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Mitt varmaste tack! 

 

Jag vill skänka ett stort tack till alla intervjupersoner som ställt upp, öppnat sig, visat tillit och 

gjort denna uppsats möjlig. Även ett stort tack till alla er som erbjudit sig att hjälpa till och 

svara på mina frågor. Ett stort tack till vänner och familj som trott på min förmåga och stöttat 

mig i mitt arbete. 

 

Jag vill också rikta ett stort tack till min handledare som varit min vägledning genom arbetets 

gång, tack! 
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Sammanfattning  

 

Uppsatsen är en kvalitativ studie som bygger på åtta unga personers erfarenheter kring sina 

föräldrars skilsmässa. Syftet med studien var att se vilken inställning unga vuxna 

skilsmässobarn har till att själva ingå i nära relationer och/eller bilda familj och skaffa barn. 

Samt, att försöka få fram hur unga vuxna skilsmässobarn tror att deras syn på nära relationer 

har påverkats av att som barn ha varit med om en skilsmässa. Dessa frågor besvaras utifrån åtta 

halvstrukturerade intervjuer, där åtta unga vuxna medverkat, sju kvinnor och en man. 

Personerna i studien kommer alla från en uppväxt som inneburit att föräldrarna skilt sig innan 

informanterna fyllt 18 år. Alla som medverkat är idag mellan 20 och 30 år. Resultatet visare att 

de allra flesta av de jag intervjuade stöttar sina föräldrars skilsmässa, samt är positiva till att 

själva ingå i en nära relation. Teorin i denna studie utgår från en rad olika teoretiker som 

behandlat ämnet tidigare. Giddens, som säger att det på förhand kan vara svårt att veta hur ett 

barn eller ett vuxet skilsmässobarn kommer påverkas eller har påverkats av att föräldrarna 

skiljer sig, då det finns fler saker och faktorer i en individs liv som kan påverka henne. Bäck-

Wiklund som menar att ”stanna för barnens skull” kan skada barnen mer än att få leva i en 

”dålig kärnfamilj”.  Dalid som betonar de vuxna skilsmässobarnets eget ansvar över sitt egna 

liv samt paret Öberg som likt mig intervjuat just vuxna skilsmässobarn.  

 

Nyckelord: Skilsmässa, skilsmässobarn, relationer, äktenskapet, påverkan. 
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1. Inledning  

 

Jag var sju år den dagen vi satt i den röda Saaben på parkeringen till den lokala mataffären. 

Det var jag och mamma i bilen och jag hade fått en Daim-strut att äta. Jag minns att jag kände 

att något var fel. Att något inte var som vanligt. Då sa hon det; jag och pappa ska skiljas. Och, 

jag minns att jag tänkte; när jag blir vuxen ska jag aldrig skilja mig. Idag vet jag att 

verkligheten inte alltid blir som man har tänkt sig och att inget någonsin bara är svart eller 

vitt. Den här uppsatsen handlar inte om mig, men den handlar om de som haft det som jag. 

 

Fenomenet skilsmässa är för de allra flesta idag inget okänt ord, det är något man ofta stöter på 

– antingen genom att någon man känner genomgår en, har genomgått en eller att man som barn 

har haft kompisar som haft föräldrar som genomgått en. Själva orden skilsmässa och 

skilsmässobarn känns nog inte främmande, i alla fall inte för oss i Sverige. 

 

Under 2011 slutade 23 388 äktenskap i skilsmässa och många nya skilsmässobarn uppkom 

genom detta. (SCB 2012) Denna studie handlar om vad som händer sedan, efter skilsmässan. 

Hur synen på skilsmässor och nära relationer kan bli för någon som varit ett av de 

skilsmässobarnen som vi ser i statistiken. Genom arbetets gång har jag fått hjälp av några unga 

vuxna som själva varit med om en skilsmässa innan de själva fyllt 18 år.  

                 

2. Problemformulering, syfte och frågeställningar  

 

Familjemönstret i Sverige har genomgått en drastisk förändring de senaste 100 åren och synen 

på familjen har hos många ändrats. Fler familjeförhållanden än kärnfamiljen med mamma-

pappa-barn, har blivit socialt accepterade. Antalet kvinnor på arbetsmarknaden har stadigt ökat, 

antalet skilsmässor har gått upp och alternativa familjeförhållanden har vunnit legitimitet; 

samboförhållanden, ensamstående föräldrar, samkönade familjer (så kallade regnbågsfamiljer) 

och ombildade familjer med plastföräldrar och plastsyskon, hör idag till vardagen. (Ahrne m.fl. 

2008, s.124) 

 

Ahrne m.fl. belyser också kärnfamiljens tre beståndsdelar: kvinnan och mannen, mamman och 

barnet, samt pappan och barnet. Om föräldrarna då väljer att separera försvinner en av de tre 
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beståndsdelarna, det vill säga kvinnan och mannen, men de båda andra består. Släktskapet 

förenar dem därför även efter en skilsmässa. En fördel med att se familjen som beståndsdelar i 

stället för en triad (mamma-pappa-barn) är att andra familjeförhållanden då, förutom 

kärnfamiljen, då inte längre behöver betraktas som ofullständiga. Livet och familjen består 

även om den så kallade kärnfamiljen löses upp. (Ahrne m.fl. 2008, s.137) 

 

Denna uppsats handlar om de två kvarvarande beståndsdelarna: mamma-barn och pappa-barn, 

med fokus på barnet – det vuxna barnet – och hennes upplevelser och påverkan på denna för 

barnet då nya familjeformen. Syftet med uppsatsen är att få en inblick i hur unga vuxna som 

varit med om att deras föräldrar separerat idag ser på familjen och äktenskapet. Mina 

frågeställningar i denna uppsats är: 

 

 Vilken inställning har unga vuxna skilsmässobarn till att själva ingå i nära relationer 

och/eller bilda familj och skaffa barn?  

 Hur tror unga vuxna skilsmässobarn att deras syn på nära relationer har påverkats av att 

som barn ha varit med om en skilsmässa? 

 

 

2.1 Avgränsningar  

 

I min studie valde jag att intervjua unga vuxna som idag är mellan 20 och 30 år. Alla deltagare 

har varit med om att deras föräldrar skilt sig innan de själva fyllt 18 år. Med skilsmässa och 

skilsmässobarn menar jag föräldrar som bott tillsammans när de fick barn men som senare 

separerat. 

 

Jag hittade mina intervjupersoner genom att fråga vänner och bekanta om de kände 

någon/några i kategorin ”unga vuxna mellan 20-30 år med skilda föräldrar”. Jag har sedan bett 

om personernas E-postadresser och mailat ut frågorna till dem, tillsammans med ett 

informationsbrev (se Bilaga 1 och 2). 
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3. Metod 

 

3.1 Vetenskapligt förhållningssätt  

 

Jag har, för analys av mitt empiriska material, använt mig av den hermeneutiska metoden. 

Metoden innebär att man ständigt växlar mellan textens delar och helhet. Det är vid analysen av 

kvalitativa intervjuer vanligt att först läsa igenom intervjun för att skaffa sig en mer eller 

mindre allmän mening. Sedan går man tillbaka till vissa teman och särskilda uttryck för att 

försöka utveckla deras mening och återvänder sedan till den mer helhetliga meningen av 

intervjun i ljuset av delarnas fördjupade mening och så vidare. Man likställer ofta 

hermeneutiken med en cirkel eller en spiral som leder forskaren till en djupare förståelse av 

texten. (Kvale, 1997, s.51) 

 

När det kommer till användandet av hermeneutiken vid analys av mitt färdiga intervjumaterial, 

har jag först läst igenom texterna grundligt, för att få grepp om helheten. Jag har sedan fortsatt 

fokuserat på att finna och belysa olika mindre meningar i texterna, som jag sedan, åter, kopplat 

till helheten och som sedan fått utgöra mina olika analysteman. Jag har utnyttjat 

hermeneutikens cirkel. 

