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Förord 
Författarna till denna uppsats ansvarar gemensamt för innehållet. Samtliga delar av uppsatsen 

har författats av båda studenterna. Även intervjuerna har genomförts med båda författarna 

närvarande varför innehållet inte kan härledas till endast en av dem.  

 

Vi vill passa på att tacka våra respondenter för deras medverkan i denna studie. Utan deras 

deltagande hade studien inte varit genomförbar. Med deras bidrag i form av tankar, känslor 

och åsikter om detta till synes känsliga ämne har de bidragit med betydelsefull information 

som fört arbetet med uppsatsen framåt.   

 

Slutligen vill vi rikta ett tack till vår handledare Maarja Saar som med sitt engagemang 

ledsagat oss genom uppsatsen. Med hjälp av hennes råd och synpunkter har arbetet med 

uppsatsen kunnat fortskrida.  



 

Sammanfattning 
Denna studie syftar till att undersöka hur individer upplever att det ökade skilsmässotalet i 

samhället påverkar deras attityd till långa parrelationer. Empirin har samlats in genom 

semistrukturerade intervjuer med fyra unga vuxna kvinnor som delat med sig av tankar och 

känslor kring äktenskap, parrelationer och separationer. Studien tar avstamp i teorier kring 

modernitet och individualism i dagens samhälle, författade av Beck, Beck-Gernsheim och 

Giddens. Vidare analyseras det empiriska materialet även med hjälp av Giddens teori om det 

rena förhållandet och hans teori om ontologisk trygghet. Socialisationsteorin används också 

tillsammans med Bourdieus begrepp habitus.  

 

Studiens resultat visar att individer med skilda föräldrar är medvetna om skilsmässans 

utbredning i samhället och att det påverkar deras attityd till långa parrelationer. Detta kan 

förklaras av framförallt socialisationsteorin och habitusbegreppet. Den respondent i studien 

vars föräldrar fortfarande lever ihop ansåg sig skyddad från det ökade skilsmässotalet och 

upplevde därför inte att attityden till långa parrelationer påverkas av detta. Den mer 

djupgående analysen visar dock att samtliga respondenter påverkas av det ökade 

skilsmässotalet i samhället, även om respondenten med icke-skilda föräldrar inte själv var 

medveten om det. Detta genom den ökade individualismen och det moderna samhällets 

reflexiva natur. Resultatet utkristalliserade sig trots att studien på förhand inte avsåg göra 

skillnad på individer med eller utan separerade föräldrar. 
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Abstract 
This study aims to examine if individuals feel that increased divorce rates impact their attitude 

towards long-term relationships. The empirical data was collected through semi-structured 

interviews with four young women who shared their thoughts and feelings about marriage, 

relationships and divorces. The study is based on theories about reflexive modernity and 

individualization (see Beck, Beck-Gernsheim and Giddens). The empirical data is also 

analyzed by Giddens’ theory of the pure relationship and his theory about the ontological 

security. The theory of socialization is also used along with Bourdieu’s concept of habitus. 

 

The result of the study shows that individuals with divorced parents are aware of the 

increased divorce rates in society and that it affects their attitude to long-term relationships. 

This can be explained primarily by using the theory of socialization and the concept of 

habitus. The respondent in the study whose parents still lived together considered herself 

protected from the increased divorce rates and experienced therefore that this did not affect 

her attitude to long-term relationships. The more thorough analysis nevertheless shows that all 

respondents are affected by the increased divorce rates in society, even if the respondent with 

non-divorced parents was not aware of it herself. The increased individualism and modern 

societies reflexive nature can explain this. This result appeared even though the study in 

advance did not intend to distinguish between individuals who have been through a parental 

divorce and individuals who have not. 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Denna studie söker svar på hur individer upplever att det ökade skilsmässotalet i samhället 

påverkar deras attityd till långa parrelationer. Studien bygger på intervjuer med fyra kvinnor i 

åldern 20 – 25 år. Svaren har analyserats med hjälp av olika teoretiska perspektiv som 

återfinns inom forskningsområdet.  

 

Studien visar att det finns en skillnad i denna upplevelse beroende på om individer har varit i 

direkt kontakt med en skilsmässa eller inte. De individer i studien vars föräldrar skilt sig 

upplever att deras attityd till långa parrelationer påverkas av de många skilsmässorna i 

samhället. Detta medan den individ i studien som inte har skilda föräldrar istället upplever sig 

skyddad från skilsmässorna i samhället och därför inte upplever att attityden till långa 

parrelationer påverkas. Den mer djupgående analysen visar dock att samtliga individer i 

studien påverkas av det ökade skilsmässotalet genom direkta och indirekta faktorer om än på 

ett omedvetet plan. 

 

 

  



 

Innehållsförteckning 
1 INTRODUKTION	........................................................................................................................................	1	

1.1 SYFTE	............................................................................................................................................................................	2	
1.2 PROBLEMFORMULERING	........................................................................................................................................	2	
1.3 DISPOSITION	...............................................................................................................................................................	2	
1.4 BAKGRUND	.................................................................................................................................................................	3	
1.5 BEGREPPSDEFINITIONER	........................................................................................................................................	4	

1.5.1 Ung vuxen	...............................................................................................................................................................	5	
1.5.2 Skilsmässa och separation	...............................................................................................................................	5	
1.5.3 Lång parrelation	..................................................................................................................................................	5	
1.5.4 Attityd	.......................................................................................................................................................................	6	

1.6 AVGRÄNSNINGAR	.....................................................................................................................................................	6	
1.6.1	Heterosexuella	parrelationer	........................................................................................................................	6	
1.6.2 Seriell monogami	.................................................................................................................................................	6	

2 TIDIGARE FORSKNING	..........................................................................................................................	7	
2.1 VUXNA BARNS ATTITYD TILL ÄKTENSKAP OCH SKILSMÄSSA	...................................................................	8	
2.2 KONFLIKTER I RELATIONER PÅVERKAR	............................................................................................................	9	
2.3 SOCIALISATION I RELATION TILL SKILSMÄSSA	...............................................................................................	9	
2.4 ÅLDER I RELATION TILL SKILSMÄSSA	..............................................................................................................	10	
2.5 DE VUXNA SKILSMÄSSOBARNENS UPPVISADE RELATIONSMÖNSTER	...................................................	10	
2.6 SAMMANFATTNING AV TIDIGARE FORSKNING	.............................................................................................	11	

3 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER	.................................................................................................	11	
3.1 MODERNITET, INDIVIDUALISERING OCH REFLEXIVITET	...........................................................................	11	
3.2 SOCIALISATIONSTEORI OCH BEGREPPET HABITUS	......................................................................................	13	
3.3 DEN ONTOLOGISKA TRYGGHETEN	....................................................................................................................	14	
3.4 DET RENA FÖRHÅLLANDET OCH KÄRLEKENS OMVANDLING	..................................................................	15	
3.5 SAMMANFATTNING AV TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER	.........................................................................	16	

4 METOD	........................................................................................................................................................	18	
4.1 METODOLOGISK ANSATS	.....................................................................................................................................	18	
4.2 URVAL	........................................................................................................................................................................	18	

4.3 Informanter	..............................................................................................................................................................	19	
4.4 DATAINSAMLINGSMETOD	....................................................................................................................................	20	

4.4.1 Praktiskt genomförande	..................................................................................................................................	21	
4.5 DATAANALYS	..........................................................................................................................................................	21	
4.6 TROVÄRDIGHET OCH TILLFÖRLITLIGHET	.......................................................................................................	22	

4.6.1 Trovärdighet	........................................................................................................................................................	22	
4.6.2 Tillförlitlighet	......................................................................................................................................................	22	

4.7 ETISKA PRINCIPER	..................................................................................................................................................	22	
4.7.1 Individskyddskravet	..........................................................................................................................................	22	
4.7.2	Informationskravet	och	samtyckeskravet	.............................................................................................	23	
4.7.3	Konfidentialitet	och	anonymitet	................................................................................................................	23	
4.7.4	Maktobalans	vid	två	intervjuare	................................................................................................................	23	

5 RESULTAT OCH ANALYS	....................................................................................................................	24	
5.1 ATT LEVA I DET MODERNA SAMHÄLLET	.........................................................................................................	24	



 

5.1.1 Individualitet och frihet	...................................................................................................................................	25	
5.1.2 Risktänkande	........................................................................................................................................................	26	
5.1.3	Det	reflexiva	samhället	och	individen	......................................................................................................	27	

5.2 ATT PÅVERKAS AV DET INLÄRDA	.....................................................................................................................	28	
5.2.1	Att	ingå	en	lång	parrelation	........................................................................................................................	28	
5.2.2	Att	avsluta	en	lång	parrelation	..................................................................................................................	29	
5.2.3	Påverkan	av	skilsmässa	i	ett	vidare	perspektiv	...................................................................................	32	

5.3 ATT DISTANSERA SIG FRÅN DET ÖKADE SKILSMÄSSOTALET	...................................................................	33	
5.3.1	En	stark	anknytning	till	skyddsmekanismer	.........................................................................................	33	
5.3.2	Skyddsmekanismerna	i	ett	vidare	perspektiv	.......................................................................................	34	

5.4 ATT STANNA I EN PARRELATION SÅ LÄNGE DEN ÄR TILLFREDSSTÄLLANDE	.....................................	35	
5.4.1 Tron på livslång kärlek	....................................................................................................................................	35	
5.4.2	Vad	som	binder	samman	skilsmässa	och	attityd	till	långa	parrelationer	...............................	36	

6 SAMMANFATTNING OCH SLUTDISKUSSION	............................................................................	38	
6.1 RESULTATDISKUSSION	..........................................................................................................................................	38	
6.2 AVSLUTANDE REFLEKTIONER	............................................................................................................................	40	

7 LITTERATURLISTA	...............................................................................................................................	43	

8 BILAGOR	....................................................................................................................................................	48	
8.1 BILAGA 1: INTERVJUGUIDE	.................................................................................................................................	48	
8.2 BILAGA 2: KODSCHEMA	.......................................................................................................................................	51	

 
 



Södertörns högskola  Josefine Åberg 
Sociologi C  Pernilla Åberg 

1 
 

1 Introduktion 
Skilsmässor är idag ett vanligt och utbrett fenomen i samhället. Siffor från Statistiska 

centralbyrån1 (2014) visar att 47 000 par gifte sig år 2014 samtidigt som ungefär 24 300 

äktenskap slutade i skilsmässa samma år. Det innebär att ungefär hälften av de som gifter sig 

sedan skiljer sig vilket visar på en stor utbredning i samhället. Familjesociologin undersöker 

hur och varför skilsmässorna idag är fler än förr och försöker kartlägga orsakerna till detta sett 

ur olika perspektiv. Goldscheider (2000:527) och Sandström (2012:89) menar att samhällets 

utveckling och det faktum att kvinnor har börjat förvärvsarbeta i större utsträckning ses som 

anledningar till att skilsmässorna ökat i antal. Samhället har utvecklats och inbegriper numera 

en modern marknadsekonomi där den traditionella modellen där enbart mannen 

förvärvsarbetade gått till att både kvinnor och män numera förvärvsarbetar. Således har 

kvinnorna integrerats på arbetsmarknaden vilket resulterat i ett minskat ekonomiskt beroende 

mellan parterna (Goldscheider 2000:527; Sandström 2012:89). Den ökade individualismen 

ses också som en förklarande faktor till skilsmässornas utbredning i Sverige (Sandström 

2012:2). Under 1900-talet gick Sverige från att ha stränga lagar som reglerade äktenskapen 

och skilsmässorna till att istället tillämpa mer liberala lagar. När lagarna blev mer tillåtande 

blev det enklare att begära skilsmässa och en naturlig följd av detta blev att skilsmässorna 

ökade (Andersson 2011:80, 110; Sandström 2012:1).   

 

Mycket av den tidigare forskningen har fokuserat på individer som på ett direkt sätt upplevt 

en skilsmässa medan den indirekta aspekten inte har fått lika stort utrymme. Många studier, 

gjorda framförallt i USA, har fokuserat på hur unga vuxna skilsmässobarn hanterar sina 

kärleksrelationer mot bakgrund av att deras föräldrar skilt sig. Dock har det inte gjorts lika 

mycket forskning kring hur de många skilsmässorna i det svenska samhället påverkar 

individer. Således tycker vi oss se att det finns brister i kunskapen om hur skilsmässor i stort 

påverkar individer i allmänhet och deras relationer i synnerhet. Då fältet är brett och tiden för 

studien är knapp har vi tvingats fokusera på en aspekt av detta fält. Vi har därför valt att följa 

den tidigare forskningens fokus som behandlar skilsmässans påverkan på kärleksrelationer, 

men istället för att fokusera på den direkta upplevelsen väljer vi att fokusera på den indirekta 

aspekten som inte förutsätter en direkt upplevelse av en skilsmässa. Denna studie ämnar 

därför undersöka hur de utbredda skilsmässorna i samhället påverkar individers syn på och 

attityd till långa parrelationer. 
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1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att få en fördjupad förståelse av ett antal individers upplevelser kring 

deras attityd till långa parrelationer med tanke på skilsmässans allt större omfattning och 

transparens i samhället. Studien har för avsikt att addera kunskap till det forskningsfält som 

finns kring ämnet, samtidigt som det finns ett deskriptivt syfte där studien ska öka förståelsen 

för och beskriva hur individer kan påverkas av skilsmässor i förhållande till långa 

parrelationer. Då forskningen tidigare fokuserat på hur unga vuxnas kärleksrelationer 

påverkats av en direkt upplevelse av skilsmässa i familjen, syftar studien till att studera hur 

individer upplever att deras attityd till långa parrelationer påverkas av det ökade 

skilsmässotalet i samhället. Syftet är därför att addera kvalitativ kunskap till ett forskningsfält 

som präglats av mestadels kvantitativa studier. Den tidigare forskningen har även 

koncentrerat sig på det amerikanska samhället vilket skiljer sig från det svenska samhället, 

varför vi vill fylla en kunskapslucka i den svenska forskningen på området. Studien lägger 

ingen vikt vid om individerna har skilda föräldrar eller inte; syftet är istället att komma åt hur 

skilsmässorna i samhället påverkar individers attityd till långa parrelationer. 

1.2 Problemformulering 

För att kunna infria syftet och tillägga kunskap till forskningsfältet har vi kommit fram till 

följande frågeställning: 

 

• Hur upplever individer att det ökade skilsmässotalet i samhället påverkar deras attityd 

till långa parrelationer? 

1.3 Disposition 

Efter att syfte och frågeställning presenterats kommer en historisk skildring av äktenskapets 

och skilsmässans utveckling i Sverige för att ge läsaren en inblick i hur fenomenen genom 

tiden förändrats i det svenska samhället. Därefter följer viktiga begreppsdefinitioner och 

uppsatsens avgränsningar, något som är viktigt för att läsaren ska veta vad uppsatsen ska 

handla om och vad den inte kommer att beröra. Detta kommer tidigt i uppsatsen för att det 

inte ska uppstå några tveksamheter under läsningen av uppsatsen. Sedan följer en genomgång 

av tidigare forskning inom ämnet för att ge en inblick i forskningsfältet, men även för att visa 

på vilken kunskapslucka som uppsatsen ämnar fylla. Därefter redogörs för studiens teoretiska 

utgångpunkter för att läsaren ska bli medveten om uppsatsens analytiska verktyg. Mot 

bakgrund av dessa tidigare kapitel presenteras sedan studiens metodologiska ansats och 
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överväganden för att visa hur vi hanterat frågeställningen. Efter det presenteras studiens 

resultat och analys tillsammans för att undvika alltför mycket upprepningar av empirin i en 

självständig analysdel. Slutligen summeras resultaten och analysen i en sammanfattning och 

slutdiskussion som explicit ger svar på studiens frågeställning. Detta tillsammans med de 

avslutande reflektionerna ger läsaren ett bra avslut på uppsatsen där studiens frågeställning 

och svaret på denna står i fokus.  

1.4 Bakgrund 

Nedan följer en beskrivning av hur äktenskap och skilsmässa förändrats genom tiden för att 

ge läsaren en kort inblick i detta. Sist behandlas en rapport från Statistiska centralbyrån2 från 

2012 som visar hur utbredningen av skilsmässor ser ut idag.  

