt intresse för att undersöka 

detta djupare väcktes inledningsvis i kontakt med människor som upplevt sig bortvalda av sin 

förälder och som uttryckte starka åsikter om känslan av förlust och att ha blivit bortvald. Genom 

att jag blivit uppmärksammad på den upplevelsen av erfarenhet noterade jag att det var ett ämne 
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som i någon mening inte fanns med där diskussioner kring barn och föräldraskap fördes. Jag 

sökte även litteratur som kunde tänkas beröra detta, både litteratur riktad till barn såväl som 

vuxna. Jag tog del av debatter om jämställt föräldraskap som till exempel berörde hur mycket 

tid respektive förälder ska få vara hemma under barnets första år. Jag uppmärksammade att det 

fanns en hel del litteratur kring barn som förlorat en förälder vid bortgång men ingenting 

liknande kring barn som förlorat en förälder som är i livet. Jag föreställde mig att det torde 

finnas känslor av förlust också i sådana situationer. Det väckte intresse hos mig om huruvida 

det kan finnas likheter och eller skillnader för barnet som förlorat en förälder genom skilsmässa, 

bortgång eller bortvalt föräldraskap. Jag har uppfattat att det genom åren till exempel i den 

politiska debatten förts en diskussion om barns rätt till båda sina föräldrar vid skilsmässa och 

jag har då frågat mig vad detta gör med barn växer upp helt utan vetskap om vem deras pappa 

är. Hur det påverkar dem känslomässigt att inte veta. Hur de i vuxen ålder resonerar kring 

frånvaron och sig själva i förhållande till jämställt föräldraskap. Känner de sig annorlunda, 

avvikande? Hur stort utrymme får tankar om den frånvarande föräldern och hur påverkar detta 

individen?  

4. Teoretiska utgångspunkter 
I uppsatsen utgår jag från två teoretiska infallsvinklar. Det första perspektivet är KASAM. Det 

andra är begreppet identitet. Dessa infallsvinklar tillåter mig att belysa mitt syfte och mina 

frågeställningar rörande de vuxna barnens erfarenheter av en frånvarande förälder och 

konsekvenserna under uppväxten och senare i livet. Med hjälp av begreppet KASAM och 

identitet beskrivs vidare förmågan att hantera konsekvenserna, det vill säga hur personerna 

uppfattar frånvaron och konsekvenserna av frånvaron. Dessa teoretiska perspektiv kommer att 

ligga till grund för min analys.  

 

4.1 KASAM 
KASAM – känsla av sammanhang, en svensk översättning av den israeliske sociologen Aaron 

Antonovskys begrepp Sense of Coherence, SOC. Han lanserade detta begrepp i slutet av 1970-

talet som en faktor som visar individens förmåga att hantera stress och traumatiska upplevelser 

och därigenom bevara sin psykiska och fysiska hälsa (Karlsson, 2017). Antonovsky (2007) 

genomförde en undersökning om hur israeliska kvinnor inom olika etniska grupper anpassat sig 

till klimakteriet och en av frågorna i Antonovskys undersökning var om någon av dessa kvinnor 

varit i koncentrationsläger. När den psykiska hälsan hos de kvinnor som befunnit sig i 

koncentrationsläger jämfördes med en kontrollgrupp visade det sig att 29 % av dem som suttit 
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i koncentrationsläger ansåg sig ha en god allmän hälsa jämfört med 51 % i kontrollgruppen. 

Detta kan te sig vara en ganska låg siffra men om man tittar på vad dessa kvinnor gått igenom 

i sina liv så är det en anmärkningsvärt hög siffra. Antonovsky frågade sig vilken typ av 

motståndskraft som skiljer dessa två grupper från varandra och gör att en del klarar stora 

psykiska påfrestningar med bibehållen hälsa och ibland till och med uppvisar en ökad psykisk 

styrka efter sina upplevelser medan andra visar på det motsatta och blir sjuka. Han sökte 

överlevnadsfaktorer och beskrev dem som generella motståndsresurser (generalized resistance 

resources) och de gemensamma drag han tecknade benämnde han sedan KASAM - en känsla 

av sammanhang. En hög känsla av sammanhang ger individen tillgång till copingresurser som 

kan användas för att hantera de stressorer och de spänningar som individen utsätts för. (Ibid).  

Antonovsky (Karlsson 2017) förespråkade vad han kallade för ett salutogenetiskt perspektiv 

vilket innebär att fokus ligger på vad som håller människor friska snarare än vad som gör 

människor sjuka. Han definierade hälsa med hjälp av en skala som sträcker sig från total hälsa 

till total ohälsa. Genom djupintervjuer kom Antonovsky fram till KASAMs tre beståndsdelar 

(generella motståndsresurser):  

Begriplighet – Förståelse att bedöma och förklara olika händelser. Om tillvaron har en hög grad 

av begriplighet förväntar man sig att det situationer man ställs inför är förutsägbara, och i de 

fall de inte är förutsägbara att det går att förklara.  

Hanterbarhet – Förmågan att möta och hantera olika händelser som är kopplad till vilka 

resurser man uppfattar att man har till sitt förfogande för att möta de svårigheter och problem 

man ställs inför. Detta gäller inte enbart ens egna resurser utan även andras resurser som man 

på olika sätt kan ta del av.  

Meningsfullhet – Delaktighet och en känsla av att kunna påverka sin situation. Personer med 

stark KASAM har områden i livet som är viktiga för dem, som de investerar tid och 

engagemang i och som har en känslomässig betydelse för dem. Dessa områden utgör ingen 

börda utan betraktas snarare som utmaningar som är värda känslomässigt, tidsmässigt och 

arbetsmässigt engagemang i.  

Med dessa motståndsresurser som utgångspunkt har KASAM följande formella definition: 

Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en 

genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som härrör 
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från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, 

(2) de resurser som krävs för att man ska kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en 

finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar värda investering och engagemang. 

(Karlsson 2017). 

Lars H Gustafsson (2004) har gjort en tydlig koppling mellan KASAM-begreppet och 

föräldraskap och han menar att Antonovskys syn på resurser och utsatthet fungerar väl i arbetet 

med ungdomar och beskriver detta i sin bok ”Se barnet, se dig själv!” Han menar att 

förutsägbarheten i begreppet KASAM är jämförbart med den trygghet den unge behöver från 

sina föräldrar. Trygghet och förutsägbarhet gäller både ekonomisk trygghet samt fysisk och 

emotionell trygghet. Han menar vidare att detta också innebär att det inte får finnas hot, 

kränkningar eller övergrepp.  

I Sverige har forskning om begreppet KASAM utförts av Kjell Hansson, professor i socialt 

arbete och Marianne Cederblad professor i barn och ungdomspsykiatri, båda vid Lunds 

universitet. De har gjort studier om sambandet mellan KASAM och psykisk hälsa. Ungdomar 

rapporterade (Cederblad 1995) en hög känsla av sammanhang i familjer där det fanns 

samhörighet och närhet. I familjer där ungdomarna upplevde konflikter gällde det motsatta. 

Cederblad och Hansson (1995) har genom egen forskning kommit fram till att det finns en rad 

salutogena skyddande faktorer som utgår från individen, familjen och omgivningen. Exempel 

på detta är tillitsfulla relationer till i alla fall en förälder eller annan vuxen.  