 

 

3.2 Validitet och reliabilitet  

 

Med validitet menas att man som forskare verkligen mäter det som man avser att mäta. 

(Ejvegård, 2009, s.80) Man skiljer också ofta på två olika former av validitet, begreppsvaliditet 

(även kallad yttre validitet) och inre validitet. Begreppsvaliditeten hos en studie kan man bara 

mäta om man vet hur datan har samlats in i en studie, samt vad den innehåller. Jag har, i min 

studie gjort en operationalisering av mitt tillvägagångssätt, där jag kan bekräfta att jag mätt det 

jag vill mäta, i min studie har jag således en hög grad av begreppsvaliditet. 

 

Inre validitet innebär att man söker det man avser att mäta. Den inre validiteten i min studie är 

hög då jag valt att undersöka unga vuxna skilsmässobarns syn på nära relationer, jag 

fokuserade på åldersgruppen 20-30 år. Alla i min studie uppfyller kriterierna unga vuxna 

skilsmässobarn och är i rätt åldersgrupp, därav hög inre validitet. 
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Med reliabilitet menas att resultatet är återkommande och tillförlitligt, oavsett när studien 

genomförs. Hög reliabilitet återfinns lättast i kvantitativa studier då dessa är lättare att 

generalisera än kvalitativa studier. (Kvale, 1997, s.207ff) Då min studie är just en kvalitativ 

studie, och inte en kvantitativ så är förutsättningarna för en reliabel studie mindre goda. Jag 

anser därför att min studie inte är reliabel då den enbart består av ett mindre antal intervjuer och 

kan således inte representera en hel population. Då jag anser att det är viktigt att hålla mina 

intervjupersoner anonyma kan jag heller inte lämna ut namn eller kontaktinformation till dem, 

så studien kan således heller inte upprepas med samma personer. 

 

I en kvalitativ studie vill forskaren ofta öka sin förståelse i ett ämne, att kunna generalisera 

svaren man får fram är inte lika viktigt. Om generalisering är det som forskaren eftersträvar 

rekommenderas ofta en kvantitativ studie på en större målgrupp. Jag har i min studie intresse av 

att öka förståelse i mitt ämne, inte att kunna generalisera resultatet och har därför varit fullt 

medveten om att min uppsats inte kommer att kunna bli en reliabel studie. (Kvale, 1997, 

s.210ff) 

 

 

3.3 Datainsamlingsmetod  

 

Jag har, i denna studie, valt att använda mig av webbaserade intervjuer som utgår från 

förutbestämda frågor som intervjupersonerna fått tillsänt sig via E-post. När svaren sedan 

kommit in har jag läst frågorna och, i vissa fall, valt att återkomma med individuella 

följdfrågor. Jag har således använt mig av halvstrukturerade intervjuer. Tillsammans med 

frågorna har jag skickat med ett informationsbrev där jag tydligt beskrivit deras roll och min 

roll, samt uppsatsens syfte. (Kvale, 1997, s.119)  

 

När det sedan gäller att återge citat från de intervjuer jag har samlat in har jag valt att inte ändra 

något i språket, utan vill att citatet om möjligt skall vara exakt taget av personen i fråga. I 

undantagsfall har jag dock rättat uppenbara stavfel, samt förkortat det som sagts, detta har då 

markerats i texten. 
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3.4 Etiska principer  

 

Då jag inte har träffat mina intervjupersoner rent fysiskt har jag därför förberett mig mycket 

noga innan jag skickat ut mina intervjuer, så att frågorna blir så lätta som möjligt att förstå och 

besvara av informanterna. Jag har skrivit ihop ett informationsbrev som jag skickat ut till alla 

mina intervjupersoner tillsammans med de frågor jag velat få svar på. Jag har också utgått från 

de informationskriterier som Vetenskapsrådet rekommenderar. Informationskravet innebär att 

forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras uppgift i 

projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall därvid upplysas om att 

deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan. Informationen skall 

omfatta alla de inslag i den aktuella undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras 

villighet att delta. Samtyckeskravet innebär att forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och 

undersökningsdeltagares samtycke. De som medverkar i en undersökning skall ha rätt att 

självständigt bestämma om, hur länge och på vilka villkor de skall delta. De skall kunna 

avbryta sin medverkan utan att detta medför negativa följder för dem. Konfidentialitetskravet 

innebär att uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta 

del av dem. Enskilda individer skall inte kunna identifieras av utomstående. Nyttjandekravet 

innebär att uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, inte får användas eller 

utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. (Vetenskapsrådet 2002). 

Om detta har jag informerat intervjupersonerna i det medföljande informationsbrevet, och allt 

skriftligt material kommer att raderas direkt efter att studien avslutats. 

 

När jag talar om mina intervjupersoner i denna uppsats gör jag det med helt fingerade namn.  

 

 

4. Litteraturöversikt och teori 

 

4.1 Skilsmässor i Sverige  

 

En skilsmässa kan vara en mycket svår upplevelse för en individ, dvs. ett personligt bekymmer 

men man kan också se att fenomenet skilsmässa är ett generellt problem i ett samhälle som det 
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svenska, där omkring en tredjedel av alla äktenskap inom en tioårsperiod slutar med just 

skilsmässa. ”Det är sociologins uppgift att studera sambandet mellan vad samhället gör med oss 

och vad vi gör med oss själva”. (Giddens, 1998, s.20f) 

 

År 2011 upplevde 48 353 barn i Sverige en separation mellan föräldrarna. Det motsvarar 3,2 

procent av alla barn med gifta eller samboföräldrar. Andelen barn som var med om en 

separation minskade under början av 2000-talet, från 3,4 procent år 2000 till 3 procent 2006. 

Efter 2006 ökade andelen separationer åter något för att sedan minska igen på senare år. Det är 

nästan dubbelt så vanligt att barn med samboföräldrar är med om en separation än de som har 

gifta föräldrar. Vid 17-års ålder har nära vart tredje barn varit med om en separation. Av alla 

barn som bodde med två föräldrar år 2011 hade 70 procent gifta föräldrar, medan 30 procent 

hade föräldrar som var sammanboende utan att vara gifta. (SCB 2013) 

 

Förekomsten av separationer mellan föräldrarna varierar även beroende på var barnet och 

föräldrarna är födda i världen. De barn som är födda utomlands är oftare med om att föräld-

rarna separerar. Undantaget är adopterade barn födda utomlands, där andelen som upplevde en 

separation 2011 var allra lägst med 1,8 procent. (SCB 2013) SCB har här inte gjort någon 

separation kring vilka länder som har den högsta skilsmässofrekvensen.  

 

Bland de svenskfödda barnen är det vanligast med separationer i familjer där den ena föräldern 

är född utomlands. De barnen löper något högre risk att uppleva en separation än de som har 

två utrikesfödda föräldrar. Lägst andel separationer bland de svenskfödda barnen har de vars 

båda föräldrar är födda i Sverige, av dem var 2,8 procent med om en separation år 2011. (SCB 

2013) 

 

Barn som bor med båda sina ursprungliga föräldrar har i de allra flesta fall båda sina föräldrar 

som vårdnadshavare. Av de få procent som går över från gemensam till ensam vårdnad är det i 

de allra flesta fall mamman som får vårdnaden om barnen. Ju längre tid som går efter 

separationen desto större andel har ensam vårdnad. Om föräldrarna var gifta innan separationen 

är det något vanligare med gemensam vårdnad jämfört med om föräldrarna var sambor. (SCB 

2013) 

 

Det är uppenbart att skilsmässofrekvensen inte är någon direkt mätare på hur pass lyckliga eller 

olyckliga människor är i sina äktenskap. De är till exempel svårt att veta hur många det är som 

bor ihop utan att vara gifta och som flyttar isär eller hur många som faktiskt separerar utan att 
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ta ut skilsmässa. Dessutom kan människor som är olyckliga tillsammans ändå välja att fortsätta 

sitt förhållande – de kanske beror på äktenskapets helgd, de kanske inte klarar sig ekonomiskt 

efter skilsmässan eller så håller de ihop ”för barnens skull”. Det är därför svårt att utforma en 

exakt lista över sociala för- och nackdelar med en hög skilsmässofrekvens. (Giddens, 1998, 

s.181ff) 

 

4.2 Mamma och pappa efter en skilsmässa  

 

Äktenskapet är inte längre den enda familjekonstellationen, utan i den moderna tiden finns det 

en annan syn där fler familjekonstellationer är möjliga - äktenskapet har blivit frivilligt och inte 

en norm. In- och utträde i äktenskapet är frivilligt, men det gemensamma föräldraskapet är 

bestående. (UR 2010) Men vad händer med föräldrar som har varit just föräldrar i en 

parrelation, som nu ska anta sig rollen som ensamstående föräldrar? 