 

Andersson (2011:13) har i sin avhandling studerat och analyserat äktenskapsbegreppet och 

dess framställning i svenska statliga utredningar mellan åren 1909 – 2009. Fokus ligger på 

statens reglering av intima relationer och äktenskap samt de normer som finns kring detta. 

Genom lagstiftning kan staten styra vilka former av intima relationer som är legitima i 

samhället (Andersson 2011:13). Andersson (2011:168) menar att det under 1900-talet skedde 

en utveckling där äktenskapets ställning i samhället försvagades i takt med att skilsmässorna 

liberaliserades. Fram till 1900-talets början beviljades endast skilsmässor om den ena parten i 

äktenskapet hade felat eller begått brott, exempelvis varit otrogen (Andersson 2011:80). År 

1915 infördes en ny typ av skilsmässa i Sverige, något som Therborn (2004:188 i Andersson 

2011:80) benämner som no-fault divorce, det vill säga, en skilsmässa som grundar sig på vilja 

snarare än att den ena parten felat. Detta ledde till att skilsmässorna snabbt fördubblades trots 

att det fortfarande inte ansågs enkelt att skilja sig (Taussi Sjöberg 1988:161 i Andersson 

2011:80). Anledningen till att det fortfarande var svårt att skilja sig var enligt Trost (1986:64) 

att makarna i ett äktenskap var tvungna att ansöka om hemskillnad och leva isär i ett år innan 

de ens kunde ansöka om skilsmässa.  

 

Mellan åren 1940 och 1980 ökade dock skilsmässorna stadigt (Ahrne, Roman och Franzén 

2008:133). Sedan dess har ökningen avstannat men antalet skilsmässor har legat på en hög 

stabil nivå. Trots detta sågs skilsmässorna fortfarande, på 1970-talet, som ett samhällsproblem 

och det var först år 1974 som det blev juridiskt enkelt att skilja sig när hemskillnaden togs 

bort ur lagen och inga förklaringar till skilsmässan krävdes (Ahrne, Roman & Franzén 

2008:132; Andersson 2011:110; Trost 1986:64). Andersson (2011:111) tolkar de nya lagarna 
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kring skilsmässor som att staten sökte avdramatisera fenomenet och att lagarna inte längre 

syftade till att skydda äktenskapets ställning i samhället. Trost (1986:64) menar även att 

samhället inte längre sågs berättigad att tvinga två parter att leva tillsammans. Redan på 1980-

talet hade skilsmässan gått från att vara en skam till att vara något normalt och Trost 

(1986:72-73) menar att fenomenet då var så utbrett att i princip alla kände någon som var 

frånskild eller som hade skilda föräldrar. I samband med dessa bestämmelser och införandet 

av äktenskapsbalken stiftades också sambolagen i sin första version år 1973, något som 

innebar att äktenskapet inte längre var den enda legitima formen för relationer (Andersson 

2011:111, 133).  Anderssons (2011:168-171) slutsats är att äktenskapets ställning under 1900-

talet försvagades till förmån för familjen. Äktenskapet gick från att ses som ett kontrakt 

mellan två individer till att ses som något unikt som baseras på känslor och som kopplas till 

familj och privatliv (Andersson 2011:175). Vidare beskriver Illouz (2014:104) att statistik 

visar på att giftermål idag inte är ett lika självklart val som förr. Premisserna för att ingå ett 

äktenskap idag inbegriper en större flexibilitet och ett kortsiktigare kontraktstänkande med 

möjligheter att bryta upp kontraktet. Den mer vrånga synen på äktenskap kan förklaras genom 

den ökande individuella friheten och den ökade benägenheten att avsluta förhållanden. 

 

Trost (1986:63, 69) menar att det är svårt att få fram statistik om samboende par och deras 

separationer då dessa inte är registrerade på samma sätt som gifta par är. Statistiska 

centralbyrån2 (2012) har därför tagit fasta på de par som har barn för att på det viset komma åt 

separationer mellan både samboende par och gifta par. Statistiska centralbyrån2 (2012:9) 

redovisar en studie gjort på drygt 34 000 par som under år 2000 fick sitt första barn. I 

rapporten beskrivs paren från att de flyttar ihop till en eventuell separation. Av de par som 

fortfarande levde ihop vid mätperiodens slut år 2010 var 73 procent gifta och 27 procent levde 

i samboförhållande (Statistiska centralbyrån2 2012:28). I rapporten beskrivs att begreppen 

separation och skilsmässa i folkmun används synonymt (Statistiska centralbyrån2 2012:35). 

Trots detta, visar statistik att par som gifter sig har en lägre benägenhet att skilja sig jämfört 

med de som är samboende. En förklaring till detta kan vara att äktenskapet bekräftar att 

parterna tar förhållandet på stort allvar. (Statistiska centralbyrån2 2012:35).  

1.5 Begreppsdefinitioner 

Nedan följer en rad begreppsdefinitioner som måste redas ut för att läsaren och författarna ska 

ha överensstämmande uppfattning om begreppen. 
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1.5.1 Ung vuxen  

Giddens och Sutton (2014:237) beskriver begreppet ung vuxen som en individ som grovt 

räknat är mellan 18 – 35 år. Denna individ lever ett självständigt liv, har ännu inte ingått i ett 

äktenskap och har ännu inte fått några barn. I denna studie kommer vi använda oss av 

Giddens och Suttons (2014:237) begreppsförklaring på ung vuxen med undantaget att vi gör 

åldersspannet något snävare; nämligen mellan 20 – 25 år.  

1.5.2 Skilsmässa och separation 

I juridisk mening kallas skilsmässa för äktenskapsskillnad och är reglerat i lagen. En domstol 

måste döma till äktenskapsskillnad för att äktenskapet ska vara upplöst 

(Nationalencyklopedin1 2015; Statistiska centralbyrån1 2014). En separation, å andra sidan, 

definieras som att ett par som bott tillsammans länge flyttar isär (Nationalencyklopedin2 

2015). Statistiska centralbyrån2 (2012:35) beskriver att samboendet kan ses som en alternativ 

form till att leva i ett äktenskap. Statistik visar dock att par som gifter sig har en lägre 

benägenhet att skilja sig jämfört med de som är samboende.  

 

Vi är väl medvetna om åtskillnaden av begreppen men kommer i denna studie ändock att 

välja att använda begreppen synonymt. Detta för att vi på grund av tidsmässiga skäl inte kan 

fokusera på gifta par och/eller samboende par. Då studien handlar om unga vuxna är inte 

heller tanken att fokusera på gifta par då unga vuxna tenderar att vara ogifta (Statistiska 

centralbyrån3 2011:4). Vi väljer även att använda begreppen synonymt för att få ett bättre flyt 

i den löpande texten. När vi i denna studie beskriver separation och skilsmässa synonymt 

menar vi par som löst upp sitt äktenskap eller relation genom äktenskapsskillnad, avslutande 

av relationen eller genom att flytta isär. Därmed har de inte längre en kärleksrelation till 

varandra, således har de inte heller ett särboförhållande (Nationalencyklopedin1 2015; 

Nationalencyklopedin2 2015; Statistiska centralbyrån1 2014).  

1.5.3 Lång parrelation 

I denna studie avser vi lång parrelation som en relation mellan en man och en kvinna som 

under sitt vuxna liv levt tillsammans, som samboende eller gifta, i över 15 år. Det vuxna livet 

påbörjas efter att en individ genomgått fasen ung vuxen, således efter 25-årsåldern. Med lång 

parrelation menas således en relation som varat i minst 15 år och där de ingående individerna 

är över 25 år när relationen inleds. 
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1.5.4 Attityd 

Med attityd menas i denna studie syn på och inställning till ett fenomen. 

Nationalencyklopedin3 (2015) har beskrivit begreppet attityd på en mängd olika sätt. Deras 

socialpsykologiska definition tillsammans med Brantes, Andersens och Korsnes (1998:24-25) 

definition beskriver begreppet attityd som en över tid varaktig inställning till något där denna 

inställning till attitydobjektet byggts upp genom en individs erfarenheter. Attityd i denna 

studie är till ett abstrakt objekt och pendlar i styrka mellan starkt positiv och starkt negativ.  

1.6 Avgränsningar 

Nedan följer de avgränsningar som studien ämnar ha på grund av tidsmässiga skäl.  

1.6.1 Heterosexuella parrelationer 

Vår studie kommer enbart att fokusera på heterosexuella parrelationer och därmed utesluta 

alla andra typer av parrelationer. Studien kommer i viss grad fokusera på förändringar i 

familje- och förhållandevärderingar samt äktenskapets traditioner. Anledningen till att vi då 

inte väljer att exempelvis fokusera på homosexuella par är för att det inte finns lika lång 

historia kring detta jämfört med heterosexuella par. Homosexuella par kunde först år 1995 

ingå registrerat partnerskap något som den 1 maj 2009 avskaffades då Sveriges äktenskapslag 

blev könsneutral. Detta möjliggjorde att samkönade par först då kunde ingå äktenskap vilket 

således inte är alltför länge sedan (RFSL1 2015). 

 

En heterosexuell parrelation definieras som att en individs sexuella intresse är inriktat på det 

motsatta könet (Nationalencyklopedin4 2015). I samhället säger normen att individer ska bli 

intresserade av det motsatta könet. Individer i samhället förutsätter att deras medmänniskor är 

heterosexuella. Detta finns, stärks och sprids genom omedvetna och medvetna handlingar som 

alla individer gör. Detta kallas för heteronormativitet och är något som studien kommer att 

utgå ifrån (RFSL2 2015). Anledningen till det grundar sig enbart i att tiden för studien är 

knapp och vi kan således bara fokusera på normen då det finns ett brett spektrum av andra 

former av parrelationer vilket skulle göra studien alldeles för omfångsrik. 

1.6.2 Seriell monogami 

Seriell monogami är ett begrepp som betyder att en individ endast får vara gift med en 

make/maka vid en given tidpunkt. Dock måste relationen inte vara livslång utan individen kan 

ha flera förhållanden under sin livstid med endast en partner åt gången. När vi i studien 

skriver om parrelationer utgår vi från detta antagande. Detta på grund av att seriell monogami 
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är den vanligaste relationsformen i dels jägar- och samlarsamhällen och dels i 

industrisamhällen. (Nationalencyklopedin5 2015; RFSU 2009) 

2 Tidigare forskning 
Inledningsvis presenteras en introduktion till forskningen som gjorts på området tillsammans 

med statistik som visar på skilsmässans utbredning i samhället. Detta efterföljs av ett antal 

tidigare studier och forskning kring ämnet skilsmässa, äktenskap och unga vuxna. Denna del 

inleds av en litteraturöversikt som sedan efterföljs av forskning som visar på olika aspekter av 

skilsmässans effekter. Slutligen presenteras forskning som beskriver tre olika 

relationsmönster som vuxna skilsmässobarn uppvisat. Kapitlet kommer att beröra dessa delar 

av den tidigare forskningen då de har stor relevans för studiens ändamål. På så vis ger kapitlet 

läsaren en fördjupad förståelse för ämnet. 

 

Det finns mycket tidigare forskning gjord i USA på hur den direkta upplevelsen av föräldrars 

skilsmässa påverkar barnen i deras kärleksrelationer i vuxen ålder (Amato 1996; Amato & 

DeBoer 2001; Christensen & Brooks 2001; Cui & Fincham 2010; Cui, Fincham och Durtschi 

2011). Forskningen har fokuserat på hur de vuxna skilsmässobarnen hanterar sina 

kärleksrelationer och problem i dessa med tanke på att deras föräldrar genomgått en 

skilsmässa. Dock har det inte gjorts speciellt mycket forskning kring hur fenomenet 

skilsmässa påverkar individers kärleksrelationer. Med detta menar vi att det finns brister i 

forskningen vad gäller hur de utbredda skilsmässorna i samhället påverkar individers syn på 

och attityd till äktenskap och kärleksrelationer. Då forskningen fokuserat på den direkta 

upplevelsen av föräldrars skilsmässa och dess påverkan på de unga vuxnas kärleksrelationer, 

ämnar vi studera hur individer upplever att deras attityd till långa parrelationer påverkas med 

tanke på de allt fler skilsmässorna i samhället. Med det sagt lägger vår studie ingen vikt vid 

om individerna har skilda föräldrar eller inte; det är påverkan av skilsmässorna i samhället 

som vi vill åt. Statistik från Statistiska centralbyrån4 (2015) visar att antalet skilsmässor ökat i 

antal från år 2000 till år 2014; 42 630 skilsmässor år 2000 respektive 48 079 skilsmässor år 

2014. Under mätperioden mellan åren 2000 och 2014 infann sig flest skilsmässor år 2013, 

nämligen 49 567 stycken. Det måste dock tas i beaktande att befolkningen vuxit under detta 

tidsspann. År 2000 hade Sverige 8 882 792 invånare medan Sverige år 2014 hade 9 747 355 

invånare (Statistiska centralbyrån5 2015). 
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Christensen och Brooks (2001) har skrivit en artikel som redogör för ett brett spektrum över 

den litteratur som finns kring ämnet vuxna skilsmässobarn och deras parrelationer. Syftet med 

artikeln var att undersöka attityd till intimitet och äktenskap hos de med skilda föräldrar. 

Författarna redogör för forskning som visar att föräldrars skilsmässa påverkar barnet långt 

efter att skilsmässan inträffat. Författarna beskriver att skilsmässor ökat explosionsartat i USA 

under de senaste 30 åren. Hur barnen påverkas av detta har därför blivit föremål för forskning 

och forskare har under de senaste tio åren blivit alltmer intresserade av både de positiva och 

negativa effekterna av föräldrars skilsmässa. Litteraturen kring ämnet visade på flera faktorer 

som kan påverka unga vuxna i deras relationer. Bland annat påverkar kön, ålder vid 

skilsmässan och omfattningen av familjekonflikter (Christensen & Brooks 2001:289). 

Forskning kring dessa faktorer kommer mer djupgående att beskrivas nedan. 

2.1 Vuxna barns attityd till äktenskap och skilsmässa 

Amato och DeBoer (2001:1038, 1042) har gjort en studie kring äktenskap och skilsmässor i 

USA. Studien är kvantitativ med data från två generationer och ämnar hitta förklaringar till 

överföringen av äktenskaplig instabilitet över generationer. Studien visar att föräldrars 

skilsmässa fördubblar risken för att de vuxna barnen ser sina egna äktenskap sluta i 

skilsmässa, något som även Amato (1996:638) i en annan amerikans studie kommit fram till. 

Risken är särskilt hög om båda parterna i ett äktenskap har föräldrar som skilt sig (Amato 

1996:638). Detta då de har en svag koppling till normen och tanken om ett livslångt 

äktenskap. Barnen har sett motsatsen och har då inte någon stark koppling till äktenskap som 

varat livet ut (Amato & DeBoer 2001:1038). Cui och Fincham (2010) kom fram till liknande 

resultat i sin undersökning som även den gjordes i USA. De genomförde en kvantitativ studie 

med 285 unga vuxna där syftet var att undersöka processer genom vilka föräldrarnas 

konflikter och skilsmässa påverkar kvaliteten på unga vuxnas kärleksrelationer (Cui & 

Fincham 2010:331, 334, 340). I likhet med Amato och DeBoer (2011:1038), menar Cui och 

Fincham (2010:340) att föräldrars skilsmässa samvarierar med en negativ inställning till 

giftermål och en positiv inställning till skilsmässor hos de vuxna barnen. Denna negativa 

attityd till giftermål och äktenskap leder till minskat engagemang i det egna förhållandet som 

får lägre kvalitet som en konsekvens. Amato (1996:638) håller dock inte med om detta. Hans 

studie visar att föräldrars skilsmässa inte medför att barnen får en mer positiv attityd till 

skilsmässor. Istället visar hans resultat att individer med skilda föräldrar i högre grad uppvisar 

personlighetsdrag som ilska, svartsjuka och otrohet vilket leder till en högre risk för att 

individen också skiljer sig. Föräldrars skilsmässa ger således inte de vuxna barnen bättre 
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attityd till skilsmässor utan påverkar genom att göra barnens kärleksrelationer sämre och 

mindre givande. Forskarna Cui, Fincham och Durtschi (2011:415) har studerat hur föräldrars 

skilsmässa påverkar unga vuxna i USA. De har genomfört en kvantitativ studie på ett urval 

om 571 individer. Likt Cui och Fincham (2010:340), kom Cui, Fincham och Durtschi 

(2011:421) fram till att en indirekt effekt av föräldrarnas skilsmässa är en mer positiv attityd 

till att skiljas. De unga vuxna som har skilda föräldrar såg skilsmässa som en godtagbar 

lösning på ett olyckligt äktenskap och visade därför en positivare inställning till skilsmässa.  

