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Abstract  

The purpose of this study is to research the subjective thoughts on marriage, divorce and the 

impact on adult children with divorced parents. A total of six interviews were conducted, the 

sample consisted of women and men aged 18-26 residing in Stockholm, Sweden. The result 

of the study showed that adult children with divorced parents had a relative positive attitude 

towards marriage. Adult children of divorce often held a fear that their future marriage would 

also result in divorce due to similar reasons as their parents. The main reasons behind the 

parents divorce was because the fathers were either cheating or demonstrated irresponsible 

behavior. This itself had affected children with divorced parents’ relationships towards the 

father. Which is a result of conflicts within the family unit prior to the divorce. After the 

divorce, the relationship between young adult children of divorce and one of the parents often 

tended to grow stronger. The child with divorced parents created a close relationship to one 

of the parents to fill the gap that is lacking in terms of the absence of the other parent. The 

parents’ divorce had affected the adult children because they themselves put demands on 

their future relations and also future partners. A summary of the study is that the majority of 

the respondents’ experiences were that they gained a stronger relationship with one parent but 

not the other. This is due to the fact that the other parent no longer possessed an important 

role in the family as previously and could therefore not affect relations as before. 
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Sammanfattning 

 Syftet med denna studie är att studera de subjektiva tankarna kring äktenskap, skilsmässa 

samt påverkningsgraden av föräldrarnas skilsmässa hos vuxna skilsmässobarn.  Det utfördes 

sex kvalitativa intervjuer med fyra kvinnor och tre män, i åldrarna 18-26 som alla var bosatta 

i Stockholm. Studien visade att vuxna skilsmässobarn har en relativ positiv inställning till 

äktenskap men att de har en rädsla för att deras framtida äktenskap skall resulteras med 

skilsmässa lik föräldrarnas äktenskap. Den främsta orsaken till föräldrarnas skilsmässa 

berodde på att pappan antigen var otrogen eller ansvarslös, detta har påverkat 

skilsmässobarnens relation till pappan. Efter skilsmässan har relationen mellan  vuxna 

skilsmässobarnen och den ena föräldern blivit allt starkare då skilsmässobarnet skapar en nära 

relation till föräldern för att ersätta och fylla den lucka som saknas i form av avsaknad av den 

andra föräldern. Föräldrarnas skilsmässa har påverkat vuxna skilsmässobarnen genom att de 

själva sätter krav på sina egna framtida relationer och partners. En summering av studien 

påvisar att majoriteten av respondenterna upplever att de har fått en starkare relation till ena 

förälderns och inte den andra. Vilket beror på den andra föräldern inte längre har en viktig 

roll i familjen så som tidigare och kan därmed inte påverka relationerna som innan. 

Nyckelord; Äktenskap, Skilsmässa, Skilsmässobarn, Relationer, Tillit,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Populärvetenskaplig sammanfattning 

Denna studie behandlar vuxna skilsmässobarns tankar kring äktenskap och hur pass de har 

påverkats av föräldrarnas skilsmässa, studien utfördes genom sex kvalitativa intervjuer med 

respondenter mellan 18-26 år i Stockholmsområdet. Intervjuerna var likt ett samtal med 

underfrågor som var baserade på studiens syfte och frågeställningar. Tidigare forskningarna 

som användes är utförda av internationella forskare som forskat kring ämnet. Teorierna är 

baserade på barnets uppväxt och hur den sociala miljön påverkar inlärningen av normer och 

hur detta sedan sätter sin grund i relationen till de närmaste människorna i sin omgivning.  

Resultatet visade sig att respondenterna har en positiv inställning till äktenskap och att 

föräldrarnas skilsmässa inte påverkat de i större grad dock finns det en viss osäkerhet till 

framtida relationer, detta yttrar sig genom att skilsmässobarnen ställer mer krav på framtida 

partners i form av att de ska inneha en personlighet olik den föräldern som orsakade 

skilsmässan. Vidare så visade det sig att det var främst pappan genom otrohet och 

ansvarslöshet som orsakade skilsmässan. Efter skilsmässan bodde skilsmässobarnen 

tillsammans med mamman och detta resulterades med att de vuxna skilsmässobarnen skapat 

en starkare relation till mamman och familjen i helhet för att överlappa pappans saknad. 

Studiens resultat kan användas som stöd till tidigare forskningarna som gjort inom ämnet, 

utöver det har studien bidragit med resultatet för relationen mellan barn och föräldrar efter 

skilsmässan vilket är bristfälligt inom svensk forskning. Arbetet i sig har en viktig roll inom 

forskningen i det mån att den bidrar med ett nytt perspektiv och generar ett nytt tema som kan 

vara grund till framtida forskning och det är hur skilsmässor ses i andra kulturer. Det som 

påverkar skilsmässoantalet samt synen kring skilsmässa är starkt relaterad till synen på 

kvinnan och dess status i jämförelse med män samt hur väl utvecklat staten är. I takt med 

välfärdsstaten höjdes kvinnans delaktighet i samhället och deras självständighet vilket 

resulterades med att skilsmässor ökade. Skilsmässor i sig är präglad av relationen mellan 

struktur och aktör.  

 

 

 

 

 

 



 
 

Förord 

Ett tack till handledaren Tove Sohlberg som har genom sitt vägledande, hjälp samt 

uppmuntran motiverat till studien under hela forskningens gång. Ett stort tack går till de 

intervjupersonerna som generöst deltog i studien och utan tvekan delade med sig av sina erfarenheter 

kring sina föräldrars skilsmässa och hur de själva har blivit påverkade, detta har varit en grund till 

hela studien som slutligen resulterades med denna uppsats. Sist men inte minst går ett tack till 

examinatorn Paul Fuehrer för det rättvisa bedömandet av uppsatsen. Under studiens gång har 

forskningsprocessen mestadels varit likvärdigt fördelad mellan oss författare, dock ansvarade Dilan 

för teori avsnittet och Zin för tidigare forskning samt fördelades de sex kvalitativa intervjuerna jämt 

mellan oss. 

 

Södertörns Högskola, december 2016 

Zin Kizilkaya & Dilan Özturk 
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1.0 Inledning 
Sedan början av 1900-talet har antalet skilsmässor i Sverige ökat markant och idag lever nära 

en halv miljon barn med skilda föräldrar.  

Sociala relationer skapas på basis av en relation mellan struktur och aktör. Durkheim 

(1983:66) menar att samhällsstrukturen är påtvingande och att den består av uppsättningar av 

social fakta som i sin tur ligger till grund för allt mänskligt handlande. De olika sociala fakta 

visar hur människors handlingsval styrs och utformas utifrån de sociala mönster som 

innesluter oss. När samhället blev mer moderniserat skedde en övergång från en mekanisk till 

en organisatorisk samanhållning. Nu låg fokus på individen och inte kollektivet som helhet. 

Detta skapade en självständighet i takt med samhällsutvecklingen som ledde till ensamhet. En 

av de främsta följderna som detta resulterades i, var enligt Durkheim, skilsmässor.  

Idag har Sverige en hög andel skilsmässor till skillnad från förr. (Statistiska Centralbyrån, 

2007). Barn eller unga vuxna vars föräldrar är skilda växer upp med en annan typ av socialt 

mönster och relationer till föräldrar och omgivning vilket i tur kan leda till att barnets 

värderingar, beteendemönster och tankar kring relationer som äktenskap kan påverkas. Vuxna 

personer som upplever föräldrarnas skilsmässa som barn tenderar att inte själva vilja inleda 

nära relationer de har en rädsla och brist på tillit. Dessutom är relationen mellan barn och 

föräldrar efter skilsmässan viktig då detta lägger en grunden för barnets framtida relationer 

(King, 2002:642). Den nationella forskningen är bristfällig när det gäller hur relationen till 

föräldrar är efter skilsmässan, därför är detta valts att undersökas.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att få en ökad förståelse för individens egna subjektiva tankar 

kring äktenskap samt deras beteendemönster när de själva har haft föräldrar som är skilda. 

Grundintresset ligger i att undersöka om dessa individers tankar kring äktenskap har 

påverkats av föräldrarnas skilsmässa. 

De frågeställningar som skall behandlas i denna uppsats är:  

 Vilken syn på äktenskap har unga vuxna vars föräldrar är skilda? 

 Hur har föräldrarnas skilsmässa påverkat unga vuxnas relation till en partner? 

 Hur ser relationen till föräldrarna ut efter skilsmässan? 



 
 

1.2 Avgränsning 
För att avgränsa urvalramen består urvalet av personer som är bosatta i Stockholmsområdet. 

Det var också ett krav att respondenterna skulle vara ogifta och mellan åldrarna 18-26. 

Informanterna har bestått av både män och kvinnor, inget fokus har lagts på könsaspekten.   

1.3 Bakgrund 
I början av 1900-talet var det enbart högt uppsatta människor som hade rätten att skilja sig, i 

takt med en ökad utjämning mellan inkomst ökade antalet skilsmässor bland olika klasser. 

Under 1960 talet skedde en radikal förändring, nu var den tillskillnad från höginkomsttagare 

människor från de lägre klasserna som skilde sig mest.  

I början av 1900-talet var antalet skilsmässor långt under 5000 per år, detta fortsatte tills 1920 

då skilsmässorna ökade med ca 3000 per år. Mellan åren 1991 och 2009 har antalet 

skilsmässor dock varit beständiga och legat mellan 20 000 och 22 528. Under år 2009 

upplöstes ca 22 211 äktenskap vilket är en ökning på 4 procent i jämförelse med året innan. 

Hälften av alla skilsmässorna under år 2009 var äktenskap som skedde under 2000 talet men 

att det sker en vigsel och skilsmässa samma år är dock inte vanligt i Sverige.  

Skilsmässa i relation till antalet barn per hushåll har genomgått en förändring sedan 1980 och 

2009. Skilsmässa för de par som inte hade barn har ökat med ca 10.6 procent från 1980 till 

2009. För de par som hade 1 barn skedde en minskning på antalet skilsmässor med ca 6.2 

procent. En minskning på antalet skilsmässa med ca 5,7 procent skedde för de par som hade 2 

barn. En liten ökning på 0,2 procent för antalet skilsmässor för de par som har 3 barn skedde 

under åren. Den största ökningen mellan 1980 och 2009 ligger på 80 procent för de par som 

har 4 barn.  

Äktenskapens varaktighet har minskat med ca 24,7 procent mellan åren 1978 och 2009 och  i 

samtida Sverige är det över en halv miljon barn vars föräldrar är skilda (Statistiska 

centralbyrån, 2007). Under år 2012 var det en fjärdedel av alla par som levde separat detta 

innebär att 480 000 barn lever i familjekonstellation där föräldrarna är skilda.  

Vad som bidragit med ökat antal skilsmässor i Sverige har olika orsaker, det första är 

välfärdens expansion på 1940 och 1960 talet, där välfärden medförde stora förändringar både 

samhällsnivå och på individnivå. I takt med välfärden ökade skilsmässofrekvensen i Sverige 

då bland annat kvinnor blev som förvärvsarbetande. Detta gav kvinnorna större 

självständighet. De samhälleliga attityderna och normerna kring äktenskap, familj och 

sexualitet förändrades. Alltså var orsaken till den ökade skilsmässofrekvensen beroende av 



 
 

kvinnornas egen ekonomi, den sociala tryggheten och öppenheten mot det individuella 

självbestämmandet. Välfärdssamhället bidrog till att synen på familjen ändrades och olika 

familjeförhållanden än kärnfamiljen blev allt mer socialt accepterat i den samhälleliga 

kontexten (Ahrne m.fl. 2008:124). En tredje orsak är den lagändring som trädde i kraft år 

1974 i Sverige, vilket ledde till att det var det år som flest par skilde sig mellan år 1901 till 

2011. Den nya lagen innebär att de par som ansökt om skilsmässa kunde skilja sig snabbare 

än tidigare, det blev en ändring av betänketiden för skilsmässor. Detta främjade och skapade 

större möjlighet för par att skiljas. 

1.4 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen kommer att följa en viss disposition, efter detta avsnitt skall det redogöras för 

tidigare forskning kring ämnet.  Därefter kommer den teoretiska referensramen där lämpliga 

teorier och dess begrepp redogörs. Det följande metod avsnittet beskriver 

forskningsprocessen. I avsnittet resultat införs intervjuerna som har blivit kodade utifrån olika 

teman. I analysen skall teorierna och tidigare forskningen i samspel med det empiriska 

materialet analyseras. Slutligen diskuteras studien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.0 Tidigare forskning 
I detta avsnitt redogörs det för tidigare forskning med syfte att få en större inblick i 

skilsmässa och dess effekter. Tidigare forskning är primärt baserad på internationella studier 

då de nationella studierna är bristfälliga. 

