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Abstract 

 
The aim of this qualitative study was to describe how adults, whose parents divorced when they 

were children, experience that their personal development, relationships to parents and own 

romantic relationships with partners have been affected by their parents´ divorce. The study 

sample consisted of eight self selected women between 25 and 43 years of age, who 

experienced a divorce between their parents during childhood. Semi – structured interviews 

were transcribed and analysed using a method called Grounded Theory. Three descriptive 

categories were grounded in the data; parental ties, individual development and an unsettled 

perspective. Together, they formed the core category “Ambivalence in relationships”. The result 

showed that these women experience, an ambivalence in their relationships. They grapple with a 

constant duality in their emotions and conceptions. 

 

Keywords: Divorce, Adult children, Relationships, Attachment, Grounded Theory, 

Ambivalence. 
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Sammanfattning 
 

Syftet med den här kvalitativa studien var att få en bild av hur vuxna skilsmässobarn upplever 

att deras personliga utveckling, relationer till föräldrar och kärleksrelationer med partners, 

påverkats av föräldrarnas skilsmässa. Studien bestod av åtta självvalda kvinnor mellan 25 och 

43 år, som upplevt en skilsmässa mellan föräldrarna under barndomen. Halvstrukturerande 

intervjuer genomfördes och analyserades med hjälp av Grounded Theory metoden. Tre 

deskriptiva kategorier grundades i datan; föräldraband, personlig utveckling och vacklande 

perspektiv. Tillsammans bygger de upp kärnkategorin ”Ambivalens i relationer”. Resultatet 

visar att kvinnorna upplever en ambivalens i sina relationer. De brottas med en ständig 

kluvenhet i sina känslor och uppfattningar. 

 

Nyckelord: Skilsmässa, Vuxna barn, Relationer, Anknytning, Grounded Theory,  

Ambivalens. 
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Skilsmässa är en vanlig företeelse i det svenska samhället. Under 1990-talet har cirka 140 

000 –150 000 svenskar varje år upplevt en skilsmässa eller en separation. Gruppen består av 

barn, kvinnor och män (Gähler, 1999). Statistisk årsbok för Sverige 2001 (Statistiska 

centralbyrån [SCB], 2000) visar att av denna grupp upplevde 26 382 barn under 18 år en 

skilsmässa år 1999, en siffra som var jämn under 1990-talet förutom 1995 då siffran steg till 

över 28 000 barn. Fortsatt statistik under 2000-talet visar att cirka 500 000 barn och ungdomar 

under 18 år hade föräldrar som separerat eller aldrig levt tillsammans åren 2003-2004 (SCB, 

2005). Utvecklingen sedan början av 1990-talet fram till 2004 har inneburit att antalet barn 

och ungdomar som lever tillsammans med sina föräldrar har minskat med cirka fem procent. 

Det här innebär att många barn lever i olika familjekonstellationer i vårt samhälle. Många 

barn lever med modern eller fadern i ombildade familjer, med en ensamstående förälder eller 

bor växelvis hos föräldrarna, oftast en vecka åt gången hos respektive förälder (SCB, 2005). 

De förändrade familjemönster som skilsmässor bidragit till i västerlandet, har väckt frågor om 

denna utveckling har någon skadlig effekt på individer. Forskning har koncentrerats kring 

konsekvenserna av de ökade skilsmässorna för barnens både kortsiktiga och långsiktiga 

välbefinnande. Forskare inom området har intresserat sig för olika aspekter av omställning 

som följer av en skilsmässa för barnen, som psykologisk omställning, social omställning, 

skolprestationer, relationer till föräldrar (närvarande och frånvarande), kroppslig hälsa och 

senare barnens egen familjegestaltning och upplösning (Gähler, 1998).  

Forskningsresultat, på hur barn rättar sig efter föräldrarnas skilsmässa, kan enligt Mahl 

(2001) delas in i två grupper. Första gruppen visar på studier som rapporterar att skilsmässa 

som enda faktor har negativa konsekvenser för barns utveckling (Amato & Keith, 1991a). 

Även om skillnaden var liten, fann Amato och Keith (1991a; 1991b) i sina studier att 

skilsmässobarn mår sämre än barn som lever i sammanhållna familjer, och fortsätter att göra 

det upp i vuxen ålder. De upplever som vuxna en lägre livskvalité. Faktorer som påverkas av 

föräldrars skilsmässa hos det vuxna skilsmässobarnet är psykologiskt välbefinnande, där 

dessa barn kan uppleva depressioner, och en låg tillfredställelse med livet. Vidare, den egna 

familjens välbefinnande, där det förekommer dåliga relationer och upplevelser av att det egna 

äktenskapet också slutar med skilsmässa. När det gäller socioekonomiskt välbefinnande har 

de ofta låg utbildningsnivå, låg inkomst och låg yrkesstatus, samt sämre kroppslig hälsa 

(Amato & Keith, 1991a). I en senare studie av Gähler (1998) bekräftades inte dessa resultat 

då han fann att föräldrars skilsmässa inte har någon negativ påverkan på det vuxna 

skilsmässobarnets psykologiska välbefinnande. Andra gruppen av forskningsresultat visar 

studier som förklarar skilsmässors negativa påverkan på barnen genom att hänvisa till faktorer 

som konflikter mellan föräldrar (Amato & Keith, 1991b; Amato, Loomis & Booth, 1995; 

Gohm, Oishi, Darlington & Diener, 1998; Gähler, 1998). Det har visat sig att konflikter 

mellan föräldrar snarare än själva skilsmässan i sig påverkar skilsmässobarns välbefinnande. 

Skilsmässobarn mår bättre än barn som lever kvar i en sammanhållen familj som präglas av 

svåra konflikter. Barn som upplevt konflikter i familjen, men som sedan följs av en 

skilsmässa mår också bättre än de barn vars föräldrar fortsatte att leva ihop. Detta innebär att 

om inte familjen fungerar bra, så påverkas inte barnen mer negativt om föräldrarna skiljer sig 

eller inte. Med andra ord, atmosfären och nivån av konflikter i familjen är av större betydelse 

för barnets långsiktiga psykologiska omställning än föräldrars skilsmässa (Gohm et al. 1998; 

Gähler, 1998).  

I en senare studie av Amato (2000) sammanfattar han konsekvenserna av föräldrars 

skilsmässa med att människor varierar i sina reaktioner. Skilsmässa gynnar några individer, 

leder andra till att må dåligt tillfälligt, medan andra kanske aldrig fullständigt återhämtar sig 

(Amato, 2000).  
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I den här uppsatsen har valet gjorts att belysa den omställning som föräldrars skilsmässa 

för med sig för barnen med avseende på deras personliga utveckling, deras relation till sina 

föräldrar samt till deras egna vuxna kärleksrelationer med en partner. Fokus ligger på vuxna 

barn som genomgått en skilsmässa mellan sina föräldrar som barn. Detta studeras och 

analyseras utifrån John Bowlbys anknytningsteori samt tidigare forskning med inriktning på 

föräldrarelationer och skilsmässobarns kärleksrelationer.  

Anknytningsteorin enligt John Bowlby 

Enligt John Bowlby (1989) är barnet i en viss mån biologiskt förprogrammerat när det 

kommer till världen och kan utveckla olika beteendemönster, som om miljön är lämplig, leder 

till att barnet håller sig mer eller mindre tätt intill den person som tar hand om det. Denna 

form av beteende kallas för anknytningsbeteende, och riktas mot en tydligt identifierad person 

som uppfattas klara världen bättre. Beteendet är mest tydligt när barnet och senare den vuxne 

individen till exempel är rädd, trött eller sjuk och lugnas genom tröst och omsorg. 

Anknytningsbeteendet är mest tydligt under tidig barndom men kan observeras hela livet. 

Under spädbarnstiden och barndomen sker anknytning till föräldrarna som barnet förväntar 

sig skydd, tröst och stöd ifrån. Under ett normalt ungdomsliv och senare vuxenliv finns dessa 

band kvar, men kompletteras då av nya emotionella band som oftast är av heterosexuell natur. 

Vetskapen om att det finns en tillgänglig och mottaglig anknytningsperson ger barnet eller en 

vuxen person en både stark och genomträngande känsla av trygghet och uppmuntrar 

honom/henne att både uppskatta och fortsätta relationen (Bowlby, 1989).  

Ett område som anknytningsteorin speciellt uppmärksammar är den betydelse som 

föräldrar har för barnets utveckling. Ett viktigt begrepp i teorin är den trygga bas som 

föräldrarna enligt Bowlby (1989) utgör för barnet. Föräldrarna är en tillflykt, en bas från 

vilken barnet och senare tonåringen kan utforska världen och sedan återvända till för att få 

fysisk och emotionell näring. Förvissningen om att det finns en trygg bas ger upphov till en 

trygghetskänsla. Bowlby (1989) beskriver olika anknytningsmönster och menar att det 

anknytningsmönster som ett barn utvecklar under spädbarnstiden, barndomen och tonårstiden, 

påverkas djupt av föräldrarnas sätt att behandla barnet. Bowlby (1989) tar här upp tre olika 

anknytningsmönster; ett tryggt, ett ängsligt motvilligt och ett ängsligt undvikande. Vid ett 

tryggt anknytningsmönster litar barnet på att föräldrarna finns tillgängliga vid behov och är 

deltagande och hjälpsamma vid svåra eller skrämmande situationer. I och med att barnet har 

denna förvissning så vågar det frimodigt utforska världen. Detta mönster främjas av att 

föräldern under de första åren varit lättillgänglig för barnet, lyhörd för signaler och 

kärleksfullt deltagande när det söker skydd och tröst. Vid ett ängsligt motvilligt 

anknytningsmönster är barnet osäkert på om föräldrarna kommer att vara tillgängliga, 

deltagande eller hjälpsamma vid behov. Den här osäkerheten gör att barnet alltid är benäget 

för separationsångest och ofta är efterhängset och rädd för att utforska världen. Detta mönster 

främjas av att föräldern ibland varit tillgänglig och hjälpsam för barnet och ibland inte, samt 

av att barnet blivit utsatt för separationer. Vid ett ängsligt undvikande anknytningsmönster 

tror inte barnet att det får ett hjälpsamt gensvar när det söker omsorg utan istället förväntar sig 

att bli bortstött. Detta mönster främjas av att barnets förälder konsekvent avvisat det vid 

behov av tröst och skydd hos henne/honom. Det anknytningsmönster som en gång har 

utvecklats har en tendens att finnas kvar. Men det behöver inte vara så. De första två eller tre 

åren är anknytningsmönstret beroende av barnets relation till modern och fadern, och om 

föräldern behandlar barnet annorlunda förändras mönstret därefter (Bowlby, 1989). 

Anknytning och skilsmässa 

Waters, Merrick, Treboux, Crowell och Albersheim (2000) har studerat anknytning hos 

vuxna människor och använt sig av Bowlby´s teori. De var intresserade av att studera om 
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stresskapande livshändelser påverkar det anknytningsmönster som ett barn en gång byggt upp. 

