
 

 

 
 

UMEÅ UNIVERSITET 

Institutionen för socialt arbete 

Uppsats 15 hp Termin 6 

Höstterminen 2016 

  

 

 

  

 

En kvalitativ studie om vuxna 

skilsmässobarns erfarenheter och tankar 

  

A qualitative study on adult children of divorce’s experience and 

thoughts 

                                         

                             

  

  

  

Handledare:          Författare: 

Urban Karlsson        Jonas Ruud 

Linnéa Talén 

 



 

 

1 
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Sammanfattning 

I Sverige blir omkring 50 000 barn årligen skilsmässobarn utan möjligheter att kunna påverka 

föräldrarnas beslut. Trots att en ansenlig mängd barn och ungdomar utsätts för skilsmässans 

effekter varje år finns det till synes både en stor ovetskap och okunskap om detta ämne.  

Tidigare forskning visar att barnen påverkas men är oeniga om hur och i vilken omfattning. 

Genom att kartlägga vuxna skilsmässobarn synsätt kan framtidens skilsmässobarn få bättre 

förutsättningar att hantera föräldrarnas skilsmässa och dess tillhörande prövningar. Studien 

syftar med bakgrund av detta till att undersöka vad vuxna skilsmässobarn har för tankar och 

erfarenheter om skilsmässor. Studien fokuserar på skilsmässobarnens boendeform, 

högtidsfirande, kommunikationsförmåga, konflikter samt relationer. I studien har kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer genomförts med åtta vuxna skilsmässobarn vid Umeå 

Universitet. Det empiriska materialet har analyserats genom en kvalitativ innehållsanalys. 

Studiens resultat visar att samtliga intervjupersoner, på ett eller annat sätt, upplevt att 

skilsmässan mellan föräldrarna haft en negativ påverkan på deras uppväxt. Trots dessa 

negativa effekter har studien visat att det även funnits positiva faktorer som gynnat 

intervjupersonernas vardag under samma period. Denna studie ämnar därför bidra till 

kartläggningen av skilsmässobarns uppväxt i skuggan av föräldrarnas skilsmässa. 
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Förord 

Vi vill inleda med att rikta ett stort tack till de skilsmässobarn som deltagit i studien. Utan er 

medverkan hade denna studie inte varit genomförbar, så tack för att ni tagit er tid och delat 

med er av era erfarenheter och upplevelser! Dessutom vill vi rikta ett tack till vår handledare 

Urban Karlsson som väglett och gett oss feedback genom arbetets gång, från start till mål. 

Slutligen vill vi även tacka våra familjer och vänner för support och uppmuntran kring denna 

kandidatuppsats. 

  

 

Jonas Ruud och Linnéa Talén 

Umeå 

2016-11-22 
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1. Inledning 

  

1.1 Bakgrund och problemformulering 

Varje år omvandlas omkring 50 000 barn, som tidigare varit en del av en kärnfamilj, till 

skilsmässobarn utan några som helst möjligheter att påverka föräldrarnas beslut (Statistiska 

centralbyrån, 2013). För vissa av skilsmässobarnen är föräldrarnas skilsmässa och separation 

en lättnad, medan det för andra innebär ytterligare en försämring då föräldrakonflikterna 

fortsätter efter skilsmässan i ett splittrat hem. 

  

Hur påverkas egentligen skilsmässobarn och vad har de för erfarenheter och tankar av 

föräldrarnas skilsmässa i vuxen ålder? Trots att en ansenlig mängd barn och ungdomar utsätts 

för skilsmässans effekter varje år finns det till synes både en stor ovetskap och okunskap om 

detta ämne. Enligt Amato (2003) råder det oenighet bland forskarna kring hur 

skilsmässobarnen påverkas av situationen, men enighet kring att skilsmässan innebär någon 

form av påverkan. Wallerstein & Blakeslee (1989) framhäver att skilsmässans konsekvenser 

ofta är långvariga eftersom föräldrarnas skilsmässa många gånger sker under de viktiga 

barndoms- eller uppväxtåren. Genom att lära sig identifiera specifika behov hos 

skilsmässobarn kan negativa och långtgående konsekvenser förhindras eller minimeras. Det 

är även av vikt att förstå vad ett skilsmässobarn går igenom när föräldrarna skiljer sig och att 

det kan uppstå konflikter i hemmet samt vad dessa omständigheter kan få för konsekvenser 

för skilsmässobarnet. Av dessa anledningar står det tydligt att det finns ett behov av att ämnet 

kartläggs i så stor utsträckning som möjligt, i syfte att ge framtidens skilsmässobarn bättre 

förutsättningar att hantera den prövning som skilsmässan innebär.   

 

Då studiens författare har egna erfarenheter av att växa upp i ett hem med skilda föräldrar 

finns det en kännedom att det talas för lite om skilsmässans effekter på barnen. Tidigare 

forskning påvisar enbart problemen som uppstår vid en skilsmässa, men benämner inga 

alternativ till hjälp och stöd för de utsatta barnen. Studien har därför till ändamål att skapa en 

ökad förståelse för de svårigheter som är förenade med en skilsmässa för barnen. Detta kan i 

förlängningen ligga till grund för utvecklingen av ett mer detaljerat förslag till hur påverkan 

på skilsmässobarnen ska kunna förhindras. Studien kan vara gynnsam för yrkesverksamma 

inom socialt arbete, vilka genom en utökad förståelse för skilsmässobarnens situation får 

möjlighet att ge bättre stöd och vägledning till familjerna. Framtida kuratorer och 

familjebehandlare kan med denna kunskap utveckla sin kompetens kring fenomenet 

skilsmässa och sedermera bemöta skilsmässobarnen med ytterligare förståelse och 

ändamålsenlig kunskap. Det är även betydelsefullt i syfte att minska risken för att framtida 

skilsmässobarn hamnar i kläm mellan onödiga föräldrakonflikter, och att dessa barn får stöd 

till en fungerande vardag.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka vad vuxna skilsmässobarn har för tankar och erfarenheter 

om skilsmässor. För att uppfylla syftet kommer två kvalitativa frågeställningar att användas: 

  

● Vad har vuxna skilsmässobarn för erfarenheter av föräldrarnas skilsmässa? 

● Hur ser vuxna skilsmässobarn på skilsmässan idag? 

 

1.3 Uppsatsens disposition 

Uppsatsens första kapitel redogör bakgrund och problemformulering som utmynnar till syfte 

och frågeställning. Därefter presenteras en definition av de begrepp som är centrala för 

studien. I andra kapitlet redovisas tidigare forskning som är uppdelad i följande 

underrubriker: skilsmässors effekter på barn, föräldrakonflikters effekter på barn, föräldrar 

som förebilder och Banduras sociala inlärningsteori samt vuxna skilsmässobarns erfarenheter. 

I tredje kapitlet framförs den kvalitativa vetenskapsmetod som studien bygger på. Sedan 

redogörs metodval, urval, datainsamling, databearbetning och dataanalys. Kapitlets 

avslutande del redovisar studiens arbetsfördelning, trovärdighet samt etiska överväganden. I 

fjärde kapitlet presenteras studiens resultat utifrån fyra teman kopplat till tidigare forskning. 