 

Förr var det oftast, men inte alltid, kvinnan som fick ensam vårdnad om barnen när föräldrarna 

skilde sig, och pappan blev underhållsskyldig. Det var också kvinnan som oftast var den som 

hade det sämst ställt ekonomiskt. Barnet kunde vid denna tid enbart ha en vårdnadshavare om 

föräldrarna valde att gå skilda vägar, delad vårdnad var inte möjligt på samma sätt som idag. 

(UR 2010) 

 

Helena Bergman för en diskussion kring äktenskap och vad som är bäst för barnen när det 

kommer till skilsmässa, samt hur man har sett på detta genom tiderna. Det har t ex blivit lättare 

att vara frånskild pappa och det har blivit lättare att vara en frånskild mamma. En skilsmässa 

behöver inte längre ha ett likhetstecken med att barnen försvinner ut ur ens liv. De flesta 

föräldrars största farhåga när det kommer till en skilsmässa är just att mista vardagen, det 

vardagliga, med sina barn. Men, det finns ändå föräldrar som säger att deras vardag har blivit 

bättre sedan de skilt sig. (UR 2003) 

 

För mig var det väldigt laddat att skriva på skilsmässopapprena, säger en av mammorna i 

dokumentären "Lyckligt skilda". (UR 2003) Ett av de par som varit med i dokumentären 

fortsätter: 
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Det blev jättejobbigt för mig, jag gick in i en depression som varade i ungefär fyra 

månader, i somras släppte det för mig, säger mannen. Vi har alltid satt barnen i 

centrum, även efter att vi skildes säger kvinnan. Vi har t ex skaffat ett gemensamt 

lantställe, till våra barn. Det är för deras skull då vi tycker att det är viktigt med en bra 

föräldrarelation. Jag tror att just vi har lyckats då det inte förekom något stort bråk 

som låg till grund för vår skilsmässa, svarar exmaken. Det var en ömsesidig förståelse 

om att kärleken var slut. Det hade blivit en tråkig vardag. Vi ville ha ut mer av livet. 

Kvinnan fortsätter; det har varit bättre att bo under var sitt tak och vara vänner, än att 

bo under samma och nästan ta kål på varandra. Jag tror dock inte att det finns något 

som heter lyckliga skilsmässor, däremot skulle jag vilja säga att det finns lyckade 

skilsmässor. Vi har en lyckad skilsmässa. Barnet måste ha känslan; jag har en mamma 

och en pappa och de respekterar mig, även efter skilsmässan. Att vårda relationen 

även efter skilsmässan är därför jätteviktigt, även om det också är jättesvårt. (UR 

2003) 

 

4.3 Att bli ett skilsmässobarn  

 

Det är svårt att veta vilka konsekvenserna blir för barn när föräldrarna skiljer sig. Det är 

beroende av vilken typ av konflikter som funnits före skilsmässan, om det finns flera barn, hur 

gamla de är, om någon i den äldre generationen (det vill säga far- eller morföräldrar) finns 

tillgängliga, hur förhållandet är mellan barnen och var och en av föräldrarna samt hur ofta 

barnen kan träffa dem efter separationen. Allt sådant påverkar anpassningen och situationen för 

barnens del efter en skilsmässa. Reaktionen och barnets upplevelse är ofta individuell. 

(Giddens, 1998, s.186ff) 

 

Helena Bergman säger att det har hänt något i tiden som ändrat vår syn på äktenskap och 

skilsmässa, där man gått ifrån att föräldrar bör hålla ihop för barnens skull till att tycka att 

barnen till och med tar skada av att leva och växa upp i ett olyckligt äktenskap. Skilsmässor har 

avdramatiserats och det är inte så avgörande om föräldrarna är gifta eller skilda längre. Vissa 

saker har dock fortsatt att vara de samma, och det är bland annat tre-enigheten mamma-pappa-

barn samt att föräldrarna måste komma överens. Helena Bergman säger att frasen "håll ihop för 

barnens skull" skulle kunna ändras till "skilj er för barnens skull, men vad ni än gör, kom 

överens”. (UR 2010) 
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Helena Bergman talar om att barnen inte behöver ta någon skada av en skilsmässa och om 

skilsmässan är bra, dvs. om föräldrarna kan tala med varandra, kan den till och med vara bra. 

Det är först om en skilsmässa blir stormig som barnet kan lida men av den. (UR 2010) De 

vuxna skilsmässobarnens minnen, av skilsmässan, är sällan alltigenom ljusa eller alltigenom 

mörka. (Berman, 1992, s.96) 

 

Bristen på närhet och intimitet, som kan uppstå om föräldrarna väljer att stanna i förhållandet 

för barnens skull, leder också till en känsla av bristande familjegemenskap, och den familj vi 

lever i konfronteras med den tänkta familjen; idealfamiljen. Det senmoderna familjelivet 

handlar om att överbrygga gapet mellan ideal och verklighet och att handskas med 

ambivalensen. Inte sällan sker det genom försök att re-ritualisera barndomens ljusa minnen och 

att försöka återskapa svunna känslor av gemenskap. (Bäck-Wiklund m.fl. 2012, s.31)  

 

4.4 Vuxet skilsmässobarn  

 

Judith Wallerstein och Joan Kelly har studerat barnen till 60 par i Kalifornien som separerat. 

De gjorde en rad undersökningar under de närmaste åren efter skilsmässan gällande barnens 

mående och 116 av de ursprungliga 131 barnen följdes upp till vuxen ålder. Intervjuerna av de 

vuxna skilsmässobarnen visade att dessa barn hade sina minnen och upplevelser av föräldrarnas 

skilsmässa med sig in i sina kärleksrelationer. Nästan alla uppgav att de hade negativa bilder av 

föräldrarnas misstag att stanna i kärnfamiljen. De som tycktes klara sig bäst var de som hade 

bra relationer med en eller båda sina föräldrar. (Giddens, 1998, s.186ff) 

 

Dalid säger; Man upphör aldrig att vara skilsmässobarn lika litet som man upphör att vara sina 

föräldrars barn. Men till livets process hör att man växer upp. Vi bär alla med oss barnets 

upplevelser inom oss. [---] Hur framtiden blir beror mycket på vad vi gör med det vi upplevt.  

[---] Det är självklart att föräldrar måste ta ansvar för sina barn vid en skilsmässa, men det är 

också självklart att skilsmässobarn måste ta ansvar för sina egna liv. Att skylla på sina föräldrar 

eller andra omständigheter för att livet blivit som det har, är inte sällan ett sätt att försöka smita 

ifrån sitt ansvar. (Dalid, 2000, s.227f) Att vara skilsmässobarn är ingen livssammanfattning. 