2.2 Konflikter i relationer påverkar 

Lägre kvalitet på de unga vuxnas relationer kan bero på huruvida föräldrarnas skilsmässa 

föregås av hög eller låg grad av konflikt (Amato & DeBoer 2011:1049; Cui & Fincham 

2010:340; Cui, Fincham & Durtschi 2011:422). Låg grad av konflikt innan föräldrarnas 

skilsmässa leder till ökad risk för de vuxna barnen att skilja sig medan hög grad av konflikt 

gör att de vuxna barnen hanterar konflikter sämre i sin relation (Amato & DeBoer 2011:1049; 

Cui & Fincham 2010:340). Cuis, Finchams och Durtschis (2011:422-423) studie visar å andra 

sidan att unga vuxna vars föräldrar inte uppvisar speciellt mycket konflikter är mer 

optimistiska till att ingå äktenskap, har stabilare förhållanden och tenderar att vara mer 

negativa till skilsmässa. De unga vuxna vars föräldrar har hög grad av konflikter är istället 

mer positiva till skilsmässa.  

2.3 Socialisation i relation till skilsmässa 

En anledning till att barn med skilda föräldrar löper större risk för att också skilja sig kan 

enligt Amato och DeBoer (2001:1039) vara socialisationen. Socialisationen beskriver att barn 

lär sig beteenden genom att studera sina föräldrar. Om föräldrarna då skiljer sig kommer 

skilsmässan att finnas nedärvd hos barnen då ett barn lär sig mest om äktenskap genom sina 

föräldrar (Amato & DeBoer 2001:1039). Cui och Fincham (2010:340-341) beskriver också 

socialisationsprocessen som en mekanism genom vilken föräldrars skilsmässa och konflikt 

inom äktenskapet påverkar kvaliteten på unga vuxnas kärleksrelationer. Forskarna menar att 

de unga vuxna lärt sig konfliktbeteendet av sina föräldrar genom socialisationen och att det 

beteendet påverkar hur de hanterar konflikter med sin partner. Tillsammans med tidigare 

studier och andra resultat påvisar Cuis och Finchams (2010:340-341) studie att 

konfliktbeteenden överförs mellan generationer. Amatos (1996:638) studie resulterade i en 

liknande slutsats. Genom socialisationen får barn med skilda föräldrar dåliga exempel på hur 

ett äktenskap kan se ut. Amato och DeBoer (2001:1049-1050) kom fram till att barn med 

skilda föräldrar lär sig att det äktenskapliga bandet är något som kan avslutas om det inte är 
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tillfredsställande nog. Barn till skilda föräldrar som lever i en dålig relation ser oftare 

skilsmässa som ett alternativ istället för att försöka arbeta hårt på äktenskapet. Detta ser 

forskarna som en orsak till att skilsmässorna ökat (Christensen & Brooks 2001:291). 

2.4 Ålder i relation till skilsmässa 

Forskning visar att barnets ålder vid tidpunkten för föräldrarnas skilsmässa har en signifikant 

påverkan på huruvida barnet tampas med relationsproblem senare i livet. Resultaten visar att 

ju yngre barnet är när skilsmässan inträffar, desto fler problem med relationer i vuxen ålder 

får det (Christensen & Brooks 2001:289-290). En orsak till detta kan vara att yngre personer 

har mindre stöd utanför familjen då den inte har hunnit etablera djupare relationer (Oderberg 

1986 i Christensen & Brooks 2001:290). Dessa slutsatser kunde Hetherington med flera (1978 

i Christensen & Brooks 2001:290) stödja. De bevisade att ju yngre barnet var vid föräldrarnas 

skilsmässa desto mer allvarliga långsiktiga effekter lider barnet av. Amato (1996:639) adderar 

ytterligare en förklaring till varför låg ålder vid tidpunkten för föräldrars skilsmässa påverkar 

barnens egna relationer i vuxen ålder. Han menar att om barnen var unga när föräldrarna 

skilde sig så hade de fått mindre tid att studera och lära sig om beteende i relationer. 

2.5 De vuxna skilsmässobarnens uppvisade relationsmönster 

Mahl (2001:89, 93) har genomfört en kvalitativ studie i USA där 28 unga vuxna studenter 

intervjuats om deras kärleksrelationer och deras uppfattningar kring deras föräldrars 

skilsmässa. Under intervjuerna som Mahl (2001) hade med studenterna tog många upp 

kopplingar mellan deras föräldrars skilsmässa och deras egen parrelation. Mahl (2001:100) 

fann då tre olika relationsmönster som han kallar för modeling, struggling och reconciling. 

Individer med relationsmönstret modeling beskrivs ha svårigheter i romantiska relationer. 

Kärleksrelationer slutar ofta, likt föräldrarnas, i ett uppbrott. Dessa individer tenderar att bryta 

upp med sin partner av liknande skäl som deras föräldrar. Individer som uppvisar 

relationsmönstret struggling pratar öppet om sina svårigheter i en parrelation. De relaterar 

problemen i sin relation till föräldrarnas relation. Till skillnad från individer med 

relationsmönstret modeling är de medvetna om att de blivit påverkade av föräldrarnas 

skilsmässa. Dessa individer beskriver vikten av öppen kommunikation med sin partner men 

deras beteende indikerar att de inte lever upp till detta. Individer som har relationsmönstret 

reconciling försöker aktivt se sina föräldrars förhållande som en lärorik erfarenhet. De flesta 

är medvetna om varningssignaler som kan utröna tänkbara problem i deras parrelationer. 

Dessa varningssignaler kan studenterna dra från erfarenheter av deras föräldrars relation. Till 

skillnad från individer med relationsmönstret modeling och struggling har individer med 
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relationsmönstret reconciling lyckats identifiera egenskaper som de förknippar med 

framgångsrika romantiska relationer.  

2.6 Sammanfattning av tidigare forskning 

Genomgången av den tidigare forskningen visar, som tidigare nämnts, att forskningen 

fokuserat på hur den direkta upplevelsen av föräldrars skilsmässa påverkar unga vuxna i deras 

kärleksrelationer. Däremot finns en lucka i kunskapsfältet vad gäller den indirekta 

upplevelsen av skilsmässa och dess påverkan på individers parrelationer. För att komma åt en 

del av luckan har vi formulerat en frågeställning som fokuserar på hur de utbredda 

skilsmässorna i samhället påverkar individers attityd till långa parrelationer. Dessutom är den 

tidigare forskningen i stor uträckning kvantitativ varför vår kvalitativa studie kan addera ny 

kunskap på fältet.  

3 Teoretiska utgångspunkter 
Nedan redogör vi för de teoretiska utgångspunkterna som studien utgår ifrån. Först kommer 

en övergripande samhällsteori som beskriver varför individers handlande sker på ett visst sätt; 

på grund av moderniteten, den växande individualismen och genom reflexiviteten. Den 

övergripande teorin kring detta har både Beck, Beck-Gernsheim och Giddens författat. Efter 

den övergripande breda samhällsteorin kommer socialisationsteorin att presenteras, vilken 

även den tidigare forskningen berört. På så vis länkas de teoretiska utgångspunkterna ihop 

med den tidigare forskningen i viss mån. Tillsammans med socialisationsteorin behandlas 

Bourdieus begrepp habitus; dessa teorier är också breda och samhällsteoretiska. Vidare 

beskrivs Giddens begrepp ontologisk trygghet som inte är lika bred men desto bredare än 

Giddens teori om det rena förhållandet och kärlekens omvandling vilka beskrivs sist. 

Frågeställningen i denna studie ställer sig frågan hur individer upplever att det ökade 

skilsmässotalet i samhället påverkar deras attityd till långa parrelationer. Vår tro är att det 

finns stora och små förklaringar till hur individer upplever det ökande skilsmässotalet i 

samhället och attityden till långa parrelationer. Således krävs det både övergripande och 

avsmalnade teorier som kan bistå att söka förklaringar på frågeställningen. 

3.1 Modernitet, individualisering och reflexivitet  

Både Beck (1996; 2002), Beck-Gernsheim (2002) och Giddens (1999) diskuterar det moderna 

samhällets påverkan på olika delar av livet. Beck (1996:133-136) beskriver 

individualiseringen som ett centralt begrepp inom moderniseringsteorin. Han menar att 
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individualiseringen är en följd av den moderniseringsprocess som fortgår i samhället vilken 

han benämner som den reflexiva moderniteten. Även Giddens (1999) beskriver reflexiviteten. 

Enligt Giddens (1999:101-103) har framväxten av det moderna samhället resulterat i nya 

livsformer och nya sätt att leva på. En stor del i detta menar Giddens (1999:10, 45, 67, 95) är 

omvandlingen av självidentiteten som har gått från att vara ett statiskt fenomen till ett 

reflexivt projekt som kräver en reflexiv medvetenhet. Reflexiviteten definieras som något som 

refererar till individen själv via något som står utanför individen. Individen iakttar sig själv i 

relation till omvärlden och skapar på så sätt sin identitet i förhållande till omvärldens krav 

(Giddens 1999:23, 44-45, 276). Således skapas, bevaras och omformas individens 

självidentitet genom reflexiva handlingar i form av val som individen ständigt står inför och 

måste göra. Individen är själv ansvarig för det reflexiva projektet och påverkar aktivt sin egen 

identitet genom detta ständiga skapande. En förutsättning för den reflexiva självidentiteten är 

det moderna samhället som i sig också är reflexivt (Giddens 1999:10, 13). Detta innebär, 

enligt Giddens (1999:10, 13), att självidentiteten formas av och formar det moderna 

samhället. Eftersom självidentiteten inte är isolerad från samhället påverkas den av yttre 

faktorer samtidigt som individen själv påverkar de yttre faktorerna. Således är förhållandet 

mellan aktör och struktur dialektiskt. I dagens samhälle där medier är väl utbredda är vi 

exponerade för påverkan från sådant som inte finns i vår närhet. Masskommunikationen 

medför att avlägsna händelser kan påverka en individs självidentitet (Giddens 1999:13). 

Giddens (1999:114) beskriver detta som:  
 

“En strid ström av artiklar i veckotidningar och dagstidningar, rapporter och 

handböcker skrivna av specialister, tv- och radioprogram förmedlar forskningsresultat 

och debatter om nära relationer, varigenom de ständigt konstruerar det fenomen som de 

beskriver.”. 

 

De mest betydelsefulla förändringarna i och med moderniteten är enligt Giddens (2010:61; 

1999:21) de som påverkar individers privatliv, exempelvis i form av relationer, äktenskap och 

familj, något som även Beck (1996), Beck och Beck-Gernsheim (2002) behandlar. I takt med 

modernitetens framväxt har både synen på och den inre karaktären av familjen och 

äktenskapet förändrats (Giddens 2010:63). Med detta menar Giddens (2010:66-67) att dessa 

fenomen lever kvar i sina gamla namn trots att en förändring skett. I dagens samhälle talas det 

om paret och parförhållandet snarare än om familjen och äktenskapet. Begreppen parbildning 

och parupplösning speglar således det moderna privatlivet på ett bättre sätt än begreppen 
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äktenskap och familj (Giddens 2010:67). Även Beck och Beck-Gernsheim (2002:71-72, 101-

106) behandlar äktenskapets förändrade karaktär. De menar att individer försöker finna en 

partner där ett ömsesidigt känslomässigt stöd föreligger. Partnern ska tillfredsställa individens 

inre emotionella behov snarare än ekonomiska och materiella behov. Beck och Beck-

Gernsheim (2002:71-72, 101-106) beskriver att individen har en inre strävan efter meningen 

med livet som medför en ständig jakt på självförverkligande. Detta menar Giddens (1999:22) 

även gäller dagens relationer vilka inbegriper utrymme för självförverkligande. Även om en 

individ lever i en parrelation är det viktigt för denne att reflektera över sig själv, sitt liv och 

sin egen identitet (Giddens 1999:114).  I och med moderniteten handlar livet om att skapa ett 

bra liv för sig själv istället för att skapa ett bra familjeliv. Således lever individer ett eget liv 

inom äktenskapets ramar (Giddens 1999:114). Konsekvenserna av detta blir att familjen blir 

lidande då de individuella behoven måste uppnås vilket kan förklara det ökade antalet 

separationer (Beck & Beck-Gernsheim 2002:71-72, 101-106). 

 

Vidare menar Beck och Beck-Gernsheim (2002:73-74) att dagens moderna samhälle 

kännetecknas av risker. De menar att genom valen en individ gör kommer medvetenheten om 

dess risker och konsekvenser oundvikligt att nå individen. Risktänkandet leder till en ny 

livsstil som inbegriper en ständig förberedelse för potentiella risker. Gällande separationer 

beskriver Beck och Beck-Gernsheim (2002:73-74) att desto vanligare det blir med 

separationer desto vanligare blir det att individen är medveten om möjligheten kring ett 

självständigt eget liv eller, för att citera Beck och Beck-Gernsheim (2002:74): 
 

“[...] a life on one’s own [...]”. 

3.2 Socialisationsteori och begreppet habitus 

Giddens (2014:227) beskriver att det finns två sorters socialisation; den primära och den 

sekundära socialisationen. Han menar att individer socialiseras genom olika agenter, så 

kallade socialisationsagenter. Under den primära socialisationen är familjen 

socialisationsagent och denna fas sker under en individs tidiga barndom där inlärning av 

kultur sker. Under den sekundära socialisationen, som infaller under den senare delen av 

barndomen och som sedan pågår resten av livet, tar andra socialisationsagenter över vissa 

uppgifter från familjen.  I den sekundära socialisationen är skola, vänner, massmedia och 

arbetsplats exempel på socialisationsagenter som har verkan på individen. Socialisationen gör 

att individer lär sig värderingar, normer och kulturella mönster. Bauman och May (2004:41) 
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beskriver att individer socialiseras in i samhället för att kunna leva i det. Detta genom 

internalisering av sociala påtryckningar. Författarna (2004:43-44) beskriver att socialisationen 

är en komplex växelverkan mellan frihet och beroende som inleds vid födseln och avslutas 

vid döden. De val en individ gör påverkas av socialiseringen och därför är individen inte fri 

utan agerar i beroendeställning gentemot vad denne socialiserats in i för normer och synsätt. 

 

Begreppet habitus beskriver Bourdieu (1990:56-61; 1997:89, 133) som objektiva sociala 

strukturer vilka kan vägleda och begränsa en individ i dennes handlande.  Habitus kan ses 

som något individen förvärvat genom implicit eller explicit inlärning och blir följaktligen en 

individs produkt av all dennes livserfarenhet. Det innebär att det finns lika många habitus som 

antal individer på jorden ty inga individer kan ha två identiska livserfarenheter och således 

inte heller identiska habitus. Habitus kan ses som anpassning, där individen ständigt genomför 

anpassningar till situationen som denne befinner sig i. Individen vet, genom sitt nedärvda 

habitus, vad som anses passande eller inte samt naturligt eller onaturligt i det rum som 

individen befinner sig i. Detta skapar ett likformigt system skapat av uppfattningsförmåga, 

tänkande och handlande hos individen som placerar sig i dennes kropp. Habitus blir således 

en sammansmält historia av individens förflutna vilken vägleder individens handlande i nuet. 

Vidare beskriver Broady (i Bourdieu & Passeron 2008:19) habitus som något inristat i 

individers kroppar och sinnen. Individer innehar seglivade system av dispositioner som tillåter 

individer att tänka, handla och orientera sig i den sociala världen. 

 

Ovan har de bredare samhällsteorierna beskrivits vilka på ett övergripande plan kan förklara 

frågeställningen. I kommande avsnitt kommer teorierna att fokusera mer på den enskilda 

individens handlande, tankar och känslor vilket också bör tas i beaktning vid sökandet av 

förklaringar till frågeställningen. På så vis har teorierna täckt in stort som smått. 