Dessa teman är boende, högtider, kommunikation och konflikter samt relationer. I studiens 

sista kapitel framförs analys och diskussion, för- och nackdelar med valda metod samt att ett 

antal åtgärdsförslag presenteras. 

 

1.4 Definition av centrala begrepp 

1.4.1 Skilsmässa 

I 5 kap 1§ (SFS 1987:230) Äktenskapsbalken stadgas att “Är makarna ense om att 

äktenskapet skall upplösas, har de rätt till äktenskapsskillnad. Denna skall föregås av 

betänketid, om båda makarna begär det eller om någon av dem varaktigt bor tillsammans med 

eget barn under 16 år som står under den makens vårdnad.” 

  

I studiens löpande text kommer begreppet separation att ingå under begreppet skilsmässa för 

att underlätta läsningen. 

2. Tidigare forskning 

I detta kapitel sammanfattas den forskning som senare utmynnar i de frågeställningar som 

följer studien. Den forskning vi har tagit del av lyfter fram skilsmässors effekter på barn och 

hur konflikter påverkar dem. En del i kapitlet skildrar hur barn själva ser på sina erfarenheter 

av skilsmässor i syfte att skänka en större förståelse av studien. 

  

2.1 Skilsmässors effekter på barn 

I tidigare forskning gällande skilsmässors effekter på barn råder en enighet bland forskarna 

om att barn påverkas av skilsmässan, men en oenighet om hur och till vilken grad. Amato 

ifrågasätter Judith Wallerstein som är en av de ledande inom familjeforskning. Wallerstein 

har i sin forskning funnit att vuxna skilsmässobarn tenderar att ha en betydligt sämre psykisk 
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hälsa än vuxna som vuxit upp i ett hem med samboende föräldrar. Individerna känner sig 

mindre nöjda med tillvaron, har fler symtom på depression och ångest samt lägre självkänsla. 

Hon hävdar dessutom att de vuxna skilsmässobarnen upplever fler icke-fungerande äktenskap 

samt har sämre relationer med sina föräldrar (Amato, 2003). Även Carson & Kelly (1990) 

framhåller i sina studier att vuxna med skilda föräldrar upplever mindre äktenskaplig lycka, 

har fler splittrade äktenskap, visar ett större antal äktenskapliga problem samt att de oftare 

överväger äktenskapsskillnad. Enligt Wallerstein & Blakeslee (1989) är konsekvenserna 

många gånger långvariga eftersom skilsmässan ofta inträffar under de betydelsefulla 

barndoms- eller uppväxtåren. Observationer och upplevelser kring föräldrarnas skilsmässa 

blir en del av skilsmässobarnens inre värld och syn på sig själva. 

  

Amato (2003) motbevisar Wallersteins uttalade om att vuxna skilsmässobarn tenderar att ha 

en betydligt sämre psykisk hälsa. Enligt honom är skillnaden inte så markant och menar att 

skilsmässobarn inte löper en stor risk för att skadas av skilsmässor, men att det finns en risk 

att drabbas av sämre psykiskt välmående samt äktenskapsproblem i vuxen ålder. Trots detta 

har forskning visat att barn som vuxit upp i ett hem med samboende föräldrar också haft en 

benägenhet att utveckla sämre välmående och relationsproblem. Amato anser att dessa risker 

inte är lika stora som Wallerstein hävdrar och att hennes påstående sträcker sig utanför visad 

forskning. 

  

Cartwright (2006) genomförde 40 intervjuer med unga vuxna i åldern 19-29 för att få en 

inblick i hur de upplevde effekterna av föräldrarnas skilsmässa utifrån sitt perspektiv. Studien 

visade att minoriteten av deltagarna var positiva till föräldrarnas beslut om att separera, 

medan majoriteten av deltagarna upplevde negativa effekter av skilsmässan och dess 

tillhörande händelser. De upplevde att skilsmässan orsakade problem i deras vardag samt 

svårigheter i både nära relationer och i relationer med familjemedlemmarna, särskilt 

föräldrarna. Smart, Neale & Wade (2001) belyser att föräldrarnas skilsmässa utgör ett tydligt 

kännetecken i barnens liv. Skilsmässan får till följd att endast en av föräldrarna involveras i 

barnets vardag åt gången då föräldrarna inte längre umgås tillsammans. Av stor betydelse för 

att barnen ska kunna klara av skilsmässan är kvalitén på föräldrarnas relationer till sina barn, 

eftersom att det är grundläggande för barnets trygghet. Skilsmässobarn som har en osäker 

relation till en förälder, det vill säga en förälder som inte engagerar sig känslomässigt och inte 

stöttar barnet i vardagen, upplever en avsaknad till den föräldern. Även barn som har 

kontinuerlig kontakt med båda föräldrarna kan känna en stor saknad till föräldern de inte 

träffar. Trots att båda föräldrarna var fullt involverade i deras liv kunde detta komma till 

uttryck hos barnen i form av sorg och besvikelse. 

  

Även hos skilsmässobarn som har en gemenskap till de ursprungliga föräldrarna, återfanns 

skildringar av besvikna känslor gentemot föräldrarna. Besvikelsen omfattade till exempel 

fädernas bristande förmåga att tala om känslor, föräldrarnas svårigheter eller oförmåga att 

hantera relationen till den andre föräldern efter skilsmässan eller brist på gemensamma 

intressen med en förälder. Allt detta tycks få konsekvenser för familjerelationerna (Ahlberg, 

2008).  
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Huurre, Junkkari & Aro (2006) har i sin studie funnit att föräldrarnas skilsmässa är en 

stressindikator som skilsmässobarn tar med sig från barndomen till vuxenlivet. Samma studie 

visar dessutom att kvinnor med skilda föräldrar har mer psykologiska problem och mer 

svårigheter med sociala relationer än vad män har. Det som också framgår av studien är att 

både män och kvinnor som genomlevt en skilsmässa har lägre utbildning, en ökad risk för 

arbetslöshet, ett mer riskfyllt hälsobeteende och en tendens att själva hamna i skilsmässor. 

Senare forskning visar att könsskillnaden minskade vid 15-års ålder och att både kvinnor och 

män i frånskilda familjer har liknande problem, men att kvinnor har en tendens att löpa större 

risk för depression (Amato, Kane & James, 2011). 

  

Avslutningsvis visar studier gällande skilsmässors effekter på barn att barns reaktioner 

varierar avsevärt. Barn tenderar att visa förbättringar i välbefinnandet när föräldrarnas 

skilsmässa för bort dem från ett hem med konflikter. Det framkommer även att det inte är 

skilsmässan i sig som orsakar de negativa effekterna på barn, utan att det istället är 

föräldrakonflikterna som kan ha startat långt innan skilsmässan (Amato, Kane & James, 

2011). 