4.2 Identitet  
Begreppet identitet är centralt inom flera discipliner inklusive inom socialpsykologin. Barbro 

Lennéer Axelson (2010) beskriver i sin bok, Förluster, att identitet är upplevelsen av vem man 

är, vad man är kapabel till och om vilket värde man ger sig själv som person. Hon menar att 

självuppfattning och självkännedom därför är centrala. Hon framhåller att i tider av ständiga 

förändringar är det svårare att förvärva en stark identitet och självkänsla. Låg självkänsla hör i 

sin tur samman med otrygg anknytning menar hon.  Wennerberg (2013) beskriver begreppet 

identitet som upplevelsen av sig själv och en individs funktioner i samhället och relationer till 

andra. Ett exempel är vår yrkesroll, föräldraroll, eller grupptillhörigheter som alla ger olika 

aspekter av individers sätt att vara i kontakt med andra människor eller grupper av andra 

människor menar Wennerberg. Han menar att ett av våra mest grundläggande psykologiska 

behov är att komma nära andra människor och att utveckla en egen identitet. Vår 

personlighetsutveckling påverkas i hög grad av hur vi i våra tidiga nära relationer lär oss att 
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uttrycka och manifestera dessa behov. Den viktigaste resurs vi har för att hantera svårigheter 

och kriser är vår förmåga att skapa goda relationer till andra som tillgodoser våra dubbla behov 

av närhet och självständighet (ibid).  

Sökandet efter identitet ter sig olika för olika människor och under olika perioder i livet. James 

Marcia (2008) har genom intervjuer med tonåringar undersökt identitetsbildning och hur denna 

går till i två steg. Först uppstår en kris när roller och värderingar testas och detta kallas för 

moratorium. Därefter kommer de andra steget som skapar övertygelse för en viss ideologi eller 

en viss roll. Marcia menar att under denna period granskas särskilt föräldrarna och samhällets 

etablerade värderingar. Annan forskning har visat nya moratorier som kan inträffa när man 

senare i livet av olika skäl tvingas ompröva sin övertygelse. Men det har också visat sig att de 

allra flesta under återstoden av livet behåller värderingar och moral som fanns under 

tonårstidens slut.  

En annan teoritradition utgår från psykoanalytikern Erik H Eriksson (1988) är en av pionjärerna 

inom barnpsykologi och känslomässiga relationer. Medan Freud menade att personligheten var 

färdigutvecklad redan i 6-årsåldern ansåg Erikson istället att personligheten förändras och 

utvecklas hela livet som ett resultat av ett antal livskriser som individer går igenom. Han 

menade att det finns åtta tydliga utvecklingsfaser genom livet där man enligt honom kan uppnå 

övervägande bra eller dålig utveckling i varje fas. De åtta utvecklingsfaserna kännetecknas vart 

och ett av en speciell konflikt eller kris som måste lösas vilket i sin tur leder till att 

personligheten formas på olika sätt. Eriksson beskriver i sin bok Ungdomens identitetskriser 

(1988) att sökandet efter identitet är ett lika grundläggande mänskligt behov som till exempel 

mat och trygghet. Utvecklingskonflikten kopplat till identiteten infaller i den femte fasen som 

uppstår under ungdomstiden enligt Erikson. Han betonade det sociala samspelet som ledde till 

begreppet psykosocial utveckling. Han menade att det sociala samspelet i sig är personlighets 

och identitetsbildande och som logisk följd utvecklas personligheten hela livet eftersom det 

sociala samspelet pågår hela livet.  

James Marcia (2008) beskriver identitet som en fjärde psykisk struktur – utvecklad efter detet, 

jaget och överjaget. Identiteten, hävdar Marcia, är organiserad kring drifter, förmågor, 

övertygelser och individuell historia och ger individen tillgång till en känsla av unikhet. Marcia 

intresserar sig huvudsakligen för perioden mellan tonår och ung vuxen och undersöker i sin 

forskning hur det går till när identitetsbeslut fattas. Marcia använder tonårens period av 

informationsinsamlande om sig själv och om världen för att beskriva en process som måste 
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föregå en genuin identitetsinvestering. Marcias utforskandebegrepp har tydliga kopplingar till 

Eriksons psykosociala moratorium, ett tillstånd där individen tillåts experimentera och pröva 

olika roller. Ställningstagande utgör i Maricas modell själva identitetsinvesteringen, en process 

genom vilken individen adderar mål, värderingar och övertygelser till sin personliga identitet. 

(ibid) 

5. Resultat och analys 

I detta kapitlet kommer jag att kort presentera varje intervjuperson för att sedan redogöra för 

det resultat som deras berättelser har bidragit med för en ökad förståelse kring hur en person 

kan uppleva frånvaron av en förälder som finns i livet men som inte är en del av 

intervjupersonernas uppväxt eller vuxenliv. Deras berättelser har inte enbart bidragit med 

förståelse utan även, med hjälp av teorierna skapat möjlighet för en djupare analys av mina 

frågeställningar. 

   

I samtliga intervjuer är det modern som varit den närvarande föräldern och fadern som varit 

frånvarande. I kommande analys kommer den frånvarade föräldern alltid att benämnas som 

fadern och den närvarande förälderns kommer att benämnas som modern. Presentationen av 

varje intervjuperson inbegriper ett mer utförligt stycke om hur han eller hon beskriver sin 

relation till sin frånvarande far, samt till den närvarande modern. En sådan presentation är 

relevant då den tillåter en första koppling till hur varje intervjupersons resonemang går att 

koppla till de två teoretiska infallsvinklarna KASAM och identitet.  

 

5.1 Presentation av intervjupersonerna 
Man 1: M1 

M1 är 39 år, gift och har två barn. Arbetar med export. 

M1 berättar att han aldrig träffat sin pappa och att hans mamma gifte sig med en man som sedan 

adopterade M1. M1:s mamma och pappa hade en kortare kärleksaffär som inte ledde till en 

längre relation. När M1 var tre år och mamma gift sig med den man som adopterade M1 har 

mamma berättat att hon kontaktat den biologiska fadern och frågat om adoptionen och enligt 

mammas berättelse godkände pappan detta. M1 har genom modern och styvföräldern alltid 

vetat att han hade en frånvarande biologisk fader men inte vetat något om honom. Han har 

aldrig träffat honom. M1 beskriver att han i vuxen ålder fått vetskap om att det funnits brev från 

fadern till modern och foto av fadern som han inte fått ta del av utan som slängts. M1 berättar 

att hans mamma alltid önskat lägga relationen till fadern bakom sig. Han har i vuxen ålder i 

samband med att han fick egna barn släktforskat i syfte att söka svar på frågor om fadern. Han 
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beskriver det som att han alltid vetat att han skulle göra det och att det var viktigt för honom att 

få veta sitt ursprung.  

 

Man 2: M2  

M2 är 25 år, singel, inga barn. Studerar. M2 har aldrig träffat sin pappa. Han har växt upp med 

modern utan någon som har uppfattar som styvförälder. Några pojkvänner till modern har 

kommit och gått. Det har varit kortare och för honom obetydliga relationer. M2 berättar att det 

funnits en mormor och en morfar som betytt mycket för honom samt ett fosterbarn som han sett 

som sin bror. Han berättar att modern har flera nära väninnor som varit betydande för honom 

som närvarande vuxna i nätverket. Han berättar att han aldrig saknat sin pappa men alltid vetat 

att han funnits och vem han varit genom moderns berättelser. Han har även fått veta hur modern 

och fadern träffades och varför de bröt upp. Modern har beskrivit faderns personlighet men 

aldrig sagt något negativt om fadern vilket M2 betonar som något han tycker är bra. Han menar 

att han aldrig själv skulle kunna vara frånvarande om han själv fick barn men att han inte känner 

något hat eller besvikelse över faderns agerande. Modern har varit både en mamma och en 

pappa säger han.  

 

Man 3: M3 

M3 är 52 år, frånskild och har fyra barn med tre olika kvinnor. Arbetar med försäljning. Han 

har levt med modern och en syster och en bror. M3 hade en annan fader än hans syskon och 

ingen av fäderna fanns med under uppväxten. M3 berättar att har aldrig träffat fadern därför att 

modern alltid avfärdat frågor om fadern och inte heller berättat något om vem han är. M3 

berättar att modern sagt att det ibland är bättre att inget veta. M3 berättar att han hade en nära 

relation till modern under uppväxten och beskriver den som att hon var allt för honom men 

senare i livet blev relationen distanserad. Han vet inget om vem fadern är eller hur relationen 

till modern såg ut. Han har heller inte fått någon förklaring på varför fadern inte fanns med i 

hans liv eller varför modern inte berättar om fadern. Han beskriver att frånvaron av fadern och 

avsaknad av information fått honom att distansera sig känslomässigt till andra människor som 

står honom nära så som partners och hans barn. Han menar att han lätt kan stänga av sina känslor 

och att det beror på att han tvingats lära sig göra detta.  