Stresskapande livshändelser definierades som (1) förlust av en förälder, (2) föräldrars 

skilsmässa, (3) livshotande sjukdom hos en förälder eller barn (till exempel diabetes, cancer, 

hjärtinfarkt), (4) föräldrars psykiatriska störning, och (5) fysiskt eller sexuellt utnyttjande av 

en familjemedlem. De följde upp 50 av de 60 barn som i mitten av 70 - talet var med i 

Ainsworths Strange Situation, en studie där de studerade olika anknytningsmönster hos barn, 

och intervjuade dessa med hjälp av Berkeley Adult Attachment Interview (AAI). De vuxna 

barnen var vid tiden för AAI i åldrarna 20-22 år. Med hänsyn till att en viss tid skulle ha 

förflutit så att de kunde reflektera över de stresskapande livshändelsernas påverkan i AAI, 

begränsades antalet livshändelser till dem som inträffat före 18 års ålder. Waters et al. (2000) 

fann att stresskapande livshändelser var relaterat till att trygga barn blir otrygga i vuxen ålder 

(66,6 procent), om modern rapporterade en eller flera stresskapande livshändelser kontra (15 

procent) om hon inte rapporterade några sådana händelser hos ett tryggt barn, och de ansåg att 

de fick stöd för Bowlbys teori med sina resultat. En av Bowlbys hörnstenar i teorin enligt 

Waters et al. (2000) är, att anknytningsrelaterade förväntningar kvarstår som öppna för en 

revidering när det gäller förändringar i tillgängligheten och lyhördheten hos trygga basfigurer. 

Det innebär att anknytningsteorin förutsäger både stabilitet i anknytningen under vanliga 

förhållanden och förändringar i anknytningen när stresskapande livshändelser förändrar 

anknytningspersonens beteende (Waters et al. 2000). 

Andra studier har funnit att föräldrarnas skilsmässa och deras konflikter påverkar 

relationen med barnen (Ahrons & Tanner, 2003; Berg & Johansson, 1999; Bernhardt & 

Gähler, 2003; Ensign, Scherman & Clark, 1998; Mahl, 2001). Enligt Ensign et al. (1998) 

leder större konflikter mellan föräldrarna till att förtroligheten i deras relation till barnen 

minskar, däribland kvalitén av anknytning och förmågan att skänka barnet stöd.  

Mahl (2001) intervjuade 28 studenter i åldrarna 19-26 år som upplevt en skilsmässa mellan 

sina föräldrar. Han fann att två tredjedelar av dessa studenter identifierade sig själva med en 

trygg anknytningsstil. Vidare fann han att trygga individer tenderar att komma från familjer 

där föräldrarna har etablerat en vänskaplig relation efter skilsmässan och gett barnen stöd. 

Dessa individer tenderar att lättare lita på andra och visar en relativ lätthet att finna partners. 

Individer som uppvisar en otrygg anknytning å andra sidan, har föräldrar som har grälat en del 

innan och efter skilsmässan. Dessa individer visar också att de har fått lite stöd ifrån sina 

föräldrar och därefter är obenägna att lita på andra och har därför svårt att finna en partners 

(Mahl, 2001). 

Fadersrelationen 

Bernhardt & Gähler (2003) rapporterar att skilsmässa, tillkomsten av en styvförälder och 

konflikter i föräldrahemmet har en negativ påverkan på barnens relation till föräldrarna i 

vuxen ålder. Den negativa påverkan verkade dessutom vara starkare för relationen till fadern 

än till modern (Bernhardt & Gähler, 2003).  

Berg och Johansson (1999) fann i sin studie om deltidspappor och deras barn, tre faktorer 

som barnen upplevde svåra vid en skilsmässa. Dessa var föräldrarnas konflikter, flyttningen 

till en annan bostad och att fadern riskerade att bli frånvarande. Berg och Johansson (1999) 

fann att barnens känslor inte kretsade kring själva skilsmässan, utan mer runt fadern som de 

fick träffa mindre till följd utav skilsmässan. De kunde här uttrycka känslor av sorg. Tvånget 

att flytta var värre, det orsakade både sorg och ilska.  

Enligt Ahrons och Tanner (2003) har delad fostran och faderlig vårdnad ökat, men ändå är 

det fortfarande en dominerande situation där de flesta fäder efter en skilsmässa spenderar 

mindre tid med sina barn jämfört med mödrar. De studerade hur en skilsmässa under 

barndomen påverkade det vuxna barnets relation med föräldrarna och i synnerhet relationen 
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till fadern. De intervjuade 173 vuxna skilsmässobarn i åldrarna 21 till 52 år och fann att 

majoriteten av de vuxna barnen upplevde att relationen med fadern hade förbättrats över de 

tjugo år som gått sedan skilsmässan. Barnen angav olika orsaker till den här förbättringen. En 

del minns att deras fäder blev mer engagerade i barnuppfostran efter skilsmässan, vilket gav 

barnen en möjlighet att få samma relation till honom som de hade till modern. Andra barn 

upplevde att skilsmässan mer tydligt lyfte fram deras relation med föräldrarna och att de lärde 

känna sina föräldrar som separata individer. Före skilsmässan betraktades de tillsammans som 

föräldrar, medan de efter skilsmässan betraktades var för sig som mamma och pappa. 

Ytterligare andra barn upplevde att tiden och deras mognad utvecklat en relation med deras 

fäder som bygger på vuxna villkor med kommunikation, ömsesidighet och jämlikhet. Istället 

för den traditionella hierarkiska relationen mellan förälder och barn under barndomen, är det 

nu en relation önskad av båda parter, byggd på lika rättigheter och ansvar samt en dialog där 

förståelse och utbyte av åsikter råder.  Med andra ord förändringar i faderns föräldraroll, 

tidens gång och barnens egen mognad hade förbättrat deras relation till fadern. Bland de 

vuxna barn som kände att deras relation med fadern hade försämrats, hänvisade en del till att 

faderns omgifte orsakat ett avstånd till honom. Andra kunde inte reda ut om det var 

skilsmässorelaterade förändringar eller faderns personlighet som orsakat försämringen i 

relationen (Ahrons & Tanner, 2003).  

Enligt Bernhardt och Gähler (2003) visar utvecklingen i Sverige ett liknande resultat, då 

allt färre barn helt förlorar kontakten med sin frånlevande förälder vid en skilsmässa. Vid 

sidan om den här positiva tendensen är dock andelen vuxna barn som aldrig träffar sina 

föräldrar stor. På uppdrag av Eva Bernhardt vid Stockholms universitet utförde statistiska 

centralbyrån en undersökning 1999, där drygt 2300 män och kvinnor från både splittrade och 

sammanhållna hem i åldrarna 22, 26 och 30 år deltog. Enkätundersökningen visade att av de 

vuxna män och kvinnor som växt upp i en splittrad familj hade 17 procent sporadisk eller 

ingen kontakt med sin far, jämfört med mödrar där andelen var 4 procent. Enligt Bernhardt 

och Gähler (2003) är fadern därmed den stora förloraren i en skilsmässa då både söner och 

döttrar till skilda föräldrar träffar sina fäder i mindre utsträckning än de träffar sina mödrar. 

Den egna kärleksrelationen 

Det finns även studier som visar att föräldrarnas skilsmässa inte bara påverkar barnens 

relation och anknytning till dem utan även barnens kärleksrelationer (Amato, 1996; Bernhardt 

& Gähler, 2003; Johnston & Thomas, 1996; King, 2002; Mahl, 2001). Enligt Johnston och 

Thomas (1996) upplever skilsmässobarn en rädsla för att bli avvisade och sårade av sina 

partners, och känner mindre tillit till den person som de är tillsammans med än vad barn från 

sammanhållna familjer gör. De är också mer osäkra inför att engagera sig med någon på en 

djupare emotionell nivå. I en senare studie av King (2002) bekräftades inte Johnston och 

Thomas resultat, då hon fann att en skilsmässa mellan två föräldrar inte har någon påverkan 

på det vuxna barnets tillit till en partner. Däremot fann hon att tidiga relationer med föräldrar 

är grundläggande för att utveckla en tillit för en partner senare i livet (King, 2002).   

Enligt Amato (1996) löper skilsmässobarn en hög risk att själva sluta sitt äktenskap med 

skilsmässa. Skilsmässobarn har enligt Amato (1996) bristande förebilder hos sina föräldrar 

när det gäller deras beteende mot varandra som make och maka, så kallat dyadiskt beteende, 

och får inte under barndomen de kunskaper eller attityder som senare i livet främjar lyckliga 

fungerande äktenskapliga roller. De kan även vara benägna att utveckla egenskaper som brist 

på tillit eller en bristande förmåga att kunna anförtro sig åt någon som i sin tur förvärrar 

relationens spänning. Föräldrarnas skilsmässa är problematisk för barnen, om den inträffar 

medan de är små, eftersom detta ger barnen mindre tid att lära sig ett lämpligt dyadiskt 

beteende (Amato, 1996). Enligt Bernhardt & Gähler (2003) visar studier på att skilsmässobarn 
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har en tendens att bilda familj tidigare än andra barn och att dessa familjer är mer instabila. En 

skilsmässa under uppväxten ökar på så sätt risken för familjesplittring i nästa generation 

(Bernhardt & Gähler, 2003). 

Mahl (2001) studerade hur föräldrars skilsmässa påverkat vuxna skilsmässobarns 

uppfattningar kring kärleksrelationer. Under studiens gång intervjuades 28 studenter där de 

delade med sig av sina erfarenheter och insikter kring kärleksrelationer och de erfarenheter 

som de förknippade med föräldrarnas skilsmässa. Mahl (2001) fann tre relationsmönster i sin 

studie. Han kallar dessa tre mönster för ”modeling”, ”struggling” och ”reconciling”. Individer 

som uppvisar mönstret ”modeling” har sina föräldrars relation som förebild. De tenderar att 

bryta med sin partner på grund av problem som liknar de svårigheter som orsakade 

föräldrarnas skilsmässa. Individer som uppvisar mönstret ”struggling” pratar öppet om sina 

svårigheter med partnern och relaterar dessa problem till föräldrarnas relation. De är till 

skillnad från föregående mönster medvetna om att de är påverkade av föräldrarna. De 

individer som visar mönstret ”reconciling” försöker aktivt att se föräldrarnas relation som en 

erfarenhet och försöker dra en lärdom av den. I sin egen relation strävar de efter att 

åstadkomma det som inte fanns i deras egen familj. De flesta är medvetna om 

”varningstecken” som pekar på potentiella problem som de kan uppleva med den person som 

de är tillsammans med. Dessa ”varningstecken” kommer troligtvis från deras föräldrars 

relation. Om föräldrarna har gift om sig, ser de dessa förändringar som en positiv påverkan på 

deras liv, likaså deras föräldrars. Det underlättar för dem att kunna använda de här nya 

relationerna som positiva modeller med vilka de kan ha i kontrast till ”saker som gick fel i 

deras föräldrars äktenskap”. Till skillnad från individer med mönstren ”modeling” och 

”struggling”, så har de förenat de konkurrerande modellerna av relationer och identifierat de 

egenskaper som de associerar med framgångsrika relationer (Mahl, 2001).   

 

Syfte och frågeställningar  

 

Syftet med studien är att få en bild av hur vuxna skilsmässobarn upplever att deras personliga 

utveckling och relation till sina föräldrar, samt hur egna kärleksrelationer med partners, har 

påverkats av föräldrarnas skilsmässa. Fokus ligger på vuxna barn som genomgått en 

skilsmässa mellan sina föräldrar som barn. Utifrån detta syfte ställs följande frågeställningar: 

 

 1) Vilken betydelse har skilsmässan haft för den personliga utvecklingen?  

 2) Hur har relationen till föräldrarna påverkats av skilsmässan?  

 3) På vilket sätt har egna kärleksrelationer påverkats av föräldrarnas skilsmässa?  