 

2.2 Föräldrakonflikters effekter på barn 

En motstridig föräldrarelation påverkar ofta alla medlemmar i familjen. Barnen blir som 

tidigare nämnt stressade av föräldrarnas konflikter, och tonåringar som lever i en familj med 

en hög frekvens av konflikter uppvisar ofta en lägre självkänsla och en högre grad av ångest 

(Huurre, Junkkari & Aro, 2006). Öberg & Öberg (2002) instämmer angående detta och 

hävdar att barnet ofta hamnar i en medlarroll mellan föräldrarna, vilket även påverkar barnet 

negativt i stor utsträckning. Att bli tillskriven en medlarroll och utnyttjas som budbärare står 

högt upp på skilsmässobarnens lista över vad som varit jobbigt under uppväxten, framförallt 

när föräldrarna gett barnen negativa budskap att förmedla. Barn som utnyttjas som budbärare 

för föräldrarnas uttalanden placeras mitt i konfliktens centrum, vilket emellertid oftast inte är 

föräldrarnas avsikt. När skilsmässobarnet tvingas agera på detta sätt blir barnet en sorts 

”medförälder” som får bära ett vuxenansvar för att sköta familjen genom att bland annat 

trösta sina stackars kränkta och sårade föräldrar. I samma riktning belyser Ahlberg (2008) att 

föräldrarna i en sådan situation undviker en direkt förhandling, kommunikation och eventuell 

konfrontation med varandra när de använder barnet som budbärare eller medlare. Vidare 

menar Ahlberg att föräldrarna kan göra detta både medvetet och omedvetet. En av 

konsekvenserna av föräldrarnas indirekta förhandlingar är också att barnens möjligheter till 

delaktighet i förhandlingar och beslut blir begränsade. 

  

Öberg & Öberg (2002) anser även att det är vanligt att barnen får ta en viktigare roll i 

familjen. De upplever att det blir upp till dem att fatta nödvändiga beslut, organisera, sköta 

hushållet samt ta hand om sina yngre syskon. En positiv följd av detta kan vara att barnen blir 

mogna, mer ansvarsfulla och självständiga. Denna roll kan emellertid även innebära att 

föräldrarna söker sig till barnen för vänskap och känslomässigt stöd, vilket kan leda till en 

otydlig gräns i relationen mellan föräldrar och barn. 
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Även Sarrazin och Cyr (2007) granskar föräldrakonflikters effekter på barn och betonar 

vikten av att förstå hur föräldrarnas konflikter påverkar barnens välbefinnande. De 

understryker även hur viktigt det är att ingripa i föräldrakonflikter för att öka föräldrarnas 

medvetenhet om vilka konsekvenser deras beteende kan innebära för barnet, i likhet med vad 

som framkommit av den forskning som skildrats ovan. 

  

2.3 Föräldrar som förebilder och Banduras sociala inlärningsteori 

Amato (2003) poängterar att barn med icke frånskilda föräldrar har en förebild, någon som 

uttrycker känslomässigt stöd och någon att gestalta när det gäller social kompetens, 

kompromisser och konflikthantering. Även Wallerstien & Blakeslee (1989) betonar att vuxna 

skilsmässobarn upplever att de inte haft någon förebild i uppbyggandet av intima och 

kärleksfulla relationer, såsom en mall för ett kärleksfullt, varaktigt och moraliskt förhållande. 

Enligt Parrish (2012) är människor sociala väsen och deras inlärning sker inte endast 

individuellt utan även i sociala sammanhang. Människor lär av varandra genom att observera 

och imitera. Bandura sammankopplade de behavioristiska teorierna med de kognitiva för att 

skapa begreppet Banduras sociala inlärningsteori. Detta eftersom social inlärning handlar om 

övning samtidigt som det kräver egenskaper som uppmärksamhet, minne och motivation för 

att fungera. Social inlärningsteori sammankopplas vid vissa tillfällen med rollteori.  

Sammankopplingen beror på att båda synsätten innebär att människor observerar och 

analyserar varandras beteenden i en situation, och tar efter dem om de verkar fördelaktiga. 

Detta brukar uttryckas som att personen ifråga blir en modell för våra handlingar. 

  

Banduras teori hävdar att barn tar efter beteenden genom observationer och imitationer. 

Genom att observera föräldrarnas beteendestrategier som används i konfliktsituationer 

imiterar barnen föräldrarnas beteenden. Den första relation som ett barn får bevittna är den 

mellan sina föräldrar, varför den får en djup inverkan på barnet. Om föräldrarnas relation 

brister i kvalitet blir det därför svårt för barnet att anpassa sig i framtida relationer till 

(Sarrazin & Cyr, 2007). Ett av Banduras mest uppmärksammade experiment innefattade barn 

som observerade en vuxen person leka med en stor plastdocka vid namn ”Bobo”. Vissa av 

barnen fick se den vuxna bete sig mycket aggressiv mot dockan utan anledning eller 

förklaring, medan andra barn fick se den vuxna leka med dockan på ett vänligt sätt. Därefter 

blev det barnens tur att leka med ”Bobo”. Studien visade att de barn som sett den vuxna 

personen slå och sparka på dockan betedde sig mer aggressivt mot dockan än de barn som 

observerat ett icke-aggressivt förhållningssätt från den vuxne. Barnen upprepade och 

härmade därmed den vuxnes beteende, vilket kan kopplas samman till barn som växer upp 

med föräldrakonflikter (Parrish, 2012). Detta experiment styrker således Banduras teori om 

att barn tar efter beteenden genom observationer och imitationer.  

  

2.4 Vuxna skilsmässobarns erfarenheter 

En av de viktigaste aspekterna som tidigare forskning visar är att lojalitet utgör en stor del i 

skilsmässobarns delaktighet och beslutsfattande i familjen. I olika sammanhang framträdde 

just den problematiken eftersom lojaliteten gentemot föräldrarna gjorde att barnen inte hade 

samma möjlighet att göra sin röst hörd (Ahlberg, 2008). Barn som är involverade i 

föräldrarnas konflikter kan känna sig fast mellan sina föräldrar och därav uppleva en 
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stressfylld lojalitetskonflikt och kognitiv dissonans. Forskning visar att skilsmässobarn 

upplever att de förväntas att delta eller agera passivt i samband med att den ena föräldern 

förhåller sig negativ till den andra föräldern. Barnen uttryckte att de tilldelades uppgifter 

såsom att spionera, hålla hemligheter om den andra föräldern eller på ett aktivt plan behöva 

bekräfta den ena förälderns negativa syn på den andra. När ett barn behöver vända sig mot 

ena föräldern förlorar barnet samtidigt stöd och vägledning av densamma, vilket kan komma 

att skapa känslor av skuld och känslor av att ha förrått denna förälder (Baker & Brassard, 

2013). Problemet med föräldrar som talar illa om varandra förstärks ytterligare om barnen 

tvingas att välja sida istället för att enbart råka höra eller tjuvlyssna på föräldrarnas tillmälen 

mot varandra. Ett intervjuobjekt uttrycker i en studie gjord av Berman (1992) att bägge 

föräldrarna förväntade sig att han skulle inse att hans mor eller far talade sanning. Om han 

inte höll med ansågs han vara naiv och en förrädare. Detta visar tydligt att föräldrarnas 

negativa synsätt om varandra oftast medför att barnen hamnar i kläm.  