2.1 Skilsmässobarnens syn på äktenskap 

 
Gällande att upprepa föräldrarnas handlingsmönster visar flera studier att just skilsmässa är 

ett sådant beteende som tenderar att gå i generationer. I en undersökning som utfördes i 

Italien om familjeförhållanden, var syftet att undersöka huruvida skilsmässobarn vill ingå i ett 

äktenskap. Forskarna Scabini och Cigoli menade att fler kvinnor än män kan i framtiden se 

sig själva att ingå i ett äktenskap eller att ha ett långvarigt förhållande. Männen söker ett 

stabilt förhållande men är samtidigt tveksamma då de har en rädsla att ingå i långa relationer 

och familjebildning. Forskarna menade att männen får ofta en tanke med risken att upprepa 

faderns misstag i sina äktenskap och därför avstår från äktenskap (Scabini & Cigoli. 

2004:219). Individer vars föräldrar är skilda är rädda för äktenskap, orsaken till detta är enligt 

den turkiska forskaren Duran -Aydintug att individerna antar att de kommer att ha ett 

beteende som inte är önskvärt och som vidare kommer att resultera i skilsmässa likt 

föräldrarnas äktenskap. Barn vars föräldrar byter partner ett gånger påverkar barnets egen 

attityd till dess egen potential att kunna ha en långvarig relation (Duran-Aydintug, 1997:71).  

Orsaken till att många äktenskap ingångna av skilsmässobarn tenderar att resulteras i 

skilsmässa är relaterad till bristen av tillit hos en partner. I en amerikansk studie som utfördes 

av Johnston och Thomas visar att skilsmässobarnen hade svårare att känna tillit till en partner 

tillskillnad från individer som har gifta föräldrar. Forskarnas tes blev att vuxna 

skilsmässobarn väljer att helst inte ingå i relationer, då de innehar en känsla av rädsla, brist på 

tillit och avisande av partner (Johnston & Thomas: 1996:387–390).  

2.2 Skilsmässobarnens relation till partner  

 
Föräldrars relation är den första relationen som barn bekantar sig med, detta kräver att 

föräldrars relation är stabil och fungerande för att barnet ska få en bra uppfattning av 

relationer så som äktenskap. Vuxna skilsmässobarn som inte ser sina föräldrar som positiva 

förebilder tenderar att avsluta sitt eget äktenskap då de anser att föräldrarna inte har fullföljt 

sin relation inom äktenskapet och därmed blivit påverkade av det. Forskaren Paul Amato 

menar att barnen anser att föräldrarna brustit när det gäller rollen som man och hustru och 



 
 

detta sätter sin grund för hur barnen själva agerar i framtida relationer, detta kallar Amato för 

ett ”Dyadiskt beteende ”. Skilsmässobarnen får under sin barndom inte de kunskaper och 

attityder som i framtiden ska främja praktiskt fungerande äktenskapliga relationer vilket gör 

att barnen inte riktigt har en positiv syn på äktenskap. Vidare menar Amato att 

skilsmässobarn har en större benägenhet att inte utveckla tillit till andra och har en bristande 

förmåga att kunna öppna upp sig för sin partner vilket leder till spänningar i förhållandet. 

Föräldrars skilsmässa som inträffar när barnen är små gör det svårt för barnen att lära sig ett 

lämpligt dyadiskt beteende (Amato, 1996:628–631).   

Hur vida föräldrars äktenskap verkligen påverkar barnets framtida relationer har diskuteras av 

många forskare och en del menar att denna kausalitet är uppenbar medan forskare som 

Valerie King strikt är emot detta. King menar att föräldrars skilsmässa inte påverkar barnets 

relation till en annan partner medan däremot relationen mellan tonårsbarn och föräldrar har 

en påverkan för barnets senare relationer och känslan av tillit. Alltså är det inte relationen 

mellan föräldrar som är betydelsefull enligt King, utan det är relationen mellan barn och 

föräldrar som är grunden för barnets framtida relationer (King. 2002:242–246). Kings tes får 

stöd av den undersökning som utfördes i Kalifornien av forskarna Judith Wallerstein och 

Joan Kelly, de menar att individer som har ett lyckligt kärleksförhållande har antingen 

kontakt med en eller båda av sina föräldrar (Amato, 2003:334). Om relationen mellan barn 

och föräldrar är någorlunda bra har barnen en större benägenhet att bilda familj, men de 

äktenskap som skilsmässobarnen ingår i är oftast instabila. De svenska forskarna Bernhardt 

och Gähler menar att utöver relationen mellan föräldrar och barn, måste man förstå 

innebörden av skilsmässa för barnen och därmed kan skilsmässan i sig inte ignoreras. Vidare 

hävdar forskarna att en skilsmässa som inträffar under barnets uppväxt ökar därmed en risk 

för familjesplittring i framtida relationer (Bernhardt, & Gähler, 2003:20–21).  

  

Att få ett äktenskap att fungera för vuxna skilsmässobarn är inom en given ram och det är 

föräldrarnas relation som är motivet till det. Studien som realiserades av forskaren Mahl visar 

att i ett förhållande finns det tre olika relationsmönster som vuxna skilsmässobarn tenderar att 

efterfölja, dessa mönster benämner Mahl som: ”Modeling”, ”Struggling” och 

”Reconciling”.  De individer som har beteendemönstret modeling har i sina relationer 

föräldrarna som förebilder, detta tenderar leda till att förhållandet bryts upp, på grund av 

liknande problem som orsakade till föräldrarnas skilsmässa. Struggling är ett 

beteendemönster då individen i relationen direkt kan tala med sin partner om svårigheterna 



 
 

som hen känner i förhållandet, också detta kopplar de till det förhållande som föräldrarna 

hade. Tillskillnad från modeling är individerna klart medvetna att föräldrarnas relation har 

påverkat dem. Slutligen menade Mahl att individer som uppvisar mönstret reconciling ser 

föräldrarnas relation och skilsmässa som erfarenhet och försöker då att se det som en lärdom. 

Detta bidrar till att de i egna relationer eftersträvar att frambringa allt som saknades i den 

egna familjen. I relationer är de flesta skilsmässobarn medvetna om olika ”varningstecken” 

som skulle kunna leda till problem i relationen, dessa varningstecken är en erfarenhet som 

troligtvis fanns i föräldrarnas förhållande. 

 

 Har föräldrar till vuxna skilsmässobarn dock gift om sig, är detta positivt för 

skilsmässobarnen. Förälderns nya äktenskap ses som en positiv modell som de kan jämföra 

med det tidigare äktenskapet mellan föräldrarna, detta påverkar således barnets relation till 

den egna partnern. Om en individ har reconcilig som beteendemönster till skillnad från 

individer med de andra beteendemönstren lyckas de förena och identifiera olika typer av 

relationer och vidare identifiera de bra egenskaper som de subjektivt har associerat med 

lyckade relationer (Mahl.2001:89).  

 

2.3 Relationen mellan barn och förälder efter skilsmässa 
 

Relationen mellan barn och föräldrar är inte alltid detsamma efter skilsmässa, barnens ideala 

familjebild krossas och när de blir unga vuxna finns en tendens att den bilden kvarstår. Efter 

en skilsmässa kan tilliten mellan barn till föräldrar förbytas, ju mindre tid som barnen 

tillbringar tillsammans med föräldrarna påverkas relationen och tilliten, till föräldrarna 

negativt (King, 2002:642–656). Detta kan relateras till unga vuxnas mistande av det egna 

subjektiva känslan av att ingå i en familj (Cartwright, 2006:125–143) 

Enligt Mahl finns det unga vuxna skilsmässobarn som har en trygg anknytningsstil efter 

föräldrars skilsmässa, dessa individer kommer från familjer där föräldrarna har kunnat 

upprätta en vänskaplig relation till varandra och därmed givit barnen stöd under processen. 

Dessa individer har en större tendens att känna tillit till andra och har också lättare att hitta 

partners, till skillnad från individer som har en otrygg anknytning. Dessa skilsmässobarn har 

föräldrar som har haft en konfliktfylld relation till sin partner både före och efter skilsmässan 

som har lett till att barnet fått en otrygg anknytningsstil. Orsaken till detta är att just de 



 
 

skilsmässobarnen inte fått tillräckligt med stöd från föräldrarna och har vidare svårt att känna 

tillit och upprätta egna relationer till en partner (Mahl, 2001:93).  

 

Det finns många fördomar om att skilsmässobarn alltid mår sämre då föräldrars skilsmässa 

kan påverka dem psykiskt och därmed begränsa deras samspel med omgivningen men enligt 

Öberg & Öberg så finns det inget som bevisar att barnen blir missanpassade i det sociala 

livet. Men för barnets bästa skulle föräldrarna kunna underlätta skilsmässoprocessen för 

barnen, genom att ha en gemensam vårdnad. Detta skulle vara bra för barnets välmående och 

relationen mellan barnet och föräldrarna. Om det tvärtom skulle beslutas att enbart en 

förälder ska ha vårdnaden för barnet skulle detta leda till att relationen till den andra föräldern 

blir försämrad. När barns relation till föräldrar bestäms av vårdanden kan det bli  ändringar av 

ansvarområden och detta kan leda till att barn får för mycket ansvar då det exempelvis i ett 

växelboende mellan föräldrar uppkommer nya regler och nya ansvarstaganden (Öberg & 

Öberg, 2004:89). Det kan också handla om påfrestningar som nytt boende eller byte av skola, 

detta bidrar till en otrygghet hos individerna (Jewett, 1994:43).  Ett växelvis boende kan 

också upplevas som jobbigt av skilsmässobarn , då de kan få en känsla av att vara en ”sak” 

som lämnas över till den andra föräldern (Alfvén & Hofsten, 2004:15). 

  

Noah Orderberg utförde en studie som resulterade i att barnets ålder vid skilsmässan har en 

inverkan på framtida relationer, ju yngre barnet är då skilsmässan inträffar skapar detta stora 

hinder för barnet att ha en ömsesidig relation till en partner. Detta kan relateras till barns 

okunnighet inför att hantera och skapa en förståelse för en skilsmässa (Oderberg, 1986:103). 

Skilsmässa som inträffar innan barnet fyllt fem år påverkades inte av skilsmässan då de inte 

minns familjerelationerna från tiden innan. (Duran-Aydintug, 1997:71).  

Det har bedrivits forskning kring ämnet tidigare, och från olika discipliner som sociologer, 

psykologer och socialpsykologer. En sammanfattning av de tidigare forskningar som tagits 

upp i detta kapitel påvisar att föräldrars skilsmässa påverkar barnen på längre sikt. De unga 

vuxna påverkas i relation till förhållandet mellan föräldrarna samt i närarelationer med 

partners till skillnad från de individer som har gifta föräldrar. Detta påverkar i sin tur vilken 

syn de har på äktenskap, det som lägger grunden för synen på äktenskap är föräldrarnas 

förhållande till varandra både innan och efter skilsmässan. Barndomen har en betydelse 

genom hela livet. Ett barn som har en positiv erfarenhet av relationen och samspelet mellan 



 
 

föräldrarna, tenderar att medföra denna förmåga till ett mer positivt samspel med andra 

människor och relationer i framtiden (Statens folkhälsoinstitut Målområde 3).  

Vad gäller relationen mellan barn och föräldrar efter skilsmässa är forskningen något 

bristfälligt varför denna studie avser att bidra med till det nationella kunskapsläget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.0 Teoretiska utgångspunkter  
I detta avsnitt redovisas teorier som förväntas bidra med förklaring till studiens resultat. Valet 

av teorier är baserad på relevans för ämnet och teorier och teoretiker är både psykologer samt 

sociologer.  

3.1 Socialisationsprocessen. 
Individen tillskriver och infogar normer och värderingar som förekommer i omvärlden och 

denna socialisationsprocess börjar redan när människan föds (Stier: 2009:25, Giddens, 

2003:33). Processen baseras på de förväntningar, villkor och beteendenormer, som 

människorna i omgivningen förväntas att individen ska efterfölja. Individens socialisation är i 

ständig utveckling, där människans beteendemönster blir allt mer fortlöpande och detta sker 

via det sociala samspel som människan integreras med i olika förhållanden. Detta bidrar till 

att individens anpassning till omgivningen bli mer omfattande inom vissa sociala kontexter 

(Giddens, 2003:40).  

