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Sammanfattning 

 
Syftet med föreliggande studie var att få en djupare förståelse för om, och i så fall hur, några 
vuxna skilsmässobarn upplevde att föräldrarnas skilsmässa har påverkat dem tanke-, känslo- 
och beteendemässigt. Studien baserades på följande frågeställningar: Vilken inställning har 
dessa vuxna skilsmässobarn haft till att själva ingå äktenskap och/eller bilda familj och skaffa 
barn? Vilken inställning har dessa vuxna skilsmässobarn haft till företeelsen skilsmässa? I 
vilken utsträckning har dessa vuxna skilsmässobarn upplevt nära relationer och tillit till andra 
människor? Hur har dessa vuxna skilsmässobarn upplevt kortare perioder separerade från nära 
anknytningspersoner? Vilken erfarenhet har dessa vuxna skilsmässobarn av förebilder och 
substitut? Metodologiskt användes en semistrukturerad intervjumetod, och urvalet bestod av 
två män och tre kvinnor. Intervjuerna pågick i cirka 45 minuter och behandlade följande 
teman: ”äktenskap/skilsmässa”, ”bilda familj/skaffa barn”, ”nära relationer/tillit”, 
”separationssvårigheter” samt ”förebilder/substitut”. Resultatet visade att samtliga 
intervjupersoner, på ett eller annat sätt, och i större eller mindre utsträckning, upplevde att 
skilsmässan mellan föräldrarna har haft en negativ påverkan på dem. Bland annat visade det 
sig att flera var negativt inställda till att själva ingå äktenskap och rädda för att skaffa barn. 
Majoriteten av dem uppgav även bristande tillit till det motsatta könet, separationssvårigheter 
från nära anknytningspersoner, behov av förebilder samt ett stort behov av förståelse för 
situationen kring föräldrarnas skilsmässa. Diskussionen berörde äktenskap och barn, kärlek 
och tillit, förebilder och substitut samt ålderns betydelse och vikten av förståelse. 
 
Nyckelord: äktenskap, barn, tillit, förebilder, förståelse. 
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Abstract 

 

The purpose of this study was to achieve a deeper understanding of if, and in that case how, 

some adult children of divorce experienced that their parents’ divorce has made an impact in 

thought, feelings and behavior. The study was based on the following questions: What attitude 

have these adult children of divorce had towards marrying and/or forming families and getting 

children of their own? What attitude have these adult children of divorce had towards 

divorce? To what extent have these adult children of divorce experienced close relationships 

and trust towards others? How have these adult children of divorce experienced being 

separated from their near and dear for short periods of time? What experience do these adult 

children of divorce have from role models and substitutes? Methodologically a semi-

structured interview method was used, and the sample was constituted by two male and three 

female subjects. The interviews lasted for about 45 minutes each and dealt with the following 

themes: “marriage/divorce”, “forming a family/getting children”, “close relationships/trust”, 

“separation difficulties” and “role models/substitutes”. The result of the study showed that all 

interviewees, in one way or the other, and more or less, experienced that their parents’ divorce 

has had a negative impact on them. Among other things it was shown that several 

interviewees had a negative attitude towards marrying and were afraid of getting children of 

their own. The majority of them also stated a lack of trust towards the opposite sex, separation 

difficulties, a need for role models, and a need for understanding the circumstances 

concerning the divorce. The discussion treated marriage and children, love and trust, role 

models and substitutes, and finally the matter of age and the importance of understanding. 

 

Keywords: marriage, children, trust, role models, understanding. 
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Introduktion 
 
Mellan år 2000 och 2008 har skilsmässostatistiken i Sverige varje år visat på i genomsnitt 
femtio procent (http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____26046.aspx). Varje år 
förvandlas således tiotusentals barn som varit en del utav en kärnfamilj till skilsmässobarn, 
utan någon som helst möjlighet att påverka den rådande situationen. Men på vilket eller vilka 
sätt kan då dessa barn påverkas, på både kort och lång sikt, av detta? Amato (2003) 
presenterar en av Judith Wallersteins teorier om skilsmässobarn och skilsmässans eventuella 
konsekvenser. Denna går ut på att skilsmässa är en riskfaktor, vilket innebär att 
skilsmässobarn är mer benägna att utveckla olika slags sociala och psykologiska problem i 
vuxen ålder än vad personer vars föräldrar lever ihop är. Amato (2003) gör också jämförelser 
mellan Wallersteins och andra forskares undersökningar, vilka tydligt visar att vuxna, vars 
föräldrar är skilda, generellt känner sig mindre tillfreds med sina liv. Detta är ett område som 
är värdefullt att undersöka för att om möjligt få fler vuxna att vidga sina perspektiv, samt få 
upp ögonen för vad en skilsmässa och omständigheterna där omkring kan resultera i för 
barnen för en lång tid framöver.        
 
Definitioner av centrala begrepp 

• Tillit: en fundamental emotion som utgör en individs förväntningar på och 
föreställningar om pålitligheten hos andra människor (Egidius, 2008; Hardin, 2001). 

• Förebild: en modell för vårt eget handlingssätt, dock på ett mer abstrakt än konkret 
sätt, då vi inte imiterar andras beteende rakt av utan endast visst egenskaper (Egidius, 
2008). 

• Substitut: ersättning (http://www.svenskaakademien.se/web/Ordlista.aspx). 
 
Syn på framtida äktenskap 
Enligt Christensen och Brooks (2001) är det vanligt förekommande att skilsmässobarn har 
föreställningen att ett äktenskap inte varar för evigt, och enligt Johnston och Thomas (1996; 
ref. i Christensen & Brooks, 2001) har det visat sig att vuxna skilsmässobarn många gånger 
hellre ser att äktenskapet faktiskt upplöses än att de ska behöva anstränga sig för att få en väl 
fungerande relation. Den inställningen till äktenskap är sannolikt en bidragande orsak till det 
ökade antalet skilsmässor de senaste decennierna. Cartwright (2006) gjorde å andra sidan en 
studie som visade att det inte var någon av fyrtio ännu ogifta och barnlösa informanter mellan 
arton och tjugonio år som hade en så bekväm inställning till skilsmässa. Samtliga av de som 
berörde ämnesområdet uttryckte snarare oro över möjligheten. Ett fåtal av dem övervägde 
dock att avstå äktenskap för att helt eliminera risken att behöva genomgå en skilsmässa. 
Carson och Kelly (1990) upptäckte att unga vuxna vars föräldrar skilde sig innan barnen fyllt 
arton år fokuserade på vänskapsrelationer framför kärleksrelationer i större utsträckning än 
vad unga vuxna från intakta familjer gjorde, och ännu en forskare vid namn Kelly (1981) hade 
tidigare gjort en uppföljningsstudie som visade att skilsmässobarn fem år efter skilsmässan 
hade en mycket mer negativ syn på äktenskap än de som kom från intakta familjer.  
     Majoriteten av informanterna i Duran-Aydintugs (1997) undersökning såg positivt på 
samboskap före äktenskap, eftersom det gav en möjlighet att testa förhållandet innan de 
skaffade sig några juridiska och ekonomiska förpliktelser. Under denna tid skulle de dock inte 
skaffa några barn eftersom de inte kunde vara säkra på att relationen skulle hålla. Tasker 
(1992; ref. i Christensen & Brooks, 2001) gjorde en studie med 331 tonåringar som kom både 
från skilsmässo- och icke skilsmässofamiljer. Resultatet visade att skilsmässobarn föredrog 
samboskap framför äktenskap. Dessutom angav de oftare att de inte ville gifta sig i framtiden 
än vad icke skilsmässobarn gjorde. Några informanter (Cartwright, 2006) uppvisade dock en 
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stark önskan om att kunna ha ett äktenskap i framtiden, men många uttryckte också tvivel om 
att faktiskt vara kapabla till att hålla liv i ett sådant.  
 
Långa relationer och familjebildning 
Av trettio italienska skilsmässobarn mellan tjugo och tjugosex år som ingick i en 
undersökning menar Scabini och Cigoli (2004) att kvinnorna generellt ser sig själva med barn 
i framtiden och redan har påbörjat sökandet efter en partner som kan garantera barnen en 
sammansvetsad familj. Även de unga männen längtar generellt efter att stadga sig och bilda 
familj, men känner sig samtidigt mer tveksamma eftersom de är rädda att upprepa sina fäders 
misstag. I en forskningsartikel av Duran-Aydintug (1997) visar det sig att de flesta unga 
vuxna informanter i undersökningen kände rädsla inför långvariga förhållanden. De trodde att 
de i relationen skulle komma att bete sig på sätt som resulterade i det de helst av allt ville 
undvika – att relationen skulle ta slut. Flertalet av dessa informanter hade dock föräldrar som 
upprepade gånger bytte partner efter skilsmässan. Att som barn ständigt förlora en ny vuxen 
anknytningsperson påverkade således deras attityder till deras egna potentiella relationer.  
 