 

De sammanhang som skapade mest lojalitetsproblem rörde barnens boende eller 

högtidsfirande. Att inte vilja ta ena förälderns parti, att inte såra någon genom att välja att bo 

hos den andra föräldern eller att alltid vilja fira jul vartannat år hos någon av föräldrarna 

utgjorde exempel på detta (Ahlberg, 2008). Öberg & Öberg, (2002) skildrar både boende och 

högtider i sin forskning. Boendet kom att påverka skilsmässobarnen då de kände en avsaknad 

av hemkänsla och en fast punkt i deras nya hem. Barnen levde i en värld där de ville 

tillbringa tid med båda föräldrarna, men var tvungen att då förflytta sig mellan hemmen. För 

att få träffa båda föräldrarna krävdes det att barnen anpassade sig till detta. Vidare återger 

skilsmässobarnen att julafton varit en emotionellt stressig och påfrestande dag som bestått av 

ett evigt jäktande. En intervjuperson berättade att julafton inleddes med lunch hos farmor och 

farfar och fortsattes skyndsamt med fika hos fadern framför Kalle Anka. När det sedan var 

dags för julfirande hos modern framåt kvällen var intervjupersonen så mätt att det inte fanns 

plats för mer julmat. Avslutningsvis uttryckte intervjupersonen att alla skilsmässobarn får en 

splittrad jul med dåligt samvete om man inte är hos båda föräldrarna. En ständig 

lojalitetskonflikt som innebär frågor som: “Vem ska jag vara hos i år?”. De mönster som 

upprättas under barndomen gällande julfirande efter skilsmässan tenderar att fortgå i vuxen 

ålder. 

  

2.5 Slutsats 

Tidigare forskning visar att det finns en betydande ovisshet gällande skilsmässans effekter på 

barn, men att de påverkas i någon omfattning. Effekterna varierar och de faktorer som tycks 

påverka skilsmässobarnen mest är boende, konflikter och högtider. Dessa är väsentliga delar i 

barns uppväxtmiljö vilka måste tas på stort allvar. Med tanke på att majoriteten av tidigare 

forskning är gjord under 90- och tidigt 00-tal så anses denna studie som positiv och 

nödvändig för att ge en nyare bild av fenomenet skilsmässa. 
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3. Metod och material 

Nedan ges en fördjupad beskrivning av det tillvägagångssätt som använts för att besvara 

studiens frågeställningar. 

  

3.1 Metodval 

En kvalitativ forskningsmetod har tillämpats för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Bryman (2011) skildrar den kvalitativa forskningsmetoden som en strategi 

där vikten läggs på ord istället för kvantifiering och siffror likt den kvantitativa 

forskningsmetoden. Enligt Fejes & Thornberg (2009) syftar kvalitativ forskning till att 

förklara verkligheten genom data som innehåller språkliga yttranden, såsom sociala samspel 

samt inspelningar av intervjuer. Vidare beskriver författarna begreppen induktion och 

deduktion, vilka är två varierande synsätt för att komma fram till slutsatser inom forskning. 

Det som särskiljer dem är att deduktion grundar sig på logik och induktion på empiri. Enligt 

Bryman (2011) associeras induktion vanligen med kvalitativa metoder med anledning av att 

induktion inriktar sig på de uppfattningar och tolkningar som individer har i sin sociala 

verklighet. Med hänsyn till detta utgår studien från en kvalitativ metod med ett induktivt 

synsätt då studien syftar till att undersöka och förstå vuxna skilsmässobarns tankar och 

erfarenheter om skilsmässor. 

 

För att få en djupare förståelse kring intervjupersonernas upplevelser och erfarenheter har de 

kvalitativa intervjuerna genomförts efter en semistrukturerad modell. Intervjuguiden baseras 

på teman, vilket enligt Bryman (2011) utmärker en semistrukturerad intervju.  

I dessa intervjuer finns vissa frågor förberedda, men genom detta upplägg ges 

intervjupersonerna möjlighet att fritt formulera sina svar.   

  

En kvalitativ forskningsmetod har tillämpats för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Bryman (2011) beskriver den kvalitativa forskningsmetoden som en strategi 

där vikten läggs på ord istället för kvantifiering och siffror likt den kvantitativa 

forskningsmetoden. Enligt Fejes & Thornberg (2009) syftar kvalitativ forskning till att 

förklara verkligheten genom data som innehåller språkliga yttranden, såsom sociala samspel 

samt inspelningar av intervjuer. Vidare beskriver författarna begreppen induktion och 

deduktion, vilka är två varierande synsätt för att komma fram till slutsatser inom forskning. 

Det som särskiljer dem är att deduktion grundar sig på logik och induktion på empiri. Enligt 

Bryman (2011) sammankopplas oftast induktion med kvalitativa metoder med anledning av 

att induktion fokuserar på individers uppfattningar och tolkningar av deras sociala verklighet. 

Med hänsyn till detta utgår studien från en kvalitativ metod med ett induktivt synsätt eftersom 

studien syftar till att undersöka och förstå vuxna skilsmässobarns tankar och erfarenheter om 

skilsmässor. 

 

  



 

 

12 
 

För att få en djupare förståelse kring intervjupersonernas upplevelser och erfarenheter har de 

kvalitativa intervjuerna genomförts efter en semistrukturerad modell. Intervjuguiden baseras 

på teman, vilket enligt Bryman (2011) utmärker en semistrukturerad intervju.  

I dessa intervjuer finns vissa frågor förberedda, men genom detta upplägg ges 

intervjupersonerna möjlighet att fritt formulera sina svar.   

 

3.2 Urval 

Vid urvalsprocessens start kontaktades en socionomstudent från en annan termin vid Umeå 

universitet för att underlätta kontakten med urvalsgrupperna. Detta eftersom kontakten gav 

författarna tillträde till facebook grupperna där målgruppen existerade. Därefter upprättades 

ett informationsbrev som syftade till att informera om studiens innehåll samt de etiska 

aspekter som ett forskningsdeltagande innebär (se bilaga 1). Därefter sändes 

informationsbrevet ut till 460 socionomstudenter vid Umeå universitet, varav tio studenter 

visade intresse via facebook, mail eller sms om deltagande i studien.  

 

Studien undersöker vuxna skilsmässobarns tankar och erfarenheter kring föräldrarnas 

skilsmässa. Intervjuobjekten utgörs av studenter från socionomprogrammet vid Umeå 

Universitet. Urvalet av studenter till studien har genomförts som ett klusterurval ur 

effektivitetssynpunkt. samt med anledning av rådande tidsbegränsning. Enligt Bryman (2011) 

är det inte enbart tidskrävande utan även kostnadsdrivande att nå ut till en hel population. 

Med detta i beaktande har studien inriktats på vuxna skilsmässobarn på 

Socionomprogrammet vid Umeå Universitet, mot bakgrund av tillgängligheten av relevanta 

intervjuobjekt från olika delar av landet. 

  

Klusterurvalet inriktar sig således på socionomprogrammet vid Umeå Universitet. Detta 

målinriktade urval sker på grund av en strävan att komma i kontakt med intervjupersoner som 

är relevanta för forskningsfrågorna. Detta avser att skapa överensstämmelse mellan 

forskningsfrågor och urval (Bryman, 2011). Eftersom studiens syfte är att få reda på 

skilsmässobarns egna erfarenheter är det viktigt att intervjupersonerna är relevanta för 

studien. För att åstadkomma en större validitet i studien har intervjupersoner med olika kön 

och ålder valts. Urvalet har därför skett genom självselektion, där intervjupersoner 

identifierats i målgruppen för att skapa en större trovärdighet i studien (Holme, Solvang & 

Nilsson, 1997). Det informationsbrev som lämnades ut till de olika terminerna genererade bra 

respons, varpå intervjupersoner valdes ut till studien. På grund av det goda underlaget valdes 

ytterligare åtta intervjupersoner ut för att öka validiteten i studien. När studiens författare 

kontaktades bokades intervjutider in med de angivna deltagarna. 