 

Kvinna 1: K1 

K1 är 36 år, ogift, utan barn och lever i en samborelation och studerar.  K1 har vuxit upp med 

sin moder och med mormodern tillgänglig då de bodde grannar och K1:s blev därför ofta passad 

av mormodern under uppväxten. K1 har inga syskon. Hon beskriver att hon först i tonåren 

började ifrågasätta faderns frånvaro och ställa frågor om honom. Berättar att hon kände sig 
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annorlunda och avvikande på grund av att hon inte hade någon pappa. Hon uppfattade att alla 

andra hade det och undrade vad det var för fel på henne som bara hade en mamma. K1 uppfattar 

att moderns berättelser är vinklade och K1 ifrågasätter moderns sanning och berättelser kring 

och om fadern. K1.s berättelse är präglad av misstro gentemot modern. K1 berättar att modern 

skuldbelade fadern i sina berättelser och beskrev situationer där fadern framstod i dålig dager 

och hans, enligt modern, negativa sidor blev i någon mening indirekt orsak till frånvaron men 

oklart varför i någon egentlig mening för K1. Mormor och modern var eniga i sin åsikt om att 

det var bättre för K1 att fadern inte fanns med i K1:s liv. Hon beskriver att hon som barn inte 

förstod varför och det skapade frustration hos henne. K1 beskriver starka minnen av ständig 

längtan och förhoppningar kring fadern och att han skulle söka upp K1. Hon beskriver att hon 

kände sig lämnad och övergiven av både modern och fadern genom moderns bristande 

föräldraförmåga, den negativa synen på fadern som beskrevs och genom hans frånvaro.    

 

Kvinna 2: K2 

K2 är 46 år, ogift, sambo och två vuxna barn med sambon Arbetar som kommunikatör. Vuxit 

upp med modern och två bröder. Träffade sin pappa sporadiskt vid ett par tillfällen under 

uppväxten. Modern var alkoholist berättar K2 och förklarar att modern var en närvarande 

förälder med god föräldraförmåga där alkoholen inte tagit överhanden. K2 uppfattade att 

modern gjorde allt för sina barn och var K2:s allt. K2 beskriver modern i positiva ordalag. Hon 

exemplifierar genom att beskriva modern som både gränssättande och tydlig samtidigt som hon 

var en kärleksfull och närvarande engagerad förälder.  

K2 förmedlar att hon inte funderade över faderns frånvaro under uppväxten. Hon uppfattade 

sig inte som avvikande då hon kände flera i sin närhet som hade samma situation. Under tonåren 

började hon ifrågasätta faderns frånvaro i samtal med modern. Hon berättar att modern 

besvarade hennes frågor på ett begripligt och omfattande sätt. K2 betonar att modern aldrig sagt 

något negativt om fadern.   

 

Kvinna 3: K3 

K3 är 32 år, sambo och har två barn tillsammans med sambon. Arbeta som vårdbiträde.  K3 

Har vuxit upp utan fadern tillsammans med modern. Hon har inga syskon. Hon beskriver 

modern som närvarande och att de hade en god kontakt under uppväxten som bibehållits även 

i vuxen ålder. Hon beskriver att modern berättat om fadern och hur de träffades men att modern 

inte kunnat berätta varför fadern varit frånvarande. K3 menar att hon tror att modern har svårt 

att prata om separationen. K3 menar att modern känt sig sviken och övergiven av fadern vilket 
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gjort att K3 haft svårt att fråga om orsaker till separationen för att inte såra modern. Vid ett 

tillfälle söker K3 upp fader och ber om att dom ska träffas. K3 berättar att fadern medger i 

samtalet att han känt till att K3 fanns men att han och modern förlorade kontakten. K3 berättar 

att det blev att kort möte och att det kändes som att träffa en främling. K3 var 25 år då mötet 

ägde rum. Hon uppfattade inte att fadern var intresserad av vidare kontakt. Hon ansåg att hon 

hade svårt att ställa de frågor hon tänkt då hon främst upplevde distans i mötet. Hon beskriver 

att det fanns en sorg och saknad över fadern under uppväxten. Efter mötet med honom kände 

hon att saknaden bytes ut mot en känsla av likgiltighet och att det hjälpte henne att sluta känna 

saknad. Hon menar att bilden hon haft av fadern under uppväxten var en annan en den fader 

hon sedan träffade. Hon beskriver att saknaden finns kvar men hade bytt skepnad. Hon är 

besviken på den främling hon träffade och kan inte känna eller se honom som hennes förälder.  

Samtliga intervjupersoner berör synen på den egna identiteten i förhållande till sig själv och till 

sin omvärld; sin närvarande förälder, en partner, egna barn samt samhällets normer och 

förväntningar. Det framgår även att känslan av sammanhang skapar ramen för förståelse och 

graden av acceptans kring sin situation för varje intervjuperson.   

 

5.2 Moderns berättelse om fadern 
Intervjupersonernas beskrivningar gällande modern delar in dem i två grupper. En grupp menar 

att de fått vad de behövt från modern och att faderns frånvaro därför har haft liten eller ingen 

betydelse. Den andra gruppen har i varierande grad uttryckt frustration, besvikelse, sorg och 

ilska över frånvaron av fadern såväl som bristande information om honom och om orsakerna 

till hans frånvaro. Upplevelsen återfinns i känslorna kring moderns förhållningssätt och 

förmåga att kunna ge information om orsakerna till faderns frånvaro. Jag har tidigare skrivit om 

Lars H Gustavssons koppling till KASAM-begreppen och han framhåller att Antonovskys syn 

på resurser och utsatthet fungerar väl hos den unge i relation till föräldern. Det är tydligt att 

samtliga intervjupersoner har en uttalad medvetenhet kring frånvaron vilket har gjort frånvaron 

närvarande både genom uppväxten och senare i livet. Avsaknad av meningsfullhet; dvs 

beskrivningar av möjliga orsaker till frånvaron avgör om frånvaron upplevs som hanterbar, 

begriplig och meningsfull. Detta speglade hur intervjupersonerna hanterade sina känslor för 

faderns frånvaro och upplevelsen kring i vilken utsträckning och på vilket sätt konsekvenserna 

av frånvaron påverkat deras känsla av sammanhang.  
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Jag kände min lite bestulen på en del av min bakgrund och mina rötter. Så 

känns det. En vuxenvärld som inte förstår eller inte förstod att barn alltid 

behöver tillgång till sina rötter. Behöver veta. (M1) 

 

I samtliga intervjuer är moderns syn på fadern avgörande för intervjupersonerna och hur de ser 

på vilka effekter frånvaron haft i deras liv, som barn och som vuxna genom modern som den 

närvarande föräldern som kan skapa meningsfullhet genom att förmedla information om fadern.  

Flera av dem jag intervjuat utrycker en frustration och besvikelse kring bristen på eller avsaknad 

av information.  