Tillit till föräldrar  
Tilliten till föräldrarna kan, enligt King (2002), förändras vid en skilsmässa. Det kan till 
exempel ske om barnen försummas i samband med att föräldrarna ska bygga upp ett nytt liv, 
exempelvis genom att gifta om sig, eller om föräldrarna börjar engagera sig mer i sitt arbete. 
Kvaliteten på relationen mellan barn och föräldrar försämras sannolikt om de spenderar 
mindre tid tillsammans. I en undersökning av Cartwright (2006) nämnde nästan hälften av 
informanterna relationsproblem, då särskilt i relationen till föräldrar. Det kunde handla om 
sämre kontakt efter skilsmässan, bristande respekt och tillit eller en förlust av känslan att 
tillhöra en familj. Tilläggas bör att sambandet mellan föräldrarnas skilsmässa och barnets 
förmåga att sedan känna tillit till dem i början av 2000-talet ännu inte var tillräckligt testat 
(King, 2002). En studie som gjordes direkt relaterad till detta, och indikerade att en skilsmässa 
har en negativ påverkan på barns tillit till föräldrarna, utfördes av Franklin, Janoff-Bulman 
och Roberts (1990; ref. i King, 2002) men innefattade endast 114 collagestudenter. 
 
Tillit till partner 
Johnston och Thomas (1996; ref. i Christensen & Brooks, 2001) gjorde en studie baserad på 
unga vuxna med skilda föräldrar respektive unga vuxna med gifta föräldrar. Samtliga 
informanter var ogifta men involverade i monogama, heterosexuella relationer sedan minst tre 
månader tillbaka. Forskningsresultatet visade att just vuxna skilsmässobarn generellt kände 
brist på tillit när det kom till intima relationer och äktenskap. Detsamma gällde således inte 
för de informanter som kom från en intakt familj. Deras slutsats blev att intima relationer 
undviks på grund av rädsla för avvisande och brist på tillit. Duran-Aydintug (1997) gjorde 
upptäckter som ligger i linje med detta när det visade sig att 82 % av informanterna i en 
undersökning, samtliga skilsmässobarn, inte litade fullständigt på sina nuvarande partners. 
Forskningen kring tillit till partner är dock begränsad (King, 2002). Baserat endast på 
collagestudenter fann Johnston och Thomas (1996; ref. i King, 2002) ett negativt samband 
mellan skilsmässa och tillit, medan andra undersökningar (Franklin et al., 1990; ref. i King, 
2002; Southworth & Schwarz, 1987; ref. i King, 2002) inte funnit någon relation mellan de 
båda faktorerna. Resultatet av den forskning King (2002) bedrev gällande skilsmässobarns 
tillit till sina partners visade att föräldrars skilsmässa inte har någon inverkan. Däremot har 
relationen mellan tonårsbarn och deras föräldrar betydelse för det enskilda barnets förmåga att 
känna denna tillit.   
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Tillit till övriga 
Enligt såväl Hardin (1993; ref. i King, 2002) som Holmes och Rempel (1989; ref. i King, 
2002) tenderar de individer som tidigt i livet får erfara positiva möten med nya människor att 
känna större tilltro till människor i sin omgivning än de som har mer negativa tidiga 
erfarenheter av nya människor. Amato (2000; ref. i King, 2002) och Hardin (1993; ref. i King, 
2002) menar i sin tur att vuxna skilsmässobarn tenderar att ha större svårigheter med att lita 
på andra på grund av att de har lärt sig att misstro i visst fall är befogat. Genom att ha fått 
bevittna att en relation inte alltid fungerar kan farhågan att inte heller de egna relationerna är 
stabila öka (King, 2002). Duran-Aydintug (1997) fann däremot att informanter vars föräldrar 
delade på sig innan barnet hunnit fylla arton år inte hade några som helst problem med att 
känna tillit till andra människor, intima relationer exkluderade. En tidigare studie (Franklin, 
Janoff-Bulman & Roberts, 1990; ref. i Duran-Aydintug, 1997) visade dessutom att det inte 
förekom några skillnader mellan individer från skilsmässofamiljer och individer från icke 
skilsmässofamiljer gällande att kunna känna tillit. Endast de vars föräldrar skildes efter att 
barnen fyllt arton år angav att de antingen inte kunde eller inte ville lita på människor i 
allmänhet (Duran-Aydintug, 1997). Vad gäller tillit till andra [föräldrar samt partners 
exkluderade, min anm.] har flera studier (Black & Pedro-Carroll, 1993; ref. i King, 2002; 
Brehm & Rahn, 1997; ref. i King, 2002; Franklin et al., 1990; ref. i King, 2002; Rahn & 
Transue, 1998; ref. i King, 2002), vissa av dem baserade på stora nationella urval, visat att 
skilsmässa inte påverkar barns tillit. Dessa studier bortser dock från sådant som barnens ålder 
vid tidpunkten för skilsmässan och kvaliteten på relationen mellan barn och föräldrar, vilken 
enligt King (2002) har en stor betydelse.  
 
Föräldrar som förebilder 
Banduras sociala inlärningsteori (1977; ref. i Sarrazin & Cyr, 2007) innebär att barn lär in 
beteenden genom att observera andra människor för att sedan imitera dem. Så gäller förstås 
även de sätt föräldrar beter sig på i en konfliktsituation. Ett barn påverkas starkt av samspelet 
mellan dess föräldrar eftersom det i regel är den första relation som bevittnas. Om denna 
relation är dålig blir det svårt för barnet att lära sig hur det ska bete sig korrekt i interaktion 
med andra. Även Westervelt och Vandenberg (1997; ref. i Christensen & Brooks, 2001) 
menar att barn i konfliktfyllda familjer påverkas av föräldrarna på så sätt att de bland annat lär 
in olämpliga beteenden och felaktiga sätt att lösa konflikter på. När barnen sedan blir äldre ser 
de själva till att skapa situationer som liknar den situation som rådde hemma, där de kan 
praktisera de beteenden de uppmärksammat i hemmet under uppväxten. Wallerstein 
(Wallerstein et al., 2000; ref. i Amato, 2003) i sin tur menar att långvariga effekter av 
föräldrars skilsmässa oftast framträder och slår som hårdast i samt i sökandet av nära 
relationer. Föräldrar som lever ihop kan verka som förebilder, exempelvis gällande hur man 
kompromissar och löser problem samt uttrycker känslomässigt stöd, medan föräldrar som 
väljer att dela på sig inte kan erbjuda samma sak. Avsaknaden av dessa förebilder komplicerar 
sökandet efter intimitet och förbindelse för de snart vuxna barnen. Resultatet blir att unga 
vuxna med skilda föräldrar tenderar att göra dåliga val i sina relationer, avsluta en relation så 
fort problem uppstår eller undvika en nära relation helt och hållet. Med brist på en inre bild av 
en stabil relation är det inte ovanligt med relationer som redan från början är dömda att 
misslyckas. Många unga utvecklar också en bild av ett deras egna eventuella äktenskap 
kommer att sluta i skilsmässa. Enligt Amato (2003) stöder andra forskare generellt dessa 
slutsatser. 
 
Faders- och moderssubstitut 
Enligt (Suskind 1998; ref. i Dunlap, 2002) finner de föräldrar som försöker ta på sig rollen 
som både mamma och pappa det vanligtvis svårt att fullborda denna uppgift. Hetherington 
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(1999; ref. i Dunlap, 2002) menar vidare att när detta uppstår nyttjar barnet den roll föräldern 
hanterar allra bäst, och finner i stället ett slags ersättare för den förälder som inte är 
närvarande. Att vissa barn söker ersättare för en frånvarande förälder visar ett citat ur Öberg 
och Öberg (2002): ”Jag sökte omedvetet manliga förebilder, t ex en fotbollstränare som jag 
tyckte jättemycket om” (s. 127). 
 