 

Eftersom att studiens syfte var att undersöka vuxna skilsmässobarns erfarenheter och tankar 

kom deltagarna att hamna mellan 20-26 år. Anledningen till detta var att dessa personer 

upplevt en tid efter skilsmässan och haft möjlighet att reflektera kring den. 

Intervjupersonernas högre ålder innebär en mer utvecklande tankegång kring ämnet. Ett annat 

bidragande argument bakom valet att intervjua vuxna skilsmässobarn mellan 20–26 år var att 

de sannolikt i denna ålder funderar och reflekterar över både sin eventuellt kommande familj 

och sin familj under 
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uppväxten. Berättelserna om barndomen och barndomsfamiljen kan därför förväntas bli mer 

innehållsrika och ge en mer sammanhållen kontext utifrån intervjuguiden.  

Studien lade ingen vikt vid hur gamla intervjupersonerna var vid tidpunkten för skilsmässan, 

då ett sådant kriterium sannolikt hade orsakat problem vid urvalet av intervjuobjekt. 

  

3.3 Datainsamling 

Datainsamlingen inleddes genom semistrukturerade intervjuer med hjälp av en intervjuguide. 

Enligt Bryman (2011) syftar intervjuguiden till att forskaren ska få tillgång till information 

om hur intervjupersonen upplever sin värld och sitt liv, samt öka flexibiliteten i intervjuerna. 

Kvale och Brinkmann (2009) belyser att en intervjuguide har funktionen av ett manus vilket 

är ägnat att skapa en strukturerad intervju. För att intervjuguiden ska överensstämma med 

studiens syfte, frågeställningar och forskning är den uppbyggd utifrån fyra olika teman. Dessa 

förbestämda teman är föräldrarnas skilsmässa, relationer, vardag och högtider i praktiken 

samt nutid och framtid (se bilaga 2). I samband med intervjuguidens angivna teman har både 

öppna- och uppföljningsfrågor nyttjats med avsikt att ge intervjupersonen rätt förutsättningar 

att formulera svaren på sitt eget sätt.  

  

Innan de fastställda intervjuerna ägde rum testades intervjuguiden genom en pilotstudie. 

Pilotstudien skedde genom att ett skilsmässobarn intervjuades för att testa intervjuguidens 

funktion. Detta skedde i syfte att undersöka intervjuguidens kvalitet och kontrollera behovet 

av möjliga korrigeringar, vilket underlättades genom att pilotstudiens intervjuperson lämnade 

feedback om intervjuguiden efter genomförd intervju. Enligt Bryman (2011) ämnar en 

pilotstudie inte endast till att säkerhetsställa intervjufrågorna. Det kan dessutom vara 

fördelaktigt för att fastställa ordningsföljden på frågorna, samt att intervjuaren får träning i 

användandet av intervjuguiden. Utifrån pilotstudien framgick det att enklare omformuleringar 

av intervjufrågorna var nödvändiga för att öka förståelsen och kvaliteten. Förutom dessa 

justeringar visade pilotstudien att frågorna var relevanta för de teman som innefattades i 

studien. 

  

Enligt Bryman (2011) är kvalitativa forskare många gånger intresserade av vad 

intervjupersonen berättar och på vilket sätt berättelsen sker. För att senare kunna analysera 

detta är det viktigt att intervjuaren inte blir distraherad av att föra anteckningar. Kvale och 

Brinkmann (2009) hävdar att inspelning är det vanligaste tillvägagångssättet för att registrera 

intervjuer. De poängterar att det ger intervjuaren möjlighet att koncentrera sig på ämnet och 

dynamiken även efter intervjun. Med hänsyn till detta spelades intervjuerna in på en 

mobiltelefon med inspelningsmöjlighet efter godkännande från intervjupersonerna. 

Intervjuerna pågick mellan 30-45 minuter.  
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3.3.1 Litteratursökning 

De vetenskapliga texter som studien bygger på har inhämtats genom Umeå 

Universitetsbiblioteks sökmotor inom området skilsmässor och barn, genom bland annat 

sökorden; divorce, children, well-being, och conflicts. De databaser som användes var 

SocIndex och Swepub eftersom att dessa ansågs vara mest relevanta för studien. För att 

uppnå tillförlitlighet och trovärdighet i artiklarna avgränsades sökningarna till peer review 

som innebär att bedömningen görs av forskare som är kunniga inom forskningsfältet. I 

Vetenskapsrådets användning av peer review är vetenskaplig kvalitet det främsta 

bedömningskriteriet (Vetenskapsrådet, 2011). Även studiens litteratur har inhämtats från 

universitetets bibliotek. Förutom sökningar i databaser granskades andra studiers 

referenshänvisningar för att finna relevanta vetenskapliga artiklar samt litteratur. 

 

3.4 Databearbetning och dataanalys 

Inför dataanalysen transkriberades intervjumaterialet, vilket enligt Kvale och Brinkmann 

(2009) är den inledande fasen i en analytisk process. För att underlätta 

transkriberingsprocessen tillämpades datorprogrammet Express Scribe för att reglera 

uppspelningshastigheten. Enligt Bryman (2011) är transkriberingen en påfrestande och 

tidskrävande process vilket var anledningen till att studiens författare delade upp intervjuerna 

på hälften sinsemellan. Det utskrivna materialet utgjorde sammanlagt sju till fjorton A4-sidor 

per intervju. Den framtagna texten bearbetades grundligt med en överstrykningspenna för att 

urskilja likheter och olikheter. Nästa steg var att analysera materialet, vilket gjordes utifrån en 

kvalitativ innehållsanalys. Bryman (2011) framhåller att det är en metod som rör analys av 

texter där avsikten är att kvantifiera innehållet genom ett systematiskt tillvägagångssätt. Inför 

dataanalysen skapades en kodningsmodell för att få en större förståelse i texterna. 

Inledningsvis identifierades meningsbärande enheter i form av citat som sedan kodades för att 

belysa det manifesta innehållet. Enligt Lundman & Hällgren-Graneheim (2012) utgör det 

manifesta innehållet det uppenbara och textnära som tydligt går att utläsa. De hävdar även att 

det är viktigt att undersöka textens latenta innehåll, det vill säga de underliggande 

meningarna, för att få en djupare förståelse av det empiriska materialet. Utifrån 

kodningsmodellen fastställdes sedan fyra teman som dominerar och speglar innehållet i 

modellen. Avslutningsvis knyts de centrala kategorierna och dessa teman samman, vilket 

utmynnar i resultat, analys- och diskussionsdelen där studiens latenta innehåll främst återges i 

analysdelen (Kvale & Brinkmann, 2009). 

  

3.5 Arbetsfördelning 

I arbetets gång har studiens författare strävat efter att vara delaktiga i arbetets olika delar i så 

stor utsträckning som möjligt. Intervjuerna fördelades likvärdigt och kom att omfatta fyra 

intervjuer per författare. Intervjuerna transkriberades individuellt med anledning av att 

författarna tillbringade perioden på två skilda håll. Under sammanställningen av resultatet har 

empirin analyserats och kodats gemensamt. Vidare har fokus i arbetet lagts på olika delar för 

att effektivisera skrivandet, vilket alltid har efterföljts av en gemensam kontroll och 

diskussion för att säkerställa bästa resultat. Delar av arbetet som inte finns med i 

nedanstående text har båda författarna tagit ansvar för gemensamt. 
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Jonas Ruud har haft huvudansvaret för: 2.1 Skilsmässors effekter på barn, 3.2 Urval, 3.5 

Arbetsfördelning, 3.6 Trovärdighet, 4.1 Boende, 4.4 Familj och relation.  