 

Jag tror att jag var irriterad över det där …man kan ju inte veta ingenting…jag 

har alltid känt att någonting har blivit undanhållet från mej. Inte bara utifrån de 

reaktioner som jag fått från min mamma utan också från andra 

familjemedlemmar. Det finns något mer där än det som jag fått veta. Vilket 

egentligen är ingenting ju. (M3) 

 

I intervjuerna lyfts ett behov av att fördela skuldbördan på faderns frånvaro. Möjligheten att 

göra detta avgörs genom moderns berättelser eller uteblivna berättelser. Intervjupersonerna 

resonerar och värderar den berättelse de fått av modern om faderns frånvaro och ger berättelsen 

betydelse för deras egen identitet; syn på sig själva. Lennéer Axelsson (2010) skriver att 

personlig identitet handlar om upplevelsen av vem man är, och om det värde man ger sig själv 

som person. Många starka identifikationer utgör en bas för stabil självkänsla och den sociala 

miljöns förmåga att erbjuda livskraftiga alternativ för identifikationer genom relationer. En 

persons identitet kan utvecklas positiv såväl som negativ. Psykoanalytikern Erikson (Kroger, 

2008) menade att identiteten är både medveten och omedveten. Han menade därför att när 

identiteten fungerar som den ska tas den förgiven men när den vacklar framstår den som något 

komplext och ouppnåeligt. Intervjuperson M1 uttrycker sig så här: 

 

Jag tänker att när jag blickar tillbaka och det jag uppfattar att jag kände då som 

barn var att jag saknade att inte ha all kunskap om min bakgrund och det blev en 

del av mig som saknades och idag som vuxen känner jag att det försvårade för 

mej när jag växte upp, just att inte veta, det fattas en bit av en själv som gjorde 

att jag aldrig kände mig hel. (M1) 

 

Intervjuperson K1 säger: 
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Jag kände mej så konstig alltså i jämförelse med andra jag kände en sån 

fruktansvärd övergivenhet när jag relaterade till andra. Alla andra hade kontakt 

med sina pappor mer eller mindre och man kunde liksom se när pappor kom och 

skulle träffa dom att han ändå ville ha dom liksom. Ibland känner jag liksom som 

om jag är nån sorts levande abort, att min pappa har gjort abort liksom. (K1) 

 

K1 berättar vidare i intervjun att hon är arg på modern för att hon inte berättat, kunnat skapa 

begriplighet; förståelse genom att berätta och ge förklaringar till faderns frånvaro. Wennerberg 

(2013) menar att kriser, svårigheter och motgångar kan ofta hjälpa oss att använda tillgångar 

och resurser hos oss själva för att växa och utvecklas och därigenom uppnå en fördjupad 

upplevelse av mening och sammanhang. Inte minst handlar det om att utveckla en förståelse 

för betydelsen av nära relationer för att identitetsskapandet ska utvecklas hävdar han. På liknade 

sätt har Erikson (1988) beskrivit människans förmåga att bibehålla sin identitet i livssituationer 

som utmanar känslan av att vara densamma, den inre kärnan och känslan av kontinuitet som är 

avgöranande för människans välbefinnande. K1 uttrycka under intervjun följande: 

 

Det är ju det som formar en person också…alltså det kan ju göra en person 

klokare också. Ja men jag vill inte se det jag har upplevt som att det bara är dåligt 

utan jag försöker hitta, vad kan jag göra av det här. Jag kan inte gå och vara 

bitter för att det inte blev på det sättet som jag hade önskat. (K1) 

 

Det framkommer under intervjuerna att synen på sig själv skapas genom moderns syn både på 

frånvaron och uppfattningen om fadern. Modern är barnets huvudsakliga informationskälla. I 

intervjuerna ges tydligt uttryck för moderns förhållningssätt och barnet som beskrivs genom 

den vuxnes känsla i förhållande till modern. Den vuxne behöver revidera bilden av sig själv, 

sin identitet med den bild som skapats i relation till modern under uppväxten. M1 beskriver 

sina känslor för modern och hur det påverkat deras relation över tid: 

 

Jag är ju tvärtom lite förbannad på henne och tycker att hon borde gjort på ett 

annat sätt…det är inte så lätt att prata om. Inte så lönt nu heller eftersom det är 

…nu är nu…men det här har väl legat och gnagt nånstans hela tiden…dåligt. Jag 

har liksom alltid vetat att det fanns men vi har aldrig pratat om det... men det är 

något som har bubblat mellan oss…(M1) 

 

Björn Wrangsjö (2006) skriver att identiteten aldrig endast kan vara individens ensak utan 

utvecklas i samspel med andra. I samspelet bekräftas, avvisas eller utvidgas vårt sätt att uppfatta 
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oss själva menar han. Erfarenheter av att vara en annan än den jag betraktas som kan vara 

problematiskt menar han om individen inte tycker sig kunna leva upp till andras och egna 

förväntningar på vem jag bör vara. Erikson (1988) betonade att identiteten får sin tyngd genom 

att utvecklas i skärningspunkten mellan det individuella och det samhälleliga. Under 

intervjuerna framkom hos samtliga jag intervjuade reflektioner kring samhällets normer och 

andras förväntningar tillsammans deras egna funderingar på varför de inte hade någon fader 

närvarande. K3 resonerar kring om en mamma eller pappans närvaro är viktigast i ett barn liv. 

K3 säger:  

 

… Om man bara ska ha en förälder så tror jag att det är kanske viktigare att ha 

en mamma på något sätt men om man ska ha två föräldrar så är de nog lika 

viktig…eller fast ja, det beror ju lite på hur föräldern är…som för mej känns det 

ju som mamma är viktigare men det är ju bara för att jag inte haft nån pappa, 

men om man har båda sina föräldrar är nog båda lika viktiga. (K3) 

 

5.2.1 Normer och identitet  
Samtliga intervjuer präglades av tankar om samspelet mellan det individuella och det 

samhälleliga. I varierande grad uttrycktes en ambivalens kring de egna känslorna, sin identitet 

och frustration över att vara avvikande från normen.  

 

Jag kände att jag tog på mej något, att jag kände att det var något fel på mej som 

hade en pappa som inte ville veta av mej. Sen bevisades ju det då när jag var så 

konstig jämfört med andra. Det blev något cirkelresonemang där i mej. Jag var 

konstig och udda och därför ville inte min pappa ha mej. Jag tror inte jag tänkte 

så i tankarna formulerade men det var mer en känsla jag bar på. (K1) 

 

En del av de intervjuade beskriver en god relation till modern under uppväxten men senare 

uppstår en distansering. Detta skapar påfrestningar på relationen och påverkar 

intervjupersonens uppfattning om modern. Under uppväxtåren är barnet helt utlämnat till 

moderns uppfattning och agerande i fråga om meningsskapare och barnets möjligheter att 

befinna sig i en känsla av sammanhang. Senare under uppväxten och i vuxen ålder kan 

intervjupersonerna utmana moderns uppfattning och föreställning. Då utmanas inte bara synen 

på fadern utan även synen på moderns föräldraförmåga men även hennes tillförlitlighet. Detta 

får även konsekvenser för intervjupersonernas upplevelse av hur relationen med modern är och 

har varit under uppväxten och senare i livet.  
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…min mamma har varit rädd för att jag ska må dåligt av att inte ha haft min 

pappa. Ibland blir det svårt att prata om för man vill inte såra henne heller. 

Kanske hon både är orolig för mej och ledsen för att ha blivit lämnad. Jag har 

nog undvikit att prata med mamma om…ja, i alla fall när jag var tonåring gjorde 

jag inte det. (K3) 

 

Varje intervjuperson kan väl beskriva moderns inställning både till föräldrarnas historia, 

uppbrott och/eller separation samt moderna syn på fadern. I de fall berättelsen om föräldrarna 

och frånvaron saknades ansåg intervjupersonerna att detta hade en negativ påverkan på deras 

livskvalitet både kring hur det såg på sig själva, om hur omgivningen såg på dem samt deras 

förmåga att lita på andra.  

 

… Jag tror att hon var mån om att jag inte skulle längta efter min pappa eller 

tycka om min pappa eller liksom känna att alltså hon ville inte ha någon 

konkurrens alls med honom som förälder, liksom…(K1) 

 

Kopplingen till begreppet identitet är bland annat hur en människa känner och tänker och 

hänger samman med personens självbiografi (Lennéer Axelsson, 2010) Denna skapas även 

genom andras uppfattningar och berättelser. Samtliga intervjupersoner benämner behovet av en 

berättelse och en historik för att skapa bilden av sig själv; sin identiteten.  