Det viktigaste inom socialisationsprocessen för människan är relationen mellan individ och 

föräldrar. Skolan som miljö och vänners värderingar och beteende blir allt viktigare för 

individen genom åren, då detta är främjande för integrering och anpassning. Det förekommer 

två typer av socialisation, den Primära och Sekundära. Den primära socialisationen betonar 

en känslomässig intimitet, detta handlar då om relationen mellan föräldrar och barn. I denna 

stadie lär sig barnet att införliva olika värderingar, beteenden etc. utifrån föräldrarnas 

uppfattningar. Den sekundära socialisationen är inte lika viktigt som den primära då det inte 

bygger på en känslomässig relation utan handlar om förhållandet mellan individ och de som 

individen anser vara utomstående, dessa människor kan vara kompisar (Olsson & Olsson, 

2007:95). 

3.2 Sociala inlärningsteorin. 
Den sociala inlärningsteorin handlar om hur barn tillägnar sig olika beteenden utifrån 

observationer från omgivningen för att sedan efterlikna och införliva de i det egna 

handlingarna. De viktigaste komponenterna i denna process är föräldrarna och mer specifikt 

förhållandet mellan barn och föräldrar. Då föräldrarna är de närmaste till barnet är det först 

deras beteenden som barnet härmar. Föräldrarnas beteende är viktigt på det sätt att det kan 

både främja eller hindra barnet att lära sig ett lämpligt beteende i vissa angivna situationer. 

Om en förälder exempelvis är i en konfliktsituation och inte kan hantera situationen 

tillräckligt blir detta som ett hinder för barnet att lära sig konflikthantering. Alltså blir 



 
 

förälderns bristfälliga handlingar grunden för barnets agerande i framtiden vid en upprepad 

situation (Bandura, 1977:21-22). 

Barn som under sin uppväxttid har en konfliktfylld relation mellan föräldrarna och 

omgivningen , påverkas av detta och intar då ett opassande beteenden som i framtiden kan 

resulteras med relationer och beteendemönster som fanns under individens uppväxt 

(Westervalt  & Vandenberg, 1997:923). 

Vilken effekt föräldrars skilsmässa har på individen speglas när det vuxna skilsmässobarnet 

själv söker nära relationer med andra människor som exempelvis en partner. Föräldrar som 

har ett gemensamt boende är ”förebilder” för barnet, det handlar om allt från rollen som man 

och hustru till konflikthantering. Barn som saknar förebilder har då en tendens att senare i 

livet att avsluta sin relation till partner vid problem, allt efter vad individen har lärt sig ifrån 

föräldrarnas relation (Wallerstein: 2003 i Amato. 2003:332). 

Individer som ser sina föräldrar som förebilder dock där föräldrarna har ett olämpligt 

beteende, leder till att skilsmässobarnen får en rädsla för äktenskap och har antaganden att de 

själva tenderar att skilja sig i framtiden. (Wallerstein: 2003 i Amato, 2003:333 ). 

3.3 Anknytningsteorin 
Anknytningsteorin fokuserar på barnets relation till föräldrarna. Barn är biologiskt inställda 

när det gäller relation till yttervärlden och kan därmed utveckla olika beteendemönster i 

relation till olika miljöer. I samband med detta skapar barnet en nära relation till den person 

som tar hand om barnet och som skulle kunna hjälpa barnet med att lära sig olika beteenden. 

Detta kallar Bowlby för ”Anknytningsbeteende”, begreppet associeras med den person som 

barnet uppfattar som förebild alltså den person som skulle kunna handskas bättre i olika 

situationer. Anknytningsbeteendet som barnet hunnit utveckla under barndomen, belyses när 

barnet själv utsätts för en situation som barnet är främmade inför som exempelvis vid 

sjukdomar eller en separation.  Då förväntar barnet sig att föräldrarna eller den person som 

barnet har utvecklat en anknytning till ska ge stöd under den svåra situationen. (Bowlby, 

1989:134-135). 

Anknytningsbeteendet utvecklas under barndomen men uppenbaras i vuxenålder och kan 

observeras under hela livets gång. När barnet är yngre sker det en anknytning till föräldrar 

och i vuxen ålder expanderas denna anknytning och en tredje part inkluderas, som 

exempelvis av heterosexuell natur. Denna typ av anknytning till föräldrar ger barnet känsla av 



 
 

trygghet och vilja att fortsätta relationen till föräldrarna både före och efter skilsmässa 

exempelvis. (Bowlby, 1989:141-143).  

Föräldrarnas roll inom anknytningsteorin är betydelsefull då den bidrar till barnets utveckling 

i det mån föräldrarna utgör en trygg bas. Det anknytningsmönster som ett barn utvecklar är 

djupt präglat av det sätt som föräldrar behandlar barnet. Därmed utvecklar Bowlby tre olika 

perspektiv inom anknytningsmönster; ett tryggt, ett ängsligt motvilligt och ett ängsligt 

undvikande – beteendemönster. Vid ett tryggt anknytningsmönster har barnet ett stor tillit till 

föräldrar och litar därmed på att föräldrarna kommer att närvara vid behov. Detta leder till att 

barnet lockas till att utforska världen, som är ett resultat av att föräldrarna varit vid barnets 

sida från tidig ålder. Vid ängsligt motvilligt anknytningsmönster känner barnet en viss 

osäkerhet till föräldrarnas närhet i olika situationer och vid behov. Denna sorts osäkerhet 

leder till att barnet ibland får separationsångest och är tillbakadragen när de utforskar världen.  

Orsaken till att barnet utvecklar ett ängsligt motvilligt anknytningsmönster är att föräldrarna 

sällan har närvarat vid behov. Slutligen leder beteendemönstret, ängsligt undvikande till att 

barnet har en misstro till föräldrarna och tror att hen inte ska få omsorg istället blir bortstött.  

Denna typ av tanke är relaterad till att föräldrarna har avvisat barnet när hen har varit i behov 

av föräldrarna (Bowlby, 1989:148-150). 

Det anknytningsmönster som barnet utvecklar vid tidig ålder har en tendens att finnas kvar vid 

senare vuxenliv. Anknytningsbeteendet är beroende av föräldrarnas relation till barnet under 

de viktiga tre första åren. Om föräldrarna behandlar barnet annorlunda efter dessa tre år finns 

det en tendens till att beteendemönstret ändras. (Bowlby, 1989:152).   

3.3.1 Anknytning i relation till föräldrars skilsmässa 
Bowlby har också studerat anknytning i relation till olika stress skapande livshändelser som 

exempelvis skilsmässa. Bowlby menar att de situationer som barn upplevt och erfarit under 

sin barndom är relaterad till att barnen övergår från en trygghet i vardagen mot en otrygg 

vardag i vuxen ålder. En viktig hörnsten i teorin är att de anknytningsrelaterade förväntningar 

som barnet har gentemot föräldrar, är tillgängliga för omändringar. Speciellt när det har skett 

förändringar i tillgängligheten samt strukturen hos de personer eller system som barnen från 

början hade anknytning till (Bowlby,1989:155). 

 



 
 

4.0 Data och Metod 
I detta avsnitt beskrivs de data som ligger till grund för studien samt valet av metod. Slutligen 

diskuteras även de forskningsetiska kraven och studiens giltighet.  

4.1 Val av undersökningsmetod 
Inom den kvalitativa metoden ligger tonvikten på sociala mönster och därför är 

respondenternas subjektiva tankar och erfarenheter ytterst viktiga. Genom den kvalitativa 

ansatsen får man en större förståelse för ett fenomen (Trost, 2010:44), därför har vi valt att 

utföra intervjuer. Fördelen med intervjuer är att respondenterna talar om sina egna 

erfarenheter i form av sina subjektiva tankar som är i syfte för denna uppsats. Detta påverkar 

resultatet och studien i sin helhet genom att det ökar studiens giltighet. Nackdelen med 

intervjuer som kan påverka resultatet, är urvalet. Generellt är kvalitativa studier begränsade i 

urvalet vilket i längden kan påverka hur pass studien går att generalisera till populationen.  

Denna nackdel fanns i medvetet, dock var metoden lämpligast till syftet. Generellt är tidigare 

forskningar också baserade mindre urval men är ett bidrag för forskningen, vilket är likgiltigt 

med denna studie.  

 

Det finns olika typer av intervjuer i den kvalitativa forskningsmetoden, den intervjuguide 

som användes i denna uppsats var semistrukturerade och tematisk öppna. Det förekom stora 

övergripande frågor i följd av underfrågor som tematiskt hade indelats utifrån uppsatsens 

frågeställningar. Intervjuerna var snarare likt ett samtal och mer öppen då respondenterna inte 

var bundna till strikta frågor.  

4.2 Urval  
Som tidigare nämnts består urvalet av ogifta kvinnor och män från Stockholm mellan 

åldrarna 18-26. Initialt var respondenterna tänkta att rekryteras via olika nätverksgrupper 

bland annat via Facebook men då de svarande inte uppfyllde de kriterier som ställts användes 

istället ett bekvämlighetsurval som sedan övergick till ett snöbollsurval. Processen påbörjades 

med att det togs kontakt med bekanta som vidare skulle rekommendera respondenter till 

studien. Det var viktigt att en bekant inte skulle rekommendera alla respondenter då det finns 

en risk att man har ett gemensamt nätverk med dessa respondenter. Så flera personer fick 

rekommendera respondenter för att minimera risken för bekantskap med respondenterna, då 

detta möjligtvis skulle led till bortfall av vissa intervjufrågor. Urvalet till studien kom 

slutligen att bestå av totalt sex antal personer som är vuxna skilsmässobarn, det bestod av 4 

kvinnor och 2 män.  



 
 

Nedan redovisas dessa respondenter: 

 

Namn Ålder  Kön  Civiltillstånd 

A 23  Kvinna  I samboskap 

B 22 Man Singel  

C 21  Kvinna I förhållande  

D 20  Kvinna Singel  

E 20 Man  Singel  

F 21 Kvinna  Singel  

 

Kravet för studien var att respondenterna skulle vara ogifta, dock är två av respondenterna (A 

& C) i nära relation till en partner, de följer fortfarande kravet men det intressanta ligger i 

svaren från intervjuerna där det på samma frågor förekommer motsatta svar från de som är i 

relation i jämförelsevis med de som är singel. Detta kommer att redogöras i kapitlet 

diskussion.  

4.3 Praktiskt genomförande 
Inledningsvis skapades det en intervjuguide. Intervjuguiden gjordes, som tidigare nämnts, 

utifrån två stora övergripande teman som baserades på uppsatsens frågeställningar. Innan de 

riktiga intervjuerna genomfördes, utfördes en pilot intervju. Efter pilot intervjun reflekterades 

det över intervjufrågornas ordning. Vissa frågor besvarades i oordning vilket inte bedömdes 

som något problem då det var en tematisk öppen intervju. Respondenterna hittades genom en 

bekvämlighets urval i samband med ett snöbollsurval. Innan intervjuerna informerades 

respondenterna angående forskningen och de etiska kraven som studien förhåller sig till, (mer 

om detta redogörs under rubriken Etik). Respondenterna fick själva välja tid och plats för 

intervjuerna utefter deras önskemål. Intervjuerna tog mellan 30 till 41 minuter vardera. 

Intervjuplatserna varierade mellan caféer, bibliotek och grupprum på ett universitet. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en ljudinspelare. Intervjuerna skedde med en 

respondent i taget. De totalt sex respondenter jämnfördelades mellan oss forskare. När 

intervjuerna var klara transkriberades de i sin helhet för att vidare kodas och tematiseras.  



 
 

 

4.4 Kodning och tematisering 

Efter att intervjuerna genomförts transkriberades materialet, för att sedan vidare kodas och 

tematiseras (Trost, 2010:49). Analysen av datamaterialet skedde alltså genom Kodning, vilket 

menas att man skapar ordning av datamaterialet genom att hitta nyckelord till materialet. 