Ålderns betydelse 
Enligt Thompson (1994; ref. i Dunlap, 2002) har bland annat barnets ålder vid skilsmässan 
stor betydelse för hur det reagerar på situationen. Små barn som inte förstår konsekvenserna 
av en skilsmässa tenderar att få separationsångest, bli klängiga, få vredesutbrott och återgå till 
stadier de redan har passerat, exempelvis att suga på tummen. Lite äldre barn kan däremot 
känna en enorm sorg, förlust och skuld, varav sist nämnda känsla grundar sig i rädslan av att 
vara orsaken till föräldrarnas skilsmässa. Detta skapar även en rädsla för att bli övergiven av 
föräldrarna. Fysiska besvär som huvudvärk och magsmärtor är också vanligt förekommande. 
Även Cohen (2002) menar att barn upp till tre år generellt upplever separationsångest vid en 
skilsmässa, och att barn i fyra-, femårsåldern ofta känner en rädsla för att bli övergiven. Öberg 
och Öberg (2002) skildrar bland annat vuxna skilsmässobarns erfarenheter av 
separationsångest. Någon upplevde att det under barndomen var svårt att lämna den ena 
föräldern, samtidigt som det var roligt att återse den andra. Detta har dock satt sina spår på så 
sätt att avsked och återseenden känns svårt även i vuxen ålder. En annan upplevde en enorm 
separationsångest när hon skildes från sin mamma för att bo hos pappan i en vecka, vilket 
berodde på att hon var rädd att även mamman skulle försvinna eftersom pappan hade gjort 
det. 
     Oderberg (1986; ref. i Christensen & Brooks, 2001) gjorde en undersökning baserad på 
fyra män och åtta kvinnor vid University of California, Santa Cruzin. Samtliga informanter 
var mellan fem och sjutton år när föräldrarna skildes, och resultatet av studien visade att ju 
yngre barnet var vid tidpunkten för skilsmässan, desto större problem hade han eller hon med 
intima relationer i vuxen ålder. Oderberg kopplade denna upptäckt till små barns oförmåga att 
förstå och hantera en skilsmässa. Små barn har inte heller samma möjligheter till stöd utifrån i 
egenskap av vänner, skolkamrater och så vidare. Oderbergs slutsatser får stöd av både 
Hetherington med flera (1978; ref. i Christensen & Brooks, 2001) och King (2002) som 
menar att yngre barn lider av allvarligare långsiktiga effekter av en skilsmässa än vad äldre 
barn gör. Å andra sidan hävdar Wallerstein (1984; ref. i Christensen & Brooks, 2001), efter en 
uppföljning av barn tio år efter föräldrarnas skilsmässa, att yngre barn lider mindre av 
långsiktiga effekter eftersom de minns mindre av händelsen. Också Duran-Aydintugs 
undersökning (1997) visar att de informanter vars föräldrar skildes innan barnet hunnit fylla 
fem år inte hade några anmärkningsvärda minnen av hur familjeförhållandet såg ut innan 
skilsmässan. Duran-Aydintugs studie (1997) visade dock att flera av de som var tolv år eller 
yngre vid skilsmässan upplevde att föräldrarna bortsåg från deras känslor under processen. De 
som var mellan tolv och arton vid skilsmässan upplevde däremot generellt att föräldrarna var 
mer öppna och ärliga mot dem, vilket gjorde det lättare för dem att hantera förlusten. I 
kontrast till nämnda teorier menar andra forskare (Cooney, Hutchinson & Leather, 1995; ref. i 
Bjorklund & Bee, 2008) att det enskilda skilsmässobarnets ålder inte har någon som helst 
betydelse för i vilken utsträckning han eller hon kan påverkas, bland annat emotionellt, av 
händelsen. Även om man är vuxen kan minskat finansiellt stöd, ett sålt barndomshem och 
brutna familjetraditioner upplevas nog så problematiskt (Bjorklund & Bee, 2008). 
 
Tidens betydelse 
Tjugofem år efter skilsmässorna tog Wallerstein (Wallerstein, et al, 2000; ref. i Amato, 2003) 
kontakt med barnen för en femte och sista uppföljning, vilket resulterade i boken The 
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unexpected legacy of divorce: A 25 year landmark study. Här poängterar Wallerstein att 
huvudeffekten av en skilsmässa inte uppstår i samband med att skilsmässan äger rum utan 
först senare. Enligt Wallerstein ökar påverkan över tid och når sin kulmen långt senare i livet. 
Detta är något Amato och Keith (1991a; ref. i Huurre, Junkkari & Aro, 2006) samt Cherlin, 
Chase-Lansdale och McRae (1998; ref. i Amato 2003) instämmer i. Gabardi och Rosen (1992; 
ref. i Christensen & Brooks, 2001) är inne på samma spår när de menar att tiden som hunnit 
gå sedan skilsmässan ägde rum spelar stor roll för hur det vuxna skilsmässobarnet hanterar 
eventuella relationsproblem. De fann företeelser som antyder att ju längre tid som går, desto 
större är risken att individen skapar orealistiska föreställningar om relationer i allmänhet. 
 
Starka och harmoniska skilsmässobarn 
Carlberg (1994) presenterar hypotesen att ”utvecklingsprocessen under vuxenåren påverkas 
av det vuxna förflutna likaväl som av det barndomsförflutna” (s. 345). Detta att händelser i 
barndomen påverkar en individ i vuxen ålder är en del utav den psykoanalytiska teorin och ser 
onekligen ut att vara den teori många forskare stödjer genom sina antaganden angående 
skilsmässobarn och skilsmässans effekter på. Men trots barndomens betydelse för vuxenlivet, 
och trots att skilsmässa mellan föräldrar ligger på första plats vad gäller de tio mest stressande 
situationer barn kan utsättas för (American Psychiatric Association, 1990; ref. i Dunlap, 2002) 
menar Amato, Loomis och Booth (1995) att resultatet av en skilsmässa kan bli gynnsam 
beroende på vilka förmåner den medför. Exempelvis spekulerar han kring huruvida det kan 
vara så att de barn som anpassar sig väl till en familjekris utrustas med en inre styrka som 
barn från harmoniska familjer saknar. Denna styrka skulle i så fall kunna leda till ett 
kvalitativt vuxenliv ”trots” föräldrarnas skilsmässa under barndomen. Dock är det, enligt både 
Glenn och Kramer (1987; ref. i Christensen & Brooks, 2001) och Wallerstein (1991; ref. i 
Christensen & Brooks, 2001) högst sannolikt att även de ungdomar som i barndomen 
hanterade skilsmässan bra när den ägde rum samt lyckades anpassa sig väl till situationen, 
tvingas konfronteras med viktiga frågor om kärlek och äktenskapsångest som härstammar från 
barndomens oro över att bli bedragen, övergiven och oälskad. 
 
Syfte och frågeställning 
Syftet med föreliggande studie är att få en djupare förståelse för om, och i så fall hur, några 
vuxna skilsmässobarn upplever att föräldrarnas skilsmässa har påverkat dem tanke-, känslo- 
och beteendemässigt. De frågeställningar jag har utgått ifrån berör samtliga tiden från det att 
skilsmässan mellan föräldrarna ägde rum fram till idag och lyder som följer: 
 

• Vilken inställning har dessa vuxna skilsmässobarn haft till att själva ingå äktenskap 
och/eller bilda familj och skaffa barn? 

• Vilken inställning har dessa vuxna skilsmässobarn haft till företeelsen skilsmässa? 
• I vilken utsträckning har dessa vuxna skilsmässobarn upplevt nära relationer och tillit 

till andra människor? 
• Hur har dessa vuxna skilsmässobarn upplevt kortare perioder separerade från nära 

anknytningspersoner? 
• Vilken erfarenhet har dessa vuxna skilsmässobarn av förebilder och substitut?  
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Metod 
 
Intervjupersoner 
Potentiella intervjupersoner kontaktades via högskolestudenters e-post. Därefter fick de som 
var intresserade göra en intresseanmälan. I undersökningen deltog två män och tre kvinnor 
mellan tjugoett och trettiotre år, vilka erfor en skilsmässa mellan sina föräldrar någon gång 
mellan fem och tjugotvå års ålder. Tre av dem var singlar, en var sambo och en var frånskild, 
ensamstående förälder. Samtliga intervjupersoners deltagande var såväl frivilligt som 
anonymt, och inget bortfall förekom. Med hänsyn till det begränsade urvalet har resultatet 
tolkats med stor försiktighet och inga generaliseringar har gjorts. Skillnader vad gäller kön, 
social klass, tid och kultur har bortsetts ifrån då jag tror att de tankar, känslor och beteenden 
som kan uppstå till följd av föräldrars skilsmässa är universella och oberoende av tid och rum.   
 
Metod och material 
Materialet som användes i undersökningen var ett informationsbrev (se bilaga 1), en 
intervjuguide (se bilaga 2), en bärbar dator och en mikrofon för inspelningsmöjlighet. 
Samtliga intervjuer var semistrukturerade och baserade på fem teman, vilka presenterades i 
både informationsbrevet inför intervjutillfället och i intervjuguiden vid själva intervjutillfället. 
De rådande temana var: ”äktenskap/skilsmässa”, ”bilda familj/skaffa barn”, ”nära 
relationer/tillit”, ”separationssvårigheter” samt ”förebilder/substitut”. Enligt Kvale (1997) är 
det lämpligt med semistrukturerade intervjuer när det ligger i forskarens intresse att ta del av 
kvalitativa skildringar av intervjupersonens subjektiva upplevelser. Vidare ger metoden en 
flexibilitet då intervjun inte präglas av ett antal specifika frågor utan av ett relativt fritt samtal 
kring ett fåtal specifika teman som guidar både intervjuare och intervjuperson under 
intervjuns gång (Kvale, 1997).   
 