 

Kriser, svårigheter och motgångar kan ofta hjälpa oss att använda tillgångar och resurser hos 

oss själva för att växa och utvecklas och därigenom uppnå en fördjupad upplevelse av mening 

och sammanhang (Wennerberg 2013). Inte minst handlar det om att utveckla en förståelse för 

betydelsen av nära relationer för att identitetsskapandet ska utvecklas menar Wennerberg.  

 

KASAM:s begrepp begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet blir meningsfullt i analysen 

genom intervjupersonernas upplevelser att frånvaron och hur de upplever frånvarons 

konsekvenser för deras uppväxt, relation till den närvarande föräldern och deras livsvillkor 

under uppväxten och senare i livet.  

 

Samtliga intervjupersoner beskriver olika typer av resurser och utsatthet utifrån både moderns 

närvaro och faderns frånvaro. Den goda närvaron har gett intervjupersonerna resurser att 

hantera frånvaron av en förälder för att minska utsattheten och förlusten. Samtliga 
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intervjupersoner använder ord som beskriver förlust i någon grad men kan beskriva 

konsekvenserna genom möjligheten att tillgodogöra sig resurserna för att minimera utsattheten.  

Det framkommer att synen på moders förmåga att skapa begriplighet genom berättelser om 

fadern, orsaker till frånvaron, moderns och faderns relation och orsaker till separation eller icke 

relation mellan dem. Moderns berättelser fungerar hos samtliga intervjupersoner som en 

begriplighetsram för att skapa hanterbarhet och begriplighet.  

 

Samtliga intervjupersoner använder begrepp som skuld och skam när de resonerar kring 

frånvaron men även synen på sig själv och sin egen identitet. Skuld och skambördan blir central 

genom både att definiera begreppet samt placera skulden och skammen hos någon av 

föräldrarna eller hos sig själv. På detta sätt skapas också hanterbarhet för intervjupersonerna 

genom en tydlighet kring huruvida erfarenheterna kan mötas och vilka resurser man anser sig 

inneha genom livet. Lars H Gustavsson menar att det är den ena förälderns förmåga att förklarar 

för barnet varför skilsmässan skedde som kan förhindra att barnet tar på sig skulden. Den andra 

faktorn som är avgörande är att barnet måste kunna lita på att skilsmässan inte leder till att 

någon av föräldrarna försvinner ut i marginalen. De måste tvärtom få känna att de befinner sig 

i båda föräldrarnas känslomässiga centrum (Gustavsson 2004). 

 

I de fall intervjupersonerna uppfattar att modern har en god föräldraförmåga ges mindre 

utrymme för fantasier och drömmar om den frånvarande fadern. Lars H Gustavsson menar att 

barnet får olika förutsättningar i identitetsskapande efter en skilsmässa eller förlust av en 

förälder beroende på om de får bibehålla relationen till föräldern eller om det uppstår ytterligare 

en förlust utöver splittringen av barnets ursprungsfamilj. Skilsmässan är alltså inte det 

avgörande för om barnet ska känna sig övergivet eller ej.  På liknande sätt resonerar 

intervjupersonerna kring skuldbördan genom att i ljuset av moderns förhållningssätt resonera 

kring skuldfrågan både hur de uppfattade det som barn och som vuxen. Moderns förmåga att 

skapa en känsla av sammanhang och begriplighet skapar meningsfullhet till frånvaron. M1 

spekulera kring orsakerna till varför han förväntades att inte tala om fadern och varför han visste 

att det förväntades av honom att han inte skulle ställa frågor.  

 

hon vill ju undvika och känna skuld tror jag. Ja, jag tror hon vill känna att hon 

valde rätt. Hon valde det hon trodde var bäst för mej då. Hon har nog följt det 

hon var övertygad om. (M1) 
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Erikson (Kroger 2008) kompletterade senare en dimension i sin syn på identitet; individens 

historiska kontext. Betydelsen av att få kunskap om sin historia för att ostört få befinna sig i 

identitetsprocessen under uppväxten och senare i livet skulle kunna tolkas som ett möjligt 

orsakssamband mellan tillgången till information om föräldrarnas relation, uppbrott och orsaker 

till faderns försvinnande och känslan av sammanhang och en bibehållen identitet trots frånvaron 

av fadern. M1 beskriver utförligt under intervjun att har alltid funderat på sina rötter och 

samtidigt känt en stark övertygelse om att han inte bör ställa frågor, ifrågasätta eller oroa 

modern, som han menar, tydligt visade att hon ville lägga historien med fadern bakom sig. Han 

väntade därför med att släktforska och ta reda på mer om sina rötter med hänsyn till modern. 

De egna barnets födelse gjorde att han kände sig tvungen för sina barns skull. Han säger: 

 

den här okunskapen kan inte gå i arv. Det är omöjligt, jag är skyldig mitt barn 

att gräva mer i min bakgrund (M1) 

 

M2 berättar att hans mamma gett honom all värdefull information om fadern, om moderns och 

faderns relation och uppbrott. Han uppfattar att hon alltid varit öppen och svarat på hans frågor 

och att diskussionen om fadern har varit ett alltigenom tillåtet ämne att tala om under hans 

uppväxt och senare i livet både av modern men även av andra i nätverket.  

 

Jag vill framhålla att anledningen till att det gått så bra för mej och att jag mår 

så bra är att jag har haft en sån bra mamma. Mamma har täckt upp för både en 

pappa och en mamma. (M2) 

 

K1 beskriver att modern avfärdade faderns betydelse under hennes barndom och senare i livet. 

Hon menade också att hon inte litade på moderns utsaga om fadern utan att modern hade egna 

motiv till hur historierna utformades om fadern och hans frånvaro. Detta hindrade henne från 

att söka upp honom och skapade en stor osäkerhet och känsla av att vara mindre värd än andra 

och att vara bortvald och värdelös.   

 

Barbro Lennéer Axelson (2010) skriver, att sorgebearbetning bör ge personen som upplevt en 

förlust möjlighet att skapa en hållbar självbiografisk berättelse som stabiliserar och stärker den 

drabbades förändrade identitet. Hon menar vidare att inom ramen för ett berättarperspektiv 

pågår en bearbetning som omformar känslan av sorg genom att i efterhand skapa en 

verklighetsanpassad historia. Syftet är menar hon att man ska kunna komma fram till en 
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berättelse som man kan leva vidare med. Jag uppfattade att en del av intervjupersonerna 

beskriver just detta.  

 

…det är ju ett sår om man inte har tillgång till en förälder tycker jag, hur man än 

vänder och vrider på det. Då för att läka sig själv kan man göra på olika sätt. 

(K2) 

 

K1 har en annan bild av fadern i vuxen ålder än den modern gett henne och om moderns 

berättelse säger hon: 

 

Mamma sa alltid att vi har det bättre utan pappa. Annars hade det bara blivit en 

massa bråk och du hade blivit ett skilsmässobarn och pappa var inget att ha ändå. 

Han hade ändå inte blivit någon bra pappa så det är bättre såhär ändå. (K1) 

 

 

De två intervjupersoner som upplever sig inte sakna något genom att modern fyller behovet av 

två föräldrar beskriver moderns resurser och goda föräldraförmåga på olika sätt. M2 säger: 

 

Min mamma har varit både mamma och pappa. Hon är en supermamma och hon 

är så bra så jag har inte behövt eller saknat någon pappa alls faktiskt. (M2) 

 

K2 beskriver något liknande. 