Materialet skrevs ut för att senare kodas på bredden, d.v.s. det kodades styckvis för varje 

tema. Tanken var att ett ord skulle sammanfatta hela stycket som således skulle vara relaterad 

till teman och studiens syfte och frågeställningar. De nyckelorden skulle påvisa ett mönster i 

materialet som sedan ska ligga i grund för analysen. Efter den öppna kodningen gjordes en 

kodning på djupet, varje mening lästes och sorterades noggrant. De övergripande teman var  

Syn på äktenskap, syn på skilsmässa, relation till föräldrarna och till familjen innan och efter 

skilsmässa. Tematiseringen skedde genom att söka efter relationen mellan koderna (Trost, 

2010:50). När det hittades en relation mellan koderna så var det en grunden till resultatet och 

vidare analysen.  

4.5 Etik 
Under hela forskningsprocessen har det tagits hänsyn till de forskningsetiska principer som 

framförs av ”Vetenskapsrådet”. Nämligen: Informationskravet, Santyckeskravet, 

Nyttjandekravet samt Konfidentialitetskravet (Veteskapsrådet, 2016). Att följa de 

forskningsetiska principerna bidrar till att studien får en högre kvalité, det viktigaste är att 

man respekterar respondenternas integritet (Bryman:2011:139). 

Informationskravet innebär att forskaren i förväg skall informera respondenten om den 

aktuella forskningens område och syfte, vidare ska forskaren tala om vilka villkor som 

föreligger i respondenternas deltagande i studien alltså att det handlar om frivilligt deltagande 

och att de får avbryta sin medverkan i studien.  

Samtyckeskravet gäller att respondenterna i undersökningen har själva den rätten att 

bestämma över sin medverkan i studien. Alltså bör alltid samtycke från respondenterna 

inhämtas, skulle en minderårig medverka i studien krävs målsmans tillstånd. 

Konfidentialitetskravet grundar på att de uppgifterna om ingående deltagare i undersökningen 

skall förvaras säkert så att ingen utomstående ska kunna ta del av personuppgifterna. 

Forskarna har under forskningsprocessen ytterst tystnadsplikt när det gäller personuppgifter.  



 
 

Nyttjandekravet betraktas som att de insamlade uppgifter samt empirisk material från 

respondenterna får endast användas för forskningssyfte. Det empiriska materialet får inte 

användas för kommersiellt bruk eller ett icke – vetenskapliga syften. 

Redan innan intervjuerna informerades respondenterna om vilket syfte studien hade och de 

fick även ta del av frågeställningarna som ligger i grund till uppsatsen. Respondenterna var 

medvetna om att de fick avbryta sin medverkan dock att detta skulle informeras innan 

intervjun så att en annan respondent kunde hittas. När respondenterna tillfrågades om en 

intervju efter att de fått veta uppsatsen syfte så inhämtades muntligt samtycke från dem för att 

kunna medverka i studien. Alla typer av uppgifter till respondenterna och själva intervjun 

som inspelades, förvarades säkert och anonymt så att ingen utomstående kan ta del av. Detta 

medförde en tystnadsplikt gentemot respondenterna som det togs hänsyn till. All typ av 

uppgifter från respondenterna användes i forskningssyfte, det har alltså varit grunden till 

denna uppsats resultat. 

4.6 Studiens giltighet  
Begrepp som Validitet och Reliabilitet är relaterade till studien giltighet. Mer detaljerat 

innebär validitet att man har studerat det som avsetts. Termen reliabilitet avser forskningens 

tillförlitlighet, alltså om forskningsprocessen är tillförlitlig. Nackdelen med dessa begrepp är 

att de inte passar in i en kvalitativ forskning utan enbart för den kvantitativa (Trost:2010:66). 

Dessa begrepp har översatts och blivit mer anpassade för en kvalitativ studie. I en kvalitativ 

studie används begreppen: Tillförlitlighet och Äktahet (Bryman:2011:353)  

Tillförlitlighet skapas exempelvis genom trovärdighet det vill säga hur pass acceptabel 

forskningen är för andra. Detta skapas genom att säkerställa att forskningen har utförts i 

enlighet med de regler som finns. Av vikt är också studiens pålitlighet; som förstärks genom 

att skapa en fullständig och en tillgänglig redovisning av alla delar i forskningsprocessen. 

(Bryman, 2011:355). Begreppen Rättvis bild, som innebär att forskningen är rättvis när det 

gäller framförandet av respondenternas åsikter, uppfattningar och erfarenheter kring ämnet 

(Bryman, 2011:356–357).  

I denna studie har det lagts fokus på både trovärdighet, pålitlighet och rättvis bild genom att 

ta hänsyn till de etiska kraven samt att det finns en relation mellan syfte och teorier Hela 

forskningsprocessen har också noga beskrivits. Varje intervju har transkriberats ordagrant 

och består alltså av respondenternas egna subjektiva ord.    

 



 
 

 

 

 5.0 Resultat och analys 
Under denna del kommer det insamlade empiriska materialet att redogöras för att senare 

kunna analyseras med hjälp utav de teoretiska utgångspunkterna samt tidigare forskningarna. 

Teorierna handlar främst om individens förhållningsätt till relationer utifrån uppväxten 

(Socialisationsprocessen), det som individen lärt sig (Sociala inlärningsteorin) slutligen hur 

individen skapar en relation till sina närmaste utifrån sina tidigare erfarenheter (Anknytning). 

Vidare ligger tidigare forskningar som grund till analys av resultatdelen. De huvudsakliga 

teman som forskarna presenterar sina forskningar är hur individen ser på äktenskap, vilken 

relation de har till partner utifrån föräldrarnas skilsmässa samt hur relationen ser ut mellan 

barn och föräldrar efter skilsmässa.  

 De empiriska materialet har tematiserats till tre olika teman; syn på äktenskap, syn på 

skilsmässa och relationen till föräldrarna både innan och efter skilsmässan. Syn på 

äktenskap kopplas ihop med Stiers och Giddens tolkning kring Socialisationsprocessen. Det 

andra temat; syn på skilsmässan skall relateras till den sociala inlärningsteorin från Albert 

Bandura. Slutligen det sista temat; relationen till föräldrarna både innan och efter 

skilsmässan skall analyseras med hjälp av anknytningsteorin från John Bowlby. Det 

empiriska materialet sammanställs utifrån sex stycken intervjuer, varav två  unga män och 

fyra kvinnor, i åldrarna 18-26. Utifrån Konfidentialitetskravet från Vetenskapsrådet så har 

respondenterna valt att vara anonyma samt namnges därför med A, B, C, D, E och F.  

5.1 Respondenternas syn på äktenskap 
Under intervjuns gång har definitionen kring äktenskaps diskuterats och definierats. Många 

utav respondenterna kan tänka sig att ingå i ett äktenskap och bilda en familj. En klarare 

definition av familj är enligt respondenterna när en individ delar sitt liv med någon annan för 

bygga upp ett band baserat på trygghet och tillit. Respondenterna förklarar äktenskap som ett 

bra och lyckligt förhållande mellan två personer. Den sista respondenten F har dock en annan 

tolkning på äktenskap, respondenten tänker framför allt på att det kan förekomma dåliga 

relationer också, istället för enbart bra relationer. Respondent F motiverade sig enligt nedan: 

“Jag tänker på bland annat relationer, men det är så mycket annat också när man hör ordet. Det kan 

ju vara familjer, bra relationer och dåliga relationer som jag tänker på. Men jag tänker framför allt 

hur ett bra äktenskap ska vara.” 



 
 

De gemensamma svar som respondenterna gav när det gäller deras subjektiva tankar och 

definition av äktenskap kan relateras till tidigare forskning som är utförd av Johnston och 

Thomas (1996), Amato (2003) samt Oderberg (1986). Den först nämnda forskningen menar 

att vuxna skilsmässobarn har svårare att känna tillit till partner och att dessa individer 

undviker att ingå i relationer då de har en rädsla att bli avvisade av partner. Respondenterna 

menar att de har en brist på tillit men kan tänka sig att ingå i en relation som dock är baserat 

på tillit.  

De som såg positivt på äktenskap och skulle tänka sig ingå i ett äktenskap i dagsläget var 

respondenter som var singla. Detta skiljer sig från exempelvis respondent A, som har varit 

sambo i två år och vill gifta sig men inte känner sig redo då det känns för tidigt. Respondent 

A motiverade sig med; 

”Det vill jag, men inte än. Jag har inga planer just, jag bor ju med min sambo två år tillbaka men just 

nu är det för tidigt.” 

 Medan de andra respondenterna, exempelvis respondent D förklarade sig med; 

  ”Det är ju min dröm, vill ha min egen familj. Jag har ju alltid velat ha det. 

Vidare framkommer det att respondent A och B:s båda föräldrar har gift om sig. Respondent 

A upplever att det har påverkat hennes syn på äktenskap då båda föräldrarna var nära att 

skilja sig igen med den nya partnern. Detta i sig har skapat en oro hos respondenten, då A inte 

har lika mycket tillit och viljan till ett äktenskap. Detta har skett även om A tror har en positiv 

inställning till äktenskap och har tror att det framtida äktenskapet kommer att funka bra. 

 

Respondent B ser däremot positivt till att föräldrarna gift om sig, B anser att speciellt 

mammans äktenskap var mer för B skull, det var en handling baserad på omtanke för sitt eget 

barn då mamman inte ville att B skulle växa upp utan far, utan ville skapa en familj oavsett 

de omständigheter som förekommer. Förutom de nämnda respondenterna enligt ovan så har 

de resterande respondenterna förutom C alltså, D, E och Fs enbart pappa gift om sig. Detta 

har inte påverkat deras syn på äktenskap. Respondent D menar i detta fall att man bör gå 

vidare med sitt liv och att man inte ska leva själv, D beskriver:            

 
”Pappa har gift sig, men de har inte påverkat mig. det visar ju bara att man kan gå vidare även om de 

var hans fel. Jag blir ju glad för hans skull även om det är han som har gjort fel. Jag vill inte att han 

ska leva själv resten av sitt liv. Men tänker bara jag vill inte att han ska göra samma misstag åt den 



 
 

nya tjejen han gifter sig med. Men jag vill att båda ska gifta sig, jag ska gå gifta mig och gå vidare då 

vill jag inte att de ska leva själv resten av deras liv. man bör ha någon partner, ensamhet är ju de 

värsta som finns. Man behöver någon vid sin sida. Det var svårt och acceptera min styvmor men jag 

blir ju glad för pappas skulle. Mamma vill inte att jag ska träffa henne men jag respekterar båda 

parterna och kommer träffa henne.” 

 

Medan respondent F menar att man enbart gifter om sig för att tillfredsställa sina egna behov 

istället för att få det att funka i första giftermålet tillsammans med sin familj, respondenten 

förklarade sig med; 

“Man ska fokusera på det äktenskap man hade och försöka få det att funka och inte bara skilja sig 

och tro att man ska bli lycklig. Jag tror att man enbart tillfredsställer sina behov i det nya 

äktenskapet.  Och med tanke på min situation så tycker jag att det är något negativt.” 

Respondent C förklarar att föräldrarna inte har gift om sig efter skilsmässan men ser negativt 

på detta, då respondenten vill att föräldrarna gärna gifter sig med en ny partner så de har 

någon vid sin sida exempelvis vid svåra situationer.  

Vidare förekommer det även i studien att många upplever att de har blivit påverkade när 

deras föräldrar har skilt sig när de var så unga. Många förklarar att de tänker och reagerar 

annorlunda i dagsläget samtidigt som de skapat en större förståelse för båda föräldrarna samt 

deras val. Respondent C förklarar; 

 

“Har alltid tänkt på det. Har alltid ifrågasatt hur ett äktenskap ska se ut och varför ska jag gå in ett 

äktenskap? Med tiden blev jag allt mer kräsen, jag begärde mycket. Men inser nu att ingen är perfekt. 

kräver bara tillit och ansvar hos en man, bakgrund och sådant bryr jag mig inte om.” 

 

I fallet för respondent E, där enbart pappan gift om sig förklarar respondenten däremot att det 

inte påverkat synen på äktenskap på samma sätt som de andra, utan det har påverkat 

respondentens syn på människors beteende. Respondenten motiverar sig med; 

”Det har inte påverkat synen på äktenskap men synen på hur äcklig människor kan vara och bete sig. 

Det tänkte jag inte på då men idag gör jag det. Det har bidragit att jag är mer kräsen och begär mer 

från tjejer. Det var min pappa som orsakade skilsmässan men ändå begär jag mer från en tjej, kanske 

vill jag att hon ska vara vid min sida precis som min mamma.” 