Borde i alla fall inte vara det! Det är ett utgångsläge som har sina för- och nackdelar. Vad det 

blir av livet beror på vad man gör av det. Robotar kan omprogrammeras. Människor har större 

ansvar – och möjligheter. Utmaningen är att bearbeta det man upplevt, välja sin egen 
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livsinriktning och lära sig leva i en syntes av eget och medfött. (Dalid, 2000, s.230)  

 

Barndomen är inte hela livet – men en viktig del. Man kan bara hoppas att också de som haft en 

tuff barndom ska få ett gott liv. Mycket handlar om att ta ansvar för sitt eget liv och välja sitt 

sätt att leva. (Dalid, 2000, s.222)  

 

4.5 Det vuxna skilsmässobarnet och relationer  

 

Den som själv är skilsmässobarn har insett att alla äktenskap kan spricka – till och med de egna 

föräldrarnas sprack. I ett eget parförhållande kan det hända att det vuxna skilsmässobarnet blir 

som en svamp som ”suger kärlek”. Det behöver hela tiden få bevis för att det är älskat och 

försäkras om att det ska bli älskat också i fortsättningen. Det kan bli krävande för partnern. 

(Dalid, 2000, s.220f) 

 

Många kan, som sagt, uppleva föräldrarnas separation som att man själv blir övergiven och 

således ta med sig en rädsla för att bli övergiven igen, in i en ny relation. Samtidigt har man 

upplevt en inte fungerande parrelation och har krav på sig själv att lyckas. Till detta kan 

komma längtan efter att bli älskad för sin egen skull – behovet av en kravlös relation. Eftersom 

man upplevt hur det kan vara när en parrelation inte fungerar, har man bestämt sig för att själv 

skapa ett idealförhållande. Men, vem klarar det? (Dalid, 2000, s.219ff) 

 

Bente och Gunnar Öberg intervjuade, under början på 1980-talet, 85 skilsmässobarn till 

föräldrar som skiljde sig under åren 1978 och 1982. 20 år senare intervjuade de 50 av dessa 

barn igen. Av den totala gruppen levde nästan hälften i samborelationer och en tredjedel var 

ensamstående. Nio intervjupersoner var gifta och blott några var särbo. Sex intervjupersoner 

hade separerat från samboskap. (Öberg, 2002, s.20ff) 

 

Bente och Gunnar Öberg fann att det var lika många som trodde att de kommer att handla på 

samma sätt som sina föräldrar som de som vill utforma sitt liv på ett helt annat sätt. Svaren i 

studien varierade, från de som aldrig skulle stanna kvar för barnens skull eller med en skepsis 

till långa relationer, till de som hade drömmen om evig kärlek och en övertygelse om att de 

själva alltid skulle komma att leva i kärnfamilj. Väldigt många preciserade dock att de varken 

var rädda för nära relationer eller att själva skilja sig, därför att de hade erfarenhet av att det kan 
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gå bra ändå. (Öberg, 2002, s.192)  

 

Dalid berättar om Fredrik. Ett ensambarn som vid tio års ålder är med om att hans föräldrar 

skiljer sig. 15 år senare gifter han sig med Annika, och fem år och två barn senare vill han 

skiljas. ”Vi skilsmässobarn klarar inte av äktenskap”, sa han till Annika när han berättade om 

sitt beslut. (Dalid, 2000, 133-137) Dalid skriver, det är tjugofem år sedan Fredrik som tioåring 

blev skilsmässobarn. Han kommer alltid att vara skilsmässobarn, men han börjar bli medveten 

om att allt han upplever i livet – eller inte upplever – inte orsakas av att hans föräldrar skildes. 

Vissa saker, upplevelser, erfarenheter kan han aldrig få. Det är för sent. En del kan 

kompenseras, annat inte. Han börjar förstå att det är okej att sörja men att livet också måste gå 

vidare. Sorg är en del av livet – inte hela livet. Han har också börjat inse att det perfekta är 

sällsynt – om det ens finns. Perfekta föräldrar, perfekta äktenskap och perfekta familjer är 

sällsynta undantag. De flesta tvingas leva med det operfekta och göra det bästa av det. (Dalid, 

2000, s.146f)  

 

5. Resultat och analys  

 

Det är i detta avsnitt jag kommer behandla mitt insamlade intervjumaterial. Jag kommer här att 

återge informanternas berättelser under tre teman, dessa teman är: En familj blir två, Att blicka 

tillbaka på det som varit och Att gå i föräldrarnas fotspår eller ta en annan väg. Låt mig dock 

börja med en kortare presentation av de som deltagit i studien. Alla personnamn i detta avsnitt 

är fingerade.  

 

5.1 Presentation av intervjupersonerna 

 

Maja: En 28-årig kvinna vars föräldrar skilde sig i samband med att hon föddes. Hon har en 

äldre bror som varit med om samma skilsmässa som hon. Idag arbetar hon som 

behandlingsassistent på heltid och har sedan ett år tillbaka en seriös relation med en man, de 

bor inte ihop pga. olika arbetsorter men Maja hoppas på att de gör det i framtiden.   

 

Tobias: En man på 28 år som var med om att hans föräldrar separerade när han var ungefär 

fem år gammal. Tobias har en äldre syster och en äldre bror, samt en yngre bror, som alla delat 
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samma skilsmässa som han. Tobias studerar idag på universitetet och har ingen partner, men 

delar lägenhet med en nära tjejkompis.  

 

Dijana: En kvinna på 24 år, utan syskon, vars föräldrar skilde sig när hon var sju år. Idag har 

hon en fast anställning och studerar vid sidan om arbetet. Hon är tillsammans med en man och 

de har varit tillsammans i nio år och har bott ihop i fyra.  

 

Martina: En 28-årig kvinna vars föräldrar skilde sig när hon var 15 eller 16 år gammal, 

skilsmässan delade hon med sina två äldre bröder. Idag är Martina gift och har två barn 

tillsammans med maken, tillsammans har dem nyss flyttat till villa.  

 

Sandra: En kvinna på 29 år, som var med om att hennes föräldrar separerade när hon var 16 år. 

Sandra delade skilsmässan tillsammans med sin tvillingbror och sin lillasyster. Hon bor sedan 

några år tillbaka med sin fästman i en villa. 

 

Maria: En 27-årig kvinna som var med om att hennes föräldrar separerade när hon var 12 år. 

Maria har två yngre syskon, en bror och en syster, som hon delat skilsmässan tillsammans med. 

Sedan ett år tillbaka bor hon tillsammans med sin pojkvän. 

 

Klara: En kvinna på 29 år, vars föräldrar gick isär när hon var 13 år. Klara har en tvillingsyster 

som hon delat skilsmässan med. Hon har även två äldre halvsyskon som hon är uppvuxen med, 

men de och Klara har inte samma pappa, men skilsmässan delar de alla fyra. Idag bor hon 

tillsammans med sin fru och deras två barn i ett nyinköpt hus ute på landet. 

 

Milla: En 28-årig kvinna som var med om att hennes föräldrar skilde sig när hon var mellan 

fem och sex år gammal, skilsmässan delade hon tillsammans med sin yngre bror. Idag arbetar 

Milla heltid och studerar vid sidan om arbetet. Hon bor tillsammans med sin sambo i en 

lägenhet sedan två år tillbaka. 

 

5.2 En familj blir två  

 

Av de åtta jag intervjuat i denna studie skiljer det sig åt hur de upplevde föräldrarnas skilsmässa 

och hur det kändes. Två av de intervjuade kände vid tiden för skilsmässan positiva tankar kring 

den: 
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Jag kan inte minnas att jag har varit speciellt ledsen och tror att det beror på att mina 

föräldrar hanterade det hela väldigt lugnt och stillsamt [---] och de har väldigt tidigt och 

tydligt gjort det klart för mig att skilsmässan inte var mitt fel. (Dijana) 

 

Jag kände en lättnad över att de slutligen bestämt sig att separera eftersom de bråkade mycket 

under den sista tiden innan skilsmässan. (Martina)   

 

Tre av de intervjuade uttrycker istället en negativ känsla kring tiden för skilsmässan. De lade 

mycket skuld på den förälder som tagit det avgörande första steget till skilsmässa. 