3.3 Den ontologiska tryggheten 

Giddens (1996:91; 1999:275) begrepp ontologisk trygghet beskrivs som känslan av trygghet, 

kontinuitet och ordning i händelser. Begreppet syftar på en försiktighet som de flesta individer 

har och innebär att människan litar på andra individer och samhällets funktioner. Då det är 

omöjligt att skärma av sig från alla potentiella risker som kan uppkomma i olika situationer, 

menar Giddens (1999:25, 48-49, 52) att den ontologiska tryggheten hjälper individen att 

bortse från dessa risker. Ontologisk trygghet är således en avskärmningsmekanism eller 

skyddshinna som sorterar bort alla tänkbara negativa efterverkningar som kan uppkomma i 
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individens liv. Individer kan sägas vaccinera sig emotionellt mot existentiell ångest som ett 

skydd mot framtida hot och faror. Detta gör att individen klarar av att bevara hopp och mod 

oavsett vilken situation denne försätts i. Individens ontologiska trygghet hjälper således denne 

att bortse från risker och istället tänka på att detta inte kommer att drabba individen. På så vis 

kan den ontologiska tryggheten hjälpa individer att bortse från de risker i form av otrohet och 

skilsmässa som en lång parrelation är förknippad med.  

3.4 Det rena förhållandet och kärlekens omvandling 

Det faktum att de flesta idag väljer sin partner av fri vilja är ett resultat av modernitetens 

framväxt (Giddens 1999:109). Dagens relationer och äktenskap kan liknas med det som 

Giddens (1995:58; 1999:109) kallar för det rena förhållandet. Giddens (1995:58) definierar 

det rena förhållandet enligt följande:  

 
“[...] en situation där en social relation etableras för sin egen skull, dvs. på grundval av 

vad var och en kan få ut av ett varaktigt förhållande med den andra, och som 

vidmakthålls endast i den mån relationen av båda parter anses ge så mycket 

tillfredsställelse att de vill bibehålla den.”. 

 

Det rena förhållandet är således ett resultat av det moderna samhället och utgörs av tanken om 

att vi inte längre väljer partner utifrån sociala eller ekonomiska villkor (Giddens 1999:110). 

På så vis blir förhållandet fritt flytande, vilket är ett villkor för att en relation ska ses som ren i 

Giddens (1999:110-111) mening. De moderna relationerna bygger på kärlek och förblir så 

länge de ingående partnerna får emotionell tillfredsställelse från varandra (Giddens 1999:112-

113). Giddens (1999:113-114) menar även att det rena förhållandet förutsätter ett reflexivt 

förhållningssätt där individerna löpande ställer sig frågan om allt är som det ska. Detta går 

hand i hand med hans tankar om både modernitetens och självets reflexivitet.  

 

Som tidigare nämnts menar Giddens (1995) att äktenskap förr uppstod av ekonomiska skäl 

snarare än på grundval av romantik och attraktion. Således var passion och romantik inte på 

något vis självklara delar av äktenskapet. I takt med moderniseringens framväxt föddes den 

romantiska kärleken vilken förutsätter ett långt intresse och engagemang för den andre parten. 

Den romantiska kärleken är reflexiv i sin natur då individen behöver fundera kring känslorna 

för den andre och om känslorna är tillräckliga för ett livslångt förhållande. På så vis ger den 

romantiska kärleken individer stort utrymme att långsiktig skapa en plan för framtiden. Enligt 
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Giddens var den romantiska kärleken en stor bidragande faktor till de förändringar i privatliv 

och äktenskap som moderniteten förde med sig (Giddens 1995:41-47, 60). 
 

Då tanken om den romantiska kärleken bygger på antagandet om den heterosexuella 

relationen och kvinnans underordning, menar Giddens (1995) att det idag skapats en ny form 

av kärlek. Kvinnan är idag mer självständig vilket i kombination med tanken om den rena 

relationen gjort att hon inte längre är beroende av en man av ekonomiska skäl. Istället 

beskriver Giddens den sammanflödande kärleken, vilken innebär ett tillstånd där parterna i en 

relation öppnar sig för varandra. Denna form av kärlek är aktiv snarare än förutsättningslös, 

vilket enligt Giddens mening gör att den talar emot den romantiska kärlekens föreställning om 

att det finns kärlek som varar för evigt. Giddens menar att individer i dagens samhälle inte 

längre söker efter den speciella personen utan att det istället är det den speciella relationen 

som eftersöks. Istället för att söka efter en person att vara med hela livet, söker individer en 

relation som är så pass tillfredsställande att individen vill fortsätta leva i den. Eftersom den 

sammanflödande kärleken vilar på antagandet om att båda parterna ska få ut något bra av 

relationen, menar Giddens att det är formen för relationen som är väsentlig snarare än 

personen. Individer kan således enligt den rena relationens regler separera från varandra när 

de inte längre upplever att de får ut något av relationen, vilket gör att den sammanflödande 

kärleken och det rena förhållandet är något som är tätt sammanbundna med varandra. Den 

sammanflödande kärleken kvarstår och utvecklas endast så länge som parterna är beredda att 

avslöja sina behov och visa sig sårbara för varandra. Relationen upprätthålls så länge var och 

en får ut tillräckligt mycket av den, vilket även den rena relationen går ut på. Enligt Giddens 

kan dagens samhälle med separationer och skilsmässor ses som en konsekvens av den 

sammanflödande kärlekens framväxt. (Giddens 1995:60-62) 

3.5 Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter 

Beck (1996; 2002), Beck-Gernsheim (2002) och Giddens (1999; 2010) beskriver det moderna 

samhället och dess påverkan på individen. Giddens (1999; 2010) menar att självidentiteten i 

det moderna samhället blivit ett reflexivt projekt där individen genom olika val aktivt skapar 

sin självidentitet. Han menar att samhället i sig präglas av en reflexivitet som speglas tillbaka 

på individen. Beck (1996; 2002) och Beck-Gernsheim (2002) redogör för den moderna 

individualiserade människan. Individer förbereder sig ständigt för ett liv utan partner, vilket 

de anser vara en förklaring till de ökade skilsmässorna. Både Beck (1996; 2002), Beck-

Gernsheim (2002) och Giddens (1999; 2010) menar att relationer i det nutida samhället 
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utmärks av individualism på så vis att individer lever sitt eget liv trots att de lever i en 

parrelation. Teori kan appliceras på vår studie då det är möjligt att individer är medvetna om 

att de kan bli tvungna att leva ensamma och därför ständigt förbereder sig för det. 

Individualism är centralt då samhället speglar hur individer handlar och skapar sig själva. Det 

ökade skilsmässotalet gör att fler individer statistiskt sätt kommer att leva själva och därför är 

denna teori väsentlig. 

 

Sett till begreppen socialisation och habitus, vilka Giddens (2014) och Bourdieu (1997; 1999; 

2008) beskriver, redogör båda begreppen för hur en individ formas och varför den beter sig 

som den gör i sociala rum. Socialisation pågår hela livet och innebär att individer lär sig 

framförallt kulturella mönster av föräldrar, vänner, massmedia och omgivning. Habitus liknar 

socialisationen och är en uppsättning händelser, regler och värderingar som individen samlar 

på sig och bär med sig under livet och som denne formas av. Både socialisation och habitus 

påverkar således hur individen tänker och handlar. Begreppen kan användas i studien för att 

förklara hur individers attityd till långa parrelationer påverkas av vad den varit med om i livet. 

 

Giddens (1996; 1999) menar att individer omöjligt kan komma ifrån alla risker som finns i 

livet. För att ändå hantera alla situationer måste individen avskärma sig från riskerna, vilket 

enligt Giddens (1996; 1999) sker genom den ontologiska tryggheten. Denna fungerar som en 

avskärmningsmekanism som gör att individen tänker att det som sker andra inte kommer att 

hända den själv. På så vis håller individen avstånd till riskerna och behåller ett mod och hopp 

i livet. Teorin är applicerbar på denna studie då den möjliggör en förklaring till varför 

individer tror på långa parrelationer trots att skilsmässotalet i samhället är stort. Individer 

söker därför rimliga förklaringar till varför andra par separerar för att avskärma sig från risken 

att det händer i det egna förhållandet.  

 

Sett till teorin om det rena förhållandet, menar Giddens (1995; 1999) att individer idag ingår 

relationer på basis av vad den andre parten kan ge. Det rena förhållandet bygger på antagandet 

om att relationen upprätthålls så länge parterna får ut tillräckligt mycket tillfredsställelse av 

varandra. Således kan individer avsluta relationen om de finner att den inte längre är till 

belåtenhet, något som Giddens (1995; 1999) menar är ett resultat av det moderna samhället. 

Giddens (1995) menar även att dagens relationer präglas av den sammanflödande kärleken 

vilken är en aktiv form av kärlek som förutsätter en ömsesidig relationsform. Teorierna är 
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användbara i denna studie då de kan förklara varför individer väljer att skilja sig och varför de 

har en viss attityd till parrelationer beroende på hur de ser på kärlek. 

4 Metod 
För att uppnå transparens i studien förs nedan en diskussion kring valet av metod, 

urvalsförfarandet och tillvägagångssättet. Praktiskt genomförande, dataanalys och etiska 

aspekter kommer även att behandlas. Sist diskuteras studiens tillförlitlighet och trovärdighet.  

4.1 Metodologisk ansats 

Denna studie syftar till att ge svar på forskningsfrågan om hur individer upplever att det 

ökade skilsmässotalet i samhället påverkar deras attityd till långa parrelationer. För att 

undersöka detta har studien utgått ifrån en kvalitativ ansats. Anledningen till att de 

kvantitativa ansatserna valts bort är för att vi inte avser hitta ett statistiskt samband mellan 

skilsmässor och attityd till långa parrelationer.  

 

Kvale och Brinkmann (2014:17) menar att en kvalitativ forskningsintervju är att föredra när 

syftet är att förstå något ur individers synvinkel och det är precis vad denna studie syftar till, 

således var intervju det självklara valet. Likt Aspers (2011:140, 160) menade även vi att 

intervjuer skulle ge oss en större förståelse för och djupare inblick i hur individer upplever att 

fenomenet skilsmässa påverkat deras attityd till långa parrelationer. Eftersom just 

individernas upplevelser och erfarenheter av detta är centralt snarare än hur det faktiskt 

påverkat dem, tvingades vi ut på fältet för att interagera med respondenterna (Kvale & 

Brinkmann 2014:17). Aspers (2011:141) menar vidare att en forskare måste utgå ifrån 

respondentens erfarenheter för att nå förståelse, något som våra intervjuer fokuserade på.  

4.2 Urval 

För att hitta lämpliga respondenter till denna studie gjordes ett bekvämlighetsurval. Det fanns 

två anledningar till detta. Den första anledningen var den begränsade tiden för studien, 

bekvämlighetsurval var då det snabbaste sättet för oss att hitta respondenter. Dessutom hade 

vi lämpliga respondenter i vårt sociala nätverk som vi således kunde använda som 

respondenter. Detta gör att vi inte på något sätt kan göra anspråk på att statistiskt generalisera 

våra resultat till en större population (Trost 2010:141). Enligt Trost (2010:141) är det viktigt 

att vid kvalitativa studier finna variationer inom den grupp som studeras, även om gruppen är 
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homogen. Detta är något som vi tänkte på när vi gjorde vårt urval och vi hoppas att vi fått 

med ett brett spektrum av individer i vår undersökning.  
 

Respondenterna i denna studie utgörs av kvinnor mellan 20 – 25 år som alla är bosatta i 

Stockholmsområdet. Dessa begränsningar gjordes då vi på förhand hade en tanke om att män 

och kvinnor reflekterar på olika sätt gällande attityden till långa parrelationer (Illouz 

2014:104). Åldersspannet valdes för att respondenterna inte skulle ha mycket erfarenhet av 

långa parrelationer. Kravet på att respondenterna skulle vara bosatta i Stockholmsområdet 

grundar sig i tanken om att individer i storstäder är mer individualiserade än individer som 

bor på landsbygden (Simmel 1981:195-208). Av den anledningen kan attityden till långa 

parrelationer påverkas av individens bostadsort. Vi har inte heller valt att ta hänsyn till 

respondenternas utbildningsnivå. Det är möjligt att detta är en faktor som påverkar resultatet 

men med tanke på tidsramen kring studien upplevde vi det svårt att hitta respondenter som 

alla hade exakt samma utbildning. Vi har heller inte gjort skillnad på om respondenterna har 

skilda föräldrar eller inte. Detta då vi undersöker fenomenet skilsmässa snarare än om en 

direkt upplevelse av skilsmässa påverkar attityden till långa parrelationer.  

 

Innan intervjuerna bokades kontaktades respondenterna via telefon med information om 

studiens syfte. Skriftlig information skickades även per mail. Vi informerade även 

respondenterna om att deltagandet var frivilligt, hur materialet skulle behandlas efteråt och att 

deras svar skulle hanteras konfidentiellt. Om individerna samtyckte bokades tid och plats för 

intervjuerna. Vid intervjutillfället informerades respondenterna återigen om studien syfte, att 

deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta intervjun eller avböja att 

svara på en fråga utan negativa följder. Samtliga respondenter godkände att vi spelade in 

intervjun på en mobiltelefon för vidare bearbetning av materialet. 

4.3 Informanter 

Alla informanter delade med sig av sina tankar och känslor kring vårt ämne under 

intervjuerna och vi upplevde alla som mycket tillmötesgående. I denna studie har samtliga 

informanter givits fiktiva namn då vi utlovat konfidentialitet.  

 

Den första informanten, Amanda, bjöd in oss till sitt hem för intervjun. Anledningarna till att 

vi träffades hos henne var dels för att det passade Amanda bäst rent tidsmässigt men även för 

att hon var hemma själv vid den tidpunkten och således blev det en lugn plats att intervjua på. 
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Amandas intervju tog totalt 34 minuter att genomföra. Amanda uppfyller vår definition på 

ung vuxen, bor i Stockholmsområdet och är kvinna. Amanda har skilda föräldrar sedan snart 

tio år tillbaka.  

 

Vår andra informant, Emma, ville ha intervjun hemma hos en av oss då hon ansåg den miljön 

mer rofylld. Hon har tidigare besökt det hem där intervjun hölls vilket gjorde att hon inte 

upplevde miljön som främmande. Emmas intervju tog 30 minuter. Även Emma är kvinna, ung 

vuxen och bosatt i Stockholmsområdet. Precis som Amanda har Emma också skilda föräldrar.     

 

Den tredje informanten, Jennifer, intervjuades i hennes hem enligt hennes önskemål. Vid 

tidpunkten för intervjun var Jennifer ensam hemma vilket i kombination med att hon kände 

sig trygg där gjorde att det blev en lugn plats att intervjua på. Jennifers intervju tog 40 minuter 

att genomföra. Hon passar in som informant i studien då hon uppfyller samtliga krav på kön, 

ålder och bostadsort. Jennifer har till skillnad från övriga respondenter inte skilda föräldrar. 

 

Vår sista informant, Linda, önskade genomföra intervjun nära hennes arbete för att slippa åka 

långt. Vi bokade därför ett rum på ett bibliotek i Stockholm där intervjun hölls. Intervjun med 

Linda tog 43 minuter och var således vår längsta intervju. Linda är ung vuxen kvinna och 

bosatt i Stockholmsområdet vilket gjorde henne till en lämplig informant för studien. Linda 

har precis som Amanda och Emma skilda föräldrar. 

4.4 Datainsamlingsmetod 

En intervju kan vara uppbyggd på olika sätt. De olika formerna av intervjuer skiljer sig åt 

främst vad gäller graden av strukturering (Trost 2010:40-42). Aspers (2011:144-150) 

förespråkar en öppen intervju som ger forskaren möjlighet att på ett djupare plan förstå 

respondenten. Intervjuer med färdiga svarsalternativ såg vi därför inte som ett lämpligt 

tillvägagångssätt för vår studie då vi ansåg att det begränsar både respondenterna och oss. Vi 

valde därför den semistrukturerade intervjun för att komma åt den pendling mellan teori och 

empiri som flera författare (Aspers 2011:99, 101-102; Layder 1998:28-49) förespråkar. Denna 

intervjuform innebär att vi som forskare hade ett antal färdiga frågor till respondenterna som 

följdes upp med nya frågor utifrån deras svar.  
 

Intervjuguiden (se bilaga 1) utformades utifrån tanken om den semistrukturerade intervjun. 

Utifrån teorier, tidigare forskning och våra egna förföreställningar konstruerades frågor vilket 
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gjorde att dessa komponenter fanns med som vägledare. Intervjuguiden utgjorde således en 

grund för intervjuerna som vi som forskare kunde bygga vidare på vartefter intervjuerna 

fortskred. På så vis möjliggjorde intervjuguiden ett adaptivt förhållningssätt (Layder 1998) 

där pendlingen mellan teori och empiri fanns med. Med tanke på att vi inte kunde ta för givet 

att våra respondenter skulle förstå ett akademiskt språk, formulerades intervjufrågorna på ett 

mer vardagligt språk (Kvale & Brinkmann 2014:173-174).  