 



 
 

Både den goda och dåliga relationen i familjen har gett olika effekter till respondenternas 

egen syn på familjebildning eller tankar kring en ”ideal familj”. Många utav respondenterna 

söker det föräldrarna inte kunde ge till varandra, bland annat tillit och trygghet. Respondent D 

exempelvis motiverade sig med; 

”Efter deras skilsmässa söker jag det pappa inte kunde ge mamma. Jag söker efter tillit och trygghet 

så jag kan skapa min egen familj. Jag vill att jag och min framtida familj ska umgås allt mer och hitta 

på nya saker.” 

Att sätta höga krav på en framtida partner kan tänkas är ett sätt för individen att säkerställa 

sig om att äktenskapet inte kommer att vara lik föräldrarnas. Då man ”filtrerat” bort de 

personerna med oönskat egenskaper. För att inte få en partner som är lik den föräldern som 

orsakat skilsmässan, då respondenterna har en erfarenhet av en dålig relation med den 

föräldern. För att få ett bra förhållande så söker respondenterna den ”rätta” typen av partner, 

en tanke om att den rätta partnern kommer att medföra en bra relation också.  

Respondent A definierar ”ideal familj” dock utifrån en annan synvinkel i jämförelse med de 

andra respondenterna, A definierade sig enligt; 

”Jag tror att vi var det ett tag i alla fall, jag har ju svårt och tolka ideal familjen. Ju äldre jag blir så 

tolkar jag det på olika sätt, t.ex. måste jag ha en mamma och en pappa, eller räcker det inte med en 

av dem? Nu tycker jag att det är mer idealt när jag har två mammor och två pappor fast än jag inte är 

jätte nära med min styvfar och styvmor. Men alla är lyckliga för de får göra vad de vill, man behöver 

inte tvinga ihop en familj som måste leva tillsammans även om de skulle vara olyckliga. De där känns 

ju mer idealt. Jag har ju haft mer kontakt med mammas nya man i jämförelse med pappas nya fru. Vet 

inte vad det kan bero på men kanske för att vi tänker likadan och funkar likadan. Det enda jag 

önskade var att båda borde bo närmare varandra så jag inte behövde bara bo hos mamma utan kunde 

besöka båda” 

Att föräldern har gift om sig och skiljer sig igen leder till att individen genomgår samma 

skilsmässoprocess två gånger. Detta påverkar inte lika mycket som skilsmässan mellan de 

biologiska föräldrarna men skapar en större oro över framtida relationer. Detta visar en 

motstridande till studien av Johnston och Thomas (1996) då majoriteten av respondenterna 

har en positiv syn på äktenskap och skulle kunna tänka sig ingå i en relation. Varför 

respondenterna ändå har en positiv syn på äktenskap kan vara relaterad till behovet av kärlek 

från en tredje part. För att kompensera den kärlek som de inte fick av ena föräldern inom den 

egna familjen. Det som någorlunda skulle stödja forskningen är de respondenter vars 

föräldrar skilt eller skall skilja sig för andra gången och som inte känner sig redo för att ingå i 



 
 

en långvarig relation. Rädslan för skilsmässan och äktenskap ökar ännu mer om individen 

varit med om föräldrarnas skilsmässa två gånger. Man tappar förtroende för bra fungerande 

äktenskap och lägger större vikt på de orsaker som ledde till skilsmässa. Därmed får 

individen en omgående tanke om att samma orsaker kanske skulle kunna uppstå i det egna 

förhållandet.  

En summering för resultatet av detta tema grundar sig i socialisationsprocessen, främst den 

primära. Den syn som respondenterna har kring äktenskap är främst baserad på föräldrarnas 

relation till varandra. När föräldrarnas relation ändrades ledde det till att respondenterna 

växte upp med nya tankar och värderingar kring äktenskap. När föräldrarnas relation var bra 

grundade sig en positiv tanke kring äktenskap i respondenternas socialisation som ännu idag 

för många återfinns, med tiden när relationen försämrades så fick respondenterna andra 

tankar kring äktenskap. Definitionen av äktenskap var sådant som saknades i det egna 

familjen, begrepp som tillit och familj var några av dem.  

5.2  Syn på skilsmässa 
Under studiens gång har många utav respondenterna upplevt att föräldrarnas skilsmässa har 

påverkat deras syn på äktenskap, framförallt då majoriteten av föräldrarna skilde sig på grund 

av att pappan har varit otrogen eller ansvarslös. Respondent D förklarade;                                                                           

”Man blir påverkad, man vill ju ha en kille resten av sitt liv. Jag säger ju inte att det bara för 

att pappa för att han har varit otrogen och grejer men när det är ens egen blir man ju ändå orolig och 

söker sånt som pappa inte gjorde.” 

Respondenten är välmedveten om avsaknaden av en far, och försöker och vill uppfylla denna 

plats med en partner. På samma sätt som respondenten innehar en rädsla för att inte kunna 

hitta den rätta. Att man inte får tillräckligt med kärlek av föräldrarna leder oftast att man 

söker en partner. Denna typ av sökande av partner kan leda till desperation. Andra 

respondenter menar att åldern vid föräldrarnas skilsmässa har en stor påverkan för hur de 

agerade då och nu. Men i dagsläget har de kunnat bearbeta igenom detta och gå vidare med 

deras syn på äktenskap, exempelvis respondent C berättade; 

 

”Från början tror jag att de har gjort. Jag ville inte gifta mig och liknande. Tänkte tänk om jag 

hamnar i samma situation plus att jag inte ville lämna min mamma själv. men med tiden har jag 

förstått att alla behöver ha någon vid sin sida, man kan inte se framtiden, kanske om jag nu skulle 

gifta mig, kanske jag inte skiljer mig för samma anledning så som min far gjorde. Det är svårt och 

svara på det nu.” 

 



 
 

 Utifrån intervjuerna visade det sig att av alla respondenters föräldrar så har pappan varit 

otrogen förutom i fallet för respondent A där orsaken var att kärleken tagit slut. Under 

intervjuernas gång noterades att andra faktorer låg bakom skilsmässan bland annat missbruk, 

ansvarslös och inte delaktighet i förhållandet. Vidare frågades det om respondenterna själva 

upplever någon typ av rädsla för att orsakerna som ledde till föräldrarnas skilsmässa ska 

förekomma i deras framtida förhållande, respondenterna C, D och F upplevde att de hade en 

rädsla, men att det inte var något som de kunde styra. De vill i första hand inte uppleva det 

som deras mamma upplevde. Respondent D motiverade sig med;   

”Är alltid rädd för det. Vill aldrig uppleva det mamma upplevde. Vill att mina barn ska växa 

upp med en mamma och pappa i samma hus. Men jag kan inte säga hur framtiden ser ut, 

kanske felet ligger hos mig vem vet”. 

 

Respondent D innehar en känsla av rädsla av att hennes framtida äktenskap också kan 

resulteras med skilsmässa, det kan bero på att hon tror sig ha påverkats av föräldrarnas 

relation och handlingar i äktenskapet som hon själv skulle utföra i hennes framtida relation.  

Respondenten påvisar att hon är medveten av att hon har blivit påverkad. Detta skulle nog 

skapa en större oro för respondenten då hon påverkats av föräldrarnas relation som hon själv 

inte kunnat hindra, det har implementerats i hennes socialisationsprocess samt inlärningen av 

det sociala.  

 

Respondenterna A, B och E däremot upplever att förälderns handling ses som ett misstag som 

de dragit en lärdom ifrån och de skulle inte tillåta detta ske i deras framtida relationer, 

speciellt otrohet och missbruk. Men det kan även förekomma misstag från den andra partnern 

och inget som de kan styra. Respondent B förklarade sig med; 

 

”Det kommer inte hända. Jag kan ju inte säga hur framtiden ser ut, men jag vet ju vart konsekvensen 

blir av dessa misstag. Men jag kanske kan göra andra omedvetna saker, men om jag skulle hamna i 

skilsmässa skulle tala med mina barn. Oavsett ålder, vill jag se vad de tycker och tänker.” 

 

Många respondenter upplever även att föräldrarnas skilsmässa har påverkat deras krav på 

framtida förhållanden. Många söker i första hand det föräldrarna inte kunde ge till varandra. 

Vidare förklarar många att de har haft förhållande men att det har tagit slut på grund av bland 

annat otrohet, inte delaktig i förhållandet, kulturkrock etc. Respondent A beskriver att denna 



 
 

situation gör så att A inte trivs i förhållandet och ville avsluta förhållandet, respondenten 

motiverade sig med; 

”Den innan gick slut för att jag inte har trivts i situationen, där mitt ex inte var så delaktig i 

förhållandet och han bodde lite långt. Så vi båda valde att göra slut. Så de kanske finns lite 

kopplingar till mina föräldrars skilsmässa, att man inte var lycklig.” 

 

Det finns de respondenter som letar efter ett förhållande som inte deras förälder hade, 

exempelvis respondent F söker en person som inte har samma beteende och karaktär som sin 

far. Respondenten motiverar sig med: 

 

”De killar som jag har snackat med alltså innan ens man börjar inleda ett förhållande brukar jag 

tänka mycket på hur personen är alltså talspråket och beteende och så. Jag är försiktig jag vill inte 

träffa någon som är som min pappa.” 

Respondenten förklarar även vidare att föräldrarnas skilsmässa har gett respondenten en 

djupare förståelse och att de brister som förekommer i ett äktenskap går att lösa med hjälp av 

ömsesidig kommunikation. A förklarar; 

”Det har man mycket överseende efter att man varit med om en skilsmässa alltså att man ser 

bristerna i äktenskapet och försöker att inte göra samma saker alltså att undvika saker som skett 

tidigare.” 

 

 

Många vuxna skilsmässobarn saknar ett dyadiskt beteende, alltså de som inte sett sina 

föräldrar som förebilder i föräldrarnas egna äktenskap i den mån de inte kunnat uppfylla sin 

roll som man och hustru. Detta leder till att de vuxna skilsmässobarnen saknar det lämpliga 

beteendet för att i framtiden kunna inleda fungerande äktenskap, speciellt om skilsmässan har 

inträffat när barnen är små. Detta kan skapa svårigheter i förhållandet mellan 

skilsmässobarnet och dess partner. Alla handlingar som inte är passande för situationen 

kommer utifrån skilsmässobarnets perspektiv vara normalt eftersom det är det enda individen 

har som erfarenhet.  

En effekt av missnöjet med föräldrarnas äktenskap samt saknaden av ett lämpligt beteende är 

att skilsmässobarnen är mer krävande i sökandet av partner. De söker de egenskaper som 

föräldrarna inte hade varken som personlighet eller i relationen. Detta på grund av att de inte 

vill hamna i samma situation som föräldrarna samt att de inte kan regera eller anser att de kan 

bete sig lämpligt beroende på situation i förhållandet. Därmed behöver en partner som ska 



 
 

leda dem i förhållandet. Att respondenterna inte ser sina föräldrar som förebilder ändrar 

bilden av den ideala familjen, synen på kärnfamiljen har övergått till omstrukturerad 

familjebildning som kan vara något påfrestande för de vuxna skilsmässobarnen att acceptera. 

Då respondenterna är i behov av en ideal familj och inte har det och behöver acceptera andra 

typer av familjebildningar skapas en större saknad för en familj. Detta kan vara präglad av 

den gamla normer av familjebildning och synen på kärnfamiljen.  

En bakomliggande faktor är ålder som inte är av syfte för denna studie men som kan vara värt 

att nämnas, Oderberg (1986) menar att skilsmässor som inträffar vid en ung ålder gör det 

svårare att förstå och hantera en skilsmässa. Det förekom mycket under intervjuerna att de 

respondenter som var unga när föräldrarna skilde sig hade svårt att förstå orsaken till 

skilsmässan och vikten av det hela. Idag när de är äldre har de skapat en större förståelse för 

skilsmässan och agerar annorlunda.  Detta kan vara relaterad till att när man blir äldre hinner 

man att bearbeta vissa situationer och med tiden utvecklas ett annat perspektiv på situationer 

som gör att man reagerar annorlunda.   

 De två typer av socialisationerna utifrån socialisationsprocessen (primära och sekundära) 

uppfyller olika roller för individen redan tidigt vid uppväxten ända till vuxen ålder. (Stier: 

2009, Giddens, 2003). De vuxna skilsmässobarnen har följt de normer som har förekommit i 

deras omgivning och där deras beteende har omformats genom socialt samspel både med 

närfamiljen och med tredje part människor som är en del av socialisationsprocessen. 