  

Linnéa Talén har haft huvudansvaret för: 2.2 Föräldrakonflikters effekter på barn, 2.3 

Föräldrar som förebilder - Banduras sociala inlärningsteori, 3.1 Metodval, 3.3 

Datainsamling, 4.2 Högtider, 4.3 Kommunikation och konflikter.  

 

3.6 Trovärdighet 

Studien har inriktats på socionomstudenter vid Umeå universitet på grund av studiens 

rådande tidsbrist. Studiens ursprungliga mål var att intervjua fyra till sex personer, men 

eftersom responsen var god beslutades det att ta del av ytterligare intervjuer. Sammanlagt 

omfattar studien åtta personers berättelser, vilket ökar trovärdighen i det insamlade 

materialet. En ytterligare aspekt som ökar trovärdigheten är att intervjuerna omfattar både 

män och kvinnor i olika åldrar. Brinkmann & Kvale (2009) hävdar att ett lågt intervju antal 

innebär svårigheter att generalisera det erhållna resultatet. De belyser även att antalet 

intervjuer kan skifta beroende på den tid och de resurser som finns att tillgå för 

undersökningen. 

 

Studiens interna och externa validitet har tagits i beaktande under genomförandet av detta 

arbete. Den interna validiteten mäter vilken giltighet studien har jämfört med det som 

studeras, det vill säga hur pass väl studiens utvecklade teoretiska perspektiv stämmer överens 

med den insamlade empiriska data (Bryman, 2011). Lundman & Hällgren-Graneheim (2012) 

påvisar ett sätt att bedöma giltigheten i resultatet, nämligen att presentera citat från 

intervjuerna på det sätt som genomförts i resultatdelen. Detta ger läsaren möjlighet att själv 

resonera kring resultatets trovärdighet. Vidare beskriver författarna att det dessutom är viktigt 

att noggrant förklara tillvägagångssättet för att förstärka tillförlitligheten och för att 

möjliggöra genomförandet av en liknande studie. Tillvägagångssättet har därför förklarats på 

ett detaljerat sätt, från arbetets start till slut. Även användandet av intervjufrågor som 

utarbetats av båda författarna själva och anses relevanta för studien stärker den interna 

validiteten. Intervjuerna har utarbetats från en semistrukturerad intervjuguide där fokus ligger 

på intervjupersonerna och deras egna tankar och reflektioner. Efter intervjuerna har båda 

författarna granskat samtliga intervjuer och gemensamt analyserat dem, vilket ytterligare ökar 

tillförlitligheten (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). 

 

Enligt Bryman (2011) behövs den externa validiteten för att kunna bedöma i vilken 

utsträckning som resultaten kan generaliseras till andra sociala miljöer och situationer. Den 

externa validiteten kan utgöra ett problem för kvalitativa studier då resultaten kan bli svåra att 

generalisera i en hel population. Varje intervjuperson utgår från sig själv och varje berättelse 

är unik, men det finns en kontext och struktur som går in i varandra och skapar mönster som 

sedan kan användas i resultatet. Det är svårt att generalisera resultaten då studien är 

begränsad till åtta intervjuer på ett universitet och inom ett program. Något som stärker den 

externa validiteten är att urvalet gjorts genom självselektion. En stor variation och validitet 

har säkerställts genom att intervjupersonerna inledningsvis själva fått söka sig till studien och 
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att studiens objekt därefter valts ut. Ett slumpmässigt urval hade sannolikt inte gett 

intervjuerna samma djup eller validitet.  

  

Med anledning av att studiens författare interagerar med intervjupersonerna sker en viss 

påverkan av resultatet. För att uppnå en så stor trygghet som möjligt för intervjupersonerna 

och ha möjlighet att ta del av deras egna erfarenheter och tankar på en djupare nivå delades 

intervjuerna upp mellan författarna. Författarna är medvetna om att den fysiska närvaron till 

intervjupersonerna påverkar svaren och berättelsen i intervjun. Även samspelet mellan 

författarna och intervjupersonen blir därför en del av det som analyseras. Själva interaktionen 

är en del av det sammanhang som måste lyftas fram för att intervjupersonens svar ska ges 

rättvisa (Hydén, 2008). 

  

Det stod inledningsvis klart att båda författarna genomförde intervjuerna på olika sätt. Den 

ena författaren förhöll sig endast till intervjuguiden medan den andre utformade egna 

följdfrågor utifrån intervjupersonernas svar. Detta kan ha påverkat resultatet genom 

erhållandet av olika svar. Samtidigt framhåller Lundman & Hällgren-Graneheim (2012) att 

det också kan innebära större möjligheter till att inhämta variationer i upplevelsen av 

skilsmässan. Intervjuguiden formulerades utifrån en önskan att nå intervjupersonernas egna 

tankar och erfarenheter kring deras föräldrars skilsmässa och för att skapa en trovärdig bild 

av deras egna ord. Intervjupersonerna tillfrågades om de hade fått mycket återberättat av 

föräldrar eller andra anhöriga gällande skilsmässan, vilket skulle kunna påverka 

skilsmässobarnens berättelser. Enligt författarna ökar trovärdigheten om intervjupersonerna 

utgår ifrån sina egna tankar och erfarenheter. Svaren var blandade, men de flesta 

intervjupersonerna var under skilsmässan i den åldern att de kunde bilda sig en egen 

uppfattning av skilsmässan. 

  

Enligt Lundman & Hällgren-Graneheim (2012) är det också viktigt att reflektera över 

forskarnas förförståelse för att undersöka resultatets trovärdighet. Förförståelsen riktar sig till 

bilden som forskaren har kring det studerade fenomenet, såsom teoretisk kunskap, 

erfarenheter och förutfattade meningar. Då båda författarna har erfarenheter som 

skilsmässobarn finns både för- och nackdelar utifrån ett trovärdighetsperspektiv. Författarna 

upplever emellertid att förmågan att kunnat sätta sig in i intervjupersonernas berättelser och 

erfarenheter utgjort en fördel. Det har nämligen underlättat intervjuerna genom förmågan att 

kunna ställa relevanta följdfrågor. En nackdel kan vara att vissa uttalandet omedvetet inte 

följts upp och därmed riskerats att gå förlorat eftersom att budskapet grundat sig på ett 

igenkännande. 