 

Metod 
 

Grounded Theory, även kallad GT är en kvalitativ metod som har ett ursprung i sociologisk 

forskning och symbolisk interaktionism. Metoden beskrevs ursprungligen av sociologerna 

Barney Glaser och Anselm Strauss 1967 i boken The Discovery of Grounded Theory 

Strategies for Qualitative Research (Strauss & Corbin, 1998; Hallberg, 1998). Metoden som 

har sina rötter i den symboliska interaktionismen innebär att den framväxande teorin grundas i 

det insamlade materialet (Grounded theory). Syftet med Grounded Theory är att generera teori 

och metoden beskrivs därför som induktiv (Strauss & Corbin, 1998; Olsson & Sörensen, 

2001). Men Strauss har under senare tid framställt metoden som induktiv/deduktiv då det sker 

en snabb växelverkan mellan induktion och deduktion, det vill säga en abduktion, då den 

skapande teorin bekräftas med nytt insamlat material. Då syftet med Grounded Theory är att 

skapa en teori är det viktigt att forskaren inte förutser någonting (Olsson & Sörensen, 2001), 

samtidigt som det inte går att bortse från att forskarens förförståelse är en del av 
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skapandeprocessen, då tolkningen sker utifrån den kunskap och erfarenhet som forskaren 

redan har (Hallberg, 1998). 

Analysen av det insamlade materialet sker i tre steg. Den börjar med en öppen kodning där 

försök görs att fånga kärnan i materialet och det bryts ner i mindre delar där substantiva koder 

eller begrepp definieras. Frågor till materialet ställs som: ”Vad uttrycker detta avsnitt?” ”Vad 

är meningen i det som personen säger?” Varje substantiv kod får sedan ett namn som 

beskriver kärnan i innehållet. I den öppna kodningen grupperas även koder som hör ihop och 

dessa bildar i sin tur kategorier. 

       I den axiala kodningen som är det andra steget, kan även varje kategori utvecklas 

ytterligare genom att dess egenskaper definieras det vill säga det som är karaktäristiskt för 

kategorin. Egenskaperna kan sedan bilda subkategorier till kategorin. Olika mönster så 

kallade kodningsparadigm kan användas för att undersöka hur de olika kategorierna och deras 

subkategorier relaterar till varandra. Ett vanligt kodningsparadigm är att tänka i termer av 

sammanhang eller relationer mellan kategorier.  

       Selektiv kodning är det slutliga steget i processen och innebär att en eller flera 

kärnkategorier växer fram. Denna kategori ska vara central i materialet och förekomma 

frekvent och lätt kunna relateras till andra kategorier (Strauss & Corbin, 1998).  

 

Deltagare  

 

För att få delta i studien behövde tre kriterier uppfyllas. Dessa var följande: Personen skulle 

vara 25 år eller äldre. Föräldrarnas skilsmässa skulle ha ägt rum när personen var 16 år eller 

yngre och personen skulle ha, eller ha haft, ett fast förhållande. De olika kriterierna var 

nödvändiga för studiens syfte. Deltagarnas ålder begränsades till 25 år eller äldre med hänsyn 

till att en viss tid skulle ha förflutit sedan skilsmässan ägde rum så att de kunde reflektera över 

vilken betydelse den haft för dem som vuxna. Vidare sattes deltagarnas ålder vid föräldrarnas 

skilsmässa till 16 år eller yngre, då fokus med studien låg på att studera vuxna som genomgått 

en skilsmässa under barndomen. Kriteriet att deltagarna skulle ha eller haft ett fast förhållande 

var nödvändigt då syftet med studien bland annat var att se på vilket sätt de egna 

kärleksrelationerna påverkats av föräldrarnas skilsmässa. Självselektion användes som urval. 

Alla deltagare i studien var kvinnor. Samtliga studerade på högskola och befann sig i åldrarna 

25-43 år. När skilsmässan ägde rum var kvinnorna mellan 2 och 16 år gamla. Gällande 

kvinnornas livssituation hade fem kvinnor stadigt förhållande, varav en kvinna levde som 

särbo och fyra som gifta/sambo. Fyra kvinnor hade tidigare varit gifta, varav två av dessa 

hade skilt sig två gånger, de var vid tiden för studien singlar, de andra två kvinnorna levde nu 

i samboförhållande. En kvinna levde som singel. Fem kvinnor hade barn. Antalet barn 

varierade mellan 2-5 barn. Se tabell nedan för en tydligare presentation av studiens deltagare. 
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Tabell 1.  

Deltagarna och deras ålder, ålder vid föräldrarnas skilsmässa och nuvarande livssituation.  

 

Deltagare  Ålder vid  Nuvarande    Civilstånd Skild ggr  Antal 

   skilsmässa ålder                       barn 

____________________________________________________________________ 

 

1   2   25       sambo  -    - 

2   6   37       skild  II    5 

3   6   27       särbo  -            - 

 

4   8   42       skild  II    2 

5   10   33       sambo  I           2 

6   11   43       sambo  I           3 

 

7   11   26       singel  -    - 

8   16   31       gift  -    2 

_____________________________________________________________________ 

    

Intervjuguide 

 

I studien användes kvalitativa djupintervjuer som instrument. De genomfördes som ett samtal. 

Meningen var att deltagarna skulle känna sig avslappnade och på det sättet få lättare att prata 

om sina upplevelser. Under intervjuerna användes tre teman med halvstrukturerande frågor. 

Dessa teman var: 1) Föräldrarnas skilsmässa, 2) Relation med partner och 3) Tankar och 

uppfattningar kring relationer (se bilaga 1).  

 

Tillvägagångssätt 

 

För att komma i kontakt med vuxna skilsmässobarn presenterades studien i sex olika kurser 

under ett lektionstillfälle på en högskola samt presenterades på högskolans studentportal. 

Totalt tio kvinnor visade sitt intresse av att ställa upp på en intervju. Av dessa deltog åtta i en 

bandinspelad intervju. Två pilotintervjuer genomfördes för att testa frågorna och detta ledde 

till att ytterligare en fråga tillkom. Därefter genomfördes de åtta intervjuerna. Fem kvinnor 

intervjuades i högskolans lokaler och tre kvinnor intervjuades i sitt hem.  Intervjuernas längd 

varierade mellan 23 och 87 minuter. De bandades och skrevs sedan ut ordagrant och 

resulterade i 81 sidor, teckenstorlek 12, enkelt radavstånd. 

 

Bearbetning och analys 

 

Alla tre analysstegen enligt Grounded Theory beskrivna av Strauss och Corbin (1998) 

genomfördes. Varje intervju analyserades. Det första steget innebar att bryta ner materialet 

genom att identifiera substantiva koder och detta gjordes genom att betydelsen i varje stycke 

namngavs och kodades. I nästa steg i analysen jämfördes de olika substantiva koderna för att 

se vilka som hörde ihop och vilka som skiljde sig åt. Syftet med detta var att finna kategorier. 

Sammanlagt framträdde 13 kategorier. Under hela analysprocessen var målet att uppnå den 

mest abstrakta nivån av kategorier. Varje kategori utvecklades sedan genom att dess 

egenskaper framträdde, det vill säga det som var typiskt för kategorin. Dessa egenskaper 

bildade subkategorier till kategorierna. Nästa steg i analysen blev sedan att fokusera på 

möjliga relationer mellan kategorier och deras subkategorier. Efter denna process framträdde 
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tre deskriptiva kategorier. Slutligen växte en kärnkategori fram vilken kunde relateras till alla 

kategorier. Så kallade ”Memos” skrevs vid olika tillfällen under analysen. Se figur nedan för 

en tydligare bild av analysstegen enligt Grounded Theory beskrivna av Strauss och Corbin 

(1998). 

 

 
 

Figur 1. Analysstegen i Grounded Theory (Murray & Murray, 2001). 

 

Etik 

 

Etiska krav inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning består av fyra huvudkrav: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Ett försök 

till etiskt tänkande har genomsyrat hela studien. Vid varje intervjutillfälle informerades 

deltagaren om de etikregler som gäller för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 

Deltagarna upplystes om studiens syfte och om hur studien i stora drag skulle komma att 

genomföras, deras uppgift i studien och vilka villkor, som gällde för deras deltagande. De 

informerades om att medverkan i studien var frivillig och att de hade rätt att avbryta sin 

medverkan. Deltagarna fick även reda på hur och var forskningsresultaten skulle publiceras 

(Informationskravet). Samtliga deltagare i studien informerades därför om studiens koppling 

till Högskolan Väst, och att studien skulle presenteras vid högskolans bibliotek. Då det fanns 

ett intresse hos deltagarna att få ta del av den färdiga studien lovades varje deltagare att få ett 

exemplar. Deltagarna informerades också om deras samtycke till att delta i studien och 

informerades om deras rätt att bestämma om, hur länge och på vilka villkor de skulle delta på. 

De hade rätt att avbryta när de ville (Samtyckeskravet). Alla uppgifter om deltagarna gavs 

största möjliga konfidentialitet vilket innebar att deltagarna och deras personuppgifter 

förvarades så att inga obehöriga kan ta del av dem. Alla uppgifter som kan framhäva 

deltagarnas identitet har antecknas, lagrats och avrapporteras på ett sådant sätt så att ingen kan 

identifiera dem (konfidentialitetskravet). Deltagarna fick dessutom vetskap om att de 
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uppgifter som insamlats inte kommer att användas för något annat syfte än för forskning 

(Nyttjandekravet) (Vetenskapsrådet, 2008). 

 

Reliabilitet och validitet 

 

Begreppet reliabilititet eller tillförlitlighet innebär traditionellt att en mätning är stabil och inte 

utsatt för slumpinflytelser. Alla intervjuare ska fråga på samma sätt och situationen ska vara 

likadan för alla. En mätning vid en viss tidpunkt ska ge samma resultat vid en förnyad 

mätning. Validitet eller giltighet innebär traditionellt att instrumentet eller frågan ska mäta det 

den är avsedd att mäta. Reliabilitet och validitet härstammar från kvantitativ metodologi. I 

samband med kvalitativa studier blir dessa begrepp och termer annorlunda. Iden med 

reliabilitet bygger på kvantitativa studier, på mätningar och angivelser av värden på variabler 

för varje enhet. Det är annorlunda än vid kvalitativa studier, där målet är att förstå hur den 

intervjuade tänker, känner och beter sig. Vid kvantitativa studier ska situationen vid alla 

avseenden vara standardiserad för att uppnå hög reliabilitet. Den kvalitativa studien å andra 

sidan förutsätter en låg grad av standardisering. Slumpinflytelser är sådant som intervjuaren i 

en kvalitativ studie noterar och registrerar inför analysen av intervjun. En felsägning kan vara 

delar av den information som kanske används vid analysen. Det blir därför märkligt att tala 

om reliabilitet eller tillförlitlighet vid kvalitativa studier. Viktigt är dock att intervjuaren ska 

vara lyhörd och uppmärksamma tonfall, ansiktsskiftningar, uttryck, kroppsrörelser – och 

ställningar (Trost, 1997). Det är viktigt att intervjuer och all annan datainsamling sker så att 

data blir tillförlitliga, trovärdiga och riktiga. Som intervjuare gäller att visa de som läser eller 

använder forskningsresultatet att data och analyser är trovärdiga, vilket innebär att 

intervjuaren måste kunna visa eller göra trovärdigt att data är insamlad på ett sådant sätt att de 

är seriösa och relevanta för den aktuella problemställningen. Förekommer till exempel ingen 

reflektion av de etiska aspekterna i anslutning till datainsamling och senare i avrapportering 

av resultat finns skäl för att sätta frågetecken inför trovärdheten. Om intervjuaren anger i sin 

avrapportering hur han eller hon ställt sina frågor så ligger det häri en öppenhet inför 

trovärdighet: läsaren kan då lätt avgöra om intervjumaterialet är trovärdigt. Förekommer till 

exempel många påståendefrågor eller många jag-förstår- yttranden så blir trovärdheten 

begränsad. Direkta citat från intervjuerna är bra men alltför många kan vara tvivelaktigt 

utifrån en etisk synpunkt (Trost, 1997). Ett försök till att uppnå trovärdighet, tillförlitlighet 

samt giltighet har genomsyrat hela studien.  