Etik 
Rådande etiska förhållningssätt i denna undersökning framgick redan i informationsbrevet till 
varje potentiell intervjuperson. Genom detta upplystes det tydligt om att intervjun var frivillig, 
att den skulle komma att spelas in men att materialet skulle behandlas konfidentiellt och 
endast användas för uppsatsens syfte, samt att intervjupersonen hade sin fulla rätt att avstå 
från att besvara känsliga frågor eller till och med avbryta intervjun om denne fann skäl till det.     
 
Procedur 
För att komma i kontakt med potentiella intervjupersoner skickades ett informationsbrev via 
e-post till ett sextiotal studenter. Där efter gjorde de som var intresserade av att ställa upp på 
en intervju en anmälan via e-post, varpå tid och plats för intervjun bestämdes. Intervjuerna 
genomfördes i olika miljöer, men varje intervjuperson deltog i bestämmandet av plats. Innan 
intervjuerna påbörjades påmindes deltagarna om undersökningens etiska förhållningssätt. 
Vidare presenterades intervjuguiden och varje deltagare hade möjlighet att själv välja det 
inledande temat. Där efter talades det fritt kring varje tema, men för att få information kring 
vissa specifika och önskvärda områden ställdes även några följdfrågor. Intervjuerna pågick i 
cirka 45 minuter varefter deltagarna blev erbjudna att senare erhålla en kopia av studiens 
slutgiltiga rapport. 
 
Analys och tolkning 
Materialet i föreliggande studie ger goda möjligheter att söka efter och finna mönster som 
sedan presenteras strukturerat efter tema. Detta tillvägagångssätt kallar Kvale (1997) för den 
”tematiska metoden”, vilken är en metod som används för att presentera ett resultat tydligt för 
läsaren. Också att illustrera med citat är, enligt Kvale, ett lämpligt sätt att presentera en 
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studies resultat på förutsatt att det inte försämrar läsbarheten. Vidare kommer resultatet att, i 
diskussionsdelen, företrädesvis tolkas utifrån det Kvale (1997) benämner som ”den teoretiska 
förståelsen”, vilket innebär att det material intervjupersonerna har gett upphov till valideras av 
andra forskare.    
 

 

Resultat 
 
Nedan framställs en sammanfattning av det genom samtalsintervjuer insamlade materialet. 
Resultatet utgörs huvudsakligen av de fem informanternas tankar kring temana 
”äktenskap/skilsmässa”, ”bilda familj/skaffa barn”, ”nära relationer/tillit”, ”separations- 
svårigheter” samt ”förebilder/substitut”. Under intervjuernas gång uppkom dock ytterligare ett 
par teman, av vilka ”ge och ta” och ”förståelse/oförståelse” kommer att presenteras. Även 
adekvata citat som ger autenticitet och tyngd åt resultatet figurerar här. 
 
Äktenskap 
Majoriteten av intervjuerna inleddes med en fråga som berörde intervjupersonernas 
inställning till att själva ingå äktenskap. Svaren visade att en av dem var positiv till att gifta 
sig, medan tre av dem var negativa och en av dem något mellanting. Följande citat visar på en 
positiv attityd till äktenskap: 
 

Jag vill jättegärna gifta mig. Jag vill hitta nån man som tror på mig, och tror på oss, och som vill 
satsa. Om jag väl hittar en kille som jag känner att han inte ger upp, för det är det jag är rädd för, 
att killar ska ge upp. Jag ger inte upp. Jag är en person som har väldigt mycket kraft och energi till 
såna saker, att kämpa för saker, särskilt för folk jag tycker om. Men om jag hittar en man som gör 
samma sak tillbaka, då vill jag gifta mig med honom. 
 

En av de intervjupersoner som uppvisade en direkt negativ inställning menade att tanken att 
aldrig gifta sig grundar sig i att föräldrarna är skilda. Vidare förklarade personen att 
äktenskap, delvis på grund av föräldrarnas skilsmässa och delvis på grund av uppfattningen 
att folk har ”en tendens att förlova sig och gifta sig lite till höger och vänster”, har förlorat 
sitt värde. Någon menade i sin tur att viljan att ha inställningen att man ska ha ”den här fina 
familjen” har funnits, men att den inre synen trots det har varit väldigt negativ: ”Gifter du dig 
blir det bara dyrt med skilsmässa.”. En tredje uttryckte att det finns en rädsla för äktenskap 
som har växt fram efter hand, och som grundar sig i insikten att ”saker inte alltid är så 
perfekt” och att det händer även i andra familjer. Rädslan handlar dessutom om att komma 
någon för nära och bygga upp för mycket eftersom denne tänker att ”man krossas mer av det 
ifall det inte skulle fungera då”. Drömmen om det perfekta existerar inte längre. Personen i 
fråga är inte emot äktenskap, men har inga planer på det själv. Dock finns medvetenheten om 
att negativa förväntningar kan skapa problem och bidra till att sannolikheten att 
förväntningarna infrias ökar. Det finns således en ständig rädsla även för det. 
     Den som varken var uppenbart positiv eller uppenbart negativ berättade att det i grund och 
botten finns en positiv inställning till kärlek och äktenskap eftersom det finns äktenskap som 
fungerar. Personen lyfte emellertid samtidigt fram att äktenskap inte är något som känns 
viktigt och att det i nuläget inte finns ”några direkta känslor för det alls”. Slutligen berättade 
denne att den har ”nån slags bild av att det perfekta äktenskapet finns där ute nånstans. Typ 
’Sjunde himlen-äktenskapet’ liksom”, trots insikten i att ett äktenskap kan vara mycket svårt. 
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Skilsmässa 
Vad gällde attityd till skilsmässa, och tanken på att själv behöva genomgå en sådan, visade 
resultatet att synsätten skilde sig åt. Flertalet av de intervjuade var eniga om att det absolut 
inte ska vara en enkel väg ut ur en problematisk relation, utan att parterna hellre ska jobba på 
relationen. De har följaktligen avsikten och förhoppningen att förbli gifta om de en dag gifter 
sig. En av dem uppgav att det skulle vara särskilt angeläget att jobba på relationen om det 
fanns barn med i bilden för att minska utsträckningen av negativ påverkan på barnen, och en 
ansåg att det skulle innebära ett personligt misslyckande om det inte blev som önskat. Den 
unisona åsikten illustreras genom följande citat: ”Sista utvägen, tycker jag. Absolut sista 
utvägen. Jag tycker, har man gift sig då har man bestämt sig. […] Då har man talat om för 
varandra: nu väljer jag dig […]” 
     Å andra sidan var samma informanter öppna för alternativ, förutsatt att det finns goda skäl. 
Någon menade att skilsmässor förstås finns av en anledning. Dennes föräldrar dröjde alldeles 
för länge med sin skilsmässa, enligt informanten själv. Att det drog ut på tiden motiverade 
föräldrarna med att det var för barnens skull, men informanten ansåg inte att argumentet är 
hållbart eftersom barnen inte vistas i en trygg miljö om föräldrarna går runt med sådana 
känslor utan att göra något åt dem. Informanten menade således att det är helt okej att gå 
skilda vägar så länge man gör det av rätt anledning. En annan var inne på samma spår då 
denne talade om vikten att inte vara kvar i ett äktenskap av principskäl, eftersom det troligen 
skulle skada familjemedlemmarna mer än om skilsmässan blev ett faktum. Enligt denne är 
valet att skiljas befogat ”om man hela tiden tar tre steg tillbaka” och sårar både sig själv och 
andra människor i sin omgivning. Någon uttryckte också att skilsmässa är ett alternativ först 
när de aktuella parterna har kämpat tillsammans, men det slutligen visar sig att inga känslor 
längre finns kvar. Följande citat belyser denne informants syn på saken: ”När man kan sitta 
ner jämte varandra och bara säga såhär: ’Jag vill att du ska va lycklig, och jag ser att du inte 
är lycklig med mig, och jag vet att jag inte är lycklig med dig […]’”     
     Någon presenterade dock en inställning till skilsmässa som skiljde sig från de övrigas. 
Denne har själv genomgått en skilsmässa men upplevde den inte som ett problem, vilket har 
sin grund i att personen ifråga generellt sett aldrig har några svårigheter med att bryta en 
relation. 
 