 

Jag fick en chock, jag hade inte fattat någonting alls. Först visste jag inte hur jag skulle 

reagera, utan tog det ganska lugnt [---] sen när jag såg att min tvillingsyster blev arg på pappa 

blev jag också det. Utan någon egentlig känsla bakom. (Klara) 

 

Jag blev väldigt arg på min pappa [---] mamma satt mest och grät, och då blev första 

reaktionen att bli väldigt arg på pappa, eftersom han utsatte mamma för allt det där. (Sandra) 

 

Jag tyckte att det var ledsamt eftersom jag visste att pappa var väldigt ledsen och ville inte att 

han skulle vara ensam [--] jag var ledsen och orolig. (Maria) 

 

Ingen av deltagarna i denna studie bodde hos båda sina föräldrar efter separationen. Alla bodde 

istället hos enbart en förälder, men de flesta träffade ändå den andra föräldern ibland. Sju av de 

tillfrågade bodde permanent hos sin mamma och bara en hos sin pappa. Några av personerna 

fick vara med och välja hos vem de skulle bo efter skilsmässan men de allra flesta hade inte så 

stort eller inget inflytande över detta. 

 

Jag och min bror bodde kvar hos mamma i vårt hus. Pappa flyttade till en lägenhet och vi åkte 

till honom varannan helg. Jag fick inte vara med och bestämma var vi skulle bo, men skola, 

kompisar, och fritidsaktiviteter fanns i närheten av huset, varför det var lämpligast att vi bodde 

där. (Milla) 

 

Sedan barnsben bodde jag hos mamma men var hos pappa varannan helg. När jag blev 

tonåring ville jag inte vara hos pappa varannan helg. (Maja) 
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Det fanns inga egentliga förbud om när jag fick träffa vem, vet bara att jag skulle bo hos min 

pappa varannan helg, samt ett par veckor på sommaren, resten av tiden var hos min mor. Men 

det var inget som jag direkt hade något inflytande över. (Tobias) 

 

Jag och mina syskon bodde heltid hos mamma. Hos pappa var vi bara var tredje helg, och när 

vi väl besökte honom, så skjutsade han sedan ofta hem oss tidigare än bestämt, till mamma 

igen. Vi bestämde inte själva, men alla vi tre syskon kände väl med mamma och ville bo hos 

henne. (Sandra) 

 

Jag fick bestämma var jag skulle bo och valde då att stanna hos min mamma. Det har aldrig 

varit på tal att bo hos pappa eftersom jag inte har haft någon speciellt nära relation till min 

pappa. Jag träffade pappa sällan och ju längre tiden har gått efter separationen desto mer 

sällan blev det. (Dijana) 

 

Vi bodde kvar i huset med mamma. Vi träffade pappa då och då, kanske en dag i veckan, på 

dagen. [---] Jag ville vara hos honom mera, men eftersom han aldrig sa något om att han ville 

se mig mer vågade jag inte säga något. Jag fick inte vara med och bestämma vart jag ville bo, 

det var på något sätt alltid självklart att vi skulle bo kvar med mamma. (Klara) 

 

Tiden efter var väldigt strulig då pappa mådde väldigt dåligt [---] det slutade med att jag och 

min syster bodde heltid hos mamma vilket var något vi valde själva i samråd med pappa. [---] 

Under denna tid kändes det ändå som att jag träffade bägge föräldrarna lika mycket, vi var 

mycket hos pappa fastän vi inte bodde där. (Maria) 

 

Jag och min jämnårige bror fick göra upp om vem som skulle bo hos mamma och vem som 

skulle bo hos pappa. Alternativet som vi fick var för att båda mina föräldrar kände att det 

skulle bli bäst ekonomiskt och de skulle inte behöva tjafsa om exempelvis underhåll. Jag valde 

att bo hos pappa, men besökte min mamma flera gånger i veckan då mina föräldrar flyttade till 

lägenheter som låg ett kvarter från varandra. (Martina) 

 

De flesta av informanterna i denna studie hade syskon att dela sina upplevelser kring 

skilsmässan med, men ingen av dem uttrycker att de- egentligen talade med sina syskon om det 

som hänt. Dock var de informanter som var äldst i syskonskaran ofta ett mentalt stöd för de 

yngre syskonen.  
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Min bror var cirka två år när de skiljdes, så det var mest jag som var ett stöd för honom. Vi har 

dock inte pratat uttömmande om våra känslor kring detta förrän i vuxen ålder. (Milla) 

 

Jag var äldst som 12-åring och mina syskon var så små (nio och sju år) så vi varken pratade 

eller tog stöd av varandra. Däremot minns jag att min lillebror många gånger sov hos mig då 

han kände sig otrygg. (Maria) 

 

Av de jag intervjuat upplever de allra flesta inte heller att de fick någon särskild respons av 

klasskompisar och vänner när skilsmässan kom ut. De upplever inte att skilsmässan var något 

som berörde någon i deras närmsta omgivning nämnvärt, varken positivt eller negativt. 

 

Det blev ingen större reaktion. Skilsmässor hörde inte till ovanligheterna. (Sandra) 

 

I min klass fyran-sexan fanns det många som hade gifta föräldrar, hade även vänner varav 

några hade skilda föräldrar, minns inte om det var en så stor sak att ha skilda föräldrar. 

(Maja) 

 

Tror inte att det var någon större sak, flera av mina vänner och klasskompisar hade skilda 

föräldrar redan då så ingen reagerade på något speciellt sätt. (Dijana) 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att svaren har varierat, en del tyckte att det var en lättnad när 

föräldrarna separerade, andra tyckte att det var en besvikelse. Efter skilsmässan var det ingen 

av dem som bodde lika mycket hos båda sina föräldrar utan alla bodde hos enbart en förälder, 

men hade ett visst umgänge med den andre föräldern. De flesta av informanterna hade också 

syskon men de upplever trots detta att syskonen inte varit något större stöd vid skilsmässan. 

Även från vännerna, hemma och i skolan har de flesta saknat någon speciell respons kring det 

som hänt. 

 

5.3 Att blicka tillbaka på det som varit 

 

De flesta av de unga vuxna skilsmässobarnen i denna studie har idag en bra relation med både 

sin mamma och sin pappa, även om vägen dit inte alltid varit spikrak för alla de tillfrågade. 

 

Jag har en bra relation till båda mina föräldrar idag. Jag har alltid haft en bra relation till min 
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mamma, det var som att vi kom ännu närmare varandra efter skilsmässan. Min relation till min 

pappa har jag fått jobba betydligt mer på [---] den verkligt stora skillnaden i vår relation kom 

när jag själv blev gravid. Då blev det en herrans massa känslor och jag var helt enkelt tvungen 

att reda upp det förflutna. (Klara) 

 

Jag har kontinuerlig kontakt med båda mina föräldrar. Relationen med min pappa har blivit 

närmre i vuxen ålder, vilket jag tror beror på att vi är vuxna människor som har samma 

intressen. Jag kan idag prata om allt med båda mina föräldrar. (Milla) 

 

Jag har på senare år fått närmare kontakt med båda mina föräldrar. När jag var liten var det 

mamma eftersom det var där jag bodde. När jag flyttade hemifrån hade jag inte så bra kontakt 

med någon av dem vilket jag själv valde, tror jag var lite trött på dem. (Maria) 

 

En av informanterna säger sig ha en mindre lyckad kontakt med båda sina föräldrar nu i vuxen 

ålder, men hon vet inte om det enbart har med själva skilsmässan att göra, utan utesluter inte att 

det även kan finnas andra faktorer till detta.  

 

Min relation till mina föräldrar är inte normal. Jag har inte den respekt som jag en gång hade 

till dem, och vågar inte riktigt anförtro saker till dem. Börjar också tröttna på att de fortsatt 

kivas och baktala varandra framför oss barn, trots att de varit skilda i mer än tolv år nu. 

(Sandra)  

 

Tre av de tillfrågade uttrycker att de i vuxen ålder enbart har en bra relation med den ena 

föräldern. I det ena fallet beror det på att fadern har avlidit och i de andra två fallen har 

personerna enbart en bra kontakt med modern, som också är den person de bodde hos efter 

skilsmässan. 