 

Resultat 
 

Syftet med studien är att få en bild av hur vuxna skilsmässobarn upplever att deras personliga 

utveckling och relation till sina föräldrar, samt hur egna kärleksrelationer till partners, har 

påverkats av föräldrarnas skilsmässa. Fokus ligger på vuxna barn som genomgått en 

skilsmässa mellan sina föräldrar som barn. Frågeställningarna koncentrerades kring 

upplevelser av skilsmässans påverkan på den personliga utvecklingen, relationen till föräldrar 

och senare egna kärleksrelationer. Ur data framträder tre deskriptiva kategorier; 

”föräldraband”, ”personlig utveckling” och”vacklande perspektiv” som tillsammans bygger 

upp kärnkategorin ”Ambivalens i relationer.” Kärnkategorin beskriver den ambivalens som 

kvinnorna upplever i sina relationer till både föräldrar och partners. De brottas med en ständig 

kluvenhet i sina känslor och uppfattningar. 
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Ambivalens i relationer 

 

Tabell 2. De tre deskriptiva kategorierna som bygger upp kärnkategorin ”Ambivalens i 

relationer”. Varje deskriptiv kategori är uppbyggd av underkategorier som i sin tur består av 

substantiva koder. 

 

 

       Föräldraband 

 

 

   Personlig utveckling 

 

Vacklande perspektiv 

Upplevelse av skilsmässa 

Ta medlarroll 

Brustna band 

Ombytta roller 

Lojalitet med föräldrar 

Självständighet som mål 

Brusten tillit 

Vårda relationer 

Karaktärsförändringar 

Skilsmässa som utväg 

Tillhörighet genom 

äktenskap 

Oklara familjemönster 

Olika perspektiv på kärlek 

 

Föräldraband 

 

Upplevelse av skilsmässa, Ta medlarroll, Brustna band, Ombytta roller och Lojalitet med 

föräldrar bygger upp kategorin Föräldraband. Kvinnorna upplevde föräldrarnas skilsmässa 

olika. De flesta upplevde en lugn skilsmässa och märkte inte så mycket av den då föräldrarna 

höll dem utanför. Kvinnorna var dessutom så små att de inte minns så mycket av själva 

skilsmässan. Några kvinnor upplevde dock skilsmässan mer dramatisk och beskriver den som 

ett kaos. Det handlar här om svårare separationer, där kvinnorna oväntat tvingats lämna 

hemmet eller där en förälder utan förvarning lämnat familjen. För de här kvinnorna kom 

skilsmässan som en chock.  
 

”Det var nog väldigt speciell skilsmässa, det var nog inte som [tystnad] vad ska 

man säga, det var inte det att det var upp upp vad ska man säga uppgjort utan min 

mamma hon hon bestämde sig för att lämna min pappa då som hon skulle ha gjort 

mycket tidigare men det gjorde hon inte ö och det var att hon a stack då helt enkelt 

a så att ö då var vi ensamma med [tystnad] med våran far då.”  

 

Kvinnorna upplevde kluvna känslor kring föräldrarna och skilsmässan. Dels kände de en 

lättnad då föräldrarna skilde sig då de upplevt att relationen mellan dem var dålig och att de 

bråkade mycket. Efter skilsmässan blev det lugnt i hemmet och föräldrarna mådde bra. Men 

samtidigt som kvinnorna var glada för den här förändringen kunde de känna en besvikelse och 

sorg över att föräldrarna gått isär och önskade att de skulle flytta ihop igen och att de skulle 

leva ihop som en familj.  
 

”Det var väl mycket den här besvikelsen, att det där som man trodde skulle vara 

hela livet inte varade, samtidigt som jag såg att min mamma var så glad, så jag 

kan känna att det fanns, det var jättedubbla känslor.”  

 

Skilsmässan förde även med sig många starka känslor som ilska, ledsamhet och svek hos 

kvinnorna. Ofta var det tillvägagångssättet som en förälder valde att lämna familjen och ta ut 

skilsmässa på som väckte den här ilskan och ledsamheten och kvinnorna kände sig svikna av 

föräldern. Att behöva flytta ifrån barndomshemmet eller att behöva pendla mellan två hem 

väckte också ilska och ledsamhet. Andra känslor som en känsla av utanförskap inför 

förälderns nya familj, avundsjuka inför de barn som fortfarande levde i en sammanhållen 
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familj och skuldkänslor för val av förälder eller för de starka känslor av ilska och ledsnad som 

riktades mot föräldern vid skilsmässan förekommer också.  
 

”Det värsta som var med min, mina föräldrars skilsmässa egentligen som jag 

kommer ihåg det var att jag fick välja själv, att jag skulle välja själv vem jag skulle 

bo hos, jag tror jag sa till min mamma senast efter jag var trettio år ‘mamma, det 

var inte för att jag tyckte mindre om dig jag flyttade till min pappa’ att det, det 

ledde ju mig alltid att tänk om hon tror att jag tycker mindre om henne [tystnad] 

för att jag jag flyttade till pappa [tystnad].” 

 

När kvinnorna idag tänker tillbaka på föräldrarnas skilsmässa och familjesituationen under 

barndomen så minns de att de ändå upplevde det naturligt att föräldrarna levde isär och att de 

inte hade båda föräldrarna under samma tak. De upplevde därmed sin familjesituation som 

lika naturlig och normal som alla andras. Det har många gånger blivit till en vana, föräldrarna 

är skilda, det är så det är. 

       Kvinnorna upplevde konflikter mellan sina föräldrar både tiden före och efter skilsmässan 

och upplevde dessa svåra och påfrestande. De hamnade ofta i mitten mellan föräldrarna och 

fick rollen som medlare. De hanterade det här på olika sätt, antingen så försökte de att inte 

lyssna på föräldrarna, försvarade den förälder som blev angripen eller så försökte de säga 

ifrån att de inte ville höra på deras klagomål på den andre föräldern. Några kvinnor upplever 

fortfarande som vuxna, att konflikter mellan människor är påfrestande och har behov av att gå 

in och medla. 

 
”Jag tycker det är jobbigt ibland när andra grälar och så där och då vill jag bara 

gå in och medla och så där och det har ju helt klart med det och göra tror jag, att 

jag tyckte det var jobbigt när de bråkade och så där.”  

 

De intervjuade kvinnorna har upplevt olika relationer till sina föräldrar som barn och gör det 

även nu som vuxna. Några få kvinnor upplever att de alltid har haft en bra relation till båda 

sina föräldrar, medan de flesta upplever att de har haft olika relationer, oftast en bra relation 

till modern och en sämre till fadern. För de här kvinnorna innebar skilsmässan att relationen 

med fadern blev ännu sämre och ibland bröts kontakten helt med honom. Även relationen 

med modern förändrades för en del av kvinnorna då hon blev mindre tillgänglig och lyhörd 

och de kände sig svikna. De här förändrade föräldrarelationerna förde med sig starka känslor. 

Kvinnorna kände både ilska och ledsnad mot fadern som mer eller mindre försvann ur deras 

liv och kände sig svikna av honom. De kände samma känslor gentemot modern då relationen 

med henne förändrades. Sveket från modern väckte dock starkare känslor av sorg och ilska. 

Kvinnorna har de här känslorna mer eller mindre gentemot föräldrarna, men den känsla som 

är mest framträdande hos dem idag är en känsla av saknad. De ger uttryck för att de under sin 

uppväxt har saknat en manlig förebild och en manlig bekräftelse i och med att fadern 

försvann. De saknar sin far och önskar att de hade fått lära känna honom. 

 
”Liksom jag jag har ju aldrig haft ö två föräldrar å det känner jag idag att jag 

hade verkligen behövt den här fadersfiguren, det känner jag idag. Jag hade ju inga 

bröder heller så det var inte heller, kanske om jag haft en bror så kanske det hade 

hjälpts men jag hade verkligen behövt en pappa, en manlig figur där [tystnad].”  

 

Medan relationen med föräldrarna fick en mer negativ riktning efter skilsmässan fick 

relationen med syskonen en positiv riktning. Kvinnorna upplevde att syskonen fanns där som 
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ett stöd för varandra under skilsmässan och att de fick en bra sammanhållning. Den här 

sammanhållningen har hållit i sig upp i vuxen ålder.  
 

”Sen hade jag en äldre bror då som ö och det så vi stöttade varandra väldigt 

mycket och vi har ju väldigt bra kontakt idag om man säger.” 

 

Kvinnorna upplevde att de i samband med skilsmässan förlorade andra emotionella och 

materiella delar av livet som var viktiga för dem och som de saknade. Det kunde handla om 

att de förlorade sitt hem och sina djupa rötter med barndomskompisar och hemort då de 

flyttade. De upplevde även att de förlorade viktiga stunder i vardagen där de gjorde saker ihop 

som familj med båda föräldrarna. Det kunde här handla om att åka på familjesemestrar, att äta 

middag tillsammans, att ha myskvällar och att ha tillgång till båda föräldrarna i fysisk 

bemärkelse samtidigt. Kvinnorna ger här uttryck för att de saknade en sammanhållen familj.  

 

” Det är just den skillnaden att mellan familjeidyll, familjegrejen om man säger så. 

Att man äter middagar och ah jag fick aldrig mat, jo vi åt också middag, men det 

var ändå inte samma grej, och att man åkte typ ut och åkte på semestrar och ö 

sådana här, hade stuga kanske eller husvagn eller åkte till Sälen och åkte skidor 

och massa sådana här grejer som inte jag gjorde då liksom, så och att och att de 

hade båda föräldrarna och kunde prata med dem.”  

 

De intervjuade kvinnorna uttrycker starka känslor av ansvar för sina föräldrar. Som barn bytte 

de roll med föräldrarna efter skilsmässan och blev den vuxne som tog hand om föräldern. De 

lyssnade på föräldrarna och tröstade dem när de mådde dåligt och såg till att de hade det bra. 

Det hände att kvinnorna valde att bo hos den förälder som mådde dåligt och som det var synd 

om, så att de kunde ta hand om föräldern. De satte hela tiden föräldrarnas känslor och behov 

framför sina egna. Kvinnorna visar fortfarande som vuxna känslor av ansvar för föräldrarna. 

 
”Och mamma var ju mycket, hon var förälskad och mycket upp i detta och 

[tystnad] ö a jag bodde ju inte hos henne, men jag ville nog i egentligen bo hos 

henne, men det kunde jag inte [tystnad] stå för, för min pappa då, för då blev han 

ledsen, a det här. Så det känner, jag tog på mig hemskt mycket så mycket ansvar, 

så.”   

 

Kvinnorna är även lojala mot sina föräldrar, står alltid på deras sida och tar parti för dem. De 

visar en tendens att försvara deras skilsmässa och anser att det var bra att föräldrarna skilde 

sig, och att det i vissa fall var nödvändigt. Föräldrarna kunde enligt kvinnorna inte leva ihop 

och det blev bäst för alla när de skilde sig. De försvarar även den föräldern som tog beslutet 

att gå och anser att föräldern gjorde rätt. De hänvisar till faktorer som mer eller mindre 

orsakade skilsmässan och som hjälper dem att förstå varför föräldrarnas äktenskap inte höll. 