Bilda familj och skaffa barn 
En aspekt som flertalet av intervjupersonerna lyfte fram när detta tema kom på tal var rädslan 
för att skaffa barn. Det framkom att denna rädsla bland annat yttrar sig genom föreställningar 
om ”hur otroligt svårt det är att ha barn”, och hur mycket fel man som förälder riskerar att 
göra. Rädslan för att göra fel i relationen till sina barn var påtaglig hos intervjupersonerna och 
kunde handla om stark oro för att överföra de negativa konsekvenser som uppstår av att leva i 
ett dåligt familjeförhållande på sina egna barn, att träffa fel pappa, att vara en dålig mamma, 
att inte älska sitt barn eller att bli lämnad av barnets pappa och inte träffa någon ny man. Det 
sist nämnda grundar sig i att en av intervjupersonerna har farit illa av att mamman aldrig 
träffade en ny man, och denne vill inte utsätta sina egna barn för samma sak. Någon betonade 
vikten av att vara en stabil person innan man tar steget och skaffar barn, för att kunna ge sina 
barn en stabil uppväxt. Ett par av dem berättade att tanken på, och oron för, att upprepa sina 
föräldrars misstag finns där, och således också en medvetenhet om vad som kan vara rätt och 
fel, vilket exemplifieras med hjälp av följande citat: ”Sådär ska jag aldrig göra mot mina 
barn.”  
     Trots denna rädsla framhöll tre av dem att de gärna vill respektive ville ha barn. Dock 
måste några olika kriterier uppfyllas: en av dem lägger stor vikt vid att först känna sig själv, 
veta vad man vill och hur man vill att saker ska vara, samt att ”[…] man inte ger sig in i det 
för att det är lite gulligt och att man är lite sugen på det […]”. De två andra förklarade att de, 
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innan beslutet skulle kunna fattas, måste vara övertygade om att de kan ta hand om barnet 
eller barnen själva, om relationen med barnets pappa av någon anledning inte skulle fungera. 
Följande citat visar på detta: 
 

Sen med barnet så blev det helt plötsligt att ”oj, hur ska jag klara detta?”. Det var aldrig ”hur ska vi 
klara detta?”, utan jag hade redan ställt in… […] Beslutet att jag skulle behålla henne var ju enbart 
på att jag visste om att jag klarar detta själv om det inte funkar. 

 
En av dessa två har av sin mamma blivit uppfostrad till att inte förlita sig på män. Detta har 
gjort informanten till en självständig person som litar till sin egen förmåga, oavsett om det 
gäller att byta en glödlampa eller ta hand om ett barn. Förhoppningen om en intakt familj lyste 
dock fram genom dessa ord: ”Men vi gör det tillsammans för att vi vill det, inte för att vi 
behöver det.” 
     Sätten att betrakta ämnet på skilde sig märkbart åt. Någon uppgav till exempel att barn 
ännu är avlägset och främmande eftersom frågan ”vad ska jag göra med mitt liv?” fortfarande 
präglar dennes tillvaro. En annan förklarade att målet med livet inte är att skaffa biologiska 
barn utan hellre adoptera om barn någon gång skulle komma att bli aktuellt. Detta grundar sig 
på intervjupersonens uppfattning att världen idag inte är idealisk för barn att växa upp i. 
Denna person uppvisade en vilja att hjälpa ett barn som redan har kommit till världen, under 
orättvisa förhållanden. Att gifta sig, bilda familj och skaffa barn är emellertid inte dennes 
största dröm, vilket också gör att rädslan för att bli sviken är liten. 
 
Nära relationer 
Vad gällde ämnet nära relationer skilde sig intervjupersonernas erfarenheter och attityder 
avsevärt åt. Någon pekade på sin svårighet med att skapa nära relationer på grund av känslan 
av att inte vilja störa. Att andra hör av sig och vill träffas är välkommet, men att själv ta 
initiativet sker mer sällan av rädsla för att få ett nej. En av de andra hänvisade däremot till sitt 
starka behov av att nästan ständigt ha människor omkring sig. Önskan om att vara ensam 
förekommer, men det viktigaste för denne är att ha en trygghet i varje situation, någon att 
vända sig till om någon sviker. Ytterligare en berättade att den har haft väldigt många 
relationer, och alltid sökt sig till svåra sådana, exempelvis genom att bli vän med personer den 
tycker synd om. När personen sedan mår bra kan informanten gå därifrån, ”som om ingenting 
har hänt”. Informanten själv lade fram teorin om att bristen på ”den här riktiga tryggheten” i 
barndomen har resulterat i att relationer förväntas ta slut, och att den därmed inte blir särskilt 
ledsen när det händer. Detta indikerar att denna informant har lätt för att knyta an till andra 
människor, men också lätt för att bryta upp eftersom det anses vara en fråga om när relationen 
tar slut snarare än om. Trots det uttryckte informanten ett behov av trygghet och berättade att 
brist på sådan skapar en väldigt stor osäkerhet. 
 
     Tillit 
Att känna tillit till en annan människa kan vara lätt eller svårt beroende på person och 
situation. De personer som ofta är en del av ens närmaste krets är föräldrar, partners och 
vänner, men vi träffar även på andra människor i vår omgivning som vi kan, eller inte kan, 
tillåta oss att lita på. Intervjupersonerna berättade om sina erfarenheter av att känna tillit till 
människor som ingår i dessa olika grupper, och vad resultatet visade framgår nedan. 
     En av informanterna berättade att denne aldrig litar helt och fullt på någon annan 
människa, utan snarare förväntar sig att saker inte kommer att gå som planerat när andra är 
inblandade. Samtidigt pekade en annan på sin fallenhet att nästan alltid tro gott om 
människor, och medan den först nämnda ständigt ser till att ha en annan utväg om planerna 
spricker reagerar den sist nämnda ”oerhört negativt” om det visar sig att det finns någon 
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denne inte kan lita på. Denna reaktion delas med ännu en informant som förklarade att just 
svek tar väldigt, väldigt hårt eftersom det är en uppbyggd tillit som raseras.        
     Vad gällde tillit till föräldrar kunde endast en av intervjupersonerna berätta att den inte har 
påverkats negativt sedan skilsmässan eftersom denne fortfarande har en nära relation till båda 
sina föräldrar. Däremot bör nämnas att flera av de fem inte längre har någon kontakt med den 
ena föräldern. En av dem berättade att föräldrarna gav många löften om fortsatt god kontakt 
dem emellan, men löftena hölls aldrig och detta har lärt informanten vad man kan och inte kan 
lita på. ”Man lär sig att alla löften hålls inte så man blir inte besviken längre.” Denna 
inställning, strategin för att slippa bli besviken, bidrar således till att tilliten till den 
närvarande föräldern inte behöver brista. 
     Angående tillit till partners, eller eventuella sådana, var synsätten som presenterades 
relativt likvärdiga. Flera av de intervjuade uppgav att de inte känner någon tillit till det 
motsatta könet. I första hand handlade detta om en rädsla för att förlora den person de har 
kommit nära, men hos någon också en förväntning om att det är precis det som kommer att 
ske eftersom det har skett förut, fast då av den egna föräldern. Någon menade att det, i den 
nuvarande relationen, förekommer en vaksamhet och en uppmärksamhet på signaler från 
partnern. Detta leder dock ofta till att informanten övertolkar och gör felanalyser. Samtidigt 
förklarade denne att det finns skäl till att vara misstänksam med tanke på att vuxenlivet med 
eventuell familjebildning och allt vad det innebär närmar sig: ”När det kommer till partners 
så blir det så stort på nåt sätt för att det handlar om allt det här, skaffa barn och… och det 
gör man inte med sina vänner.” Relationen måste vara stabil och tillit är viktigare än 
någonsin. Så viktig att rädslan kommer och tvivlet med den. Därtill framkom oron över att 
den egna vuxna relationen ska sluta på samma sätt som föräldrarnas relation gjorde. Vidare 
lyftes problematiken kring distansförhållande fram av en av de intervjuade. Det fysiska 
avståndet gjorde det omöjligt för denna person att behålla tilliten till sin partner, trots att 
denne egentligen inte gjorde någonting som krävde misstro. Farhågor i kombination med en 
försämrad möjlighet till dialog och inblick i vad den andra tog sig för om dagarna resulterade 
i att informanten bröt relationen.  
     Beträffande tillit till vänner uppgav ingen av de fem intervjupersonerna att där förekommer 
några anmärkningsvärda brister. De upplever snarare att de har flera bra vänner att anförtro 
sig åt, men att där också finns utrymme för att vara selektiv med vad man ger av sig själv.  
 