 

Jag har mycket bättre kontakt med min mamma. Min pappa har jag inte varit speciellt nära 

med och det är inget jag mår dåligt över. Min pappa har alltid varit borta mycket, jobbade och 

hade inte speciellt mycket tid för mig. Jag har på något sätt känt mig i vägen för honom, när 

jag var liten. (Dijana) 

 

Jag har bra kontakt med min mamma, men för tillfället ingen kontakt med min pappa. Varken 

han eller jag har lagt någon energi på att få till en relation. (Maja) 
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Som vuxen ser man inte alltid på saker på samma vis som man gjorde när man var liten. Av de 

personer jag intervjuat ser de allra flesta tillbaka på sina föräldrars skilsmässa med positiva 

ögon. De tycker att föräldrarna i slutändan tog rätt beslut som valde att gå isär. 

 

Jag tror att det nog hade varit sämre om de bott tillsammans hela tiden då de inte riktigt drog 

jämnt. (Tobias) 

 

Jag kan inte helt fatta att de en gång har varit ihop. Jag är dem tacksamma att de var det, 

eftersom jag är född och gillar livet, men jösses alltså, två mer olika personer får man leta 

efter. (Klara) 

 

Jag ser det positivt. Jag tycker inte att man ska vara ihop bara för att hålla ihop familjen. Jag 

tror inte att någon mår bra av att stanna i en relation där man inte längre känner någon 

koppling till sin partner. Visst hade jag velat att mina föräldrar vore tillsammans men jag inser 

också att separationen är bäst för alla. (Dijana) 

 

Jag tycker dem valde helt rätt eftersom dem bråkade så mycket. (Maria) 

 

Nu är jag glad, om man nu kan uttrycka sig så i detta sammanhang, att de skilde sig. Om mina 

föräldrar då kände att de inte fungerade, så hade jag inte velat att de stannat kvar tillsammans, 

för min skull. Jag är starkt övertygad om att inga barn mår bra av att leva omkring ett dåligt 

förhållande, barn har öron stora som tefat. (Sandra) 

 

Två av personerna i denna studie uttrycker ändå en viss känsla av misslyckande från 

föräldrarnas sida, att de inte lyckats hålla ihop kärnfamiljen. Båda är idag vuxna och kan förstå 

det som hände på ett annat sätt, men en viss negativ känsla kring det som hände finns ändå. 

 

Jag tycker att de kunde ha kämpat mer eftersom vi barn var så små, men jag har svårt att se 

dem tillsammans som mer än vänner idag. (Milla) 

 

Mina föräldrars skilsmässa var väldigt viktig, men jag kan inte säga att jag ser den som positiv. 

Det var så mycket skit som ledde fram till skilsmässan och så många dåliga minnen som finns 

kvar från den tiden. Det finns även en sorg över att allt från barndomen har försvunnit i och 

med skilsmässan, huset vi växte upp i, sommarstugan, alla traditioner och allt som vi hade som 

små barn försvann. Är även en besvikelse över att mina barn aldrig kommer få uppleva de 
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platser som var så viktiga för mig som liten och den där riktiga känslan av att åka till mormor 

och morfar. (Martina) 

 

Vid en summering av detta stycke kan man se att de allra flesta av deltagarna i denna studie 

idag har en bra relation till båda sina föräldrar, men att det inte alltid varit en spikrak väg till att 

ta sig till den relation de idag har. De allra flesta tycker också att föräldrarna tog rätt beslut när 

de bestämde sig för att gå skilda vägar. 

 

5.4 Att gå i föräldrarnas fotspår eller ta en annan väg 

 

Av de åtta som jag intervjuat i denna studie ställer sig samtliga positiva till att ingå i nära 

relationer på ett eller annat sätt. Dock är inte alla positiva till att själva ingå äktenskap, av olika 

anledningar.  

 

Jag har en samborelation idag och kan tänka mig att leva på detta sätt resten av livet. Jag har 

dock aversioner mot att gifta mig, dels på grund av mina föräldrars skilsmässa, dels på grund 

av att jag inte tror att kärlek manifesteras i en ring på någons finger. (Milla)  

 

Jag vill absolut ha en nära relation med någon och det har jag idag. Jag tänker mig en framtid 

med honom, jag anser att växa upp utan mamma och pappa ihop och att ha en dålig relation 

till pappa har påverkat mig negativt. Jag är rädd för att bli lämnad, men det gäller säkert de 

flesta. Jag vill skaffa barn och ha en egen familj. (Maja) 

 

Jag ser positivt på att skaffa en relation med någon i framtiden, och då eventuellt även skaffa 

barn med den personen, men giftermål är inget som känns jätteviktigt, då jag känner att det är 

något om man gör för andra mer än den jag är tillsammans med, men jag har inga 

invändningar mot det. (Tobias) 

 

Nära relationer har jag inga problem med [---] att vara sambo är härligt, men samtidigt en 

utmaning. Jag vill gifta mig, men har ingen brådska med det. Det ska kännas helt rätt den 

dagen jag säger ja. Skaffa barn? Absolut! (Sandra) 

 

Jag har inte bråttom med varken barn, giftermål eller hus utan vill skaffa det med rätt person. 

Kan vara att jag inte vill göra om mammas misstag. Bor med sambo nu som jag för första 
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gången känner att det är rätt med så det är nog först nu jag känner mig redo för hus och barn. 

Men jag vill att allt ska vara genomtänkt och planerat, inte impulsivt. (Maria) 

 

Trots mina föräldrars skilsmässa så har jag alltid velat gifta mig och skaffa barn. Jag har alltid 

önskat att ha någon vid min sida som jag delar allt med. (Martina) 

 

Jag ser en nära relation som något fantastiskt. Jag ser det också som något fantastiskt som 

man ska se upp med. Man ska inte stanna i en relation man mår dåligt av, bara för att det finns 

barn med i bilden. Barnen får aldrig bli en ursäkt till att det är okej att må dåligt själv. Det är 

inte okej att lägga det på barnen. (Klara) 

 

Jag är sambo just nu, dock har jag svårt med barn och giftermål. Dock tror jag inte det beror 

på att mina föräldrar separerade. Beror mest på att jag inte känner mig redo för varken barn 

eller giftermål, dessutom är giftermål för mig bara ett papper som gör att man ärver efter 

varandra. (Dijana) 

 

Majoriteten av informanterna tror också att de har påverkats av sina föräldrars skilsmässa när 

det kommer till deras vuxna syn på nära relationer.  

 

Jag har nog påverkats i den grad att jag inte vill att mina pojkvänner ska vara som pappa  

[---] jag tror också jag vill att allt ska vara mer ansvarsfullt och man ska ha respekt för 

varandra. Innan har jag inte ens velat ha barn och det är nog för att jag vet hur krångligt det 

kan bli. Men nu när jag är ihop med en som känns rätt känner jag mig redo, men det tog 27 år. 

(Maria)  

 

Jag har nog lyckligtvis påverkats på så vis, att jag har sett hur mina föräldrar betett sig mot 

varandra, efter skilsmässan. Bittra och sura, och sådan vill inte jag vara. Sen finns det ju alltid 

en tanke där bak i huvudet, att om mina föräldrar kunde skilja sig, som varit gifta i 20 år, vad 

är det då som säger att det, när jag säger ”ja” kommer hålla livet ut? (Sandra) 

 

Jag tror jag har påverkats väldigt mycket. Jag har sagt till min fru ett flertal gånger, att detta 

är the real thing, jag tror inte på skilsmässa och hon får aldrig någonsin lämna mig. Och jag 

kommer aldrig lämna henne. (Klara) 

 

För mig är skilsmässa ett misslyckande som jag vill undvika. Jag vill ge mina barn något som 
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jag aldrig fick uppleva och ser det som ett mål att sitta på verandan om 50 år med min make 

medan barnbarnen springer runt i trädgården. Utifrån detta ställer jag väldigt stora krav på 

mig själv och mitt förhållande, allt måste vara perfekt och om det inte är perfekt kommer 

paniken om att jag kommer misslyckas. Är inte bara i min kärleksrelation som jag känner att 

skilsmässan påverkat mig, utan även gentemot mina barn. Det finns hela tiden en viss rädsla 

över att göra något fel som mina barn kommer lida för. (Martina) 

 

Två av åtta är osäkra på om föräldrarnas skilsmässa påverkat deras syn på nära relationer, de 

utesluter inte att det kan vara andra faktorer som gör att de idag har den syn de har på 

äktenskapet och kärleksrelationer. Det mesta är trots allt sällan helt svart eller helt vitt.  