  

3.7 Etiska överväganden 

Studien utgår ifrån de fyra etiska huvudkraven inom samhällsvetenskaplig forskning som 

enligt Vetenskapsrådet (2002) är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. För att ta hänsyn till informationskravet och samtyckeskravet har ett 

informationsbrev lämnats ut innan intervjuerna där studiens syfte förklarats samt att 

medverkande i studien varit frivilligt och att intervjupersonerna hade möjlighet att inte svara 

på frågor som kändes obekväma. Angående konfidentialitetskravet informerades 
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intervjupersonerna om att uppgifterna som inhämtades kom att behandlas med största möjliga 

konfidentialitet. Intervjupersonernas namn skrevs aldrig ut samt att personuppgifter aldrig 

registrerades då det var irrelevant för studien. I resultatdelen figurerar intervjupersonerna som 

IP:1-8. Det poängterades för intervjupersonerna att endast deras ålder skulle omnämnas i 

arbetet med anledning av studiens målgrupp, samt hur gamla personerna var i samband med 

föräldrarnas skilsmässa då det har en påverkan på minnen och känslor. Nyttjandekravet 

uppfylldes även av att intervjupersonerna informerades om att deras svar endast skulle 

användas till studiens syfte samt vilka som är behöriga att del av dessa efter studiens 

genomförande. 

4. Resultat 

Under kommande kapitel redovisas studiens empiriska material som framkommit ur 

intervjuer med vuxna skilsmässobarn. Det insamlade materialet är i sin tur indelat i rubriker 

efter teman och kategorier som uppstått av den kvalitativa innehållsanalysen. De angivna 

temana är följande; boende, högtider, familj och relation samt kommunikation och konflikter. 

Intervjupersonernas namn har fingerats med beteckning IP:1-8 av anonymitetsskäl. De 

angivna intervjupersonerna är mellan 20-26 år och åldern varierade när föräldrarnas 

skilsmässa inträffade. Nedanför ges information om intervjupersonernas ålder i och med 

skilsmässan för att ge en större förståelse av deras erfarenheter och tankar. 

  

IP:1 - 11 år                                            IP:5 - 14 år 

IP:2 - 14 år                                            IP:6 - 12 år 

IP:3 - 4 år                                              IP:7 - 5 år 

IP:4 - 11 år                                            IP:8 - 3 år 

                    

4.1 Boende 

För att inse effekterna av skilsmässan krävs det först att det skapas en förståelse för vad 

intervjupersonerna anser har påverkat dem mest. Detta sett till studiens frågeställningar som 

fokuserar på de vuxna skilsmässobarnens erfarenheter och tankar om skilsmässor. Det 

resultat som erhölls lade ett stort fokus på att intervjupersonerna hade ambivalenta känslor 

kring sin boendesituation efter skilsmässan. Detta berodde på att deras boendesituation 

utgjorde en väsentlig del i deras utveckling och uppväxt. En trygg uppväxt kräver nämligen 

en stabil miljö för att barnet ska kunna landa i sin vardag. I studien gav intervjupersonerna 

olika svar där viktiga komponenter lades fram om deras förhållningssätt till att ha ett delat 

boende samt hur de upplevde att ha två hem. 

  

“Ruttet... riktigt dåligt… flytten sög totalt... för det kändes aldrig som att jag någonstans var 

hemma. Eftersom man bodde varannan vecka blev det så att: okej, jag kommer hem dit, tar 

två, tre, fyra dagar att vänja in sig. Det blir helg, det blir söndag och vi åker tillbaka till 

nästa förälder. Okej vi börjar om… börjar om. Det var aldrig någonstans som kändes som 

hemma.” (IP:6) 
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Boendesituation 

Till en början bodde samtliga intervjupersoner varannan vecka hos föräldrarna och 

majoriteten uttryckte en negativ bild gällande boendesituationen. Ovanstående citat 

framhåller en känsla av rotlöshet och att det var tidskrävande att vänja sig till den miljö man 

kallar “hem”. Det uppstod en svårighet att finna en egen identitet i förhållande till 

livssituationen i motsats till att tidigare ha haft hela sitt liv på en och samma plats. 

Intervjupersonerna gav uttryck för att det saknades en fast punkt i deras liv och att detta 

innebar en osäkerhet i deras identitetsskapande. 

  

“Det kändes som att man inte hade någon fast punkt riktigt. Där man kunde liksom sakta ner 

och bara känna att man landat då var det dags att flytta igen… så jag levde i en IKEA 

kasse.” (IP:1) 

  

“Varannan vecka tyckte jag var fruktansvärt. Det var inte alls något som jag var bekväm i… 

man kände sig rotlös...” (IP:2) 

  

Känslan som intervjupersonerna upplevde när de kom till den ena föräldern speglas tydligt i 

de ovannämnda citaten, eftersom att de inte upplevde att platsen var ett hem. 

Intervjupersonerna uttryckte att de levde i sina väskor och inte packade upp dem. Det 

framkom att personerna i studien kände att de inte hann landa och känna sig hemma innan det 

var dags att flytta igen. Hemmet kom därför att bli en plats där de bodde en kort period innan 

det senare åter var dags att åka tillbaka till den andra föräldern. Samma intervjuperson kom 

senare att berätta att fadern märkte att väskorna förblev ouppackade och därmed insåg att 

intervjupersonen inte kände sig hemmastadd. De införde därefter ett växelvist boende som 

varade under två veckor istället för bara en. Samma intervjuperson uttryckte följande: 

  

“För mig blev det iallafall lättare att lägga upp den tiden [...] så det var ju fortfarande 

någonting att anpassa sig efter och konstant anpassning som inte var orsakad av en själv [...] 

men samtidigt var det mycket bättre med två veckor, tyckte jag.” (IP:2) 

  

Flera påtalade att de knappt använde sina garderober eller packade upp väskorna i vetskap om 

att det snart var dags att flytta igen. Det blev som att intervjupersonerna inte kände en 

tillhörighet i det hemmet som de befann sig i under dessa korta perioder. De kände att de var 

tvungna att anpassa sig till denna boendesituation utan att själva ha någon möjlighet att 

påverka den. Genom anpassningen till sina föräldrar uppstod det även andra problem med ett 

delat boende. Majoriteten av intervjupersonerna upplevde en stark ambivalens till att lämna 

någon av föräldrarna efter boendeperioden. De upplevde en stor sorg och en lojalitetskonflikt 

när det gällde att behöva flytta mellan föräldrarna under dessa perioder.   

  

“Pappa var helt ensam. Så skulle vi bo varannan vecka, så jag minns att min syster nästan 

bara bodde hos mamma och vi andra tre bodde varannan vecka. Och vad jag minns var att vi 

satt i bilen från pappa och jag grät varje gång för att jag visste att jag lämnade pappa ensam 

när jag åkte därifrån.” (IP:4) 
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Boendeavstånd 

Det som främst varit en avgörande och positiv faktor i intervjupersonernas boendesituation är 

avstånden mellan föräldrarnas boende. Majoriteten har uttryckt att detta inneburit en tillgång 

till båda föräldrarna, fast på ett annat sätt. Genom detta har det nämligen funnits möjlighet att 

söka stöd och kontakt hos den andra föräldern under svåra situationer, samtidigt som det varit 

praktiskt och underlättat om de glömt ta med sig något. Det visade sig således vara positivt 

att ha båda föräldrarna i närheten av varandra. Trots att föräldrarna i vissa fall hade dålig 

kommunikation underlättade avståndet mellan boendet och medförde att intervjupersonerna 

kände sig mer trygga i sin vardag då de kunde välja vilken förälder de ville söka stöd hos. 

 

“Vi bodde varannan vecka. Det var jätteskönt att dem bodde så nära varandra som dem 

gjorde. Det tog sju minuter att gå emellan, så det var väldigt lyxigt, och skolan låg emellan. 