     Ge och ta 
Gällande förmågan att ge och ta uppskattning, vänskap, kärlek och dylikt visade resultatet ett 
mycket tydligt mönster hos individerna. Samtliga berättade att de lägger stor vikt vid att visa 
andra människor bekräftelse på olika sätt. Exempel som gavs var att visa uppskattning när 
någon har gjort någonting bra för sig själv eller för någon annan eller att ge kommentarer så 
som ”du är bra som du är” och ”vad fin du är idag”. Någon menade dessutom att det är 
viktigt att ge kärlek till de man tycker om, av den anledningen att man slipper ångra det man 
inte gjorde den dag de inte längre finns där. Tillades gjorde att det delvis kan ha att göra med 
att pappan har valt att inte vara närvarande i sitt barns liv. En av dem nämnde också det 
oupphörliga behovet av att hjälpa alla som har problem eller är utsatta på något sätt, och 
ytterligare en talade om att ge det man själv vill ha, men med risk för att ge för mycket. 
     Majoriteten av de fem uttryckte emellertid att de själva har svårt för att ta emot sådant som 
är bra. Någon betonade att glädjen i att ta emot hjälp från föräldrarna försvann i samband med 
att familjesituationen förändrades, och att det fortfarande är så, flera år efter skilsmässan. Två 
stycken förklarade att de har mycket svårt för att lita på att den som gör eller säger något 
snällt är uppriktig. Det finns således bland annat en brist på tro på att folk vill ge någonting 
tillbaka utan baktankar. En annan aspekt som framkom var att självbilden gör det svårt att ta 
emot något bra på grund av att personen ifråga inte anser sig vara särskilt speciell. Någon 
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betonade också att den drar sig för att be andra om hjälp eftersom viljan att klara sig själv är 
stark, men när behovet av hjälp är ett faktum välkomnas den alltid. 
  
Separationssvårigheter 
Då det gällde separationssvårigheter skilde sig upplevelserna märkbart åt. Endast en av de 
fem sade sig varken uppleva eller ha upplevt någon form av svårighet med att vara eller ha 
varit separerad från en eller flera anknytningspersoner. När det kommer till familjen bor de 
numera i olika städer och har oregelbunden kontakt, och beträffande separationssvårigheter i 
en kärleksrelation menade informanten att det snarare är skönt att vara ensam ibland.  
     Övriga fyra har alla, på ett eller annat sätt, erfarit olika grader av svårigheter med 
separationer. Någon berättade om en känsla av separationsångest relaterad till att inte bo i 
samma stad som sin lillebror, då informanten alltid har tagit hand om samt fungerat som en 
bra förebild för honom, genom att kunna påverka hans sätt att vara och vilja vara.  
     Ännu en aspekt som lyftes fram var problematiken med långdistansförhållande. Med en 
partner i USA uppstod en osäkerhet varje gång de sade hejdå till varandra, då de aldrig kunde 
veta om de skulle komma att träffas igen. Frekventa separationer utan någon som helst garanti 
för hur det skulle sluta skapade en ovälkommen ovisshet. En med denna likvärdig aspekt 
belystes av en annan informant som alltid har haft ett behov av att ha någon nära sig. Detta 
behov handlar dels om att få känna sig behövd, dels om att få bekräftelse på att det man gör är 
bra, men det grundar sig antagligen, enligt informanten själv, i både en rädsla för att vara 
ensam och en rädsla för att bli sviken av sin partner. Flera telefonsamtal om dagen även vid 
kortare perioder ifrån varandra var inte ovanligt, uppgav informanten, och fortsatte med att 
”man vill ändå kolla läget, att ’är du kvar?’ ungefär”. Framgick gjorde även teorin att 
separationssvårigheterna beror på föräldrarnas skilsmässa. Har man en gång sett en 
havererande relation på nära håll är det lätt hänt att uppfattningen att det är så man behandlar 
och talar till varandra i ett förhållande föds och bibehålls, trots ett slags medvetenhet om att 
det inte behöver vara så. Detta har, för informanten, lett till att det som rädslan handlar om, 
det vill säga att bli lämnad ensam, riskerar att inträffa eftersom denne har en tendens att 
misstro och därmed leta efter negativa saker som inte finns. ”Det är såna saker som verkligen 
kan ta död på ett förhållande”, uttryckte informanten. 
     Till skillnad från de andra berättade en av de intervjuade om barndomens svårigheter med 
separationer. Efter föräldrarnas skilsmässa, vilken bidrog till en svår situation för barnet som 
aldrig hittade ett bra sätt att hantera separationen från fadern på, knöts banden till modern åt 
allt hårdare. Det gick så pass långt att det krävdes terapisamtal för att barnet skulle lära sig att 
stå på egna ben, vilket inte skedde helt utan våndor. Relationen till modern har i princip varit 
informantens enda riktigt stabila sådan, därav rädslan för att lätta på knutarna. Idag, många år 
senare, finns rädslan att historien ska upprepa sig, denna gång med det egna barnet.     
 
Förebilder och substitut 
Flertalet intervjupersoner angav manliga tränare, både dåtida och nutida, inom sina respektive 
idrotter som goda förebilder i livet. Någon menade dessutom att tränarna efter skilsmässan 
inte bara var förebilder utan även fungerade som substitut. Familjen försvann med 
skilsmässan, varpå tränarnas roll blev allt mer betydande. De exempel som gavs rörande på 
vilket sätt dessa förebilder och substitut har varit till hjälp för intervjupersonerna kunde 
handla om att de och idrottslaget alltid fanns där att falla tillbaka på, att de har utmanat och 
utvecklat såväl fysiskt som psykiskt, att de har engagerat sig utan att egentligen behöva göra 
det samt att de har lyckats se till både lagets och individens bästa.  
     Angående föräldrar som förebilder skiftade uppfattningarna. Två stycken påpekade att de 
inte har haft några bra förebilder när det gäller hur man ska hantera svåra situationer som 
dyker upp. En av dem berättade följande: ”För min egen del har jag ju ingen riktig förebild 
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till hur relationer ska se ut. Jag vet inte hur man löser […] förutom att man gapar och skriker 
på varandra. Det är ju nånting jag får träna mig fram.” Samma person drog sig tidigare 
länge för att säga ifrån, eller bråka med någon, av rädsla för att den andra skulle vända ryggen 
till och gå, då detta var den enda respons på kritik personen kände till. Vidare ansåg en sin 
mamma vara en stark förebild på grund av att hon hållit lågan uppe och ensam tagit hand om 
sina barn, trots att det har varit tungt ibland. Densamme fastslog samtidigt att pappan 
definitivt inte är någon förebild, utan att hans beteende snarare har genererat en rädsla för att 
bli som han. Kommande citat gör situationen mer tydlig: ”Det har blitt så att jag och mamma 
har den relationen att vi… det är hon och jag, och så tar vi hand om saker. Jag kanske gick in 
själv som ersättare där på nåt sätt. Pappa fanns inte där så då kommer jag här då.”    
     Endast en informant yttrade sig på sätt som innebar ett påtagligt behov av substitut, detta 
för sin frånvarande pappa. Utöver kraven på hur en pojkvän ska se ut och bete sig måste han 
vara både märkbart längre och större, det vill säga ”manligt byggd”, för att kunna ge den 
trygghetskänsla informanten behöver. Bristen på den tryggheten som barn gör att den 
eftersträvas nu i stället. Resultatet av ett pappakomplex, menade informanten själv.    
         
Förståelse och oförståelse 
En aspekt som flera belyste under intervjuerna var vikten av förståelse och vanmakten vid 
oförståelse och brist på kontroll. Två av dessa uppgav att de, trots att det är flera år sedan 
föräldrarna skildes, fortfarande inte har fått någon förklaring till varför det blev som det blev. 
En av dem berättade att denna brist på förståelse har resulterat i att öppen och rak 
kommunikation är särdeles viktigt, och att denne har ”extremt svårt för folk som inte säger 
som dom tycker”. Informanten uppgav även att detta är en förändring som uppmärksammats 
sedan föräldrarnas skilsmässa för ungefär fem år sedan. Den andra förklarade att det 
fortfarande är oklart varför pappan inte hör av sig, och att det hade varit skönt att få veta 
eftersom denne har skuldbelagt sig själv allt sedan dess. Helst hade informanten sett att 
mamman redan vid tidpunkten för skilsmässan berättade anledningen för barnen samt 
förklarade att de inte hade någon som helst skuld i det hela, men ”vissa saker pratar man inte 
om”. Vidare talade informanten om att förståelse är viktigt, både för förmågan att acceptera 
det som händer och för att kunna bearbeta det. ”Ovissheten tar död på en”, konstaterade 
denne. I vissa fall förekommer det dock att förklaring uteblir, och då händer det att personen 
ifråga skapar sig en egen sanning, som går att förstå och acceptera, för att komma vidare. 
     Å andra sidan pekade någon på sitt behov av att själv alltid förklara sig. Sannolikt grundar 
sig detta, enligt informanten, i en oro att det ska uppstå problem om inte situationen förklaras 
så att andra förstår den. ”Förstår inte folk så dömer dom”, fortsatte informanten. 
      