 

Jag vet inte om det har med mammas och pappas relation att göra eller om det är för att jag 

haft dåliga förhållanden förut som gjort att det tar ett tag för mig att lita på en partner, har 

även varit väldigt svartsjuk i tidigare förhållanden men vet nu i efterhand att det berodde på att 

jag själv inte mådde bra just då. (Maja) 

 

Jag vet inte om jag har påverkats. Jag kanske är mer medveten om när det fungerar och inte 

gör det och hur jag ska hantera konflikter, om det nu har att göra med separationen. (Dijana) 

 

Sammanfattningsvis kan man här säga att alla deltagare i denna studie trots föräldrarnas 

skilsmässa ändå ser positivt på att ingå i nära relationer på något sätt. De tror dock inte att de 

gått oberörda genom det som hänt utan tror att de har påverkats av föräldrarnas skilsmässa, när 

det kommer till synen på nära relationer.  

 

6. Analys  

 

Jag inledde denna uppsats med att presentera de frågeställningar jag valt att fokusera på i denna 

studie. Dessa frågeställningar är: 

 

 Vilken inställning har unga vuxna skilsmässobarn till att själva ingå i nära relationer 

och/eller bilda familj och skaffa barn?  

 Hur tror unga vuxna skilsmässobarn att deras syn på nära relationer har påverkats av att 

som barn ha varit med om en skilsmässa? 
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Det är också här jag ska försöka ge svar på dessa frågeställningar. 

 

I min intervjustudie var alla informanter positiva till att ingå i en nära relation. Alla var dock 

inte positiva till att just gifta sig.  

 

Dalid säger att den som själv är skilsmässobarn har insett att alla äktenskap kan spricka – till 

och med de egna föräldrarnas sprack. Eftersom man upplevt hur det kan vara när en parrelation 

inte fungerar, har man bestämt sig för att själv skapa ett idealförhållande.  

Många kan uppleva föräldrarnas separation som att man själv blir övergiven och ta med sig en 

rädsla för att bli övergiven in i en ny relation. Samtidigt har man upplevt en inte fungerande 

parrelation och har krav på sig själv att lyckas.  (2000, s.219ff) 

 

De allra flesta av mina intervjupersoner tycker att föräldrarna tog rätt beslut när de bestämde 

sig för att gå skilda vägar, när de får frågan nu i vuxen ålder. De tror dock inte att de gått helt 

oberörda genom det som hänt, utan tror att de påverkats av föräldrarnas skilsmässa, när det 

kommer till synen på nära relationer. De vill alla om möjligt undvika att hamna i samma 

situation som sina föräldrar, även om flera av dem samtidigt understryker att de heller inte vill 

stanna i en dålig relation ”för barnens skull”. 

 

Dalid säger, man upphör aldrig att vara skilsmässobarn men till livets process hör att man växer 

upp. Hur framtiden blir beror mycket på vad vi gör med det vi upplevt. Han säger att, det är 

självklart att föräldrar måste ta ansvar för sina barn vid en skilsmässa, men det är också 

självklart att skilsmässobarn måste ta ansvar för sina egna liv. Att skylla på sina föräldrar för att 

livet blivit som det har, är inte sällan ett sätt att försöka smita ifrån sitt ansvar. (Dalid, 2000, 

s.227f) 

 

Dalid fortsätter, att vara skilsmässobarn är ingen livssammanfattning. Det är ett utgångsläge 

som har sina för- och nackdelar. Vad det blir av livet beror på vad man gör av det. Utmaningen 

är att bearbeta det man upplevt, välja sin egen livsinriktning och lära sig leva i en syntes av eget 

och medfött. (Dalid, 2000, s.230)  

 

I Bente och Gunnar Öbergs studie fann man att väldigt många preciserade att dem själva inte 

var rädda för att ingå i en nära relation, trots att dem själva varit med om en skilsmässa. (Öberg, 

2002, s.192) Detta är också en likhet jag kan se även bland mina informanter – att trots 
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skilsmässan så ser de allra flesta positivt på att ingå i en nära relation. 

 

Det är okej att sörja men att livet också måste gå vidare. Sorg är en del av livet – inte hela livet. 

Det perfekta är sällsynt – om det ens finns. Perfekta föräldrar, perfekta äktenskap och perfekta 

familjer är sällsynta undantag. De flesta tvingas leva med det operfekta och göra det bästa av 

det. (Dalid, 2000, s.146f) 

 

7. Diskussion 

 

Jag ska i detta avsnitt försöka summera mitt tillvägagångssätt och resultat samt, mot slutet, 

komma med förslag på framtida forskningsförslag inom aktuellt ämne.  

 

Likt jag tidigare nämnt, var syftet med denna uppsats att försöka ta reda på svaret på två 

frågeställningar, dessa frågeställningar var:  

 

 Vilken inställning har unga vuxna skilsmässobarn till att själva ingå i nära relationer 

och/eller bilda familj och skaffa barn?  

 Hur tror unga vuxna skilsmässobarn att deras syn på nära relationer har påverkats av att 

som barn ha varit med om en skilsmässa? 

 

Uppsatsen är en kvalitativ studie bestående av åtta stycken webbaserade halvstrukturerade 

intervjuer. Jag valde att intervjua åtta personer, sju kvinnor och en man, unga vuxna 

skilsmässobarn mellan 20 och 30 år som varit med om att deras föräldrar separerat innan dem 

själva var 18 år. Min intervjuguide hade tre stycken teman för att på bästa sätt fånga upp 

helhetsbilden av de jag intervjuade. Dessa tre teman var:  

 

 Korta frågor 

 Utförliga frågor: Tiden efter skilsmässan  

 Utförliga frågor: Nutid.  

 

När jag sedan fått in alla svar arbetade jag åter igen med teman för att analysera det färdiga 

resultatet. Dessa blev:  
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 En familj blir två 

 Att blicka tillbaka på det som varit 

 Att gå i föräldrarnas fotspår eller ta en annan väg 

 

Den teoretiska delen har utgått från en rad olika skrifter och andra faktaslag, så som filmer och 

statistik. Jag har talat om Giddens, som säger att det på förhand kan vara svårt att veta hur ett 

barn eller ett vuxet skilsmässobarn kommer påverkas eller har påverkats av att föräldrarna 

skiljer sig – då det finns fler saker och faktorer i en individs liv som kan påverka henne, mer än 

bara själva skilsmässan. Jag har också tagit upp, och skrivit om Bäck-Wiklund som menar att 

”stanna för barnens skull” kan skada barnen mer än att få leva i en ”dålig kärnfamilj”.  Jag har 

skrivit om Dalid. Dalid som betonar de vuxna skilsmässobarnets eget ansvar över sitt egna liv. 

Hon (skilsmässobarnet) har rätt att påverkas av det som varit, men hur livet sedan blir i 

slutändan kan bara hon välja. I denna studie har jag även skrivit en del om paret Öberg, de som 

under 1980-talet intervjuat just skilsmässobarn och vuxna skilsmässobarn. Även de kom fram 

till det som jag i denna studie sett en tendens till, nämligen att många av de vuxna 

skilsmässobarnen trots sin bakgrund inte var rädda för att själva ingå i nära relationer. 