4.4.1 Praktiskt genomförande 

Under samtliga fyra intervjuer var båda forskarna närvarande. Intervjuerna varade mellan 30 

– 43 minuter och samtliga spelades in med mobiltelefon för att kunna transkriberas senare. 

Platsen för intervjuerna valdes i samråd mellan oss som forskare och respondenterna. Vi ville 

att respondenterna skulle få vara med och påverka för att de skulle känna sig bekväma. Dock 

framförde vi ett önskemål om att platsen skulle vara lugn, då Trost (2010:65) menar att en 

intervju bör hållas i en ostörd miljö för bästa resultat. Detta resulterade i att två intervjuer 

hölls i respondenternas egna hem medan resterande intervjuer hölls på annan plats. Thomson 

(2014:83) förespråkar intervjuer i respondenternas hem, medan Trost (2010:65) menar att det 

kan vara en nackdel då det i hemmet kan finnas störningsmoment. Vi gick ändock med på att 

hålla vissa intervjuer i respondenternas hem då de upplevde den platsen som lugn och trygg. 

Vi upplever dock, med facit i hand, att samtliga platser var lugna och vi kunde ostört hålla 

intervjuerna där. Vår förhoppning var också att vi genom att hålla intervjuerna på en, för 

respondenterna, trygg plats reducerade den maktobalans som oundvikligen uppstår mellan 

forskare och respondent (Kvale & Brinkmann 2014:51; Thomson 2010:123-124).  

4.5 Dataanalys 

Det finns olika sätt för att få en överblick över materialet. Trost (2010:150) menar att det är 

tidsödande att transkribera långa intervjuer ordagrant. På grund av tidsbrist valde vi därför att 

transkribera sådant som var av en viss karaktär och som korrelerade med teorin. Resten av 

materialet sammanfattades och lyssnades på flera gånger för att inte missa något avgörande 

trots att det var av mer sekundär betydelse. Kvale och Brinkmann (2014:217-218) beskriver 

transkribering som transformering där ett levande samtal avkontextualiseras och viktig fysisk 

närvaro som andning, kroppsspråk och ironi går förlorad. Vi delar författarnas något kritiska 

syn gällande transkribering och har därför inte transkriberat hela intervjuerna ordagrant. 
 

Rent praktiskt har vi använt oss av en kodningsmetod som kallas för marginalmetoden 

(Aspers 2010:185). Denna metod innebär att en viss färg fått representera en viss kod som står 
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för ett tema eller mönster (se bilaga 2). Färgerna markerades i marginalen på det utskrivna 

materialet. Detta ledde till att mönster i materialet uppenbarade sig.  

4.6 Trovärdighet och tillförlitlighet 

Nedan diskuteras trovärdighet och tillförlitlighet och hur vi som forskare arbetat med dessa. 

4.6.1 Trovärdighet 

Trovärdighet definieras som i vilken utsträckning en studie undersöker vad den påstås 

undersöka (Kvale & Brinkmann 2014:294). Resultaten ska vara giltiga och metoden trovärdig 

(Thomsson 2010:31). Vi har i vår studie operationaliserat begrepp från teorin. När 

intervjuguiden gjordes översattes således de teoretiska begreppen och perspektiven till frågor 

som på ett vardagligt språk kunde ställas till respondenterna. På så vis har vi försökt skapa 

god trovärdighet i studien. I och med den höga grad av transparens som vi genomgående 

strävat efter och som Layder (1998:177) förespråkar är vår förhoppning att vi uppnått detta.  

4.6.2 Tillförlitlighet 

För att en studie ska ha hög tillförlitlighet krävs det att andra forskare ska kunna upprepa 

studien och få samma resultat (Trost 2010:131-132). Med tanke på att våra respondenter är 

individer med tankar och känslor är det möjligt att de skulle ge oss olika svar om vi ställde 

samma fråga vid olika tillfällen. Tillförlitligheten i vår studie kan därför inte anses som 

särskilt god. I och med att respondenternas riktiga namn inte redovisas kan studien inte heller 

upprepas med samma individer. Att vår studie har låg grad av tillförlitlighet är dock inget som 

spelar någon större roll då vår intention aldrig varit att generalisera resultaten. 

4.7 Etiska principer 

Nedan diskuteras aspekter av de etiska principer som vi har tagit hänsyn till. Detta för att göra 

respondenternas medverkan så etisk försvarbar som möjligt. Avsnittet avslutas med en 

diskussion om den maktobalans mellan forskare och respondent som oundvikligen uppstår.  

4.7.1 Individskyddskravet 

Individskyddskravet innebär att individer inte får utsättas för kränkning, förödmjukelse, fysisk 

eller psykisk skada (Vetenskapsrådet 2002:5). Individer ska inte heller behöva utsättas för 

olämplig insyn i deras privatliv. Detta var något som vi tog i beaktning eftersom vi ville att 

våra respondenter skulle lämna personlig information kring deras känslor om relationer och 

skilsmässor. Med tanke på detta inleddes intervjuerna med lättsamma frågor för att 

respondenterna inte skulle känna obehag. En bit in i intervjuerna kunde mer känsliga frågor 
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ställas med viss försiktighet. Således värnade vi om respondenternas integritet och det 

individskyddskrav som Vetenskapsrådet (2002:5) redogör för.  Individskyddskravet bryts ner 

i olika huvudkrav (Vetenskapsrådet 2002:6). Nedan redogörs för några av kraven med 

kopplingar till denna studie. 

4.7.2 Informationskravet och samtyckeskravet 

Informationskravet innebär att forskaren måste delge respondenten studiens syfte. 

Informanten måste upplysas om att dennes deltagande är frivilligt och att uppgifterna som 

lämnas till forskaren enbart kommer att användas för forskningen. Som beskrevs i avsnittet 

om praktiskt genomförande, informerade vi respondenterna om detta redan vid den första 

kontakten. Även samtyckeskravet har vi försökt uppfylla. Det innebär att deltagarna i en 

undersökning själva ska ha rätt att bestämma över sin medverkan (Vetenskapsrådet 2002:9). 

Innan intervjuerna genomfördes informerade vi därför respondenterna om att de när som helst 

kunde avbryta intervjun eller avböja att svara på frågor utan negativa påföljder. 

4.7.3 Konfidentialitet och anonymitet 

Konfidentialitetskravet innebär att enskilda individer inte ska kunna identifieras av 

utomstående (Vetenskapsrådet 2002:12). Detta krav är något som vi tillgodosett under 

forskningsprocessen. Inga individer utom vi som forskare kan koppla ihop ett visst svar med 

en viss respondent. Som forskare använder vi oss av kodnycklar vilket gör att vi har kunnat 

lova respondenterna att deras svar behandlas konfidentiellt. Anonymitet är dock något som vi 

inte har kunnat utlova. Anonymitet betyder att inte ens forskaren själv kan koppla ihop ett 

svar med en respondent (Vetenskapsrådet 2011:67), vilket vi kan.  

4.7.4 Maktobalans vid två intervjuare 

Som nämndes i avsnittet om datainsamlingsmetod var vi två forskare vid varje 

intervjutillfälle. Därmed föreligger det en maktobalans mellan oss och respondenten, något 

som Thomsson (2010:73) och Trost (2010:66-67) beskriver. Fördelen med att vi var två var 

att vi kunde följa upp olika spår som vi undrade mer över. Samspelet mellan oss forskare var 

bra och vi kunde därför fylla i varandras luckor, observera sådant som respondenten sa mellan 

raderna och komplettera varandra (Thomson 2010:73). Inför varje intervju hade vi i förväg 

bestämt vem av oss som skulle ha den främsta rollen som intervjuare medan den andra fick 

vara mer i bakgrunden och anteckna. Vi valde att göra på det sättet för att respondenten inte 

skulle känna att vi var två mot en. Den av oss som satt tyst fick enbart komma in och ställa 

följdfrågor om den främste intervjuaren missade att följa upp väsentliga spår. Vi är dock 



Södertörns högskola  Josefine Åberg 
Sociologi C  Pernilla Åberg 

24 
 

medvetna om att det föreligger nackdelar med att vara två forskare som intervjuar. Den 

maktobalans som oundvikligen uppstår i en intervjusituation tenderar att förstärkas om två 

intervjuare medverkar (Kvale & Brinkmann 2014:51; Thomson 2010:123-124; Trost 

2010:66). I och med detta övervägde vi att enbart låta en av oss forskare medverka vid 

intervjuerna. Med tanke på att vi dock inte är speciellt vana i intervjusituationer ansåg vi att vi 

behövde vara två intervjuare för att få ut det mesta ur intervjuerna. Dessutom menar Trost 

(2010:67) att det kan vara befogat att vara två forskare vid intervjuer där känsliga ämnen 

behandlas vilket det görs i denna studie.  

 

En annan aspekt av maktobalansen är att vi var två forskare som ställde frågor om ämnen som 

kan uppfattas som känsliga. Lantz (2013:123) menar att det är relevant att vara medveten om 

att frågorna kan vara av känslig karaktär och att situationen därför kan upplevas som 

problematisk vilket kan påverka samspelet mellan forskare och respondent. Vi gissade att 

detta möjligtvis kunde skapa större maktobalans mellan oss som forskare och våra 

respondenter. För att kompensera den ökade maktobalansen till följd av samtalet kring 

känsliga ämnen visade vi, som Dalen (2008:39) beskriver, intresse för respondentens historia. 

Detta gjorde vi genom att visa respondenten respekt via verbal och icke-verbal 

kommunikation samt ögonkontakt. Vi hoppas att vi på detta sätt lyckades förmedla ett 

ödmjukt förhållningssätt som minskade respondentens upplevelse av underordning. 

5 Resultat och analys 
Tidigare forskning visar att vuxna skilsmässobarns kärleksrelationer påverkas av föräldrarnas 

skilsmässa. Den direkta upplevelsen av föräldrars skilsmässa har således en påvisad långsiktig 

effekt på barnen i form av sämre kvalitet i deras kärleksrelationer. Frågan om hur fenomenet 

skilsmässa och dess utbredning i samhället påverkar individer i deras attityd till långa 

parrelationer, oavsett om de är skilsmässobarn eller inte, återstår dock. I det följande 

presenteras studiens insamlade material för att söka svaret på detta. Resultatet presenteras på 

ett läsvänligt sätt utifrån teman som utkristalliserat sig under kodningen av materialet. 

Resultatet kopplas i detta avsnitt ihop med de teoretiska utgångspunkterna för att med teorins 

hjälp kunna förstås på ett djupare plan. 

5.1 Att leva i det moderna samhället 

Nedan följer empirin utifrån framför allt individualism, reflexivet och det moderna samhället.  
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5.1.1 Individualitet och frihet 

Under samtliga intervjuer med Amanda, Emma, Jennifer och Linda kom vi osökt in på att de 

lever sitt egna liv, värnar om egen tid och ständigt förbereder sig för ett liv i ensamhet trots att 

de alla lever i lyckliga parrelationer. Amanda nämnde vikten av att låta sin partner gå på 

tillställningar, träffa vänner och få drömma sig bort från det inrutade förhållandelivet för att 

på så sätt kunna få utrymme att leva sitt eget liv trots att hon delar sitt liv med en annan 

individ. Emma talade om liknande situationer så som att hon inte skulle klara att leva i ett 

förhållande där parterna ska göra allt tillsammans och prata med varandra varje minut och 

sekund. Emma beskrev att hon aldrig skulle kunna ställa krav på att hennes partner inte får gå 

på festligheter och därmed får inte hennes partner ställa liknande krav på henne. Hon ansåg att 

individer måste vara sig själva i sin relation och inte bli ett med sitt förhållande. Jennifer 

beskrev liknande åsikter och tankar som Amanda och Emma. Hon menade att det är viktigt att 

behålla ett eget utrymme i relationen samtidigt som parterna ska ha något fint tillsammans. 

Även Linda talade varmt om egen tid i relationen och betydelsen av att kunna göra 

fritidsaktiviteter på eget bevåg utan sin partner:  
 

”Att ha egen tid med egna vänner är viktigt [...] Det finns ju saker man behöver ta med 

sina kompisar själva utan ens kille. Man måste vara en egen individ med egen tid. Man 

får inte glömma bort att pusha den andra att träffa sina kompisar också så man inte 

glömmer det. Så man inte ledsnar på att bara vara med varandra.” (Linda 2015-11-18) 

 

Amandas, Emmas, Jennifers och Lindas resonemang om ett eget liv trots att de lever 

tillsammans med någon är en produkt som skapats ur det moderna samhället och 

individualiseringen där individen strävar efter att förverkliga sig själv (Beck & Beck-

Gernsheim 2002:71-72, 101-106). Trots att en individ lever i en parrelation är det viktigt att 

reflektera över sig själv, sitt liv och sin egen identitet (Giddens 1999:114). Modernitetens 

följder resulterar i att livet handlar om att skapa ett bra liv för sig själv istället för att skapa ett 

bra familjeliv. Därmed lever individer ett eget liv inom äktenskapets ramar (Giddens 

1999:114), vilket alla respondenter beskrivit ovan. När respondenterna talade om vikten av 

sin egen tid och att ge varandra utrymme i en relation talar de utifrån det moderna samhället 

där den enskilda individen sätts i första rummet. Respondenterna lever således sitt eget liv 

inom förhållandets ramar (Giddens 1999:114) där exempelvis Emma sa att hon aldrig vill 

känna sig begränsad av sin partner. I ett vidare perspektiv skulle ökade krav på Emma i 

hennes relation kunna leda till en separation i och med att hon skulle känna sig begränsad i 
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sitt handlande i det individualistiska samhället. Emmas individuella behov måste 

tillfredsställas och om de inte gör det finns där en förklaring till det ökade antalet separationer 

vilket således skulle kunna ske i Emmas fall (Beck & Beck-Gernsheim 2002:71-72, 101-106). 

5.1.2 Risktänkande 

Linda var en av respondenterna som tydligt värnade om mer praktiska ting som kan vara 

viktigt att ha själv i en relation, något som hennes pappa lärt henne och som hon bär med sig i 

sitt habitus genom livet (Bourdieu 1990:56-61; 1997:89, 133). Linda beskrev vikten av att ha 

ett eget sparkonto trots att parterna har ett gemensamt sparkonto. Hon beskrev att när hon och 

hennes partner tittade på boende tillsammans hade hon hela tiden tankar om att det inte är 

säkert att de kommer bo tillsammans resten av livet och att hon därför måste ha sparade 

pengar själv. Linda menade att den ekonomiska biten är betydelsefull och att parterna i ett 

förhållande inte kan dela på allt då förhållandet tvärt kan ta slut. Både Amanda och Emma 

beskrev liknande risktänkanden. Amanda talade om att hon och hennes partner månar om att 

skriva avtal gällande deras lägenhet, bil och gåvor om de skulle separera. Emma beskrev ett 

liknande tänk där hon och hennes pojkvän redan när de flyttade ihop hade pratat ihop sig om 

att skriva samboavtal. Hon uttryckte det på följande sätt: 
 

“Det man tar in i lägenheten tar man även med ut. Ganska tydlig och enkel regel.” 

(Emma 2015-11-12) 

 

Amandas, Emmas och Lindas praktiska tänkande, eller snarare deras risktänkande, är något 

som det moderna samhället kännetecknas av (Beck-Gernsheim 2002:73-74). Risktänkandet 

leder till en ny livsstil som inbegriper en ständig förberedelse för potentiella risker. Detta 

tänkande var Linda tydligt inne på när hon återkommande beskrev värdet av att ha ett eget 

sparkonto utifall att något skulle hända i hennes relation. Detta tänkande går dock helt emot 

teorin om den ontologiska tryggheten där individen försöker tränga bort potentiella risker och 

istället skapa sig en skyddshinna och ett tänk att en skilsmässa aldrig kommer att hända just 

denne själv (Giddens 1999:25, 48-49, 52). Amanda, Emma och Linda är snarare väl medvetna 

om risken att de kan stå utan sin partners ekonomiska stöd och har därför en reservplan i 

bakhuvudet. Under Lindas intervju beskrev hon att hennes pappa skiljt sig två gånger och att 

hon haft andra skilsmässor nära sig. Detta gör att Linda blivit väl medveten om att det går att 

leva sitt liv ensam, något som även Amanda och Emma erfarit. Desto vanligare det blir med 

separationer desto vanligare blir det att individer, likt respondenterna, är medvetna om 

möjligheten kring ett självständigt eget liv. Således är det inte konstigt att respondenterna 
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tänker praktiskt kring ekonomi, lägenhet och avtal. Genom den påverkan som skilsmässorna i 

omgivningen har på respondenterna påverkas deras attityd till långa parrelationer där de hela 

tiden förbereder sig för ett liv på egen hand (Beck & Beck-Gernsheim 2002:73-74). 