 

Diskussion 
 

Syftet med föreliggande studie är att få en djupare förståelse för om, och i så fall hur, några 
vuxna skilsmässobarn upplever att föräldrarnas skilsmässa har påverkat dem tanke-, känslo- 
och beteendemässigt. Studien baseras på följande frågeställningar: Vilken inställning har 
dessa vuxna skilsmässobarn haft till att själva ingå äktenskap och/eller bilda familj och skaffa 
barn? Vilken inställning har dessa vuxna skilsmässobarn haft till företeelsen skilsmässa? I 
vilken utsträckning har dessa vuxna skilsmässobarn upplevt nära relationer och tillit till andra 
människor? Hur har dessa vuxna skilsmässobarn upplevt kortare perioder separerade från nära 
anknytningspersoner? Vilken erfarenhet har dessa vuxna skilsmässobarn av förebilder och 
substitut? 
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Rädsla för att gifta sig och skaffa barn 
Rädslan för att ta steget att gifta sig och skaffa barn är utbredd hos de fem informanterna, 
även om den har sin grund i olika erfarenheter och insikter. Men vad kan rädslan då bero på? 
Gällande äktenskap uppgav informanterna skäl såsom föräldrarnas skilsmässa, förståelse för 
att allt inte alltid är så perfekt, negativa förväntningar som ökar sannolikheten att de infrias 
och att ju mer som byggs upp desto mer raseras om äktenskapet inte håller. Det tvivel 
angående att kunna hålla ett framtida äktenskap vid liv som stundvis lyser igenom fann även 
Cartwright (2006) i sin undersökning. Men att tvivla på äktenskap kanske är en fullt naturlig 
konsekvens av att bli skilsmässobarn, eftersom de bär med sig erfarenheter av, och 
föreställningar om, att och hur ett äktenskap slutar? Å andra sidan har de flesta 
skilsmässobarn sannolikt även sett funktionella äktenskap som består, men kanske är det svårt 
att inse att det inte behöver sluta som det gjorde för föräldrarna, eftersom det trots allt är den 
egna familjesituationen som ligger dem närmast och därmed antagligen påverkar dem mest. 
     Samboskap var inte något som berördes annat än indirekt under intervjuerna, ändå gavs 
intrycket av en förhållandevis positiv syn på detta. Majoriteten av deltagarna i 
undersökningen av Duran-Aydintug (1997) var positiva till samboskap före äktenskap av den 
anledningen att förhållandet kunde prövas och utvärderas innan det eventuellt var dags för 
juridiska, ekonomiska och livslånga åtaganden i form av barn. Kan det måhända vara så att 
föreliggande studies informanter, medvetet eller omedvetet, tänker likadant? Genom att vänta 
med giftermål hinner en trygghet i relationen byggas upp, vilken i sin tur bör öka 
sannolikheten för att äktenskapet sedan fungerar som önskat.     
     Vad gäller rädslan för att skaffa barn finns även här ett tydligt och gemensamt mönster hos 
intervjupersonerna. Framför allt rädslan för att agera fel i föräldrarollen är påtaglig, vilket 
inkluderar en oro för att upprepa föräldrars misstag. Detta kan delvis relateras till Scabinis och 
Cigolis (2004) forskning som visar att i synnerhet unga män tvekar inför att skaffa barn på 
grund av rädslan att upprepa sina fäders felsteg. I föreliggande studie var det en av varje kön 
som pekade på farhågan att göra om föräldrarnas misstag, vilket kan vidga våra perspektiv en 
aning och låta oss förstå att sådant inte är könsbundet. Eller kan det verkligen vara så att 
kvinnor, av naturen, generellt känner sig mer säkra på sin framtida roll som mamma än vad 
män gör på sin framtida roll som pappa? Mer rimligt är kanske i så fall att skilsmässobarn 
känner sig mer osäkra i föräldrarollen än vad icke skilsmässobarn gör, oavsett kön, eftersom 
de först nämnda bär med sig mer erfarenheter av negativ karaktär hemifrån. Å andra sidan är 
det riskabelt att förutsätta att alla skilsmässobarn kommer från en konfliktfylld miljö som 
vållar problem även i vuxen ålder, eftersom en skilsmässa inte nödvändigtvis måste vara av 
ondo. 
 
Kärlek och tillit 
Forskarnas (Johnston & Thomas, 1996; ref. i Christensen & Brooks, 2001; Duran-Aydintug, 
1997; Franklin et al., 1990; ref. i King, 2002; Southworth & Schwarz, 1987; ref. i King, 2002; 
King, 2002) åsikter, rörande i vilken utsträckning skilsmässobarns tillit i kärleksrelationer 
påverkas av föräldrarnas skilsmässa, skiljer sig märkbart åt. Intervjupersonerna i förevarande 
studie uppvisar dock ett tydligt mönster, vilket visar att de generellt har svårt att känna tillit 
till det motsatta könet när det kommer till kärleksrelationer, alternativt potentiella sådana. 
Detta löper parallellt med såväl Johnstons och Thomas (1996; ref. i Christensen & Brooks, 
2001) som Duran-Aydintugs (1997) slutsatser gällande skilsmässobarn, kärlek och tillit. 
Bland annat King (2002) har däremot inte funnit något samband mellan föräldrars skilsmässa 
och tillit. Att flertalet informanter i förevarande studie upplever bristande tillit till det motsatta 
könet är nödvändigtvis inte en följd av skilsmässan, då många andra faktorer genom åren kan 
ha en betydande roll – vilka de skulle kunna vara kan bara spekuleras kring så det lämnas 
härvid – men detta kan möjligtvis indikera att det är en relativ vanlig egenskap hos 
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skilsmässobarn. Ett av skälen till denna bristande tillit kan, enligt intervjupersoner i denna 
undersökning, vara rädslan för, eller förväntningarna på, att än en gång förlora en nära 
anknytningsperson. Detta ligger i linje med Johnstons och Thomas (1996; ref. i Christensen & 
Brooks, 2001) slutsats som inkluderar att skilsmässobarn undviker intima relationer för att 
slippa riskera att bli avvisade.  
     En av aspekterna som lyftes fram i resultatet handlade om vaksamhet och uppmärksamhet 
på partnerns signaler, samt övertolkning och felanalyser av dessa. Informantens försvar, att 
vuxenliv och familjebildning närmar sig, kan tolkas på olika sätt och ge upphov till olika 
frågor: Är misstänksamheten en försvarsmekanism som förbereder informanten på att 
relationen kan ta slut och, om det skulle ske, lindrar smärtan? Är denna misstänksamhet i så 
fall ett resultat av föräldrarnas skilsmässa? Eller är den ett tecken på ren svartsjuka, som 
grundar sig på något helt annat än det aktuella ämnet? Om detta kan bara spekuleras, då ingen 
sanning går att finna här.               
 