 

… min mamma var oerhört stark, det fanns alltid mat på bordet. Vi körde läxhjälp 

och hela köret, så hon var väldigt du vet min mamma hon var allt. Hon var både 

mamma och pappa. (K2) 

 

Redan som barn formas inom familjen historier om vem man är som bidrar med pusselbitar till 

identiteten menar Lennéer Axelson (2010) och benämner detta som personens kärnövertygelser 

och kärnövertygelser bidrar starkt till personens identitet och följer med genom livet. M1 

förklarar sin känsla och uppfattning: 

 

Jag kände min lite bestulen på en del av min bakgrund och mina rötter. Så känns 

det. En vuxenvärld som inte förstår eller inte förstod att barn alltid behöver 

tillgång till sina rötter. Behöver veta. (M1) 
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Forskarparet och psykologerna Öberg (1979) kom i sin forskning fram till att fadern i sin 

frånvaro blev glorifierad vilket även mina intervjuer på olika sätt gav uttryck för. Fadern 

skapade i sin frånvaro både önskningar, förhoppningar och längtan efter honom och efter att 

veta vem han var.   

 

Jag minns att jag funderade på hur min pappa var och mina fantasier var han ju 

bara den bästa pappan och det år ju egentligen jättekonstigt att tänka så…han är 

ju den som är borta. Men det tänker jag nu men inte då. Han var ju bara ett 

hopkok av mina fantasier som min bild liksom. Sen kom ju besvikelsen när jag 

träffade honom… (K3) 

 

 Två av intervjupersonerna i min studie uttryckte inte någon besvikelse mot modern. Övriga 

uttryckte besvikelse och kritik mot moderns agerande och förhållningssätt under uppväxten och 

senare i livet. Det skulle kunna tolkas som ett uttryck för den ökade belastning som forskarparet 

Öberg menade drabbar modern och barnets relation genom faderns frånvaro under uppväxten. 

Belastningen kan utgöra ökade krav på moderns föräldraförmåga genom att vara den enda 

föräldern som behöver kompensera för frånvaron. Detta kan även vara ett uttryck för de 

ensamstående föräldraskapets dilemma av tidsunderskott; ”time de cit” som nämnt i tidigare 

forskning. Det kan också bekräfta ett barns behov av att få kunskap om frånvarons möjliga 

orsaker, moderns förmåga att förmedla berättelsen om barnets historia och vad det gäller vilken 

typ av relation föräldrarna hade samt möjliga orsaker till faderns frånvaro tillika vem fadern är.  

 

Björn Wrangsjö (2006) beskriver att förmågan som formar identiteten utgår från bekräftelse 

från auktoriteter; tidigast från den som vårdar barnet. Han hävdar att tonåringar söker 

bekräftelse från personer som de värderar och senare erfarenheter och tillhörigheter som får 

dem att känna sig mer sammanhållna och hemma i sig själva. Ibland medför det ett 

avståndstagande från vuxenvärden genom att de senare vill välja tillhörighet utifrån en annan 

livsstil än föräldrarnas.  

 

M1 berättar om sin besvikelse över att inte ha tillgång till sin fader: 

 

Hon sa att där var ingenting att prata om eller berätta om. Jag frågade om hon 

hade några fotografier eller något men jag fick alltid höra att nej, nej där finns 

inget …inget som skulle hjälpa mej att identifiera honom och kunna hitta honom. 

Jag tror att jag var irriterad över det där …man kan ju inte veta ingenting…jag 
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har alltid känt att någonting har blivit undanhållet från mej. Inte bara utifrån de 

reaktioner som jag fått från min mamma utan också från andra 

familjemedlemmar också. Det finns något mer där än det som jag fått veta. Vilket 

egentligen är ingenting ju. Jag vet inte, jag tror att jag känner en del sorg över 

det. Du vet att man inte kan vara ärlig nog att säga som det är men. ..det finns ju 

inte mycket som skulle kunna ändra situationen men …ja, besviken skulle jag nog 

säga (M1) 

 

Förmågan att urskilja känslor inom sig själv och förstå vad andra känner är beroende av 

föräldrarnas förmåga att tona in barnets känslor och uttryck för avsikter och behov. 

Bekräftelsebehovet kvarstår hela livet. Identiteten formas alltså av gjorda erfarenheter. 

Ungdomar söker sin identitet från personer de värderar och rörelsen mellan olika sociala 

förbindelser kan fortsätta under lång tid menar Wrangsjö (2004).  

 

5.3 Relationer, identitet och föräldraskap  
I intervjuerna framkommer i varierande grad hur intervjupersonerna uppfattar att frånvaron av 

en förälder påverkat deras livsvillkor som barn och vuxna. I samtliga intervjuer framkommer 

ord som sorg, förlust, bli bestulen på, hål i hjärtat och en känsla av att aldrig bli hel. Sorg och 

förlust beskrivs både kring själva frånvaron men även kring synen på sig själv så som bristande 

självförtroende, självkänsla och det egna identitetsskapandet.  Utöver känslor av att ha uppfattat 

sig som avvikande i relation till normer i samhället berör intervjupersonerna brister i deras egen 

förmåga att vara goda föräldrar som en avgörande konsekvens av frånvaron. På frågor kring 

det egna föräldraskap framkommer avsaknaden av information om sin historia som gör att den 

i avgörande delar inte kan föras vidare till nästa generation.  

 

Barbro Lennéer Axelson (2010) menar att möjligheten till bearbetning av en förlust försämras 

om det även råder en kollektiv tystnad kring det som inträffat. Förlusten blir då inte 

kommunicerbar vilket försämrar förmågan till bearbetning. I intervjupersonernas berättelser av 

sina upplevelser beskriver samtliga betydelsen av att få sätta ord på erfarenheter och bemötas 

med ärlighet och svar som skapar berättelsen på samma sätt som motsatsen hindrar berättelsen 

att ta form och frågor förbli obesvarade. På samma sätt är känslan av att få ett sammanhang 

avgörande som i KASAM begreppets komponent meningsfullhet, begriplighet och 

hanterbarhet. M1 gör detta genom att släktforska och får mer kunskap om sin historia.   
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Jag vet att jag var ledsen och jag vet att jag såg …att alla andra hade en pappa. 

Det var ju såklart inte så men det kändes så…det är som att han gjort att jag 

aldrig kan bli riktigt hel på något sätt…det är ett hål en tomhet. (K1) 

 

Intervjupersonerna lyfter fram betydelsen av närvaro och frånvaro som en avgörande 

konsekvens i det egna föräldraskapet. Synen på sig själv som förälder och förmågan att vara en 

vad man uppfattar som god, närvarande och kompetent förälder beskriver de som starkt präglat 

av deras egen förlust. Uppfattningen eller känslan av att vara skyldig sina egna barn 

informationen eller ens egen historia som också är deras. M3 uttrycker sig på följande sätt. ” 

 

Som barn påverkar det dej inte för du har inget att jämföra med men i takt med 

att du blir äldre så kan du förstå vad det innebär att sakna en pappa och du kan 

förstå att det påverkar dej på djupet. (M3) 

 

Antonovsky (2005) menar att det är i det tidiga vuxenlivet KASAM blir mer eller mindre 

definitivt. Därefter ändras inte KASAM på något radikalt sätt utan förblir relativt stabil. 

Samtliga intervjupersoner i min studie har lämnat det tidiga vuxenlivet bakom sig och får anses 

befinna sig i en mer stabil fas avseende KASAM.  

 

5.3.1 Jämförelser med andra 
Identitet handlar om människan som social varelse och som färgas av den miljö och de 

sammanhang de vistas i. Samtliga intervjupersoner benämner frånvaron av fadern genom en 

jämförelse med andra. Hur de som barn upplevde och de som vuxna ser på familjen och hur de 

ansåg att den bör se ut eller hur de uppfattar att den förväntas se ut. I jämförelsen väcktes 

drömmar och fantasier om fadern. Känslan av att vara annorlunda eller avvikande från normen.  