5.1.3 Det reflexiva samhället och individen 

En annan aspekt som samtliga respondenter vidrörde och som är talande för dagens moderna, 

individualiserade och reflexiva samhälle var möjligheten att byta partner och att ingenting 

måste vara för alltid. Linda satte ord på det reflexiva samhället på följande vis: 
 

“[...] folk tar lättare på det där med att gifta sig. Det är ju okej att ändra sig. Med vad 

man pluggar och allt. Det är ju så i samhället att man ska kunna utvecklas, välja, göra 

om och förverkliga sig själv. Man ska ta makten över sitt liv, finns massa böcker om 

det. Sånt påverkar nog.” (Linda 2015-11-18) 

 

En intressant aspekt av Lindas citat ovan är att människan å ena sidan har en fri vilja och 

möjlighet att välja. I dagens reflexiva samhälle tvingas vi ständigt till olika val, vilket å andra 

sidan gör att det inte finns något sätt att undvika alla val i livet. Således fattar individer beslut 

vilka de även måste bära ansvar för. Linda beskrev också att lagarna i samhället bestämt att 

det ska vara enkelt att skilja sig, någon som Amanda vidareutvecklade. Hon beskrev, när vi 

samtalade om skillnaden mellan att juridiskt skilja sig och att göra slut, att det på ett sätt är en 

stor skillnad samtidigt som det egentligen inte är någon skillnad alls. Å ena sidan behöver 

parterna bara skriva på ett papper medan de å andra sidan endast behöver uttala ord som 

beskriver att de vill avsluta den nuvarande relationen. Staten har skapat lagar som reglerar 

skilsmässa och även bestämt att skilsmässa kan begäras om enbart en part vill separera. 

Citatet ovan tillsammans med Lindas och Amandas tankegångar kring lagarna i samhället 

handlar om den dialektiska reflexiviteten mellan aktör och struktur (Giddens 1999:10, 13).  

 

En förutsättning för den reflexiva självidentiteten är att det moderna samhället i sig också är 

reflexivt (Giddens 1999:10, 13). I Amandas och Lindas fall skapar samhället 

självhjälpsböcker som beskriver hur individer ska ta makten över sitt liv. Böckerna 

produceras och skrivs dock på grund av den efterfrågan som kommer från individerna. 

Samtidigt som böckerna skapar ett habegär och en nyfikenhet hos individerna där böckerna 

sägs hjälpa individer i deras ständigt pågående självförverkligande. Således skapas det ett 

ekorrhjul där handlingar och tankar inte är isolerade från samhället utan påverkas av yttre 

faktorer samtidigt som individen själv påverkar de yttre faktorerna (Giddens 1999:10, 13). 
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Lagarna som bestäms av staten påverkar alla individer och gör att individer enbart kan handla 

enligt dessa. Exempelvis kan en skilsmässa enbart gå till på ett visst sätt eftersom lagarna 

säger så. Staten har bestämt hur en skilsmässa ska gå till vilket har lett till Amandas och 

Lindas åsikter där de anser att skilsmässa är något enkelt att begära vilket i sin tur leder till att 

de upplever att många skiljer sig för enkelt eftersom det, enligt dem, är enkelt. Individer och 

samhället agerar således reflexivt där individer hela tiden formar sin självidentitet genom 

omvärldens krav (Giddens 1999:23, 44-45, 276). För att knyta an till studiens frågeställning 

kan lagarna vara en förklaring till det ökade skilsmässotalet i samhället eftersom lagarna gör 

det enkelt för individer att skilja sig. Sålunda är Amandas och Lindas attityd till långa 

parrelationer något pessimistisk eftersom de vet att det så enkelt går att avsluta en lång 

parrelation. Amandas och Lindas attityd till långa parrelationer är därmed en del av det 

reflexiva samhället där samhället bidragit till deras negativa attityd. 

5.2 Att påverkas av det inlärda 

I kommande avsnitt analyseras empirin med framför allt socialisationsteorin och begreppet 

habitus som analysverktyg. 

5.2.1 Att ingå en lång parrelation 

Genomgående under intervjuerna återkom samtliga respondenter till att de på olika vis 

påverkats av vad de varit med om i livet. Gällande parrelationer hade alla respondenter en 

samlad uppfattning om att individer etablerar parrelationer för att människan i grund och 

botten är flockdjur. När vi istället frågade om de kunde tänka lite längre än det biologiska och 

tänka på varför människor idag skaffar partners, menade både Amanda, Emma och Linda att 

det har att göra med hur vi är lärda. Linda uttryckte detta tydligast när hon sa att hon är 

uppvuxen med att det är så människor gör och att det är en del av livet. Detta tankesätt kan 

kopplas till socialisationsteorin som utgår ifrån att individer redan från tidig barndom lär sig 

kulturella mönster, normer och värderingar (Giddens 2014:227). Utifrån socialisationsteorin 

kan vi således se att Linda genom livet lärt sig hur människor gör och hur individer “bör” 

göra. Här kan dock en intressant motsättning uppmärksammas. Lindas synsätt som innebär att 

individer skaffar partners för att det är något som bör göras står i motsats till det moderna 

samhällets växande individualism. Socialisationen kan därför här ses som tudelad. Linda har 

genom livet socialiserats och lärt sig att individer ska och bör ha en partner, att det är något 

önskvärt. Med tanke på det moderna samhällets individualiserade karaktär kan det tyckas att 

hon även borde ha socialiserats till att vi i dagens samhälle är mer individualistiska och att vi 

därför inte behöver ha en partner.  
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Även Amandas och Emmas svar går att se utifrån socialisationsteorin. Amanda menade att 

individer skaffar partners för att ha någon att dela livet med. Enligt henne har hon sett att både 

vänner och andra människor runt henne blivit starkare och mått bättre när de blivit 

tillsammans med en partner. Emma berättade att hon upplever att hennes vänner skaffat 

partners för att alla andra gör det. När vi bad henne utveckla vad hon menade med det, 

förklarade hon att hon upplevt att några i hennes kompisgäng stressat för att hitta en partner, 

för att med en partner bli som alla andra. Både Amandas och Emmas svar kan kopplas till 

socialisationen. Att Amanda sett att folk kring henne mått bättre när de haft en partner, gör att 

hon ser parrelationer som något önskvärt och stärkande. Således har hon socialiserats in i 

detta synsätt och här har familj och vänner agerat socialisationsagenter. Emmas uppfattning 

kan också ses som ett resultat av socialisationsprocessen. Att hennes vänner skaffat partners 

för att vara som alla andra visar att de socialiserats in i det synsättet och deras synsätt har 

påverkat Emmas uppfattning genom socialisationen. 

5.2.2 Att avsluta en lång parrelation  

Förutom uppfattningen om varför individer skaffar partners, uppvisade respondenterna fler 

mönster som kan tolkas genom socialisationsteorin. Synen på avslutandet av relationer och 

skilsmässor bör för forskningsfrågans skull behandlas i ljuset av socialisationsteorin. Amanda 

beskrev under intervjun att hon upplever att människor kring henne avslutar sina relationer så 

fort det uppkommer små problem. I hennes ögon gör folk slut för snabbt utan att kämpa först: 
 

”Ja, men det känns som att folk i ens närhet använder uttrycket att göra slut alldeles för 

lätt. Som ett skällsord liksom. Jag tycker att man ska försöka lösa problemen istället för 

att springa ifrån dem genom att göra slut.” (Amanda 2015-11-12) 

 

När vi frågade om det påverkar henne uppgav hon att det är lätt att dras med i det när hon ser 

att andra gör det, men att hon aktivt försöker motarbeta det genom att tänka efter innan hon 

tar ett så drastiskt beslut som att göra slut. Utifrån socialisationsteorin kan detta tolkas som att 

hon har socialiserats in i att det är enkelt att göra slut men att hon vill motarbeta det. Även 

Linda var inne på detta spår. Hon berättade att hon har en tro på att det går att leva ihop för 

alltid samtidigt som hon talade om att hon, precis som Amanda, tycker att människor gör slut 

utan att kämpa. Socialisationsteorin kan även här användas som ett verktyg för att förstå hur 

Linda resonerar. Att hon har en tro på att det går att leva ihop hela livet grundar hon på att 

både hennes farmor och farfar samt mormor och morfar lyckats med detta då de fortfarande 

lever ihop efter närmare 50 års äktenskap. Detta tyder på att Linda genom 
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socialisationsprocessen fått lära sig att det går att leva tillsammans en hel livstid, detta trots att 

hennes föräldrar skilt sig. Samtidigt har även hon, genom vänner och bekanta, socialiserats in 

i att det går att avsluta en relation väldigt snabbt. Amanda och Linda var således överens om 

att de tycker att individer gör slut för snabbt men trots att de socialiserats in i detta har de 

båda en tro på att det går att kämpa för att få sin relation att hålla då de även har socialiserats 

in i det tankesättet. Således har de en tudelad syn vad gäller långa parrelationer där båda 

perspektiven formats genom socialisationsprocessen. Till skillnad från Amanda och Linda, 

benämnde inte Emma och Jennifer lika tydligt att de på nära håll sett exempel på livslång 

kärlek. Mellan raderna kunde vi ändå utläsa att de vill tro på livslång kärlek men att individer 

ofta avslutar sina relationer snabbt, vilket även här visar på en tudelad socialisationsprocess. 

 

Temat skilsmässor var något som uppkom under alla intervjuer då det var ett av temana i 

intervjuguiden (se bilaga 1). I flera av intervjuerna tog respondenterna själva upp skilsmässor 

när vi talade om avslutandet av relationer, detta utan att vi som forskare presenterade 

skilsmässor som ett tema. Detta tyder på att dessa respondenter gör en koppling mellan 

skilsmässor och avslutandet av en relation. Jennifer var den enda av informanterna som inte 

själv tog upp ämnet skilsmässor i anslutning till samtalet om relationers avslutande. Detta kan 

bero på att hon var den enda av informanterna som inte har skilda föräldrar. Amanda, Emma 

och Linda har skilda föräldrar vilket kan ses som en möjlig förklaring till att de alla osökt 

började prata om skilsmässor. Socialisationsteorin och begreppet habitus kan här tjäna som 

förklaring till detta. De respondenter vars föräldrar är skilda har genom socialisationen lärt sig 

att skilsmässor kan vara en del i avslutandet av en relation. Genom att de varit med om en 

skilsmässa på nära håll finns denna upplevelse med i deras habitus, något som påverkar deras 

tankar, känslor och handlingar (Bourdieu 1990:56-61; 1997:89, 133; Broady i Bourdieu & 

Passeron 2008:19). Även i detta fall var Linda tydligast. Hon beskrev att hon tror att de 

många skilsmässorna kring henne har påverkat hennes attityd till relationer och skilsmässor. 

Förutom att hennes föräldrar skilt sig, berättade hon att flera i hennes släkt gjort samma sak 

men att hon också upplever att kända personers skilsmässor påverkar henne. Hon beskrev: 
 

"Jag tror att jag tänker så på grund av folk omkring mig och deras relationer men också 

skilsmässor. Jag tror verkligen det har påverkat. Förutom att man har varit med om det 

i sin familj så är det ju skilsmässor överlag eftersom skilsmässor har ökat och det sker 

så ofta bland kändisar och så också". (Linda 2015-11-18) 
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När vi frågade om hon kunde utveckla vad hon menade med detta, svarade hon att hon 

upplever att skilsmässor sker runt omkring henne hela tiden och att hon därför tror att det 

påverkar hennes attityd till relationer och skilsmässor. Både Amanda och Emma berörde 

samma sak. De menade båda två att deras föräldrars skilsmässa och andra skilsmässor kring 

dem fått dem att fundera över relationens och äktenskapets varaktighet. Jennifers uppfattning 

skilde sig dock här från de andra respondenternas svar. Hon uppgav att hon upplever sig 

skyddad från skilsmässor och att hon därför aldrig funderat kring om hennes attityd till långa 

parrelationer påverkats av skilsmässor: 
 

"Jag har varit väldigt skyddad från skilsmässor, jag har bara någon kompis som har 

skilda föräldrar. Så jag har liksom inte fått det konkret så det är inget jag tänker på eller 

som jag tror påverkar mig. Så i och med att jag varit så skyddad från det så tänker jag 

inte på att det kan hända, det har aldrig funnits med i min värld". (Jennifer 2015-11-16) 

 

Jennifer uppgav under intervjun att varken hennes föräldrar eller andra i hennes släkt skilt sig 

och som vi ser i citatet ovan har hon inte heller många kompisar med skilda föräldrar. Även 

om respondenterna har skilda erfarenheter och upplevelser av skilsmässor, kan deras 

uppfattningar om relationer och skilsmässor ses som ett resultat av socialisationsprocessen 

och deras habitus. Vad de varit med om har format deras habitus vilket påverkar deras attityd 

till relationer och skilsmässor. Detta blev även väldigt tydligt under intervjuerna när 

respondenterna fick höra om statistiken att hälften av de som gifter sig sedan skiljer sig. 

Amanda och Emma blev inte förvånade av det höga skilsmässotalet utan upplevde snarare att 

det motsvarade deras uppfattning om skilsmässornas utbredning i samhället. Linda blev inte 

heller förvånad utan uttryckte att hon trodde att det var ännu fler än så som skiljer sig. 

Jennifer blev däremot väldigt förvånad över statistiken. Hon sa att hon inte trodde att 

skilsmässor är så vanligt och hon berättade efter intervjun att hon trodde att vi skojade med 

henne när vi presenterade siffrorna. Detta visar tydligt på socialisationens och habitus 

betydelse för våra uppfattningar, tankar och värderingar. Amanda, Emma och Linda som har 

skilda föräldrar har socialiserats in i att skilsmässor sker och har på så vis uppmärksammat att 

skilsmässor florerar i samhället. Föräldrarnas skilsmässa finns med i deras habitus vilket 

påverkar hur de ser på skilsmässor och således också relationer. Jennifer, som inte har skilda 

föräldrar, uttryckte att hon inte kommit i kontakt med skilsmässor i någon stor utsträckning på 

andra håll heller. Till skillnad från Linda som berättade att hon upplever att kända personers 

skilsmässor påverkar henne, menade Jennifer att hon aldrig märkt om det stått om kända 
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personers skilsmässor i media. Eftersom Jennifer inte varit exponerad för skilsmässor, har 

socialisationen inte lärt henne att det sker vilket gör att hon inte märker när det sker omkring 

henne. Hon har inte denna upplevelse med i sitt habitus och påverkas således inte av det. 

 

De informanter vars föräldrar är skilda uppvisade ett gemensamt sätt att se på skilsmässan 

som ett alternativ i en dålig relation. Då de varit med om en skilsmässa på nära håll, har de 

sett att det är en möjlig utväg ur en relation och de har också sett att en skilsmässa inte 

behöver innebära katastrof. Denna upplevelse finns med i deras habitus och påverkar således 

deras attityd till skilsmässor och därmed deras attityd till långa parrelationer. Både Amanda, 

Emma och Linda berättade att de ser separation som ett alternativ om relationen inte är bra 

vilket de trodde beror på att de gått igenom föräldrarnas skilsmässa. Att deras föräldrar idag, 

en tid efter skilsmässan, mår bra och trivs med sina liv, gör att respondenterna ser att en 

skilsmässa kan sluta lyckligt. Deras habitus innehåller därmed en positiv attityd till 

skilsmässor vilket gör att de ser skilsmässan som ett alternativ. Samtidigt uppgav både 

Amanda, Emma och Linda att de själva vill försöka undvika att skilja sig då de inte vill gå i 

sina föräldrars fotspår. Detta kan bero på att skilsmässan kan ha varit ett trauma när den 

inträffade, vilket de bär med sig i sitt habitus som de påverkas av och förhåller sig till. 