 

Resultatet av mitt empiriska material visar att; ingen beskriver en hundraprocentigt lätt tillvaro 

efter skilsmässan, men de allra flesta är idag positiva till att föräldrarna valde att gå skilda 

vägar. De tror dock inte att de själva gått ur detta helt utan att påverkas, när det kommer till 

synen på nära relationer. I min intervjustudie var alla informanter positiva till att ingå i en nära 

relation. Alla var dock inte positiva till att just gifta sig. De vill alla om möjligt undvika att 

hamna i samma situation som sina föräldrar, även om flera av dem samtidigt understryker att de 

heller inte vill stanna i en dålig relation ”för barnens skull”. 

 

Vid en vidare forskning i ämnet tror jag att det skulle vara intressant att intervjua fler personer i 

det aktuella ämnet. Framför allt tror jag att det hade varit givande att få möjlighet till att 

intervjua fler män, då det i min studie enbart deltagit en man, av totalt åtta tillfrågade. Det hade 

varit intressant att se om kvinnor och män har påverkats olika av att ha varit med om en 

skilsmässa som barn eller om upplevelserna är likvärdiga. 

 

Jag uppskattar också tanken på att göra en liknande studie, likt den som paret Öberg genomfört, 

att få möjlighet till att intervjua mina informanter igen om tio eller tjugo år och se om svaren 

skiljer sig eller om de består. Vid en sådan studie tror jag också att svaret hade varit än mer 

intressant om jag haft möjlighet till att intervjua fler och då framförallt fler män. Kanske hade 
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även en studie med utlandsfödda familjer gett ett helt annat resultat och därigenom ytterligare 

en intressant infallsvinkel. 

 

8. Sammanfattning 

 

I den här uppsatsen har jag genomfört en kvalitativ studie, där jag intervjuat åtta unga vuxna 

skilsmässobarn, för att få svar på mina frågeställningar: 

 

 Vilken inställning har unga vuxna skilsmässobarn till att själva ingå i nära relationer 

och/eller bilda familj och skaffa barn?  

 Hur tror unga vuxna skilsmässobarn att deras syn på nära relationer har påverkats av att 

som barn ha varit med om en skilsmässa? 

 

Alla de tillfrågade är idag mellan 20 och 30 år, samt har föräldrar som skilde sig innan de själva 

fyllt 18 år. Intervjuerna genomfördes med hjälp av Internet och de har varit av halvstrukturerad 

karaktär, med tydliga frågor men med individuella följdfrågor. Frågorna fick deltagarna 

skickade till sig via E-post tillsammans med ett informationsbrev. Informanterna bestod av 

totalt sju kvinnor och en man. Vid presentation av informanterna och vid analys av resultatet 

har helt fingerade namn använts för att i största möjliga mån behålla deltagarnas anonymitet. 

 

Resultatet visade att majoriteten av de som deltagit i denna studie idag stöttar sina föräldrars 

skilsmässa, även om vägen till detta ställningstagande inte alltid har varit spikrak. De allra 

flesta har samtidigt en bra och regelbunden relation till en eller båda sina föräldrar nu i vuxen 

ålder. I de fall där det enbart finns en bra relation till en förälder är det i samtliga fallen också 

den förälder som de också bodde hos vid tiden efter skilsmässan, nämligen modern. Studien 

visar också att samtliga informanter är positiva till att själva ingå i en nära relation på något 

sätt, och de flesta gör det redan idag. Ingen av de tillfrågade tror dock att de vandrat helt 

oberörda ut ur skilsmässan som varit, utan samtliga säger sig ha påverkats. De säger sig alla ta 

med sig bilden av föräldrarnas skilsmässa in i sin egen syn på nära relationer (pojk-/flickvän, 

sambo, make/maka), på ett eller annat sätt.  
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Bilaga 1: Intervjuguiden  
 

Korta frågor 

1. Ålder? 

2. Kön? 

3. Hur gammal var du när dina föräldrar separerade? Om du inte minns exakt går det bra 

att svara det du tror. 

4. Har du syskon som varit med om samma skilsmässa som du? 

 

Utförliga frågor: Tiden efter skilsmässan 

5. Kan du berätta lite om hur det kändes när du fick veta att dina föräldrar skulle skiljas? 

Hur reagerade du? 

6. Kan du berätta lite om tiden efter separationen? T ex, vem du bodde hos och hur ofta du 

träffade föräldern du inte bodde hos? Fick du själv vara med och bestämma vart du 

skulle bo? Varför/varför inte? 

7. Om du har syskon som du delar skilsmässan med, kände du att du fick stöd av dina 

syskon efter skilsmässan? Pratade ni något om det som hänt? 

8. Kan du berätta lite om vad dina vänner/klasskompisar sa när de fick veta att dina 

föräldrar skulle skiljas? Hur upplevde du den respons du fick, dvs. hur kändes det? 

 

Utförliga frågor: Nutid 

9. Kan du berätta lite hur din relation till dina föräldrar ser ut idag? Är det någon förälder 

du har bättre kontakt med? Vad tror du i så fall att detta kan bero på? 

10. Kan du berätta lite om hur du ser på dina föräldrars skilsmässa nu i vuxen ålder, ser du 

på skilsmässan med positiva ögon eller ser du det som ett misslyckande (att hålla ihop 

familjen) från deras sida? 

11. Hur ser du själv på att ingå i nära relationer? Jag syftar här på en kärleksrelation med 

pojk- eller flickvän. Är det något som du skulle kunna tänka dig att ha? Skulle du kunna 

tänka dig att bli sambo, gifta dig och/eller skaffa barn – nu eller senare i livet?  

12. Hur har din syn på kärleksrelationer (sambo, pojk/flickvän, fru/make) påverkats av att 

dina föräldrar separerade? I vilken grad tror du att du har påverkats? 

13. Kan du berätta lite om hur ditt liv ser ut idag? T ex, arbetar du? Lever du ensam eller 

tillsammans med någon? Hur ser boende situationen ut? Barn? 
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Bilaga 2: Informationsbrev 

 
Hej och tack för att du valt att ställa upp i denna intervju! 

 

Jag heter Annie Hultman och läser just nu Sociologi III vid Högskolan i Kristianstad. Min 

uppgift just nu är att skriva en självständig uppsats under ett självvalt tema. Det tema jag har 

valt är Unga vuxna skilsmässobarns syn på relationer.  

 

Praktisk information: 

Intervjun består i grunden av 13 frågor, några kortare och några längre. Du finner frågorna i det 

bifogade dokumentet. Frågorna ligger i två olika filformat då jag inte vet vilket format just din 

dator stödjer, öppna det som passar dig – det är samma frågor i båda dokumenten.  

 

Min önskan är att du svarar på frågorna, antingen direkt i dokumentet eller i ett vanligt mail 

som du sedan skickar till mig. När du skickat in dina svar lovar jag att hantera dem skyndsamt 

och återkomma till dig om det är något jag undrar över.  

 

Du skickar de färdiga svaren till: annie.hultman@live.se 

 

Dina rättigheter och mina skyldigheter: 

Svaren och det du skrivit till mig kommer att hanteras helt konfidentiellt. Detta innebär att jag 

garanterar att din identitet inte kommer att gå att koppla till den färdiga texten. Jag kommer att 

ge dig, och de andra jag intervjuar, fiktiva namn och dina kontaktuppgifter kommer inte att 

publiceras eller lämnas ut till någon annan än till mig själv. När uppsatsen är klar kommer all 

information kring din intervju (dvs. dina svar) att omedelbart raderas. 

 

Som jag nämnt tidigare består intervjun av 13 frågor, men du har all rätt att hoppa över någon 

fråga om du inte vill svara på denna. På samma sätt har du all rätt att neka till svar vid 

eventuella följdfrågor från mig. 

 

Har du några frågor?  Tveka inte att höra av dig! 

 

Än en gång mitt varmaste tack för ditt deltagande! 

/Annie Hultman  
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