Wennerberg (2013) beskriver att vi för över de relationsmönster vi känner igen genom att 

skydda bilden av våra egna föräldrar och smärtan som icke tillgodosedda känslomässiga behov 

orsakat oss. M3 anser sig blivit bestulen på förmågan att utvecklas till en god förälder genom 

faderns frånvaro. 

 

Jag tror på något plan så saknar du kunskapen av att vara fadersfiguren i den 

rollen eller den situationen i förhållande till dina egna barn. …du vet, man har 

ett mönster eller ett system att följa du har hela detta, du har hela grejen med; 

vad är det jag faktiskt ska göra som pappa -…hur gör jag …En del människor 

har en naturlig känsla för föräldraskapet …jag har inte det …Jag tror att det gör 

det svårare för mej att vara en god och stabil förälder för att det är en avgörande 
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del av mig som saknas. Jag har en del av mig som gått förlorad…eller som jag 

inte fått möjlighet att utvecklas i. Många situationer när jag valt fel eller satt 

barnen i andra hand. Mina val hade varit annorlunda. (M3) 

 

Wennerberg (2010) skriver att otrygga relationsmönster tenderar att överföras från en 

generation till nästa. Han menar att vi tenderar att behandla oss själva så som vi blev behandlade 

av dem som betydde allra mest för oss som barn och barn och vuxna är ofta lojala även mot 

anknytningspersoner som känslomässigt övergett dem. Anknytningsmönster, trygga eller 

otrygga som utvecklas till anknytningspersoner utövar en stark inverkan på 

identitetsutvecklingen hos varje individ. Han menar vidare att upplevelsen av trygga eller 

otrygga relationer i hög grad är en fråga om erfarenhetsmässig inlärning men den mänskliga 

identiteten är samtidigt inte statisk utan utgör i sig ett dynamiskt, föränderligt system.  

Människans utveckling är en process som alltid sker i och genom våra relationer till andra och 

människans verklighet är primärt social och relationell. Den personliga identiteten formas 

genom att vår mest grundläggande upplevelse av världen filtreras genom våra relationer till 

andra. Vår relationella historia lever på så sätt inom oss (Wachtel 2008: Wennerberg). M3 

uttrycker att frånvaron av en fader som även för honom inneburit en total avsaknad av 

information om fadern, moderns och faderns relation och möjliga orsaker bakom frånvaron: 

 

…Jag känner mej på något sätt rånad på livet…skulle säga att jag har en förlust 

i mitt liv om jag ska sammanfatta det på något sätt. Det finns automatiskt ett 

känslomässigt hål i mitt liv. (M3) 

 

Wrangsjö (2006) skriver att innehållet i identiteten hos en människa, vem eller vad man 

upplever sig vara är nära knuten till mening och skapande av mening. Identiteten i sig svarar 

mot den mening jag gett mina upplevelser, erfarenheter och de självbilder som är förknippade 

med dessa. Han menar att identitet påverkar å andra sidan i stor utsträckning vilken mening 

personen ger sina erfarenheter. Detta är tydligt hos de personer jag intervjuat. Genom sina 

erfarenheter och upplevelser av erfarenheter. Samtliga intervjupersoner använder ordet identitet 

under intervjun för att beskriva hur de känt och upplevt sig själva under uppväxten och senare 

i livet. M2 värderar inte frånvaron för egen del men som ett sorts avskräckande exempel eller 

agerande som visar honom hur han inte ska göra mot sina barn. Han tar avstånd från fadern 

agerande.  
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Om jag får barn kommer jag att identifiera mig som förälder och identifiera mig 

med den förälder som jag haft som är mamma. Som jag sa innan så har mamma 

varit både för mamma och pappa. Varför måste det vara just pappa jag ska 

identifiera mig med. Det räcker med att jag är förälder punkt liksom. En pappa 

eller en mamma, det spelar ingen roll. Den goda föräldern är den som jag vill 

vara. Den frånvarande vill jag inte vara. Jag vet redan nu hur jag inte vill vara. 

Jag kan inte förstå hur man kan strunta i sitt barn. Då är man bara rädd och sån 

är inte jag, det vet jag redan nu. (M2) 

 

Marcia (1966) beskriver skillnaderna mellan olika identitetsstatuslägen. Unga vuxna med en 

uppnådd identitet har en plan som de har skapat själva. Individer med en uppnådd identitet ser 

framtiden som mer öppen och formbar än personer i andra statuslägen. 

 

M1 förmedlar:  

 

Det är ett hål inombords som inte går att fylla. Jag tror att det också är frågorna 

som man inte kan få svar på och det gör att man känner att man är mindre värd 

för att man inte vet eller alls förstår varför. Det är som en tomhetskänsla som 

funnits där sen jag var liten och den finns liksom kvar och kommer nog alltid att 

finnas…eller ja, den kanske kommer att blekna eller så men det är ändå liksom 

snopet. (M1) 

 

K1 är besviken på modern uttrycker moders brister under intervjun. Hon upplever ett starkt 

svek och avgörande konsekvenser för henne uppväxt och vuxenliv till följd av frånvaron och 

moderns brister i omsorg.  

 

…jag skulle behöva en förälder som kunde kompensera för min dåliga relation 

med min mamma. Jag känner att jag har blivit övergiven av båda mina föräldrar 

fast på olika sätt (K1) 

 

 

K1 beskriver att hon upplevt att utanförskap och att hon i vuxen ålder haft svårt att känna tillit 

till andra. M1 förmedlar att frånvaron varit avgörande under hans uppväxt. Han säger: 

 

Det beror mycket på självkänslan faktiskt. Det räcker inte att bara säga att allting 

är bra här och nu.  Man behöver det också. Det blir en extra uppförsbacke. Alla 

barn och ungdomar håller ju på att forma sig och stärka sig själva. Och om man 

då har en extra uppförsbacke… det är ju dubbelt så jobbigt. Och det är ju inget 
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som man …jag menar man behöver ju inte göra nått stort av det, det finns ju där, 

det finns där ändå. Det påverkar (M1) 

 

James Marcia (1966) beskriver att en uppnådd identitet medför att den unga vuxna kan se på 

sin historia på ett meningsfullt sätt och binda ihop sin historia med sitt nuvarande liv och med 

det som grund planera sin framtid. Personen upplever ett inre sammanhang, mellan vad de varit 

tidigare och nu, och mellan vad de nu är i olika situationer. 

 

5.4 Avslutande diskussion 
I denna del återkopplar jag till mitt syfte och mina frågeställningar för att avrunda uppsatsen.  

Syftet med min studie var att få en fördjupad förståelse av hur en frånvarande förälder kan 

upplevas påverka ett barns känsla av sammanhang och identitetsskapandet under uppväxten 

och senare genom livets olika skeden. Samtliga intervjupersoner förhåller sig till frånvaron av 

föräldern. Samtliga talar om förlust av något slag men deras upplevelse av konsekvensernas 

påverkan varierar. Det som framkommer i intervjuerna är att upplevelsen av hur stor 

konsekvenserna eller förlusten har varit upplevelsen av den närvarande föräldern och dess 

föräldraförmåga ur flera perspektiv. Samtliga intervjupersoner berättar om relationen, närvaro 

och tilliten till den närvarande förälder. Graden av positiv relation, närvaro och tillit speglar 

upplevelsen av graden av konsekvens av frånvaron från fadern. I de fall intervjupersonerna 

upplevs sig ha en god relation till modern är upplevelsen av negativa konsekvenser av frånvaron 

mindre. I de fall relationen till den närvarande föräldern upplevs som bristfällig upplevs 

konsekvenserna av frånvaron av den andra föräldern vara flera och mer påtagliga och i vissa 

fall avgörande för intervjupersonernas liv och livskvalitet. Upplevelsen av hur det påverkar dem 

när de själva blivit föräldrar och fått egna barn uppfattas också vara stor.  

 

En annan avgörande faktor för upplevelsen av frånvaron är den närvarande förälderns upplevda 

förmåga att berätta och skapa begriplighet för barnet av frånvaron. Intervjupersonernas vetskap 

om föräldrarnas gemensamma historia och därigenom möjliga orsaker till frånvaron. 