Avsaknad och behov av förebilder och substitut 
Problematiken kring att inte ha några goda förebilder gällande hantering av svåra situationer 
som uppkommer i en relation är en av aspekterna som behandlas i denna analys. Under 
intervjuerna framkom att det har saknats förebilder för hur relationer ska se ut och hur man 
tillsammans löser de problem som uppstår, utan att bråka. Dessa individer går under såväl 
Banduras sociala inlärningsteori (1977; ref. i Sarrazin & Cyr, 2007) som Wallersteins 
(Wallerstein et al., 2000; ref. i Amato, 2003) samt Westervelts och Vandenbergs (1997; ref. i 
Christensen & Brooks, 2001) teorier, vilka innebär att barn observerar och imiterar andra 
människor, då främst sina föräldrar, och tar olämpliga beteenden och felaktiga strategier med 
sig in i vuxenlivet. För att spekulera en aning borde vuxna människor med sunt förnuft förstå 
att deras handlingssätt är fel, men utan kunskap om, och träning i, hur man ska agera enligt 
normen är det nog samtidigt inte så lätt att bryta gamla vanor. Medvetenhet om ett problem är 
emellertid det första steget mot en bra lösning. 
     Wallerstein (Wallerstein et al., 2000; ref. i Amato, 2003) menar också att unga vuxna med 
skilda föräldrar har en tendens att på olika sätt misslyckas i sina kärleksrelationer. Denna 
slutsats får stöd genom att flera intervjupersoner i föreliggande undersökning har upplevt 
svårigheter med att ha en nära relation av det slaget. Frågan är om det finns något sätt att bli 
fri från dessa problem, eller om det åligger varje individ att acceptera situationen och lära sig 
att göra det bästa utav den?  
     Beträffande substitut uppvisade informanterna ett ytterst litet behov av detta. Utöver att en 
av dem beskrev sig själv som substitut för den frånvarande fadern, och därmed gjorde klart att 
fadern inte behövde ersättas på något annat sätt, uttryckte endast en ett stort behov av just ett 
faderssubstitut. Suskind (1998; ref. i Dunlap, 2002) som menar att barn finner ersättare för 
den förälder som är frånvarande får således stöd i det ena fallet, men inte i det andra. Med 
detta som bakgrund kan det spekuleras kring om behovet av substitut är litet hos 
skilsmässobarn över lag, eller om det bara föll sig så denna gång. Annat att fundera på kan 
vara vad det är som skapar behovet av att finna en ersättare för den ena eller den andra 
föräldern. Kanske handlar det om individuella skillnader vad gäller inre egenskaper och sätt 
att hantera den många gånger svåra situation en skilsmässa medför? Kanske är förlusten så 
stor att någon måste fylla tomrummet? Samtidigt får inte de skilsmässobarn som trots allt inte 
har behovet av substitut glömmas bort. Kanhända platsar de in under Amato med fleras 
(1995) teori om att vissa människor anpassar sig så pass bra till en familjekris att de utvecklar 
en inre styrka som till och med barn från funktionella familjer inte har?  
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Ålderns betydelse och vikten av förståelse 
Brist på förståelse för varför föräldrarna valde att gå skilda vägar, och vilka problem det har 
medfört, är en av aspekterna som framkom under intervjuerna. Teoretikerna diskuterar dock 
huruvida barnets ålder vid tidpunkten för skilsmässan är en betydande faktor för 
konsekvenserna eller inte: Thompsons (1994; ref. i Dunlap, 2002) teori om att barn kan oroa 
sig för att det är de som orsakar skilsmässan och därmed ta på sig skulden får emellertid stöd 
av åtminstone en av informanterna i föreliggande undersökning. Detta visar dessutom på att 
skuldkänslorna kan följa med långt upp i vuxen ålder, trots att individens rationella jag kanske 
egentligen förstår att den aldrig hade något med skilsmässan att göra. Eller kan det vara så att 
denna informant på något sätt lurar sig själv att tro att farhågorna bekräftas genom att 
mamman inte vill prata om skilsmässan och dess orsaker? Duran-Aydintugs (1997) upptäckter 
att barn över tolv år generellt har lättare för att hantera en skilsmässa än de som är under tolv 
år motsvaras däremot inte av upptäckterna av resultatet i föreliggande studie, då inte ens den 
som var över tjugo år vid föräldrarnas skilsmässa upplevde att föräldrarna var öppna och 
ärliga i rådande situation. Ett sätt att försöka åtgärda denna typ av problem kan förstås vara att 
föra ett samtal med den ena eller båda föräldrarna, men som framgick i resultatet är inte alla 
föräldrar villiga att beröra samtalsämnet. För vissa kan det nog till och med vara så att de drar 
sig för att ta upp det känsliga ämnet av rädsla för att göra någon förälder ledsen. Samtidigt 
bidrar detta till att de egna problemen kvarstår. Det hela blir således en prioriteringsfråga, där 
utgången är långt ifrån given. Det verkar således som att det på informanterna i denna 
undersökning inte går att applicera vare sig Oderbergs (1986; ref. i Christensen & Brooks, 
2001), Hetherington med fleras (1978; ref. i Christensen & Brooks, 2001) och Kings (2002) 
eller Wallersteins (1984; ref. i Christensen & Brooks, 2001) teori om att det är yngre 
respektive äldre barn som drabbas hårdast vid skilsmässa. Det är snarare teorin om att ett 
skilsmässobarns ålder inte överhuvudtaget har någon betydelse för hur omfattande påverkan 
blir, vilken representeras i Bjorklund och Bee (2008), som kan tillämpas här. Kanske spelar 
åldern en stor roll, kanske inte, men kanske är den mest betydande faktorn av alla hur man 
själv är som person och hur andra bemöter en?     
     En unik aspekt som lyftes fram i en intervju var behovet av att förklara sig och vara tydlig 
mot andra. Detta är inget som har behandlats i föreliggande studies tidigare forskning, så utan 
att ha några forskningsteorier att luta sig mot går det bara att spekulera. Kan det möjligen vara 
så att detta vuxna skilsmässobarn i barndomen upplevde brist på förståelse, exempelvis 
gällande föräldrarnas skilsmässa, och därmed utvecklade detta beteende för att inte försätta 
andra i samma situation? ”Förstår inte folk så dömer dom”, uttryckte informanten, vilket 
också kan generera tolkningen att det är för sin egen skull denne ser till att vara tydlig, men 
mer sannolikt är nog att denne har detta behov och försäkrar sig om att andra förstår av 
empatiska skäl. Oavsett vilket bör öppen, ärlig och tydlig kommunikation oftast vara till 
fördel för alla inblandade.      
 
Metoddiskussion 
Det finns både fördelar och nackdelar med den i föreliggande studie valda metoden. 
Fördelarna med semistrukturerade intervjuer är att det skapar en flexibilitet eftersom 
intervjupersonen dels får tala fritt, dels får svara på ett mindre antal specifika frågor, 
kontrollen över situationen och svarsfrekvensen är hög, då man är närvarande, samt att 
informationen i regel blir utförlig och forskaren får ta del av intervjupersonens spontana 
reaktioner. Nackdelarna däremot är att det är en tidsekonomisk fråga, intervjupersonerna blir 
mer eller mindre påverkade av den som ställer frågor och de kan heller inte deltaga anonymt 
även om deras identiteter inte röjs i rapporten. Dessutom finns det vid ett så lågt antal som 
fem informanter ingen möjlighet att göra några som helst generaliseringar. 
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Slutsatser och framtida forskning 
Den kortfattade slutsats som går att dra utifrån resultatet i denna undersökning är att samtliga 
intervjupersoner, på ett eller annat sätt och i större eller mindre utsträckning, upplever att 
skilsmässan mellan föräldrarna har haft en negativ påverkan på dem. Vidare vore det 
intressant att undersöka områdena förebilder och substitut samt separationssvårighet i vuxen 
ålder mer djupgående, alternativt skilsmässobarns copingstrategier eller konsekvenser av 
familjekonflikt kontra skilsmässa. 
     Avslutningsvis citeras här en informant som trots att vuxenlivet inte alltid är så enkelt ser 
ljust på tillvaron:  
 

Men andra förebilder har jag ju haft […] dom som tar lite lättare på saker, inte tar saker så 
personligt och så allvarligt. Man behöver inte förstora allting. Att man ser lite lättare på livet på nåt 
sätt. 
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Högskolan i Halmstad  Bilaga 1 
Psykologi 61-90 hp. 
C-uppsats 
HT 2009 
 
 
 

Informationsbrev 
 
Mitt namn är Marie Carlander och jag studerar för närvarande psykologi C vid Högskolan i 
Halmstad. Denna termin medför uppgiften att skriva en C-uppsats på 15 hp. Jag har valt att 
inrikta mig på vuxna skilsmässobarn, och mitt syfte med uppsatsen är att få en större 
förståelse för hur några vuxna skilsmässobarn upplevde sina föräldrars skilsmässa samt hur de 
har upplevt tiden fram till idag. Jag har valt att basera min undersökning på samtalsintervjuer, 
och är således intresserad av att höra Dina tankar om följande teman: 
 

• bilda familj/skaffa barn 

• äktenskap/skilsmässa 

• nära relationer/tillit 

• separationssvårigheter 

• förebilder/substitut 
 
Om Du själv inte är skilsmässobarn kanske Du har en nära relation med någon som är det? Då 
gäller ett anhörigperspektiv, vilket också det är angeläget att belysa för att få en större 
förståelse för hur det är att leva med någon som har erfarit en skilsmässa mellan sina föräldrar 
och som eventuellt påverkas av detta. 
 
Min fråga till Dig är om Du skulle vilja ge mig 30-45 minuter av Din tid för en 
samtalsintervju inom det snaraste. Tid och plats kan vi diskutera tillsammans. Intervjun 
kommer att spelas in, men materialet behandlas konfidentiellt och används endast för 
uppsatsens syfte. Om det under intervjun kommer upp frågor som Du inte vill besvara har Du 
rätt att avstå från att besvara dessa. Du har också rätt att avbryta intervjun om Du känner att 
Du inte vill fortsätta.  
 
Handledare respektive examinator heter Lotta Linge (lotta.linge@hh.se) och Tomas Berggren 
(tomas.berggren@hh.se), båda universitetslärare vid Högskolan i Halmstad. Du är 
välkommen att kontakta dem om Du har några frågor om uppsatsarbetet. 
 
Vid intresse, kontakta mig. 
 
e-post: lk05maca@stud.hh.se 
tfn: 0733-106282 
 
 
Vänliga hälsningar, 
Marie Carlander   
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