5.2.3 Påverkan av skilsmässa i ett vidare perspektiv 

Under intervjuerna tog några av intervjupersonerna upp deras föräldrars skilsmässa och drog 

kopplingar till sin egen parrelation. Då de alltid bär med sig sina föräldrars skilsmässa i sitt 

habitus, handlar de således utifrån den erfarenheten. Deras egna parrelationer kan påverkas av 

detta och individer med skilda föräldrar kan uppvisa olika relationsmönster, kallade modeling, 

struggling och reconciling (Mahl 2001:100). Linda talade om att hon tror att hennes föräldrars 

skilsmässa påverkat henne eftersom hon inte vill se sin parrelation sluta som deras. Hon 

beskrev att hennes föräldrar bråkat och att hon ser tecken när hennes egen parrelation och 

nära vänners parrelationer är i svackor då det kan finnas likheter med hennes föräldrar: 
 

”Det kan ju säkert bero på vad jag gått igenom, mina föräldrar är skilda och jag tänker 

inte att de gjorde fel för jag har massa minnen att de bråkade och det var inte kul så en 

skilsmässa var rätt. Men det ordet vill jag aldrig ha i min historia liksom. Så jag märker 

när jag kan känna igen mina föräldrars relation i andra relationer.” (Linda 2015-11-18). 

 

Att Linda inte vill att hennes egen parrelation ska bli som hennes föräldrars kan ses som ett 

tydligt tecken på relationsmönstret reconciling som innebär att hon försöker se sina föräldrars 
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skilsmässa som en erfarenhet att lära av (Mahl 2001:100). Även Emma nämnde under 

intervjun sådant som också tyder på detta relationsmönster. Hon beskrev att hon i sökandet 

efter sin nuvarande partner letade efter speciella drag som hon ansåg var bättre än hennes 

föräldrars, då hon likt Linda inte ville se sin relation sluta som föräldrarnas. Således tyder 

Emmas svar på att hon agerar utefter relationsmönstret reconciling. 

5.3 Att distansera sig från det ökade skilsmässotalet 

I det följande används den ontologiska tryggheten för att analysera respondenternas svar. 

5.3.1 En stark anknytning till skyddsmekanismer 

Både Amanda, Emma och Linda beskrev tankegångar som liknade varandras under 

intervjuerna medan Jennifers tankegångar skilde sig en del från resten av kvinnornas. Under 

intervjuerna talade vi med Amanda, Emma och Linda om varför långa parrelationer slutar i en 

separation och vad det kan bero på. Amanda trodde att anledningen till varför många 

parrelationer slutar i skilsmässa är att parterna i en relation inte ger allt utan istället ger upp 

för snabbt för att en skilsmässa är så pass enkel att genomföra. Precis som Amanda beskrev 

Emma ett resonemang om separationer. Emma ansåg att individer separerar av för lätta och 

små anledningar och en anledning till det är för att det är enkelt att skilja sig i dagens 

samhälle. Hon beskrev att hon har bekanta vars föräldrar skilt sig väldigt abrupt och sedan 

hittat tillbaka till varandra vilket hon ansåg var ett ogenomtänkt beslut. Vidare beskrev Emma 

att hon inte känner att äktenskap är något speciellt längre jämfört med förr, just på grund av 

att det är så självklart och anspråkslöst att separera. Likt Amanda och Emma beskrev Linda 

att hon ansåg att individer inte tar parrelationer på så stort allvar och således tar en skilsmässa 

lite för lätt och därmed skiljer sig för snabbt. Amanda, Emma och Linda ansåg sig ha 

genomtänkta förklaringar till varför långa parrelationer slutar i skilsmässa. De alla beskrev att 

det beror på enkelheten och att par separerar för snabbt innan de har hunnit tänka igenom 

beslutet ordentligt. Detta kan dock ses utifrån ett annat perspektiv, nämligen att par som 

Amanda, Emma och Linda beskriver visst har tänkt igenom en eventuell separation mycket 

noga och har kämpat för att få relationen att fungera men att skilsmässa tyvärr är en sista 

utväg för att situationen inte ska bli värre. Amanda, Emma och Linda kan omöjligt veta om så 

är fallet. De väljer istället att tro på sina egna förklaringar där par skiljer sig vind för våg. 

 

Respondenternas tankegångar går att se i ljuset av den ontologiska tryggheten (Giddens 

1999:25, 48-49, 52). Amanda, Emma och Linda kan använda sig av deras, i vissa fall, fiktiva 

förklaringar till separationer i samhället för att skydda sig själva mot existentiell ångest men 
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även för att skydda sin egen eller sin framtida relation. De alla tre beskrev när vi talade om 

livslång kärlek att de tror på livslång kärlek och vill följaktligen att deras parrelation ska hålla 

livet ut. Det gör att de måste avskärma sig från skilsmässorna runt omkring dem och de söker 

därmed lättillgängliga förklaringar som rättfärdigar deras egen parrelation och varför de själva 

inte skulle skilja sig av anledningarna som de anser att andra par gör. Ett träffande citat är när 

Amanda pratade om en släkting till henne som nyligen genomgått en separation där hon inte 

förstod varför det paret skulle separera ty hon ansåg att paret var lyckliga: 
 

“Jag kan inte fatta varför de separerat. De hade ju nyss skaffat hus och barn! Samtidigt 

är det inte min relation, det kommer inte hända mig. Jag försöker nog avskärma mig 

och ha distans för att fortfarande kunna tro på min relation.” (Amanda 2015-11-12) 

 

I detta fall visar Amanda på en tydlig användning av avskärmningsmekanismerna (Giddens 

1999:25, 48-49, 52). Amanda hade svårt att acceptera att det exemplifierade paret i citatet 

ovan skulle skilja sig men väljer snabbt att tänka att det inte kommer hända henne för att hon 

fortsatt ska känna sig trygg i sin egen parrelation. 

5.3.2 Skyddsmekanismerna i ett vidare perspektiv 

Den fjärde respondenten Jennifer var den enda av de fyra kvinnorna som inte har skilda 

föräldrar. Således har hon ingen stark och nära koppling till skilsmässa. Hon är dock precis 

som vilken vanlig kvinna som helst i hennes ålder som lever i dagens samhälle, präglat av 

många separationer. Under intervjun fick Jennifer ta del av statistiken kring att nästan hälften 

av alla par som gifter sig sedan separerar. Som respons på det påståendet valde Jennifer direkt 

att avskärma sig och tänka bort risken att sannolikheten för att även hon kommer genomgå en 

separation är hög (Giddens 1999:25, 48-49, 52). Hon sade istället: 
 

“Jag tror inte att den statistiken spelar någon roll. Det handlar ju om hur bra relationen 

är och min relation är väldigt bra.”. (Jennifer 2015-11-16) 

 

Vidare beskriver Jennifer att hon inte anser att skilsmässorna i samhället påverkar henne och 

att hon inte tänker på att det kan hända henne själv. Hon nämnde själv ordet risk; där hon 

beskrev att det inte är någon risk att hon kommer att separera. Även detta speglar den 

ontologiska tryggheten väl där Jennifer, för att motverka existentiell ångest, måste tänka bort 

alla risker i hennes liv för att ens orka ingå i en parrelation (Giddens 1999:25, 48-49, 52). 
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Jennifer har således, jämfört med Amanda, Emma och Linda, en mer positiv attityd till långa 

parrelationer i detta fall trots det ökande antalet skilsmässor i samhället. 

5.4 Att stanna i en parrelation så länge den är tillfredsställande 

Nedan följer en analys av intervjuerna som behandlade relationens varaktighet. 

5.4.1 Tron på livslång kärlek 

Under intervjuerna talade samtliga respondenter om parrelationer och hur de ser på dessa. 

Amanda, Emma, Jennifer och Linda var alla var överens om att båda parterna i en relation ska 

få ut något av relationen för att de ska vilja stanna i den. Deras svar kan ses utifrån teorin om 

det rena förhållandet som innebär att en relation upprätthålls så länge båda parterna finner den 

tillfredsställande och får ut något av den (Giddens 1999:58, 109). 

 

Alla respondenter uppgav under intervjuerna att de tror på, eller vill tro på, livslång kärlek 

men att det kan vara svårt att göra det. Amanda, Emma och Linda påstod alla att de många 

skilsmässorna i samhället har gjort att deras syn på livslång kärlek förändrats. Trots att de 

väldigt gärna vill tro på att en parrelation kan hålla livet ut, menade de att de vet att det i 

väldigt många fall inte blir så. Socialisationsprocessen (Giddens 2014:227) och 

respondenternas habitus (Bourdieu 1990:56-61; 1997:89, 133) kan vara förklaringen till detta, 

något vi behandlade i tidigare avsnitt. Jennifer delade inte denna uppfattning om att det är 

skilsmässorna i samhället som påverkat hennes syn på livslång kärlek, något som vi ovan har 

sett kan bero på även hennes habitus och socialisationsprocess. Jennifer menade istället att 

hon tror på livslång kärlek men att hon ibland kan tvivla på det när det känns dåligt i hennes 

egen relation. Trots att respondenternas svar kan bero på olika faktorer, kan de alla kopplas 

till teorin om den sammanflödande kärleken och det rena förhållandet där formen för 

relationen står i centrum (Giddens 1995:60-62; 1999:58, 109). Dessa teorier kan användas för 

att förstå vad respondenterna menade under intervjuerna. Alla menade att de vill tro på 

livslång kärlek samtidigt som de sa att de inte vill stanna i en relation som inte ger dem något. 

Eftersom de menade att en relation ska vara tillfredsställande för att de ska vilja stanna i den, 

tror de på den sammanflödande kärleken snarare än den livslånga kärleken även om de inte är 

medvetna om det. Detta påverkar osökt deras attityd till långa parrelationer. Utifrån deras svar 

och teorin om den sammanflödande kärleken ser vi att deras attityd till långa parrelationer är 

att dessa är bra så länge de är tillfredsställande för båda parterna i relationen. Om relationen 

inte är bra menade respondenterna att den kan avslutas. 
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5.4.2 Vad som binder samman skilsmässa och attityd till långa parrelationer 

Samtliga respondenter påtalade under intervjuerna att det är viktigt för dem att få ut något av 

relationen. Emma var dock tydligast när hon uttryckte hur hon ser på livslång kärlek och 

långa parrelationer: 
 

“Men jag har förstått nu att man kanske måste tro på det som känns bra här och nu, att 

det gäller, annars behöver man inte vara i relationen. Man ska inte vara i en relation när 

det inte är bra. När det inte ger något längre, när man inte får utbyte av varandra så ska 

man inte stanna för länge för då gör man våld mot sig själv.“ (Emma 2015-11-12) 

 

Detta kan tolkas som att Emma ser på långa parrelationer som rena sådana som upprätthålls så 

länge de är till belåtenhet för de ingående parterna. Genom att säga att hon tycker att individer 

gör våld mot sig själva när de stannar i en relation som inte ger något, visar hon att hon 

förespråkar det rena förhållandet. Genom att uttrycka att det är viktigt att avsluta relationen 

när den inte längre ger något, visar Emma att hon anser att individer måste ta ansvar för sitt 

eget liv inom relationens ramar (Giddens 1999:114). Även de andra respondenterna berörde 

samma sak. Amanda och Jennifer talade mycket om den egna personen i relationen. De båda 

menade att det är viktigt att parterna i en relation får egen tid och utrymme att vara sig själva. 

Detta tyder på att den ökade individualismen påverkar respondenternas syn på relationer 

(Beck 1996:133-136; Beck & Beck-Gernsheim 2002:71-72, 101-106; Giddens 1999:114). 

Respondenterna upplever således att det är väsentligt att parterna i en relation får tid att vara 

sig själva. Samtidigt menade Linda att en relation är bra när parterna har möjlighet till just 

detta, att vara sig själva i en relation. Hon menade att en relation är som bäst när individerna i 

relationen tillåts att vara i sina bästa versioner. Linda upplever således att en relation är 

givande när den utvecklar parterna i den. På det sättet kan den rena relationen endast 

upprätthållas så länge parterna får möjlighet till egen tid och att vara sig själva trots att en 

relation lätt blir ett vi. I och med detta blir individualismen en grundsten i den rena relationen. 

 

Respondenterna tror på den sammanflödande kärleken snarare än på den livslånga kärleken. 

De ser också på relationer som rena sådana vilka endast upprätthålls så länge de är 

tillfredsställande för båda parterna. Dessa komponenter bidrar till den attityd som 

respondenterna har till långa parrelationer. Då frågeställningen i denna studie handlar om hur 

det ökade skilsmässotalet påverkar individers attityd till långa parrelationer bör vi också 

vända synvinkel och se hur detta går att koppla till det ökade skilsmässotalet i samhället. 
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Giddens (1995:60-62; 1999:58, 109) menar att det rena förhållandet och den sammanflödande 

kärlekens framväxt är orsaker till det alltmer omfattande skilsmässotalet i samhället. Detta då 

både det rena förhållandet och den sammanflödande kärleken legitimerar att individer kan 

avsluta parrelationer när de inte längre är tillfredsställande för individen. Således påverkas 

skilsmässotalet av att individer idag tror på den sammanflödande kärleken och det rena 

förhållandet. Eftersom respondenterna implicit men ändock tror på den sammanflödande 

kärleken och det rena förhållandet, påverkar det ökade skilsmässotalet deras attityd till långa 

parrelationer i en kedja. Eftersom de många skilsmässorna är orsakade av den 

sammanflödande kärleken och det rena förhållandet samtidigt som respondenterna fortsätter 

att tro på dessa, påverkar skilsmässotalet deras attityd till långa parrelationer genom tron på 

den sammanflödande kärleken och det rena förhållandet, även om respondenterna inte är 

medvetna om att det sker. Genom socialisationsprocessen och modernitetens reflexivitet har 

de internaliserat synsättet om den sammanflödande kärleken och det rena förhållandet vilket 

påverkat deras attityd till långa parrelationer. Respondenterna påverkas av det ökade 

skilsmässotalet i samhället samtidigt som de bidrar till att upprätthålla detta tal genom att 

avsluta relationer när de inte längre är bra. Detta leder till ett dialektiskt förhållande mellan 

aktör och struktur, vilket modernitetens reflexivitet bygger på (Giddens:1999:10, 13). 

 

Det rena förhållandet kan också ses som en form av skyddsmekanism som avskärmar 

individer från de många skilsmässorna i samhället. Amanda förklarade: 
 

"Alltså hm. Jag vet ju verkligen om att folk skiljer sig mycket. Men jag blir typ inte 

rädd av det. För jag känner att jag har min relation så länge den är bra för mig. Jag har 

ju faktiskt möjlighet att påverka hur den ska vara. Och är den inte bra, då får man väl 

fundera på att avsluta den. Men så länge den är bra så är det bra och då vill jag ju inte 

skilja mig. De som skilt sig kanske har haft en dålig relation." (Amanda 2015-11-12) 

 

Citatet av Amanda visar att teorin om det rena förhållandet hjälper henne att hålla en distans 

till skilsmässorna i samhället. Hon menade att eftersom hon själv har möjlighet att påverka sin 

relation som hon kan stanna i så länge den är tillfredsställande för henne, är det inte självklart 

att hon påverkas av det ökade skilsmässotalet. Hennes attityd till långa parrelationer påverkas 

inte på ett självklart sätt av de många skilsmässorna i samhället då hon menade att andra 

skiljer sig för att deras förhållande inte är tillfredsställande nog. Hennes tro på det rena 

förhållandet ger på så vis henne ett lugn då hon tror att hon inte kommer att skilja sig om 

hennes relation är bra. På så sätt tror hon att hon inte påverkas av det ökade skilsmässotalet i 
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samhället. Detta kan dock tolkas som en del av hennes ontologiska trygghet som syftar till att 

avskärma henne från risken att skilja sig (Giddens:1999:25, 48-49, 52). 

6 Sammanfattning och slutdiskussion 
Denna del av uppsatsen syftar till att ge svar på forskningsfrågan. Forskningsfrågan lyder som 

bekant ”Hur upplever individer att det ökade skilsmässotalet i samhället påverkar deras attityd 

till långa parrelationer?”. En sammanfattning av resultaten kommer att presenteras och 

diskuteras för att mynna ut i ett konkret svar på frågeställningen. Vidare kommer resultatet att 

diskuteras i ljuset av den tidigare forskningen för att se på vilket sätt denna studie bidrar med 

viktig kunskap. Avslutningsvis kommer några slutliga tankar, en reflektion kring syftet och 

förslag på vidare forskning på området.  