Begripligheten frambringar förklaringar och berättelser om föräldrarnas relation, hur den var 

innan barnet föddes och vad som skedde mellan föräldrarna före frånvaron. Detta har för en del 

av intervjupersonerna skapat begriplighet och därmed hanterbarhet genom berättelsen för 

informanten. Jag har även funnit att tilliten till den närvarande föräldern har varit avgörande för 

i vilken utsträckning informanten har upplevt att informationen från den närvarande föräldern 

haft någon positiv inverkan. Detta gäller kring berättelsens validitet och hur den kan fungera 
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som förklaring. Hur det tar bort skuld till frånvaron från barnet vilket blir avgörande i 

möjligheten till hanterbarhet.  

 

Sammanfattningsvis förmedlas i intervjuerna att moderns föräldraförmåga är avgörande för 

upplevelsen av i vilken grad faderns frånvaro påverkat deras livskvalitet negativt inom tre 

områden. Synen på sig själv, sin identitet och självkänsla, förmågan att lita på andra och skapa 

goda tillitsfulla relationer samt förmågan och möjligheten att vara eller bli en god förälder till 

sitt eget barn. Samtliga intervjupersoner har en tydlig åsikt om hur väl de är rustade för det egna 

föräldraskapet utifrån faderns frånvaro, moderns närvaro samt hur man upplevt moderns 

föräldraförmågor under uppväxten. Det framgå att frånvaron av fadern är eller har varit 

närvarande under deras liv. De har i olika grad värderat modern genom information eller brist 

på information och gett detta en avgörande påverkan för deras känsla av sammanhang; 

KASAM. Det har även varit närvarande i deras identitetsutveckling i synen på sig själv och i 

samspel med andra. Det går inte att komma fram till hur stor eller liten påverkan de olika delarna 

har haft generellt hos människor som förlorar en förälder genom bortvalt föräldraskap eftersom 

det skulle krävas ett större empiriskt material. Det går heller inte säkert att säga genom mina 

intervjuer vilka andra resurser eller förutsättningar varje intervjuperson haft med sig för att 

hantera frånvaron eller om det funnits andra försvårande omständigheter i deras liv på påverkat 

dem. Wrangsjö (2008) skriver att en person kan klara en förändring eller livskris utan att 

sammanhållenheten skakas i grunden medan en annan kan visa tecken på identitetskris.    

 

5.4.1 Förslag på vidare forskning  
Det skulle det vara intressant att ta del av mer forskning kring faderskap och fäders betydelse 

för barnet under uppväxten och senare i livet. Mer forskning kring synen på och betydelsen av 

jämställt föräldraskap. Om det är så att moderskapet värderas högre än faderskapet i 

socialtjänstens utredningar och insatser; vad får det för konsekvenser för barnet och den vuxne 

i olika sammanhang både på individnivå och samhällsnivå? Vad får det för konsekvenser i hur 

människor ser på sig själva som förälder när du är man respektive kvinna. Vilken hänsyn tas 

till barnets upplevelser kring en frånvarande förälder. På vilket sätt belyses detta ur ett 

barnperspektiv i socialt arbete.   

 

Att intervjua den frånvarande föräldern för att höra deras perspektiv på faderskap och 

föräldraskap hade även varit relevant. Vilka förklaringar har de till varför de inte har kontakt 

och hur motiveras deras frånvaro? I flera av mina intervjuer framkommer känslan av sorg och 
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förlust och det vore intressant att ta del av forskning som undersökte hur vanligt detta är. Finns 

det likheter eller skillnader i sorg efter en bortgången förälder. Om det finns likheter, vilka är 

då det? Vilka konsekvenser får det för barnet att ha en begränsad mängd information om den 

frånvarande föräldern. Finns det andra faktorer som spelar in i upplevelsen hos barnet. En mer 

omfattande studie liknade min skulle kunna bidra till värdefull information och vara användbar 

i arbete med barn inom familjerätten och socialtjänsten, men också inom andra områden som 

rör barn.  
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 

Födelseår, utbildning, yrke, civilstånd, barn 
 

Kan du berätta lite om hur dina föräldrars relation var under din uppväxt. 

 

Vet du om något särskilt inträffade som gjorde att din mamma/pappa upphörde 

med att ha kontakt med dig? 

 

Tror du att det kan finnas ytterliga orsaker till att ni inte hade kontakt under din 

uppväxt? 
 

Har du någon minnesbild från när du fick veta om din pappa/mamma? Minns du 

hur du reagerade eller vad du kände och tänkte? 

 

Har det funnits någon kontakt mellan dig och din mamma/pappa under din 

uppväxt eller senare, alltså efter det att din mamma/pappa upphörde att ha någon 

egentlig kontakt med dig? Om JA: berätta om vilken typ av kontakter som det 

har det handlat om? På vems initiativ har dessa skett? 

 

Hur reagerade du på dessa icke-kontakter eller mycketkt sporadiska kontakter 

när du växte upp? Hur ser du på dessa idag när du blickar tillbaka? 

 

 

Hur upplevde du frånvaron av mamma/pappa under din uppväxt? 

 

Har denna icke-kontakt påverkat dig under uppväxten? Om JA: på vilket sätt? 

 

Anser du att frånvaron av mamma/pappa har påverkat dig i vuxen ålder? Om 

JA: På vilket sätt? 

 

Skulle det gjort någon skillnad tror du om du vuxit upp med båda dina föräldrar? 

Om JA: På vilket sätt? 
 

 

Hur är kontakten idag med din mamma/pappa? 

 

[Om kontakten är ”normaliserad”: vad tror du är anledningen till er kontakt 

förändrats till det bättre?] 
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Såg du annorlunda på din mamma/pappas frånvaro när du var barn jämfört med 

hur du ser på det nu i vuxen ålder? 

 

Hur beskriver idag mamma/pappa (närvarande föräldern) din mamma/pappa 

(frånvarande föräldern)? Skiljer det sig åt när du var barn?  

 

Kan du beskriva relationen när du växte upp mellan dig och mamma/pappa 

(närvarande föräldern). Har den förändrats sedan dess? 

 

Kan du berätta om relationen till släktningar eller andra som betydde eller 

betyder mycket för dig  

 

Tror du att en mamma är lika viktig som en pappa är för ett barn?  Om JA: På 

vilket sätt? 

  

Hur ska en bra förälder vara anser du? 

 

Är det något mer du skulle vilja tillägga? 

 

Hur har du upplevt att svara på frågorna? 
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Bilaga 2 

 

Hej makalösa föräldrar i Lund Malmö och Helsingborg. 

  

Jag heter Emma Gerlach och är student på socialhögskolan där jag skriver min 

examensuppsats.  

  

Eftersom jag vet att jag via makalösa kan nå en så stor grupp människor 

försöker jag därför börja mitt sökande efter intervjupersoner här i er förening.   

  

Jag söker vuxna som vuxit upp med en av sina biologiska föräldrar och som inte 

haft någon kontakt eller väldigt sporadisk kontakt med den andre biologiska 

föräldern. Jag söker inte personer som förlorat en förälder vid bortgång. Om det 

är någon av er som skulle vilja dela med er av er historia kommer ni att vara helt 

anonyma och materialet kommer enbart att användas som en del i uppsatsen och 

inte i andra sammanhang. Det är givetvis inget krav på att det ska vara någon i 

föreningen makalösa föräldrar och därför ser jag med tacksamhet att ni skickar 

frågan vidare om det finns möjlighet.  

  

Om det finns frågor så besvarar jag dem gärna antingen via min mejl: 

XXXXXX@XXX.com eller via telefon: XXXX-XXXXXX. Det går även bra 

att ställa frågor till min handledare på socialhögskolan.  

 

Med Vänlig Hälsning 

Emma Gerlach 
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