Dessa faktorer får dem att se att föräldrarnas relation aldrig skulle ha blivit bättre eller 

fungerat i längden. Kvinnorna tenderar även att försvara sina föräldrar och deras beteende vid 

skilsmässan och visar en förlåtande och förstående sida gentemot den förälder som de har 

känt sig sviken av vid skilsmässan och har svårt att bli arg på föräldern. Innerst inne tror de att 

föräldern inte menade att såra dem. Det förekommer också en försvarsattityd hos de kvinnor 

som förlorat kontakten med sin pappa efter skilsmässan, där de anser att de har klarat sig bra 

utan fadern under uppväxten.  

 
” Alltså idag ja, ja jag tror nog att det var bra för mig också på sätt och vis, för 

mamma blev självständigare och bättre kvinnlig förebild kanske och att vi hade ett 
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väldigt bra liv tillsammans, och vi gjorde saker och förtroende och det blev ganska 

tajt sådär och det som jag saknar det är ju kontakten med pappan, men jag tror 

inte att han hade varit så jättemycket närvarande när de hade fortsatt och bo 

tillsammans heller, så det var ju en orsak att de skilde sig. Jag förstår min mamma 

att hon gjorde det.” 

 

Personlig utveckling 

 

Självständighet som mål, Brusten tillit, Vårda relation och Karaktärsförändringar bygger upp 

kategorin Personlig utveckling. Kvinnorna uttrycker självständighet som ett mål i livet och 

betonar vikten av att vara självständig. Det är viktigt för dem att kunna klara sig själva och 

inte vara beroende utav någon annan. Framförallt att inte vara beroende utav den man de lever 

tillsammans med. Det är viktigt för dem att kunna behärska praktiska saker som att kunna 

byta tändstift på bilen, snickra på huset, kunna laga mat, att ha en egen ekonomi och egna 

pengar att handla för. Men också att vara självständig på ett emotionellt plan och ha ett eget 

liv med egna intressen. Kvinnorna upplever att de är vana att klara sig själva sedan de var 

barn och att deras självständighet är en följd av skilsmässan.   

 
” Det har jag också varit väldigt noga med jämt oavsett om vi har haft gemensam 

ekonomi, att vi ändå alltid haft eget konto och inflytande över sina egna pengar. 

Man ska inte behöva gå och be om pengar för det är en del av ens självständighet 

att man ska kunna ha sitt eget ändå oavsett hur mycket man håller på varandra, att 

man delar allting, det kan ju vara så vissa månader att vi dela ju upp det så att, jag 

tog maten, kläder, inköp och sånt och han tog räkningar men det kunde ju vara 

månader när det fattades på ena eller andra sidan och då naturligtvis går man till 

varandra och täcker upp, men man ska ändå ha det här att vill jag ut och köpa en 

tröja så kan jag få 300 kr, det ska inte vara det här, då hamnar man i ett sånt 

underläge mot varann.”  

 

De kvinnor som kände sig svikna av en förälder vid skilsmässan visar som vuxna en brusten 

tillit i sina kärleksrelationer. De upplever att föräldrarnas svek vid skilsmässan bidragit till att 

de utvecklat en svårighet för tillit till andra människor och framförallt till en potentiell 

partner. I sina kärleksrelationer visar de en rädsla för att bli svikna och sårade och en oro för 

att de ska förlora sin partner. Den här rädslan kommer fram i situationer där de upplever 

svartsjuka som till exempel vid fester och alkoholintag och i deras konflikter med partnern. 

Detta leder till att de inte alltid vågar stå på sig och visa vad de känner i en konflikt för 

rädslan att då bli lämnade.  

 
”Jag önskar att jag skulle bli riktigt förbannad och säga a ‘nu jävlar, nu går jag’ 

och ska smälla igen dörren då liksom, verkligen stå för vad jag säger ‘då går jag’. 

Så har jag ändå väldigt svårt för det och då och då blir det liksom att man blir arg 

på sig själv istället för att man inte klarar av det för då blir man genast så rädd att 

man ska bli övergiven då [tystnad] och det är ju inte heller bra, därför att ö man 

måste kunna stå på sig, visa vad man känner utan att hela tiden ha rädslan för att 

‘nu kommer han lämna mig’ liksom.” 

 

Några kvinnor upplevde även en rädsla för närhet när de var unga och vågade inte inleda 

någon nära relation med en man då de var rädda för att bli sårade. Kvinnornas brustna tillit 

har varit svår att reparera och är något som de fortfarande kämpar med.  
 

”Mm och sen, så har det väl också, så har jag nog haft svårt även både i tonåren 

när jag var ung då och knyta an till någon, att jag vågade inte riktigt [tystnad] ö 
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ha en nära relation till någon kille då, det kan jag väl se även efter jag skilde mig 

då att det [tystnad] det e lättare och vara ensam för då riskerar man inte och bli 

sårad heller, att då har man full kontroll, att det e lite grann det.”  

 

Det är viktigt för kvinnorna att vårda sina relationer och få dem att hålla. De anser att de 

måste vårda och kämpa för sin relation. De upplever att de själva kämpar och hoppas på en 

livslång relation med sin partner. Den här strävan för att få relationen att hålla kan ta sig 

uttryck i att de arbetar med problematiskt beteende som svartsjuka, att de försöker lösa 

problem och konflikter eller att de tar del av personers erfarenheter av hur långvariga 

relationer uppnås. Kvinnorna uttrycker även en kamp och en dröm om att försöka få den 

kärnfamilj eller den idealfamilj som de själva gick miste om som barn. De har gift sig en 

andra gång och gett äktenskap och barn en andra chans eller försökt gifta sig med någon där 

de känner sig skyddad från skilsmässa som med en man från kyrkan. 

 
”Den här kärnfamiljen man försökte pussla ihop, känner det efteråt också det där 

lite grann då det man inte haft själv som kanske inte tänkte på som barn, men som 

jag tänkt mer på som vuxen, att jag ville nog för varje pris ha den där glansbilden, 

det där vykortet, american dream, kärnfamiljen. Så jag gav det en chans till och ett 

barn till och hela klabbet.”  

 

Kvinnorna upplever att föräldrarnas skilsmässa har varit med och format dem genom livet och 

till den person som de är idag, på både ett positivt och negativt sätt. De upplever att de har fått 

andra värderingar och att det är viktigt för dem att hålla ihop i relationen, att de har fått styrka 

och blivit starkare eller att de har blivit osäkra och fått sämre självförtroende. 
 

”Jag tappade lite det här med mina kompisar, kanske inte liksom följde med dem 

på discon och såna här grejer för då var jag mer ensam själv för jag behövde nog 

grubbla ganska mycket och sådär mm det tror jag, så att jag tror att det har 

påverkat mitt självförtroende faktiskt, det det är vad jag tror själv, att jag blev 

[tystnad] liksom lite störd av det, osäker.” 

 

Erfarenheten av att vara skilsmässobarn har också blivit till en lärdom som kvinnorna burit 

med sig genom livet och som har format dem i deras roll som förälder och i deras egen 

relation med en partner. Som förälder till egna skilsmässobarn har kvinnorna varit noga med 

att försöka att inte göra om föräldrarnas misstag. De har uppmuntrat sina barn till kontakt med 

båda föräldrarna och släkt, att inte låta barnen få ta för mycket ansvar för sina föräldrar och att 

lyssna på dem och deras känslor.  

 
”Jag tror nog att det, jo det förstörde nog lite, just det att ingen liksom [tystnad] 

jag fick göra som jag kände, det var ingen som liksom ö [tystnad] tryckte på att det 

kanske var viktigt att jag träffa pappa som jag känner att jag nu gör, för jag är ju 

skild ö och jag är väldigt så att ö de ska ha en riktigt stor anledning till att inte åka 

till pappa, det det ska inte bara vara det att man ska göra nånting med kompisar, 

för kompisarna finns kvar, dem träffar man varje dag, dem har man ändå, den här 

relationen med med liksom mamma, pappa, farmor, farfar den är viktigare att man 

bibehåller känner jag.” 

 

I den egna relationen med en partner finns föräldrarna kvar som förebilder. Det kan handla 

om att kvinnorna lämnat en relation som inte känts bra, att de inte rusat in i äktenskap och 

familjebildning eller att de arbetat med problem som kan riskera relationen. Många gånger 

försöker de att inte göra om föräldrarnas misstag eller så följer de i föräldrarnas fotspår i det 

som de tycker att föräldrarna har gjort bra.  



        

 15 

 
”Jag tänker så här att jag ska inte försöka göra om samma misstag om man säger 

så ö bara bara hipp som hafs gifta mig och skaffa barn och bara för att det känns 

bra för stunden utan jag tänker försöka och liksom välja klokt [skratt] nä men så 

här och så att det verkligen och så kanske leva tillsammans så ser jag på det att 

man lever tillsammans ett tag och sen efter några år, man har viss tid tillsammans 

som är väldigt viktig tror jag, och sen efter några år så skaffar man barn och så 

här.” 

 

Det finns även en tydlig medvetenhet hos kvinnorna om att det inte finns någon garanti när 

det gäller relationers hållbarhet samt att man inte kan förutsäga en relations framtid. Det finns 

en medvetenhet om att de kan få samma problem som föräldrarna i sin relation eller bli svikna 

på samma sätt som någon av föräldrarna.  

 

Vacklande perspektiv 

 

Skilsmässa som utväg, Tillhörighet genom äktenskap, Oklara familjemönster och Olika 

perspektiv på kärlek bygger upp kategorin Vacklande perspektiv. Kvinnorna betraktar 

skilsmässa som en utväg eller en lösning på en relation som inte fungerar. De anser att det är 

bättre att lämna en relation där de inte har det bra och inte mår bra än att stanna kvar i den. 

Några kvinnor upplever även att skilsmässa är ett resultat av en situation som har varit 

problematisk och menar därmed att det inte är skilsmässan som är det svåra utan leder fram 

till den lösningen. Samtidigt beskriver några kvinnor att just själva skilsmässan är något som 

också är svårt.  

 
”Man ska inte säga att det finns lyckliga skilsmässor för det drabbar, det tar tid 

innan barnen mår bra igen, det är alltid någon av barnen som får lite extra 

funderingar och en del klarar det lättare och en del tänker mer då [tystnad] efter 

fem så har man några olika typer [skratt] men att [tystnad] man ska inte säga att 

man ser det som ett misslyckande direkt heller för ibland är det en bättre utväg om 

man försöker göra någonting bättre av en situation som inte fungerar, en lösning.”  

 

Kvinnorna är kluvna i sitt sätt att betrakta äktenskapet. De förknippar det med trygghet i form 

av juridiska lagar och ser det som ett bevis eller ett yttre tecken på en förbindelse. Men de kan 

också förknippa äktenskapet med samhörighet, se det som en kärleksförklaring och att det 

innebär en livslång samlevnad. Några få kvinnor kan vid sidan av de här synsätten dessutom 

ge ett tredje perspektiv på äktenskapet och beskriva det som en boja eller som ett fängelse där 

två människor mer eller mindre sitter fast med varandra. Det som är gemensamt för kvinnorna 

är att äktenskapet för dem handlar om tillhörighet. I det första perspektivet har lagarna svetsat 

samman två människor, vilket ger trygghet. I det andra perspektivet framhålls tillhörigheten 

som något fint och romantiskt, medan den i det tredje perspektivet upplevs negativ och 

förknippas med sammanfogning och förlorad frihet.  