Socialisationsprocessen möjliggör det sociala samspelet mellan individ och människorna. 

Detta har bidragit till en sorts anpassning inom sociala kontexter. Den primära socialisationen 

har sett ungefär lika ut för respondenterna när det gäller synen på äktenskap och värderingar 

kring det. Majoriteten av respondenterna menar att de under deras uppväxt inte har stött på 

värderingar eller beteenden som skulle kunna anpassa deras egen relation till andra 

människor. Då deras socialisation inte varit neutral utan faktorer som föräldrarnas olämpliga 

beteenden och dåliga relation har satt vissa givna ramar för individen för att sedan kunna 

införliva värderingar.  

Respondent F menar exempelvis att det kan förekomma dåliga relationer i äktenskap och som 

detta har påverkat Fs syn kring äktenskap. Då den ständiga dåliga relationen mellan 

föräldrarna har förekommit under Fs barndom så har detta blivit en del av hennes 

socialisationsprocess där F har införlivat vissa normer och värderingar kring äktenskap, 

exempelvis den neutrala inställningen till skilsmässa. A känner en viss oro för äktenskap, då 



 
 

skilsmässa för föräldrarna upprepar och detta leder till att A inte vågar satsa på det egna 

förhållandet då A har lärt sig att skilsmässor kan förekomma och är ganska vanligt. Detta 

hindrar respondenten att själv vilja ingå i ett äktenskap. Alltså, den primära socialisationen, 

relationen mellan barn och förälder sätter sina spår för den sekundära socialisationen, när det 

vuxna skilsmässobarnet ska samspela med andra människor. 

Föräldrarnas skilsmässa har påverkat de vuxna skilsmässobarnen, främst då pappan varit 

otrogen eller ansvarslös. Detta har lett till att respondenterna söker en partner som inte är lik 

den föräldern som orsakat skilsmässan. Då de innehar en rädsla för att samma orsaker skall 

uppkomma i deras egna relationer för att undvika detta menar respondenterna att de har dragit 

en lärdom från föräldrarnas beteenden och försöker att själva undvika ett sådant beteende. 

Förutom det är respondenterna väl medvetna om att åldern har en betydelse, att de reagerar 

och har en annan syn på skilsmässa ju äldre de blir. Detta stöds av den forskning som gjorts 

av både Scabini & Cigoli (2004) samt Duran- Aydintug (1997), många av skilsmässobarnen 

är rädda att ingå i ett äktenskap dels för att de ska möta en partner som är likt föräldrarna 

samt rädslan att de ska upprepa föräldrarnas handlingar inom äktenskapet som skulle kunna 

leda till deras egen skilsmässa. Då de vuxna skilsmässobarnen anser att det är föräldrarnas 

beteenden som skapat skilsmässa anser de att liknande beteende medför en risk i förhållandet 

och detta leder till att de hellre avstår från att ingå i äktenskap.  

De föräldrar som skilt sig eller är i det skedet påverkar skilsmässobarnets egen potential till 

att ingå i ett långvarigt förhållande, exempelvis har, A varit i samboskap i två år och tycker 

att det är för tidigt att gifta sig. Med tanke på föräldrarnas relation då kärleken tog slut och 

pappan var ansvarslös är A rädd att deras kärlek också ska ta slut och att någon av partnerna 

ska framföra ett oansvarslöst beteende.  

Detta har med att respondenterna anser att de kanske inte har ett lämpligt dyadiskt beteende 

som de lärt sig under sin socialisationsprocess då de inte sett sina föräldrars relation som 

något ideal. När de vuxna skilsmässobarnet inte har det lämpliga dyadiska beteendet kan inte 

individen skapa välfungerade relationer som dels Amato (2003) påpekar. Likt Fs fall, F 

menar att föräldrarnas relation inte varit den ideala familjerelationen vilket har lett till att F 

likt de andra respondenterna har svårt att känna tillit till partner och öppna upp sig för 

partnern.   

Huruvida vuxna skilsmässobarn lyckas eller har lyckats att fortsätta sina både nuvarande och 

tidigare förhållandet beror på vilket förhållningsätt de har till förhållandet. I relationen är det 



 
 

som Mahl (2001) menar är föräldrarnas egen relation motivet bakom respondenternas egen 

relation. Omgående under intervjuerna kom det fram att respondenterna utförde ett 

beteendemönster som Mahl kallar Modeling. Alltså att relationen tar slut på grund av 

liknande orsaker som orsakade föräldrarnas skilsmässa, detta förekommer bland annat i 

uttalandet av A, som menar att orsaken till att A gjorde slut med sin tidigare partner var likt 

föräldrarnas skilsmässa alltså engagemang och ansvarslöshet. Respondenten D menar att 

partnern var otrogen och valde därför att göra slut, precis som mamman gjorde i sitt 

äktenskap.  

Respondenterna som F och B har dragit lärdom av föräldrars skilsmässa och anser att de har 

och kommer i framtiden att framföra beteende mönstret reconciling, alltså att inte upprepa 

samma misstag som föräldrarna och att detta har lett till att de eftersträvar en partner eller en 

relation som inte fanns i det egna familje- relationen. De som utför ett reconciling 

beteendemönster är medveten om olika varningstecken som visar att problem skulle kunna 

uppstå i förhållandet, detta har respondent F, upplevt och anser att en åtgärd till detta är att ha 

en bra och ömsesidig kommunikation. Oavsett detta har respondenterna en rädsla för 

skilsmässa som de har svårt att definiera vad det kan bero på men mycket relateras till 

föräldrarnas relation.  

Detta stödjer Banduras Sociala inlärningsteorin som menar att barn tillägnar sig olika 

beteenden som är baserade på observationer från dels omgivningen och dels föräldrarna. 

(Bandura, 1977). Om föräldrarna inte kan hantera en viss situation i äktenskapet leder detta 

till att barnet utför samma typ av handling, respondenten F menar att så fort som partnern 

påvisar ett mönster som pappan väljer hon att avsluta relationen. Där det råder en okunskap 

om hur situationen bör hanteras som är baserad på föräldrarnas egna handlingar i deras eget 

förhållande så väljer exempelvis F att avsluta sin relation. Individer som inte kan hantera en 

viss situation i detta fall respondenterna, är ett resultat av okunskap att inte kunna hantera 

konflikter som är baserad på föräldrarnas egna agerande. Att respondenterna är medvetna om 

detta och vilka konsekvenser detta medför leder till det en negativ syn på både äktenskap och 

skilsmässa.  

5.3.1 Relation till föräldrarna och till familjen innan skilsmässa 
Många av respondenterna upplever att de inte har varit delaktiga i skilsmässoprocessen. 

Respondenterna B, C och E hade inte möjligheten att medverka i beslutet om skilsmässa utan 

att det mer blev föräldrarna som levererade ett beslut. Dock såg de under processens gång hur 

mycket föräldrarna tjafsade och att pappan en dag inte började komma hem, respondenterna 



 
 

var medveten om det hela men hade inte möjligheten att framföra sina åsikter.  Respondent C 

förklarar; 

”Nja jag tog inte beslutet. det var en morgon jag och min bror skulle till skolan, i vanliga fall brukar 

pappa vara hemma och kamma igenom mitt hår men den dagen var han inte där, inte heller mamma. 

mormor sov bredvid min lillasyster som var 2 år och jag ville inte väcka de. när jag skulle ut från 

dörren ser jag att utsidan har typ gått sönder, som om någon hade sparkat. Min bror förstod inget 

men jag började förstå allt. Efter skolan kom jag hem. mamma, mormor och mammas mostrar var hos 

oss, några av dem grät. Mamma skulle tala med mig och min bror och innan hon ens började berätta 

frågade jag själv ska du o pappa skiljas? Hon svarade ja och förklarade allt, de hade tjafsat mycket 

på sistone men egentligen hade pappa gjort mycket mer fel. Min bror ville inte såklart han blev 

väldigt ledsen. Så jag kunde inte ta beslutet, de hade redan tagits innan jag kom hem.” 

 

Uttalandet visar att relationen i familjen inte var så bra, det förekom bråk mellan föräldrarna, 

barnen hade ingen talan och andra individer var inkluderade för att ändra på mammans 

beslut. Respondent A och D var mer delaktig, då föräldrarna valde att tala med barnen, dock 

var respondent D väldigt liten så föräldrarna talade med respondentens äldre syskon. 

Respondent A upplevde föräldrarna var ganska öppna och att relationen mellan familjen var 

bra, då man hade en större förståelse till varandras brister och bråkade/tjafsade aldrig.  

A menar; 

”Jag var väldigt tacksam över att de kollade upp både med mig och mina syskon. Även om 

jag fortfarande var väldigt ledsen för jag visste ju inte hur det skulle bli, hur mycket kommer 

jag träffa pappa och liknande? Men jag är säker på att det har hjälp mig att förstå en del 

saker varför det hände sen var det lättare och bearbeta det. Jag såg även att efter 

skilsmässan bli mer fria och lyckliga även om de inte bråkade er. Det var bara det jag tänkte 

varför skiljer ni er? Men jag såg verkligen även om de berättade så kunde jag se hur lyckliga 

de blev efter det. Jag tror även att de hjälpte att de blev en bra skilsmässa det gick bra och 

alla var delaktig i detta.” 

 

Respondent F däremot var lite annorlunda i jämförelse med de andra skilsmässobarnen. 

Respondenten och syskonen var medvetna om vad som pågick mellan föräldrarna och det var 

en ganska lång process. Men i detta fall kunde inte barnen eller föräldrarna bestämma 

beslutet, då respondenten kommer från en syrisk kultur där skilsmässa måste diskuteras med 

en präst. Prästens uppgift är att försöka rädda äktenskapet, men i detta fall kunde inte heller 

prästen hjälpa. I denna skilsmässoprocess inkluderades andra individer, och detta i sig visar 



 
 

att relationen inom familjen inte var så bra då det alltid förekommer andra människor i vägen 

och tar beslut istället för de som egentligen ingick i familjen. 

Relationen i familjen innan skilsmässan såg olika ut hos olika respondenter. Respondent A 

upplevde att allting var bra, där det aldrig förekom tjafs eller liknande. Även om pappan 

jobbade ofta kunde familjen få tid med att ära en middag ihop och etc. Respondenten säger; 

”De bråkade ju aldrig, har aldrig sett de prata med hög ton. Jag tror just att detta gör att jag 

har lärt mig att aldrig prata med hög ton. Pappa jobbade ju också ganska mycket men när vi 

alla väl var tillsammans så hade jag en känsla av att det var fridfullt även om pappa inte 

hade mycket tid. Men oavsett typ helger hade vi våra familjen middagar och liknande.” 

Resten av respondenterna upplever att relationen inte var så stark och bra, då familjen aldrig 

kunde hitta tid och göra aktiviteter ihop eller sitta vid matbordet tillsammans på grund av att 

föräldrarna kunde jobba övertid. Hos många förekom det även mycket bråk och tjafs där 

pappan kunde lämna huset eller vara otrogen. Respondent C förklarar; 

 

”De var ju inte den här mamma - pappa -barn vid matbordet, pappa fanns aldrig då han 

jobbade kvällar o mamma kunde också jobba. Så de var bara jag och mina syskon. Minns 

knappt när vi alla satt tillsammans och hittade på något?”  

Respondent F däremot förklarade att pappan aldrig gav tid eller en känsla till att han var en 

”far”, respondenten säger ; 

”Den allra viktigaste orsaken var sättet som pappa fick oss att må, han pritoterade andra 

människor än oss vi kom alltid i andra hand. Och den andra orsaken var att han var otrogen. 

Vi har ju barnen till våra föräldrar men min pappa har aldrig gett oss den känslan av att vi 

är hans barn.” 

Hur relationen i familjen är innan skilsmässan  behöver inte vara detsamma efter skilsmässan. 