6.1 Resultatdiskussion 

Under intervjuerna uppenbarade sig mönster som vi sett har att göra med det moderna 

samhällets individualiserade och reflexiva karaktär. Tidigare forskning och teorier visar att 

dagens relationer har påverkats av det moderna samhällets framväxt och att skilsmässor kan 

ses som ett resultat av detta. Liberaliserade skilsmässolagar, kvinnans inträde på 

arbetsmarknaden och parternas mer jämställda relationer har medfört en ökning i 

skilsmässostatistiken under 1900-talet som idag ligger på en stabil men hög nivå. Det 

moderna samhället präglas av en reflexivitet som innebär att individen och samhället 

utvecklar varandra växelvis. Individens självidentitet är reflexiv på så vis att individen 

ansvarar för och ständigt utvecklar sig själv genom olika val och samhället är i sig också 

reflexivt. Utifrån dessa teorier ser vi respondenternas svar under intervjuerna som tecken på 

att det moderna samhället påverkar deras attityd till långa parrelationer på samma sätt som det 

moderna samhället influeras av individerna. Således påverkas respondenternas attityd till 

långa parrelationer av det ökade skilsmässotalet i samhället genom den reflexivitet som 

präglar både det moderna samhället och individens självidentitet. Då samhället är 

individualiserat krävs det av individen att denne tar ansvar för sig själv och sitt liv, vilket kan 

innebära att genomgå en skilsmässa om relationen inte är tillfredsställande. Detta påtalade 

flertalet av respondenterna under intervjuerna när de sa att de skulle avsluta en relation om 

den inte längre gav dem något. På så vis påverkas individer av vad som sker i samhället 

samtidigt som de bidrar till att skapa och reproducera fenomenet.  
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Det moderna samhället är enligt forskare förknippat med risker av olika slag. En potentiell 

risk i en relation är risken för att den slutar i skilsmässa, vilket även visade sig under 

intervjuerna. Samtliga respondenter, vissa mer än andra, talade om vikten av att förbereda sig 

för ett liv utan partner. Dessa svar tyder på att de är medvetna om att en parrelation inte 

nödvändigtvis håller livet ut. Eftersom den risken finns var vissa av respondenterna väl 

medvetna om vikten av att kunna klara sig själv. Deras tankar och reflektioner vittnar om att 

de ständigt är förberedda på ett liv i ensamhet, precis som teorin säger. Det är mycket möjligt 

att attityden och risktänkandet kan vara sammankopplat med det ökade skilsmässotalet i 

samhället där skilsmässor i omgivningen påverkar respondenternas attityd till långa 

parrelationer där de hela tiden förbereder sig för ett liv på egen hand. Dock verkar inte som att 

respondenterna är medvetna om detta, de verkar mer tro att det är deras sunda förnuft som 

skapar dessa tankebanor. För att kunna hantera riskerna som det moderna samhället medför 

försöker respondenterna isolera sig från dem. Distanseringen från skilsmässornas utbredning i 

samhället görs genom den ontologiska tryggheten vilken fungerar som en 

avskärmningsmekanism. Genom användningen av den ontologiska tryggheten lyckas 

individerna leva sitt liv utan ständig ångest för att en skilsmässa ska ske. Under intervjuerna 

kunde vi se att samtliga respondenter använde sig av den ontologiska tryggheten när de 

beskrev hur de ser på relationer och skilsmässor. Även den respondent som uppgav att hon 

varken reflekterat över eller påverkas av de många skilsmässorna i samhället, uttryckte sådant 

som kunde tolkas som att hon använder sig av den ontologiska tryggheten. Det tyder på att 

hon ändå påverkas av det ökade skilsmässotalet trots att hon själv inte märker det.  

 

Ett mönster som tydligt uppenbarade sig under intervjuerna var det faktum att det fanns en 

skillnad mellan de respondenter med skilda föräldrar och de respondenter som inte har skilda 

föräldrar. Individerna med skilda föräldrar uppgav att de är medvetna om de många 

skilsmässorna i samhället och att de upplever att de påverkas av detta i sin attityd till långa 

parrelationer. Dessa respondenter menade att de ser på långa parrelationer med försiktighet 

eftersom de på nära håll sett att sådana kan ta slut. Deras attityd till långa parrelationer har 

således förändrats negativt och tron på att en relation kan hålla för evigt har skadats, något 

som kan förstås utifrån socialisationsteorin då de primära socialisationsagenterna är 

föräldrarna. Således har respondenterna under sin uppväxt sett deras föräldrars relation som 

en modell att lära av. När denna relation tagit slut har respondenterna lärt av detta och 

erfarenheten finns för alltid med i deras habitus. Då en individs habitus påverkar dennes 

synsätt, tankar och känslor, bär respondenterna med sig ett synsätt som medför att 
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skilsmässorna i samhället uppenbarar sig för individen via den sekundära socialisationen. 

Genom socialisationsprocessen och sitt habitus ser respondenterna med skilda föräldrar 

således de många skilsmässorna i samhället och deras attityd till långa parrelationer påverkas 

av detta. Deras svar tyder på en viss likgiltig attityd till långa parrelationer då de många 

skilsmässorna i samhället gjort att de ser en separation som en möjlig utväg ur ett förhållande. 

Den respondent i studien vars föräldrar fortfarande lever ihop uttryckte att det ökade 

skilsmässotalet inte påverkat hennes attityd till långa parrelationer. Hon var knappt medveten 

om skilsmässornas utbredning i samhället och hon uppgav att hon inte stött på skilsmässor i 

någon större utsträckning. I och med att hon inte ens var medveten om skilsmässornas 

omfattning i samhället, upplevde hon inte att hennes attityd till långa parrelationer påverkas 

av detta. De primära socialisationsagenterna, hennes föräldrar, samt de sekundära 

socialisationsagenterna, exempelvis vänner och skola, har inte socialiserat in henne i att 

skilsmässor sker vilket gjort att det inte finns med i hennes habitus. På så vis påverkas hon 

inte av det i sitt synsätt, tankar och känslor kring långa parrelationer. 

 

Utifrån resultatet, analysen och denna diskussion kan vi se svaret på vår frågeställning “Hur 

upplever individer att det ökade skilsmässotalet i samhället påverkar deras attityd till långa 

parrelationer?”. Individer med skilda föräldrar upplever att deras attityd till långa 

parrelationer påverkas av det ökade skilsmässotalet i samhället. De upplever att de både varit 

med om och sett flertalet skilsmässor vilket medfört att deras tro på långa parrelationer 

skadats något. Attityden till långa parrelationer är således något likgiltig och negativ i och 

med deras medvetenhet om skilsmässornas utbredning. Detta medan individer vars föräldrar 

fortfarande lever ihop inte upplever någon påverkan av skilsmässor vilket leder till en mer 

positiv attityd till långa parrelationer. Dessa individer kan dock ändå påverkas på ett 

omedvetet plan, vilket vi sett i analysen. Att individer med skilda föräldrar inte har en helt 

negativ attityd till långa parrelationer kan förklaras av att de distanserar sig från de risker som 

en parrelation medför. Detta hjälper dem att bortse från att en skilsmässa skulle hända just 

dem, vilket gör att de ändå till viss del kan se på långa parrelationer med positiv inställning.  

6.2 Avslutande reflektioner 

För att återkoppla till den tidigare forskningen hoppas vi kunna fylla kunskapsluckorna på 

området med forskning från Sverige då mycket av den tidigare forskningen gjorts i USA. En 

stor del av den tidigare forskningen har dessutom fokuserat på den direkta upplevelsen av en 

skilsmässa. Denna studie har istället fokuserat på den indirekta aspekten där skilsmässans 
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utbredning i samhället stått i fokus. Således är vår förhoppning att ännu en kunskapslucka kan 

fyllas. Resultatet i denna studie stämmer överens med vad den tidigare forskningen på 

området kommit fram till vad gäller socialisationens roll för vuxna skilsmässobarn. Den 

tidigare forskningen pekar på socialisationen som en betydande faktor för hur individer med 

skilda föräldrar agerar i sina egna kärleksrelationer i vuxen ålder. På samma vis kan vi i denna 

studie se att socialisationen är en betydande faktor för individer med skilda föräldrar. Dessa 

individer har genom socialisationen skapat sin attityd till långa parrelationer då de på nära håll 

sett att långa parrelationer kan ta slut. Denna studie ger således stöd åt den forskning som 

kommit fram till att socialisationen spelar en stor roll i unga vuxnas parrelationer. 
 

Läsaren bör ha kritiska ögon gällande resultatens generaliserbarhet. Det är möjligt att vi fått 

tag på respondenter som är extrema på så vis att deras åsikt inte kan delas med någon annan. 

En av respondenterna menade att hon i princip aldrig kommit i kontakt med skilsmässor på 

nära håll medan en annan berättade att hon vid flertalet tillfällen sett skilsmässor i sin nära 

omgivning. Dessa två respondenter är således mycket olika och resultaten bör tolkas med 

försiktighet. Något som bör nämnas i denna diskussion är det faktum att tre av respondenterna 

i studien har skilda föräldrar medan endast en av dem inte har det. Vår intention var aldrig att 

göra skillnad på om respondenterna har skilda föräldrar eller inte då det inte var den direkta 

upplevelsen av en skilsmässa som var väsentlig i studien. Utgångspunkten var att alla 

individer, med skilda eller icke skilda föräldrar, potentiellt skulle kunna påverkas av det 

ökade skilsmässotalet i samhället. Därför lade vi ingen vikt vid att vårt urval bestod av en 

ojämn fördelning mellan individer med skilda eller inte skilda föräldrar. Under analysen av 

det empiriska materialet framkom dock ett mönster där vi tydligt kunde se att de respondenter 

vars föräldrar skilt sig upplevde att det ökade skilsmässotalet i samhället påverkat deras 

attityd till långa parrelationer. Således har vi i resultat- och analysdelen varit tvungna att skilja 

på individer med och utan skilda föräldrar. Trots att syftet aldrig var att göra denna åtskillnad, 

visar resultatet att det faktum om individer har skilda föräldrar eller inte är en viktig faktor att 

ta hänsyn till i studier som dessa. Därmed inte sagt att syftet för denna studie förorsakats. 

Snarare har syftet infriats genom den fördjupade förståelse som studien givit oss. Genom 

respondenternas svar har vi fått större förståelse för hur individer upplever att deras attityd till 

långa parrelationer påverkas med tanke på skilsmässans allt större omfattning och transparens 

i samhället. Studien har således uppfyllt syftet att addera kvalitativ kunskap till detta 

forskningsfält som domineras av kvantitativa studier. 
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Detta leder oss osökt in på hur vidare forskning på området kan bedrivas. I kommande 

forskning kan det vara intressant att jämföra individer med skilda föräldrar med individer vars 

föräldrar fortfarande lever ihop och se hur deras uppfattningar, känslor och attityd till kärlek 

och parrelationer skiljer sig åt. Denna studie hamnar emellan den tidigare forskningen och 

förslaget på hur vidare forskning kan bedrivas. Genom att inte ta hänsyn till om de studerade 

individerna har skilda föräldrar eller inte, försöker studien gå längre än den tidigare 

forskningen som mestadels fokuserat på individer med skilda föräldrar. Dock når inte studien 

ända fram i sökandet efter en förklaring till hur skilsmässor i samhället påverkar individers 

attityd till långa parrelationer då resultatet och analysen visar att upplevelsen av föräldrars 

skilsmässa spelar stor roll. Därför bör den vidare forskningen jämföra grupper av individer 

med skilda och icke skilda föräldrar för att nå en mer adekvat förklaring till hur det ökade 

skilsmässotalet i samhället påverkar individers attityd till långa parrelationer. 
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8 Bilagor 
Nedan följer uppsatsens två bilagor.  

8.1 Bilaga 1: Intervjuguide 

Inledning och information 
Denna studies syfte är att inom ramen för en C-uppsats svara på frågan om individer upplever 

att det ökande skilsmässotalet påverkar deras syn på långa parrelationer. Genom intervjuer 

med ett antal individer hoppas vi kunna nå en förståelse för detta grundad i dessa individers 

förståelse. Denna intervju kommer att spelas in med mobiltelefon om du samtycker till det. 

Detta för att vi senare ska kunna transkribera och bearbeta materialet på ett bra sätt och för att 

vi ska kunna återge dina svar på ett adekvat sätt. Inspelningen kommer att förvaras i en 

telefon med kodlås och vi kommer att radera den när arbetet med uppsatsen är klar, det vill 

säga, om senast åtta veckor. Om du skulle misstycka är du välkommen att säga till så raderar 

vi inspelningen direkt. Om du efter intervjun känner att du vill dra tillbaka din medverkan är 

det okej och i sådana fall är det bara meddela oss via telefon eller mail.  

 

Dina svar under intervjun kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att ingen 

förutom vi som forskare kommer kunna koppla ihop svaren med dig som person. I den färdiga 

uppsatsen kommer du ges ett fiktivt namn för att ingen ska kunna veta att just du medverkat i 

studien. Vi som forskare kommer dock veta vilka svar som kommer från just dig och det 

innebär att vi inte kan utlova anonymitet. Anledningen till detta är att vi i analysen kommer 

att behöva veta vilken individ som uppgett vad för att vi ska kunna återge era svar på ett bra 

sätt. 

 

Vi är väldigt tacksamma att du ställer upp i vår studie. Det finns några varken korrekta eller 

felaktiga svar utan vi som forskare är intresserade av din upplevelse och dina känslor, vilka 

aldrig kan vara fel. Du kan när som helst välja att avbryta intervjun eller avböja att svara på 

någon fråga utan att behöva uppge anledning till detta. 

 

Denna intervjuguide har utformats, granskats och etiskt godkänts av vår handledare Maarja 

Saar på Södertörns högskola. Hennes kontaktuppgifter är: 

- Mail: maarja.saar@sh.se 

- Telefon: 08-608 48 39 
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Tema 1: Äktenskap 

Vad tycker du om äktenskap? 

Vill du gifta dig?  

Varför gifter man sig? 

Tycker du att man måste vara kär för att gifta sig? 

 

Tema 2: Kärlek och relation med partner 
Tror du på livslång kärlek? 

Vad krävs för att man ska kunna vara tillsammans hela livet? 

Varför skaffar människor partners?  

Tror du att det är viktigast, för dig, att hitta rätt person att leva med eller att finna den rätta 

relation att leva i? 

 

Vad kan parterna i en relation ge varandra? 

Är det viktigt att ha en partner? 

Hur ser du på dig själv, din egen identitet och din självständighet i en relation?  

Hur ser du på personlig utveckling i en relation? 

 

Hur mycket bör man kämpa för en relation innan den avslutas? 

Varför avslutar par sina relationer tror du? 

Vad skulle kunna få dig att avsluta en parrelation? 

Ser du någon risk med att ingå i en parrelation? 

Vad finns det för anledningar till att du inte skulle vilja ingå i en parrelation? 

 

Tema 3: Skilsmässa 
Vad tänker du när du hör ordet skilsmässa? 

Vad tänker du kring statistiken att hälften av de som gifter sig sedan skiljer sig? 

Har du skilda föräldrar? 

Har du vänner som har skilda föräldrar? 

När du hört om att personer i din närhet har separerat/gjort slut efter en lång relation, hur gick 

tankegångarna då? Hur går tankegångarna nu? 

Hur upplever du att media framställt skilsmässor och hur påverkar det dig? 

Tror du skilsmässor påverkar din åsikt kring relationer?  
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Tror du att det är lättare att skilja sig om ens föräldrar eller annan närstående har skilt sig? 

 

Bakgrund 
Hur gammal är du? 

Var bor du? 

Vad har du för utbildning? 

Vad har du arbetet med samt vad arbetar du med idag? 

 

Avslutning 
Har du något att tillägga? 

Hur kändes intervjun? 

Har du några frågor? 
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8.2 Bilaga 2: Kodschema 

Kod 1: Modernitet och självidentitet och  

            individualisering, risker och dess påverkan på äktenskapet 

 

Kod 2: Det rena förhållandet 

 

Kod 3: Intimitetens och kärlekens omvandling 

 

Kod 4: Ontologisk trygghet  

 

Kod 5: Socialisation och habitus 