 
”Äktenskap det är, det är också det här liksom att å Gud, jag ser det framför mig 

liksom att man är, sitter där med tvångströja och kä, massa ansvar för en annan 

människas liv känns det som. Man ingår nåt kärleksfängelse nää [skratt]. Jag tror 

att om jag gifter mig så är det av mer romantiska skäl, fast det gör de flesta men ö 

det är väl mer en kärleksförklaring än att man ska liksom gifta sig för att det är bra 

ekonomiskt eller för att man, det där med äktenskap för mig är väl nånting som får 

komma väldigt naturligt.”  
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Kvinnorna ger olika beskrivningar över vad en familj är för något. Några kvinnor upplever att 

en familj är en kärnfamilj med en mamma, pappa och barn medan andra kvinnor upplever att 

familjen är de människor som de har blodsband till och lever tillsammans med som en 

partner, barn, föräldrar, syskon och släktingar. Ytterligare några kvinnor upplever att familj 

handlar mycket om relationer och att familjen är de människor som de har emotionella band 

till. De flesta kvinnorna har två eller tre av de här perspektiven och har därmed ingen klar och 

fast bild över vad en familj är. 

 
Kärnfamiljen som norm, det finns mycket annat nu för tiden med. Familj för mig, 

det behöver inte vara egentligen barn och föräldrar, för mig är familjen egentligen 

även min familj så att säga mina syskon och min mamma eftersom vi har en ganska 

när relation [tystnad] och [tystnad] a alltid har träffats tätt och mycket, ställt upp 

på varann både när det vart kuli roliga saker och dåliga saker allihop sen vi var 

unga. Men [tystnad] a [tystnad] är naturligtvis den nära släkten och barnen så där 

och, såna som man ö [tystnad] tyr sig till och [tystnad] umgås med och känner att 

man kan lita på i hela sitt liv.” 

 

Kvinnorna beskriver kärlek i termer som respekt, tillit, trygghet, acceptans och ödmjukhet. 

Kärlek handlar följaktligen om känslor mellan två människor, mellan ett par eller mellan en 

förälder och barn, eller är känslor som den enskilda individen har för en annan människa. 

Kärlek till sig själv och naturen nämns också. 
 

”…att man kan bjuda på sig själv inför, att man inte behöver det, just det här, att 

det inte är nåt spel, någon maktkamp på det sättet utan att man liksom faktiskt kan, 

kan blotta sig inför den människan [tystnad].” 

 

 

Som resultatet visar brottas kvinnorna med en ständig ambivalens i sina relationer till både 

föräldrar och partners. De visar en ständig kluvenhet i sina känslor och uppfattningar. Se figur 

nedan för en tydlig bild av kvinnornas ambivalens som bygger upp kärnkategorin 

”Ambivalens i relationer”. 
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Figur 2. Figuren visar hur kvinnornas ambivalens bygger upp de deskriptiva kategorierna 

samt kärnkategorin ”Ambivalens i relationer”. 

 
 

Diskussion 

 
Syftet med studien var att få en bild av hur vuxna skilsmässobarn upplever att deras 

personliga utveckling och relation till sina föräldrar, samt hur egna kärleksrelationer med 

partners, har påverkats av föräldrarnas skilsmässa. Fokus låg på vuxna barn som genomgått 

en skilsmässa mellan sina föräldrar som barn. Frågeställningarna koncentrerades kring 

upplevelser av skilsmässans påverkan på den personliga utvecklingen, relationen till föräldrar 

och senare egna kärleksrelationer. Resultatet visar kärnkategorin ”ambivalens i relationer” 

som relaterar till hela det insamlade materialet. Kärnkategorin beskriver den ambivalens som 

kvinnorna upplever i sina relationer till både föräldrar och partners. De brottas med en ständig 

kluvenhet i sina känslor och uppfattningar.  

Den här ambivalensen framträder hos kvinnorna redan under barndomen då skilsmässan 

ägde rum. Kvinnorna slets mellan lättnaden över att föräldrarna skilde sig och sorgen och 

besvikelsen över att de inte längre var en sammanhållen familj. Lättnaden över skilsmässan 
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följdes av att kvinnorna upplevt påfrestande konflikter mellan föräldrarna, där de själva ibland 

fått rollen som medlare. När föräldrarna skilde sig blev det lugnt i hemmet och kvinnorna och 

deras föräldrar mådde bra. Detta resultat bekräftar Gohms et. al. (1998) och Gählers (1998) 

studier. De fann att föräldrars konflikter snarare än skilsmässan i sig påverkar barnens 

välbefinnande och att skilsmässobarn mår bättre än barn som lever i en familj präglad av 

konflikter. Även Berg och Johansson (1999) har kommit till motsvarande resultat i sin studie 

då de fann att konflikter mellan föräldrar vid en skilsmässa är en av de faktorer som barnen 

upplever som svårast. Kvinnorna kände dock vid sidan av den här lättnaden en sorg och 

besvikelse över att föräldrarna skilde sig och önskade att de skulle återförenas igen. De 

upplevde att de förlorade viktiga stunder i vardagen och sitt hem i samband med skilsmässan, 

vilket blev till en saknad hos dem. En intressant fråga att ställa är om en skilsmässa bidrar till 

förändringar i vardagen för barnet och den vuxne som kan upplevas mer eller mindre svåra, 

skilsmässan i sig själv skulle i så fall ha en betydelse för barnens välbefinnande och bekräfta 

Amato och Keiths (1991a; 1991b) studier. Enligt Amato och Keith (1991a; 1991b) mår 

skilsmässobarn sämre än barn som lever i sammanhållna familjer och fortsätter att göra det 

upp i vuxen ålder. Kanske kan detta bero på den förändring av vardagen som en skilsmässa 

för med sig för individer.  

Skilsmässan förde även med sig starka och ambivalenta känslor hos kvinnorna. De ger 

uttryck för känslor som ilska, sorg och svek. Ofta är det tillvägagångssättet som en förälder 

valde att lämna familjen på som väckte de här känslorna, men de förändringar och beslut som 

de ställdes inför i form av flytt från barndomshem och val av boende hos förälder väckte ilska 

och skuldkänslor. Berg och Johanssons (1999) studie visar motsvarande då de noterade att 

tvånget att behöva flytta från barndomshemmet bidrog till starka känslor som sorg och ilska 

hos barnen. Samtidigt som kvinnorna uttrycker de här starka och svåra känslorna kring 

skilsmässan känner de ändå att det var bra att föräldrarna skilde sig och att det blev bäst för 

alla.  

Enligt Ahrons och Tanner (2003) har delad fostran och faderlig vårdnad ökat, men 

fortfarande spenderar de flesta fäder efter en skilsmässa mindre tid med sina barn jämfört med 

mödrar och Bernhardt och Gähler (2003) hävdar att fadern är den stora förloraren i en 

skilsmässa då barnen träffar sina fäder i mindre utsträckning än de träffar sina mödrar. Berg 

och Johansson (1999) visar med sin studie att barnen upplevde det svårt att fadern riskerade 

att bli frånvarande vid en skilsmässa och att detta var ett problem som förorsakade sorg hos 

dem. Den viktigaste och största effekten av föräldrarnas skilsmässa hos kvinnorna, är på det 

sätt den kom att påverka deras relation med föräldrarna. För några få kvinnor förändrade inte 

skilsmässan deras relation med föräldrarna i någon större utsträckning, men för de flesta kom 

den att påverka deras relationer markant. Flera av kvinnorna förlorade sin kontakt med fadern 

och han kom att bli frånvarande för dem under deras fortsatta uppväxt och än idag som vuxna 

har de ingen kontakt med honom. Ahrons och Tanner (2003) kom fram till att majoriteten av 

de vuxna barnen i deras studie upplevde att relationen med fadern förbättrades över de år som 

gått sedan föräldrarnas skilsmässa och fann därmed ett positivare resultat. Men enligt 

Bernhardt & Gähler (2003) är andelen vuxna barn i Sverige som aldrig träffar sina föräldrar 

stor. De rapporterar att 17 procent av de vuxna barn som har växt upp i en splittrad familj har 

sporadisk eller ingen kontakt alls med sin far, vilket visar tillsammans med den nuvarande 

studien att relationen till fadern kan vara mer utsatt vid en skilsmässa. Även relationen med 

modern förändrades för några kvinnor då hon i samband med skilsmässan blev mindre 

tillgänglig och lyhörd och som vuxna har kvinnorna fortfarande en relativt komplicerad 

relation med modern. 

Kvinnornas förändrade föräldrarelationer är intressanta att studera utifrån Bowlbys 

anknytningsteori. Enligt Bowlby (1989) utvecklar barnet olika anknytningsmönster under 
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uppväxttiden som påverkas av föräldrarnas sätt att behandla barnet. Kvinnorna kände sig 

svikna utav sina föräldrar och riktade starka känslor som ilska och ledsnad mot dem. Den 

trygga anknytning som de känt till föräldrarna, i synnerhet till modern före skilsmässan, blev 

otrygg då modern eller fadern inte längre fanns där vid behov och kunde ge dem tröst och 

stöd. Den otrygga anknytningen kan skymtas i kvinnornas sätt att ta ansvar för föräldrarna. 

Efter skilsmässan blev kvinnorna den vuxne som tog hand om föräldrarna, tröstade dem och 

såg till att de hade det bra. Beteendet visar att kvinnorna inte fick det stöd som de behövde 

och att deras behov inte blev tillgodosedda. Mahl (2001) fann i sin studie att trygga individer 

tenderade att komma ifrån familjer där föräldrarna gett barnen stöd efter skilsmässan, medan 

individer med en otrygg anknytning visar att de fått lite stöd. Den nuvarande studien bekräftas 

även av Waters et.al. (2000). De kom i sin studie fram till att stresskapande livshändelser som 

en skilsmässa var relaterat till att trygga barn kan bli otrygga, då den förändrar 

anknytningspersonens beteende och därmed förändringar i anknytningen.  

En intressant aspekt i den nuvarande studien är att sveket från modern väckte starkare 

känslor av sorg och ilska än faderns. En förklaring till detta kan vara att modern var den 

anknytningsperson som kvinnorna stod närmast och kände störst förtröstan till. Kvinnorna 

kände sig trygga med sina mödrar och ett svek från henne var troligtvis mer chockartat än 

faderns, som kanske redan var frånvarande och inte lika engagerad i deras uppfostran. De 

kvinnor som upplevde sig svikna av modern visade även större svårigheter med tillit i senare 

kärleksrelationer, än de kvinnor som upplevde sig svikna av fadern men bevarade en trygg 

relation med modern. Det här behöver inte nödvändigtvis betyda att det är mer traumatiskt för 

ett barn att bli sviken av modern än av fadern. Det tycks snarare handla om kvalitén på 

relationen mellan förälder och barn än om förälderns kön. Faderns betydelse för kvinnornas 

utveckling i den nuvarande studien får dock inte bagatelliseras. Till skillnad från modern 

tycks fadern haft stor betydelse för kvinnornas könsrollsutveckling. Kvinnorna upplevde att 

de saknat en manlig förebild när de växt upp, något som haft betydelse för deras senare 

kärleksrelationer. De upplevde att de i och med faderns frånvaro inte fick lära sig hur män 

fungerar, en erfarenhet som de saknat i sina relationer. Kvinnorna upplevde även att de saknat 

en manlig bekräftelse under uppväxttiden. Att fadern visade sig ha större effekt på kvinnornas 

könsrollsutveckling efter skilsmässan än modern, beror antagligen på att de förlorade 

kontakten med honom. Trots förändrade relationer med modern, försvann hon aldrig riktigt ur 

bilden och fanns kvar som förebild för kvinnorna.  