Många av respondenterna menar att familjerelationen har varit dåligt en lång tid innan 

skilsmässan och att de inte var ”mamma, pappa och barn vid matbordet”. Detta var en av de 

orsaker som bidrog att de inte var delaktiga i skilsmässoprocessen. De enda två 

respondenterna som ansåg att de var delaktiga var A och D. För att skilsmässobarnens  

relationer skall fungera i framtiden bör det finnas en bra relation mellan barn och föräldrar 

som King menar (2002). F menar att pappan inte prioriterade barnen innan skilsmässan vilket 

har lett till att F inte vågar öppna upp sig för sin partner då F anser att partner inte kommer att 



 
 

visa tillräckligt med hänsyn eller prioritera henne tillräckligt. För att undvika detta och att 

inte hamna i en sådan situation förklarar F under intervjun att hon har haft relationer med 

män men att de inte räknas då hon inte varken tog männen eller relationen seriöst. Detta har 

en tendens likt Kings tes att relationerna som skilsmässobarn ingår oftast blir ostabila. 

 De skilsmässobarn som enligt Bowlbys antknytningsteori har en trygg anknytningsstil till 

sina föräldrar är de som fått stöd av föräldrarna under processen. (Bowlby, 1989). För 

respondenterna A och D var fallet något liknande, föräldrarna var öppna mot barnen och D;s 

bror har kontakt med pappan. Detta menar Bowlby gör det lättare för skilsmässobarn att 

känna tillit och hitta partner.  Tillskillnad från de som inte har en otrygg anknytningsstil (B, 

C,E och F), har svårare att hitta partners detta på grund av att barnet inte fått tillräckligt med 

stöd. Detta stämmer inte riktigt överens med respondenternas uttalande, C menar att hon har 

haft flertal förhållanden men att det inte funkat, F har tagit kontakt med killar som hon anser 

inte räknas som något seriöst. Slutsatsen som kan dras då är att oavsett anknytningsstilen till 

föräldrar har respondenterna främst de som har en otrygg anknytningsstil till skillnad från de 

som har en trygg anknytningsstil lättare att hitta partners. Men hur vida de får det att fungera 

går att diskutera vidare. Dock är det gemensamma för alla respondenterna bristen på tillit.   

5.3.2 Relation till föräldrarna och familjen efter skilsmässa 

Relationen i dagsläget hos respondenterna visar att alla är lyckligare och att de har en starkare 

relation i familjen, även om flera utav dem inte har någon kontakt med pappan. Enbart 

respondent A och D har fortfarande kontakt med pappan, och de förklarar att relationen är 

mycket starkare i dagsläget. Respondent D förklarar sig med;  

”Även om de är skilda så är den mycket starkare nu än då. Pappa ringer hela tiden och undrar om 

jag behöver nått, om hur jag mår och liknande. jag kan typ tala allt med honom, vi har blivit mer som 

vänner. Även med mamma men relationen till pappa är mycket starkare då han inte bor med mig 

försöker vi ses ofta och hitta på grejer.” 

Resten av respondenterna förklarar att de inte har kontakt med pappan men att relationen i 

familjen, d.v.s. med mamman och syskonen har blivit bättre. Respondent F är ett utav de som 

motiverade sig med; 

”Den är bra, jätte bra vi löser problemen på vårt sätt. Man har ju ingen lösning på alla problem men 

alla i familjen försöker bidra på nått sätt.” 

Efter skilsmässan bodde alla respondenter ihop med mamman, enbart respondent A och D 

träffade sin far under helgerna. De flesta utav dem har ingen relation med släktingar från 

pappas sida, speciellt respondent E som specificerade sig med; 



 
 

”Pappa har flyttat ut. Jag har sämre kontakt med pappas sida bara hej hejdå. Ingen kontakt med 

farsan alls. Relationen till min mamma och mina syskon blev och är bara starkare.” 

Resultatet utifrån det insamlade empiriska materialet visar att relationen till föräldrarna 

(speciellt mamman) och vänner har blivit starkare på grund av de omständigheter som har 

skett. Vid konflikter kan respondenterna tillsammans med familjen lösa problem bättre än 

innan, för att problemen inte ska bli långvariga. Samt att de goda relationerna ska fortsätta 

även för de unga vuxna skilsmässobarnen. När man mist en förälder anser respondenterna att 

det är extra viktigt att behålla en god relation till den andra föräldern, dels för att föräldern 

anses vara en trygghetszon, att man ser den föräldern som en stödklippa. Samma person är 

den som sätter idealet för en framtida partner. Det viktigaste av allt är att de brister som 

förekom i familjen innan skilsmässan tas mer på allvar och med försiktighet efter skilsmässan 

för att inte återupprepas. Sedan finns det en tendens avbryta sin relation med släktingar 

tillhörande antingen mamma eller pappan, då respondenterna anser att det är mindre viktigt 

att ha en relation till släktingar när man inte kan ha en relation till sin förälder, släktingarna 

varken ger eller säger det som respondenterna är i behov av. 

Tiden efter skilsmässa mellan barn och föräldrar är väldigt viktig, de som har ett lyckligt 

kärleksförhållande har antingen kontakt med en eller båda av sina föräldrar efter skilsmässan. 

Enbart två av sex respondenter är i ett förhållande och har relation till en av föräldrarna i 

dagsläget. Wallerstein och Kelly (2003) menar att dessa skilsmässobarn har en större tendens 

att bilda en familj men att relationen oftast blir instabil. Respondent A och C som är i ett 

förhållande anser som tidigare nämnt inte att de är redo för ett äktenskap men att de vill när 

de känner sig mer redo. Detta kan relateras till Cartwrights (2006) tes om att tilliten mellan 

barn och förälder påverkas negativt efter skilsmässan och att individen mister det egna 

subjektiva känslan att ingå i en familj. Detta kan förekomma om barnen och föräldrarna 

tillbringar mindre tid tillsammans både innan och efter skilsmässan. En summering av 

intervjuerna visar att relationen efter skilsmässan i familjen blivit allt starkare, men att det 

fortfarande finns en liten rädsla för äktenskap hos respondenterna.  

 

Öberg & Öberg (2004) som var strikt emot att skilsmässobarn tenderar att må sämre och har 

svårare med socialt samspel får stöd i denna studie. Respondenterna mår inte psykiskt sämre 

men kan dels i parförhållanden ha svårt att anpassa sig till partner och olika situationer då 

dessa individer inte lärt sig det i sin barndom. För att förhindra detta menar Öberg & Öberg 

dock att föräldrarna bör ha en gemensam vårdnad över barnet för att underlätta 



 
 

skilsmässoprocessen samt bidra till barnets välmående. I fallet för respondenterna hade enbart 

en förälder vårdnaden över barnet likaså för A som idag bor sambo. Detta har lett till en 

försämrad kontakt med den ena föräldern och har lett till att respondenterna fått ta mer ansvar 

för exempelvis syskon eller liknande eller växelvis boende som skapar en otrygghet hos 

individen.  

 

För att skilsmässobarnet skall kunna klara att av att handskas med föräldrarnas skilsmässa 

och sedan upprätta en bra relation till föräldrarna efter skilsmässan gäller det för föräldrarna 

att ge stöd till barnet. Enligt anknytningsteorin är föräldrarnas stöd för barnet i olika 

situationer väldigt viktigt då barnet utvecklar en anknytning till föräldrarna. Det är 

föräldrarnas stöd som bekräftar barnets olika beteenden i svåra situationer. För att 

skilsmässobarnet skall ha viljan att fortsätta relationen till föräldrarna bör föräldrarna ge en 

bas av trygghet för barnet i form av stöd alltså ständigt närvarande. Många av respondenterna 

har inte kontakt med den ena föräldern då föräldern inte har gett stöd till barnet under 

processen. Redan innan skilsmässan var den ena föräldern inte närvarande och kunde därmed 

inte bidra med en trygghet. Detta medför då en ovilja att senare efter skilsmässan behålla 

kontakten med föräldern för de flesta utav respondenterna förutom A och D. 

 

Respondenterna visar enligt anknytningsteorin ett ängsligt motvilligt anknytningsmönster, 

vilket innebär att de har en viss misstro till föräldrarna när det gäller att visa närhet och vara 

närvarande vid behov. Detta leder till att barnet ibland får separationsångest och blir 

tillbakadragen. Anknytningen kan observeras vid senare ålder och som kan utvecklas i takt 

med förändringar av människor i omgivningen, med förändring menas att en betydelsefull 

person kan ersättas med någon annan. I fallet för respondenterna den föräldern de bor hos, 

oftast mamman som fick inta rollen som både pappa och mamma. Detta bidrar till att 

anknytningen till mamman blir allt starkare detta medför en starkare relation till mamman då 

de inte har någon annan. Speciellt blir relationen starkare för de respondenter som är singla. 

Då de inte har en partner att anknyta sig till vänder de sig till mamman. Skall det skapas 

anknytning till tredjepart skall den vara av samma sort som man har till sin förälder har 

vårdnaden. 

Det krav man ställer på tredjepersoner som E gör är ett resultat av att anknytningsrelaterade 

förväntningar har ändrats efter föräldrarnas skilsmässa i samband med att det skett en 

omändring av strukturen och tillgängligheten hos personer i Es omgivning. Detta är inte 



 
 

önskvärt, och skapar ett större behov av gamla relationer till personer de tidigare haft i sitt liv. 

När de personerna skall ersättas med nya exempelvis en partner, ställs det höga krav för att 

för att kompensera det behovet som individen har. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7. Diskussion 
Under denna del skall resultatet i samband med analysen relaterad till studiens 

frågeställningar samt syfte att diskuteras. 

Uppsatsen syfte var att undersöka vuxna skilsmässobarns egna subjektiva tankar kring 

äktenskap samt vilken typ av beteendemönster de själva har i ett förhållande när de har 

föräldrar är skilda. Studien frågeställningar är: Vilken syn på äktenskap har unga vuxna vars 

föräldrar är skilda? Hur har föräldrarnas skilsmässa påverkat unga vuxnas relation till 

partner? Hur ser relationen till föräldrarna ut efter skilsmässan? 

 

Studiens resultat tyder på att skilsmässobarn har ett visst beteende mönster i parrelationer 

som oftast är knutet till föräldrarnas beteende och relation till varandra.  Majoriteten av 

respondenterna påvisar beteendemönstret modeling, ett beteendemönster som liknar 

föräldrarnas beteende. Varför respondenterna gör det kan bero på det som tidigare nämnts 

socialisationsprocessen, man utför ett beteende som man lärt sig, det ingår mer i den sociala 

inlärningen som är en del av människans socialisationsprocess. Sådant beteende kommer i 

användning per automatik är och är inget människan riktigt reflekterar över då beteendet 

utövas i vardaglig interaktion med andra människor. Beteendet efterliknar de personer man 

har i sin omgivning alltså föräldrarna. Hur vida skilsmässobarnen beter sig i parrelationer är 

relaterat till föräldrarna och den typ av uppfostran barnen fått. En förändring av beteendet för 

skilsmässobarnen är nog inte möjligt dels med tanke på deras erfarenheter av föräldrarnas 

skilsmässa och dess effekter, dels att personen redan införlivat beteendet sedan en lång tid 

tillbaka. Det som kan tänkas vara möjligt är dock att skilsmässobarnen skapar ett större 

samspel och bättre kommunikation i sina framtida relationer vilket de tidigare har gjort på 

grund av orsaker som brist på tillit och liknande. Överlag så hade respondenterna en positiv 

syn och vilja till framtida äktenskap dock inom vissa angivna ramar som är fylld av rädsla. 

Partnern ska inte vara exempelvis lik pappan, varför respondenterna har en begränsad ram för 

att välja partner kan vara relaterad till erfarenheterna av föräldrarnas skilsmässa. Samtidigt är 

de rädda för att möta en partner som skulle kunna svika dem och att äktenskapet skulle kunna 

leda till skilsmässa av samma orsaker som föräldrarna så är respondenterna villiga att gifta 

sig i framtiden. Detta kan bero på känslan av att vilja ingå i en ”riktig familj” som de inte har 

haft innan. Det kan vara ett behov av att älska och bli älskad som de inte riktigt upplevt innan 

eller bara en viss närhet som respondenterna inte upplevt då majoriteten påpekar att 

exempelvis pappan inte alltid var närvarande. Två av respondenterna som är i ett förhållande 



 
 

känner sig inte redo för ett äktenskap tillskillnad från de respondenter som är singlar, de som 

är singlar har haft korta förhållanden och inte inlett något långvarigt då det tagit slut en kort 

tid efter, i korta relationer är det inte alltid att man tänker på äktenskap vilket med större 

sannolikhet kan ske i ett långt förhållande. När man inte tänkt på det eller varit vid det stadiet 

så inser man inte riktigt vikten av ett äktenskap och tror sig vara redo medan de som har ett 

långvarigt förhållande har upplevt mer i förhållandet och har föräldrarnas skilsmässa i 

åtanken som leder till att de inte ännu känner sig redo för ett äktenskap.  

Föräldrarnas skilsmässa har inte påverkat respondenterna psykiskt, då de kunnat hantera det 

på sitt eget sätt, vissa väljer att skapa en starkare relation med kompisar medan den andra 

väljer att undvika att umgås med familjen ett tag medan den tredje väljer att ta ut sin 

frustration genom med att bråka med andra. Vilket sätt respondenterna än har valt så har det 

inte påverkat deras relation till en partner på det sättet utan det har lett till att respondenterna 

medhar en känsla av brist på tillit till andra människor vilket leder till att de oftast ingår i 

kortvariga relationer. Att ha föräldrar som är skilda, att erfara hur en partner lämnar den 

andra partner för exempelvis otrohet gör att bristen av tillit får en större vikt. man blir rädd 

för att samma orsak ska uppstå i det egna äktenskapet, vilket är en ganska så naturlig tänk då 

respondenterna endast har upplevt föräldrarnas upplösta relation som en av de närmaste 

relationerna under sin uppväxt. Tillit är allmänt viktigt i ett förhållande men för 

respondenterna verkar det som att begreppet har en djupare innebörd än att enbart att kunna 

lita på varandra. Begreppet tillit eller bristen på tillit är relaterat till rädslan att bli lämnad 

eller sårad, detta är en känsla som respondenterna redan erfarit genom föräldrars skilsmässa 

och inget de vill återuppleva. Därför sker det för många respondenter att de avbryter 

relationen med partnern så fort de ser en tendens till det.  

Innan skilsmässan var det få av respondenterna som berättade att de haft en bra relation i 

familjen, majoriteten menade att det fanns bråk i familjen en längre tid innan skilsmässan. Att 

ständigt vara i en familj där relationen är präglad av bråk och olösta konflikter gör att 

skilsmässobarnen nästan är förberedda på att en skilsmässa kan uppstå, den tanken blir som 

en beredskap för dem vilket kan hjälpa dem att hantera skilsmässan.  

Relationen till föräldrarna efter skilsmässan var inte tillräckligt undersökt i Sverige så det var 

tänkt att denna studie skulle kunna vara ett bidrag på sin nivå. Öberg & Öberg (2004) var den 

enda hittade tidigare forskning som menade att gemensam vårdnad skulle underlätta 

processen för barnen, mer om detta skall diskuteras lite längre ner.  



 
 

 För respondenterna såg relationen till föräldrarna efter skilsmässa likadan ut för nästan alla 

respondenter förutom A och D, som fortfarande har lite kontakt med sin pappa. De resterande 

respondenterna har enbart en relation till mamman.  Respondenterna menar att relationen i 

familjen blivit allt starkare vilket de menar är ett resultat av skilsmässan. Hade föräldrarna 

fortsätt att vara gifta så kanske de inte hade kunnat skapa ett sådant starkt band till varandra. 

Hur det kommer sig kan bero på att personen som orsakade och bidrog med skilsmässa inte 

längre ingår i familjen och därmed inte kan fortsätta påverka familjerelationen. Med detta 

menas inte att respondenterna föredrar att ha enbart en förälder de är i behov av båda 

föräldrarna men saknaden av den ena föräldern har bidragit att det har skapat en starkare 

relation till den andra föräldern. Men därmed så återstår det en lucka som respondenterna vill 

uppfylla genom att skaffa sig en partner. Detta kan ibland leda till att individen blir desperat 

och kan inleda en relation med lite vem som helst som kan sluta med en eventuell skilsmässa.  

Tesen som Öberg & Öberg framförde om gemensam vårdnad förekom inte i fallet för 

respondenterna. Respondenternas mamma hade ensam vårdnad över barnet vilket ledde till 

att det vuxna skilsmässobarnet fick mer ansvar vilket försvårade tiden efter skilsmässan. Men 

respondenterna lyckades att klara sig igenom skilsmässa genom att skapa en större 

anknytning till mamman och därmed finna styrka att kämpa vidare. Alltså när man bor ensam 

med en förälder skapar det vuxna skilsmässobarnet större anknytning med den föräldern. 

Relationen blir starkare och det beteendet som föräldern framför blir allmängiltig och 

individen använder det beteendet oavsett de brister som kan finnas.  

Begreppet skilsmässobarn stöttes oftast på vid inläsningen av ämnet, samt så förekom det att 

respondenterna också kallade sig för skilsmässobarn. Begreppet har blivit som en benämning 

för ”speciella” barn, de barn vars föräldrar är skilda. Skilsmässa har blivit allt vanligare och 

är socialt accepterat i samtiden men dock finns det en känsla av att termen skilsmässobarn är 

negativt laddat och kan ha en koppling till förr i tiden då skilsmässor inte var något accepterat 

och där skilsmässofrekvensen var väldigt lågt. Skilsmässobarn ses som offer för föräldrarnas 

handling kring skilsmässan. Respondenterna gav den känslan att skilsmässobarn kommer 

alltid att vara ett barn oavsett om man är vuxen. Detta kan skapa en känsla av att människorna 

i omgivningen kan tycka synd om en då föräldrarna är skilda och på så sätt behandlar 

individen annorlunda. Detta kan många gånger vara påfrestande om man känner sig 

särbehandlad.  



 
 

 Under intervjun med respondent F, noterades ett bakomliggande tema som varken har tänkts 

på eller lagt fokus på och det är skilsmässor i olika kulturer. F har en syrisk bakgrund och 

menade att vid en skilsmässa beblandas utomstående människor såsom släktingar och präst 

för att försöka rädda äktenskapet. Detta har lett till att familjen själva inte haft ett utrymme 

för att kunna lösa problemet själva utan att andra har blandat sig i .  Detta leder till en annan 

diskussion, hur skilsmässor är och ses i andra kulturer, mer ingående om detta kan vara ett 

förslag för framtida forskning. Men ett kort resonemang kring det kan vara att i andra kulturer 

av ren erfarenhet så är det klart att skilsmässa ses som något negativt och är inte riktigt 

accepterat som i Sverige. Detta gör att släktingar beblandas och präst för att ge äktenskapet 

en chans. I många fall lyckas det och ger upphov till att par fortsätter att leva i ett olyckligt 

äktenskap där till och med våld kan förekomma, vilket i sin tur påverkar barnen på en högre 

nivå och sätter mer markanta spår i deras framtida liv.  

Att nya teman kan förekomma i resultatdelen är relaterad till fördelen med den kvalitativa 

metoden. Där analysen är iterativ, man blir tvungen att genomgå datamaterialet flera gånger 

detta kan skapa ett större perspektiv på ämnet eller hitta sådant som inte låg i fokus men som 

vid analysen kan ha en betydelse (Trost:2010:77). 

I Sverige är skilsmässor som nämnt accepterat, då kvinnan har en betydligt större 

självständighet än kvinnor från andra länder och kulturer. Kvinnans frigörelse är inte 

detsamma i andra länder vilket begränsar kvinnan att agera självbestämmande även när det 

gäller skilsmässa. Att kvinnan i Sverige är mer självständig är ett resultat av välfärden. När 

staten utvecklat en välfärd ger det kvinnan mer mod och möjlighet att skilja sig. Då kvinnan 

från att rent ekonomiskt vara bunden till mannen kan vara självständig genom att antingen 

jobba själv eller genom olika ekonomiska bidrag som staten erbjuder. Denna möjlighet gör att 

olyckliga kvinnor i ett äktenskap tappar sin bundenhet till mannen och väljer att skilja sig. Då 

staten försäkrar också en viss säkerhet för kvinnan och därmed barnen 

7.2 Styrkor och svagheter 
Den primära tidigare forskningen är relaterade till uppsatsens frågeställningar, dock så är det 

av fullt medvetande att det finns bakomliggande faktorer och annan relaterad forskning till 

ämnet så som ålderns betydelse vid skilsmässa med flera. Detta är dock inte fokuserat i denna 

uppsats på grund av tidsbrist.  



 
 

Många frågor som egentligen skulle kunna ställas i enlighet med frågeställningarna undveks 

med tanke på att frågorna skulle vara känsliga och leda till bortfall. Även andra frågor som 

skulle önskats att diskuteras låg egentligen utanför studiens fokus och frågeställningar.  

En uppenbar svaghet är det lilla urvalet och den relativ snäva avgränsningen. Det är möjligt 

att resultatet hade sett annorlunda ut med exempelvis fler respondenter och större etnisk 

spridning. I linje med detta skulle det kunna vara relevant att i en kommande studie fokusera 

på ungdomar mellan 10-18 års ålder då det möjligtvis skulle få en djupare förståelse kring 

skilsmässobarn och hur de ser på äktenskap och relationer i jämförelse med vuxna 

skilsmässobarn. Dock så finns det en annan fördel med att intervjua individer som är äldre då 

de har hunnit bearbeta skilsmässan och ligger på en annan fas i livet som skulle kunna ge 

bättre svar till intervjuerna. Det skulle även vara intressant att ta in respondenter från andra 

små städer, då livsstilen kan skilja sig. Exempelvis storstaden Stockholm är allt mer stressigt 

och har betydligt fler sysselsättning i jämförde med exempelvis Nyköping etc. Man kan anta 

att dessa livssituationer kan ge en annan synvinkel kring skilsmässobarn och allmänt om 

skilsmässa. Detta kunde inte utföras på grund av den tidsbrist och så skulle uppsatsen blivit 

allt för omfattande.   

Det skulle vara svårt och utöva en kvantitativ metod då det inte skulle kunna analysera och 

besvara frågeställningarna eftersom frågorna är djupgående och olämpliga för en kvantitativ 

metod. Dock skulle det vara intressant och pendla mellan en kvalitativ och en kvantitativ 

metod, då det skulle kunna få utföras enkäter på fler personer samt möjligtvis få svar på 

sådant som anses vara känsligt under en intervju. 
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9. Bilagor 

9.1 Intervjufrågor 
Tema 1: Tankar kring äktenskap: 

Vi gör ju den här intervjun med dig för att dina föräldrar har skilt sig, 

 Vad tänker du när du hör ordet äktenskap?  

 Vill du gifta dig? Ja/Nej  

 Tror du att dina föräldrars skilsmässa har påverkat din syn på äktenskap? Hur?  

 Har dina föräldrar gift sig om, och har detta påverkat din syn på äktenskap? 

 Vid vilken ålder var du när dina föräldrar skilde sig? 

- Tror du att (just det att du var så ung/var tonåring/redan hade flyttat)  har påverkat din syn på 

äktenskap ? 

 Det finns ju många olika sätt att genomföra en skilsmässa på när det gäller barnen - en del 

föräldrar berättar väldigt mycket, även för små barn, medan andra föräldrar mer levererar ett 

beslut. Hur såg det ut i din familj? 

- Talade ni öppet i er familj om skilsmässan och var du/dina syskon delaktiga i planen för var ni skulle 

bo, hur umgänget med era föräldrar skulle se ut etc?  

- Hur upplevde du att vara inkluderad i denna process/inte vara inkluderad?  

•Hur var er familjerelation innan skilsmässan? 

-Hur är er relation inom familjen nu? 

-Tror du att den goda/dåliga relationen innan skilsmässan har påverkat dina tankar om familjebildning 

eller tankar kring “ideal familj”? 

Tema 2: Egna relationer 

 Vad hände efter skilsmässan med dig? (Om intervjuobjekten inte svarat på dessa frågor 

tidigare så kan du ställa om de? 

- Boende? 

- Relationer till andra? 

- Relation till föräldrar? 

 (Om vi inte får svaret innan kan denna fråga ställas): Vet du vad som var orsaken till att dina 

föräldrar skilde sig? 

 (Om vi redan fått svaret) Är du rädd för att samma orsak skulle kunna återspeglas i dina 

framtida relationer? 



 
 

 Har du haft egna relationer? 

-ja----- långa eller korta? 

-Hur länge har det senaste förhållandet varat för dig och din partner, samt av vilka skäl - Har det 

fortsatt eller tagit slut? 

-  Hur länge har det längsta förhållandet varat? 

- Av vilka skäl har det fortsatt eller tagit slut? 

- Om nej – varför 

Avslut: Då får jag tacka dig för denna intervju och önskar dig lycka till med framtida 

kärlek/samboskapet/eventuellt framtida äktenskap etc!  
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