Kvinnorna visar ambivalenta känslor inför sina föräldrar. De uttrycker starka känslor av 

ilska och ledsnad gentemot den förälder som de kände sig sviken av vid skilsmässan samtidigt 

som de i nästa stund kan förstå föräldern och förlåta henne/honom. De visar en svårighet för 

att vara arg på föräldern. Deras känslor skiftar ständigt mellan ilska och förståelse med 

förlåtelse som följd. En starkare sida av deras ambivalens framkommer i deras relation med 

fadern. De visar en ständig saknad av den frånvarande fadern under uppväxt åren och 

uttrycker att de saknat en manlig förebild och bekräftelse, samtidigt är de noga med att 

poängtera att de har klarat sig bra utan honom, vilket motstrider deras saknad. Olika 

förklaringar kan tänkas ligga bakom den här ambivalensen. Kvinnornas mognad och senare 

egna erfarenheter av relationer kan ha bidragit till att de som vuxna utvecklat en förståelse för 

föräldern och dennes handlingar men barndomens ilska finns fortfarande kvar och konkurrerar 

med den framväxta förståelsen. Att försöka förklara och förstå föräldern och dennes beteende 

vid skilsmässan kan också vara ett sätt att skydda sig mot ångest och smärta och betraktas 

som ett psykologiskt försvar hos kvinnorna. När det gäller relationen till fadern kan 

kvinnornas känslor också tänkas gömma sig bakom ett psykologiskt försvar. Att se fadern 

som en person som de klarar sig bra utan kan vara ett sätt att tränga bort sårade känslor och 

behov. Ytterligare en förklaring till kvinnornas ambivalens kan vara deras lojalitet till deras 
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föräldrar. Den nuvarande studien visar på en styrka i relationen mellan förälder och barn, och 

den villkorslösa kärlek som den grundas på. Kvinnorna är, trots känslor av ilska och svek 

oförmögna att överge sina föräldrar. De har en tendens att hela tiden sätta föräldrarnas 

intressen och behov framför sina egna, något som är tydligt tiden efter skilsmässan då 

kvinnorna tog på sig ett ansvar att se till att föräldrarna hade det bra och blev den vuxne som 

tog hand om föräldern. Skilsmässan tycks frambringat ambivalens hos kvinnorna genom att 

den mer eller mindre tvingade dem att ta ställning till sina känslor och behov samt 

föräldrarnas. Deras lojalitet inför föräldrarna får dem att hela tiden sätta föräldrarna i främsta 

rummet men samtidigt kan de inte bortse ifrån sina egna känslor och behov och känner sig då 

kluvna inför vilka känslor de ska lyssna till. Känslor av ilska och svek följs därför av 

förståelse och förlåtelse. 

Den nuvarande studien överensstämmer med flera studier då den visar att 

föräldrarelationen efter skilsmässan har betydelse för barnens egna kärleksrelationer med en 

partner som vuxna. De kvinnor som känt sig svikna av sina föräldrar efter skilsmässan 

uttrycker som vuxna en brusten tillit i sina relationer och en rädsla för att bli sårade och 

svikna. Som unga hade de även svårt för att inleda en nära relation. Mahl (2001) kom fram till 

i sin studie, att individer som har fått lite stöd av sina föräldrar efter skilsmässan är obenägna 

att lita på andra och Amato (1996) hänvisar till att skilsmässobarn kan vara benägna att 

utveckla egenskaper som en brist på tillit. Ytterligare en studie av Johnston och Thomas 

(1996) visar att skilsmässobarn upplever en rädsla för att bli avvisade och sårade av sina 

partners och känner mindre tillit än barn från sammanhållna familjer. King (2002) fann dock i 

en senare studie att en skilsmässa inte har någon påverkan på det vuxna barnets tillit till en 

partner, däremot att tidiga relationer med föräldrar är grundläggande för att utveckla en tillit 

till en partner senare i livet. Även om Kings (2002) resultat inte bekräftar den nuvarande 

studien så visar den hur viktig relationen med föräldrarna är för barnet och vilken betydelse 

den har för barnets senare relationer. En skilsmässa kanske inte behöver inte innebära att 

barnet får svårt för tillit som vuxen. Men en skilsmässa kanske kan innebära förändrade 

föräldrarelationer som i sin tur kan medföra problem med tillit för barnet som vuxen. 

Föräldrarnas skilsmässa upplevs ha haft betydelse för kvinnornas utveckling. Som vuxna 

upplever de att de antingen har blivit starkare eller blivit mer osäkra, fått andra värderingar 

och i vissa fall utvecklat konflikträdsla. Skilsmässan har därmed varit med och format dem på 

både ett negativt och positivt sätt. Kvinnorna ger också uttryck för styrka och självständighet, 

egenskaper som de också strävar efter att uppnå. Det är viktigt för dem att kunna klara sig 

själva och inte vara beroende utav någon, framförallt inte av en partner. Självständigheten och 

tankarna kring den tycks vara en följd av skilsmässan då kvinnorna upplever att de är vana att 

klara sig själva sedan de var barn. Behovet av att vara en självständig individ kan bero på att 

kvinnorna haft en förebild hos en ensamstående förälder, oftast modern, som lärde dem att 

klara sig själva. Med bara en förälder i hemmet kan de också varit tvungna att lära sig att 

behärska saker när den andra föräldern inte fanns där som hjälp och stöd. Vikten av att vara 

självständig kan också tänkas gömma sig bakom deras brustna tillit och rädslan för att bli 

sårad. Det kan vara bra att klara sig själv och inte vara beroende utav någon utifall de skulle 

bli svikna. Mahl (2001) fann ett liknande resultat i sin studie. Han fann att många av de 

skilsmässobarn som han intervjuade upplevde att de var drivna till att bli självständiga till 

följd av skilsmässan då deras föräldrar inte var mottagliga. Vid sidan av dessa tankar och 

känslor om självständighet finns hos kvinnorna en längtan och önskan om att tillhöra någon, 

att få den familj de gick miste om som barn och att få sina relationer att bestå. Kvinnorna 

försöker förena de båda sidorna i sina relationer, där de försöker bevara sin självständighet 

samtidigt som de vill hänge sig åt sin partner.  
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Erfarenheten av att vara skilsmässobarn har blivit till en lärdom som kvinnorna burit med 

sig genom livet. Den här lärdomen har de främst använt sig av i sina egna relationer med en 

partner och som förälder till egna skilsmässobarn. Föräldrarna finns här starkt som förebilder. 

Kvinnorna har under uppväxten granskat deras sätt att hantera relationer och deras 

föräldraroll. Som vuxna har de många gånger försökt att inte begå föräldrarnas misstag eller 

så följer de i deras fotspår i det som de tycker att de har gjort bra. Mahl (2001) fann i sin 

studie tre olika relationsmönster hos vuxna skilsmässobarn. Han kallade dessa för 

”modeling”, ”struggling” och ”reconciling”. Individer med de första mönstren hade 

föräldrarnas relation som förebild och hade de problem som föräldrarna hade i sin relation. 

Individer med det tredje mönstret försökte dra en lärdom från föräldrarnas relation och 

strävade efter att skapa i sin relation det som inte fanns i deras familj. Kvinnorna i den 

nuvarande studien delar inte in sig i så tydliga mönster utan tenderar istället att pendla i sina 

förebilder, ibland följer de i föräldrarnas fotspår medan de ibland försöker att lära sig av 

föräldrarnas beteende och gå en annan väg, vilket visar att deras ambivalens finns med även 

här. Gemensamt för de båda studierna är att se hur viktiga förebilder föräldrarna är. 

Kvinnorna uttrycker en ambivalens även i sina uppfattningar kring relationer. De har ingen 

klar och tydlig bild över vad begrepp som familj, äktenskap, skilsmässa och kärlek står för. 

De betraktar ofta dessa begrepp ur olika perspektiv. Familj för dem associeras med 

kärnfamiljen med mamma, pappa och barn samtidigt som den förknippas med blodsband och 

den egna familjen med partner, barn, föräldrar, syskon och släktingar. Familj kan utöver detta 

också handla om relationer, och människor som de har emotionella band till. Det breda 

perspektivet på familjen stöds av Amato (1988) som i sin studie kom fram till att 

skilsmässobarn är mer accepterande för alternativ till den traditionella kärnfamiljen än barn 

från sammanhållna familjer. Kvinnornas kluvna uppfattningar kring begreppet familj kan 

kanske förklaras med att de under sin uppväxt fått uppleva olika familjevariationer och fått 

lära sig att en familj kan bestå av andra människor än föräldrar och syskon. Som 

skilsmässobarn har de kanske fått styvföräldrar och halvsyskon som plötsligt ingår i familjen. 

Andra släktingar och vänner kan också tänkas spela en viktig roll då de kanske funnits vid 

kvinnornas sida när inte föräldrarna räckt till. För kvinnorna tycks familj i första hand handla 

om blodsband och relationer. Samtidigt har de blivit påverkade av samhällets syn på familjen 

och ser kärnfamiljen som norm och strävar efter att uppnå den i sina egna relationer. 

Även när det gäller kvinnornas uppfattningar kring äktenskap och kärlek är de kluvna. De 

betraktar äktenskapet dels med en förnuftig syn där det står för trygghet i form av juridiska 

lagar och dels som något romantiskt som innebär en samhörighet med partnern. Vid sidan av 

dessa perspektiv kan det också betraktas som något negativt och äktenskapet beskrivs här som 

ett fängelse eller en boja där de sitter fast vid någon. Äktenskap för kvinnorna handlar om 

tillhörighet, vilket ibland upplevs som positivt och ibland som negativt. Kvinnorna beskriver 

också kärlek i olika termer, det handlar om allt från ödmjukhet till tillit. Den nuvarande 

studien stöds av tidigare studier. Amato (1988) menar att skilsmässobarn precis som andra 

barn anser att äktenskapet ska vara för evigt och att ens betydelsefulla relation är den som 

finns i hemmet. Skilsmässobarn visade dock en relativt komplex syn på äktenskapet, de 

värderar det men är medvetna om dess begränsningar och är toleranta till dess alternativ 

(Amato, 1988). Enligt Sprecher, Cate och Levin (1998) idealiserar också kvinnor från 

skilsmässohem äktenskapet mindre än kvinnor från sammanhållna hem och kan tänkas ha 

lättare för att förlora den idealiserade bilden av äktenskapet med ”Askungen och 

sagoprinsen”. Den kluvna bilden på äktenskapet hos kvinnorna kommer antagligen från deras 

erfarenheter av relationer och skilsmässor. De kan se kärlek och äktenskap som något fint och 

anse att äktenskapet bör vara för evigt.  Samtidigt har de som skilsmässobarn blivit medvetna 

om att det inte finns någon garanti när det gäller relationers hållbarhet och att mycket kan 
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hända på vägen i en relation. De har blivit medvetna om att de kan komma att bli svikna på 

samma sätt som föräldrarna och få gå igenom en skilsmässa.  

Enligt Amato (1988) bejakar skilsmässobarn inte skilsmässa mer eller mindre än andra 

barn. I en senare longitudinell studie av Amato och Booth (1991) visade det sig dock att 

skilsmässobarn hade mer positiva attityder till skilsmässa än vuxna barn från sammanhållna 

familjer där föräldrarnas äktenskap upplevts som lyckligt. Den nuvarande studien bekräftar 

inte de senare resultaten. Kvinnorna tycks varken vara för eller emot skilsmässa. De anser att 

det är viktigt att vårda och kämpa för sina relationer men samtidigt anser de att en individ inte 

kan stanna i en relation till varje pris och de anser att det är bättre att lämna en dålig relation 

än att stanna kvar i den. Skilsmässa betraktas därmed som en lösning på eller en utväg ur en 

relation som inte fungerar. Kvinnorna är inte positiva till skilsmässa, utan ser det som något 

tråkigt. De har dock fått lära sig, att det är ett sätt att lösa en problemfylld tillvaro och att 

skilsmässa därmed inte alltid behöver betyda det värsta. På det här sättet förenar de en både 

negativ och positiv attityd till skilsmässa. 

Syftet med studien var att fokusera på vuxna skilsmässobarns relationer till sina föräldrar 

och partners. Det fanns inget intresse eller tid till att fokusera på betydelsen av 

syskonrelationer under en skilsmässa. Syskonrelationen kom dock upp ganska frekvent under 

intervjuerna och bör därför nämnas i resultatet. Under analysen av intervjuerna visade sig 

relationen med syskon ha en viktig roll vid föräldrars skilsmässa. Medan skilsmässan hade ett 

mer negativt inflytande på kvinnornas föräldrarelationer, var inflytandet på relationen med 

syskonen mer positivt. Kvinnorna upplevde att syskonen stöttade varandra under skilsmässan 

och fick en nära relation. Att ha syskon verkar därmed vara en viktig faktor vid föräldrars 

skilsmässa med det psykologiska stöd som syskonen kan ge varandra.  

Sammanfattande visade den nuvarande studien att föräldrarnas skilsmässa har haft en 

betydelse för kvinnornas utveckling och relationer till föräldrar och partners på olika sätt. 

Genomgripande för hela studien var kvinnornas ambivalens, som kanske kan förklaras med 

hjälp av faktorer som uppdelning av familj och erfarenheter som strider mot samhällets 

normer. I och med skilsmässan splittrades familjen där föräldrarna utgjorde en enhet och 

istället blev de två separata individer med egna liv, som kvinnorna som barn fick pendla 

mellan. Familjens uppdelning medförde att kvinnorna fick olika hem och kanske nya 

familjemedlemmar i form av styvföräldrar och halvsyskon. Kanske blev det inte alltid lätt för 

dem att veta vart de hörde hemma och vilka som tillhörde familjen. Efter en skilsmässa är det 

inte heller ovanligt att föräldrar uttrycker olika känslor och behov och att de inte alltid är 

överens om allting. Kvinnorna ville som barn vara rättvisa mot sina föräldrar och ta parti för 

dem båda, vilket kunde vara svårt då båda föräldrarna ville ha deras sympati och stöd. Kanske 

kände de sig kluvna inför vem de skulle lyssna till och många gånger ville de inte behöva 

göra ett val överhuvudtaget. Den uppdelade tillvaron och de val som de ställdes inför kan vara 

en bidragande orsak till deras ambivalens. Precis som andra barn växte också kvinnorna upp 

med samhällets normer och de tycks dela de attityder kring äktenskap, familj och skilsmässa 

som råder i samhället. Samtidigt bär de med sig erfarenheter som inte alltid stämmer överens 

med de normer som de har lärt sig. Detta gör att de ständigt pendlar i sina uppfattningar vilka 

kan upplevas komplexa. 

Studien visade även att föräldrarnas skilsmässa hade en tendens att förändra vardagen för 

kvinnorna och deras föräldrar. Det kunde här handla om att flytta ifrån barndomshem eller att 

gå miste om stunder med familjen. Kvinnorna reagerade olika på dessa förändringar. Det som 

var svårt för en kvinna behövde inte upplevas lika svårt för en annan. Studien visade dock att 

dessa förändringar spelat en viss roll för kvinnorna i deras relationer med en partner som 

vuxna, då de försökte få den kärnfamilj som de gick miste om som barn.  
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Den fortsatta relationen med föräldrarna efter skilsmässan visade sig också ha en stor 

betydelse för vilka konsekvenser skilsmässan förde med sig för kvinnornas utveckling och 

relationer med en partner. Skilsmässan bidrog för många av kvinnorna till en försämrad 

relation med en förälder och i vissa fall till att de också förlorade kontakten helt med 

föräldern. Olika orsaker kan ligga bakom dessa förändrade relationer. Kanske mådde 

föräldrarna dåligt efter skilsmässan och blev mindre lyhörda för kvinnornas behov och mindre 

tillgängliga. Vissa föräldrar träffade kanske också snabbt en ny partner och omgifte och 

halvsyskon kunde få kvinnorna att känna sig utanför. Kanske gick även föräldern upp så i sin 

nya relation att det inte fanns mycket tid kvar till den övriga familjen. De förändrade 

relationerna bidrog till att kvinnorna kände sig svikna och övergivna och som vuxna har de 

fått problem i sina egna relationer med en partner i form av en brusten tillit och känslor av 

svartsjuka och konflikträdsla. Olika faktorer som alla handlar om en rädsla för att bli sviken. 

Det är viktigt efter en skilsmässa att föräldrar tillsammans arbetar för att barnen ska få en 

fortsatt bra relation med båda och att föräldrarna är lyhörda och lyssnar på barnen och finns 

där för dem. Det är också viktigt att de föräldrar och barn som mår dåligt får hjälp och stöd av 

samhället. 

Den nuvarande studien har varit väldigt omfattande, i framtida studier skulle det vara bättre 

att fokusera på ett problem i stället för på flera, för att på det sättet kunna gå in djupare på det 

problem som önskas studeras. Det skulle i framtida forskning vara intressant att intervjua män 

som upplevt en skilsmässa mellan föräldrar under barndomen och ta del av deras upplevelser 

samt se om det förekommer någon eventuell könsskillnad. En brist med den nuvarande 

studien är att det inte funnits möjligheter att intervjua män. Precis som i många andra studier 

har även respondenterna i den nuvarande studien bestått av studenter, i en framtida studie 

skulle det vara intressant att intervjua individer med olika yrkestillhörigheter för att på så sätt 

studera en mer heterogen grupp och komma i kontakt med en större variation av erfarenheter 

och upplevelser. Studenter som en homogen grupp kan tänkas ha gemensamma egenskaper 

som till exempel en skicklig analysförmåga som i sin tur kan påverka studiens resultat. En 

annan brist har varit att en stor del av den litteratur som ligger till grund för studien, är 

amerikansk och bygger på kvantitativa studier. Då svenska barn kan tänkas växa upp under 

andra förutsättningar än amerikanska, kan det vid vissa tillfällen vara svårt att jämföra dessa 

resultat med dem som förekommer i den nuvarande studien. En viktig aspekt är den 

socioekonomiska, där Amato & Keith (1991a) funnit att skilsmässobarn ofta har en låg 

utbildningsnivå, låg inkomst och låg yrkesstatus. Då vi har ett annat utbildningssystem i 

Sverige, kan våra barn i det här avseendet inte jämföras med de amerikanska. Forskningen är 

även några år gammal och mycket kan ha ändrats sedan den gjordes. Det är viktigt att vår 

kunskap dateras upp med ny forskning och i framtiden skulle det vara intressant med mer 

svenska studier på vuxna skilsmässobarn och fler kvalitativa studier. Genom dessa kan en 

förståelse växa fram för vad en skilsmässa innebär för barnet och vilka långsiktiga 

konsekvenser den för med sig. 

Vidare skulle det vara intressant att studera de skilsmässobarn som växer upp i dagens 

samhälle. Kanske kan vi i framtiden finna ”nya” skilsmässobarn, då dagens vuxna 

skilsmässobarn hade föräldrar som skilde sig under sjuttio – åttio- tal, och samhället har 

förändrats sedan dess. Idag är det vanligare att barnen bor varannan vecka hos sina föräldrar, 

medan många av de barn som växte upp under sjuttio och åttiotalet endast träffade sin ena 

förälder varannan helg. Enligt (SCB, 2005) lever fortfarande många barn till frånskilda eller 

separerade föräldrar med en ensamstående förälder (54 procent) vilken oftast är mamman (46 

procent). Men det blir allt vanligare att barnen efter en separation mellan föräldrarna bor 

växelvis lika mycket hos respektive förälder. 1984-85 bodde endast en av hundra barn 

växelvis hos föräldrarna, under 1992-93 var det fyra av hundra barn medan under 2003-04 
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bodde vart femte barn (20 procent) växelvis lika mycket hos båda föräldrarna. De flesta 

barnen (81 procent) bor då en vecka åt gången hos respektive förälder (SCB, 2005). Den här 

förändringen har säkert bidragit till en bättre relation mellan förälder och barn. Dagens 

skilsmässobarn inte bara träffar båda sina föräldrar oftare, båda föräldrarna tvingas också ta 

ansvar och handskas med de vardagliga problem som dyker upp. Å andra sidan kan det 

diskuteras vilka effekter det får för barnet att ständigt pendla mellan två hem. Då skilsmässor 

inte var lika vanligt för tjugo till trettio år sedan som det är idag kan orsakerna bakom 

skilsmässor också ha förändrats. Kanske låg många gånger tunga problem som alkohol, 

otrohet och misshandel bakom skilsmässorna förr. De skilsmässobarn som växer upp idag 

kanske har föräldrar som skiljer sig av andra orsaker som konflikter eller att föräldrarna 

upplever att de har växt ifrån varandra. Följderna av sådana skilsmässor kan tänkas bli 

annorlunda. Allteftersom skilsmässor blir vanligare i vårt samhälle och människor blir 

självständigare, ju lättare är det att lämna ett äktenskap bakom sig och orsakerna behöver inte 

längre vara så svåra. De vuxna skilsmässobarn som vi träffar i framtiden kommer antagligen 

att bära på lite andra erfarenheter än de skilsmässobarn som är vuxna idag. 

Vuxna skilsmässobarn är ett intressant och viktigt område som uppmärksammas för lite i 

vårt samhälle. Genom att få mer kunskap om de här vuxna barnen, kan vi både förstå dem och 

effekterna av skilsmässor. Kanske är en skilsmässa en företeelse som trots sin naturlighet och 

normalitet sätter spår hos människor och hos samhället. 
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Bilaga 1. 

 

Intervjuguide 
 

Inledning 

 

1. Kan du beskriva dig själv som person? 

a. Hur gammal är du? 

b. Hur ser din familj ut? 

c. Vad har du för utbildning? 

d. Vilka yrkesområden har du arbetat inom? 

 

Föräldrarnas skilsmässa   

 

2. Hur gammal var du när dina föräldrar skilde sig? 

3. Hur upplevde du skilsmässan? 

4. Upplevde du någon skillnad att växa upp i ett splittrat hem jämfört med barn som              

växte upp i sammanhållna hem? 

5. Påverkades din relation med dina föräldrar till följd av skilsmässan? 

6. Hur ser du på skilsmässan idag? 

7. Hur ser din relation med dina föräldrar ut idag? 

8. Upplever du att skilsmässan har påverkat dig i ditt liv? 

 

Relation med partner 

 

9. Hur skulle du beskriva din partner? 

10. Hur skulle du beskriva din relation med din partner? 

11. Hur upplever du konflikter med din partner? 

12. Hur löser du och din partner konflikter? 

13. Upplever du att du kan prata med din partner? 

14. Upplever du känslor som svartsjuka i er relation? 

15. Hur ser du på din framtid med din partner? 

 

Tankar och uppfattningar kring relationer 

 

16. Vad tänker du när du hör ordet skilsmässa? 

17. Vad är kärlek för dig? 

18. Vad innebär äktenskapet för dig? 

19. Vad är en familj? 

 

Avslutning 

 

20. Hur tycker du intervjun gick? 

21. Finns det något du vill lägga till? 

22. Har du några frågor? 
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