Så det var jätteskönt att alltid kunna gå och träffa den ena eller den andra.” (IP:7) 

  

De intervjupersoner som hade längre avstånd mellan sina föräldrar uttryckte en mer negativ 

syn eftersom det uppkom fler problem med att ha ett delat boende. De som hade en närhet till 

sina föräldrar använde ord som “lyxigt” och “skönt” i sina intervjuer. Flertalet av 

intervjupersonerna växte upp med båda föräldrarna i närheten och med enkla möjligheter att 

ta sig mellan dem. De som saknade denna möjlighet behövde anpassa sig ännu mer till den 

dåvarande situationen eftersom de var tvungen att tänka betydligt mer på sin boendesituation 

och anpassa sig desto mer till exempelvis restid och planering av packning. Det kom att 

upplevas som någonting jobbigt och påfrestande. 

  

“Det är cirka 10 mil mellan mamma och pappa, så det är inte riktigt så att man kan åka och 

hämta om man glömt något.” (IP:5) 

  

Två av intervjupersonerna uttryckte inledningsvis ett positivt synsätt kring deras 

boendesituation med delat boende. Den ena av dessa ansåg emellertid att detta förändrades 

och blev mer påfrestande när boendeavståndet ökade mellan föräldrarna, vilket påverkade 

synsättet på delat boende. Intervjupersonerna klargjorde att det var avståndet som gynnade 

boendeformen. 

  

“Det har funkat bra tycker jag. Dem har hela tiden bott relativt nära så det har liksom tagit 

20 minuter med stadsbussen genom stan. Så ja, det har funkat väldigt bra.” (IP:3) 

  

“Sen när jag flyttade till en ny stad så blev det att man åkte till pappa på helgerna, och man 

åkte fram och tillbaka så då kom jag ihåg att jag tyckte det var skitjobbigt.” (IP:8) 

  

Ämnet boendet utgjorde en stor del av intervjuerna och var en ständigt återkommande faktor. 

Boendet speglade mycket kring hur intervjupersonerna upplevde skilsmässan. Det framkom 

både negativa och positiva bilder av delat boende. Majoriteten av de vuxna skilsmässobarnen 

hade en negativ bild av att gå från ett hem till två hem, samtidigt som det fanns positiva 

aspekter då avståndet mellan föräldrarna påverkade hur man upplevde boendet. 
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4.2 Högtider 

I studien har det framkommit att majoriteten av intervjupersonerna firar högtider separat hos 

föräldrarna, såsom varannan jul, dubbla födelsedagar och uppdelade studentmottagningar. Ett 

fåtal uttryckte att föräldrarna inledningsvis anordnade ett gemensamt födelsedagsfirande och i 

vissa fall även julfirande. Detta var något som intervjupersonerna upplevde som värdefullt 

och lyxigt. Något annat som uppfattades som lyxigt var att få mer presenter och julklappar. 

En av intervjupersonerna delade med sig av ett betydelsefullt och fint minne: 

  

”Det var ju helt fantastiskt! Det finns egentligen inget häftigare än när man är liten att kunna 

vara med mamma och pappa samtidigt när de har skilt sig. Så då åkte vi skridskor på julafton 

och drack varm O´boy. Det glömmer jag aldrig!” (IP:7) 

  

Lojalitetskonflikt 

Desto äldre intervjupersonerna blev desto mer påfrestande upplevdes det att inte kunna fira 

allt på en och samma plats. De flesta uttryckte en önskan att inte behöva förflytta sig på 

julafton, och vissa framhöll en avsaknad att inte kunna fira som en kärnfamilj. En av de 

viktigare aspekterna i det empiriska materialet utgörs av intervjupersonernas lojalitet 

gentemot sina föräldrar. Majoriteten belyser en frustration och oro över att behöva välja 

mellan föräldrarna och framhöll en rädsla och sorg kring att göra föräldrarna besvikna. Detta 

var både en uttalad och outtalad företeelse som skilsmässobarnen stod inför. 

  

Att mer eller mindre bli tvingad till att välja mellan föräldrarna var något som de flesta 

betonade som fruktansvärt och påfrestande. För att inte göra föräldrarna ledsna utgick 

skilsmässobarnen ifrån andras känslor istället för sina egna, det vill säga att de prioriterade 

andras känslor före sina egna. 

  

“Det är värdelöst egentligen... man har aldrig fått uppleva en jul där man känner: åh, nu har 

jag äntligen valt något jävligt nice! Det är alltid någon förälder som är besviken för att man 

inte firar hos dem, och en som är glad för att den har vunnit barnet det här året [...] men det 

har alltid varit en ständig oro över hur jag ska göra i år? [...] måste jag åka till den här 

föräldern för att jag inte var där förra året? Eller kan jag välja att fira hos den andra igen 

för att det är vad jag vill?” (IP:6) 

  

IP:3 poängterade att dennes pappa hade en förståelse kring intervjupersonens vilja att fira 

största delen av julafton tillsammans med mammans släkt och uttryckte att pappan var 

flexibel samt inte speciellt traditionsbunden. I detta fall underlättade pappans förståelse för 

skilsmässobarnet utifrån lojalitetaspekten. Vidare har andra intervjupersoner understrukit en 

önskan om att inte behöva anpassa sig till högtider, och framförallt inte till sina egna 

födelsedagar. 

  

“Mer problematiskt tycker jag att det är med födelsedagar för där känner jag att det inte 

borde vara jag som ska anpassa mig.” (IP:2) 
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4.3 Kommunikation och konflikter 

Föräldrarnas kommunikationsförmåga och konflikthantering var ett återkommande ämne 

under intervjuerna. Flertalet av intervjupersonerna uttryckte en frustration kring föräldrarnas 

sätt att hantera sin kommunikation. Föräldrarna hade ofta en varierande syn på uppfostran, 

där den ena föräldern haft ett striktare förhållningssätt än den andre. Detta har bland annat 

resulterat i att intervjupersonerna upplevt sig ha haft en jobbigare uppväxt än andra barn. I de 

fall där kommunikationshanteringen varit bristfällig betonar intervjupersonerna att de lidit 

markant under sin uppväxt. 

  

“Jag vet bara att det har varit väldigt mycket jobbigare på grund av den. Det har varit 

situationer när de inte har kunnat kommunicera alls, som jag lidit väldigt mycket av. Har 

man det jobbigt tyckte jag att skolan blev jobbig. När inte föräldrarna kan prata och man 

måste smyga.” (IP:7) 

  

Medlarroll 

Förutom föräldrarnas bristande kommunikationsförmåga framkommer det att 

skilsmässobarnen många gånger hamnat i en medlarroll mellan föräldrarna. Dessa händelser 

uppstod när föräldrarna inte hade förmågan att föra direktkontakt med varandra, och inte 

heller över telefon eller via mail. Istället skickade de bud till varandra genom sina barn. Det 

kunde bland annat handla om hur barnen skulle fira julafton och så vidare. Genom detta lade 

föräldrarna över kommunikationen på sina barn. Detta var något som framhölls som negativt, 

påfrestande och besvärligt för skilsmässobarnen. 

  

“... det har varit de jobbigaste. Och nu när jag har blivit äldre så har jag ju berättat det för 

dem, och det är många gånger som jag har skrikit på dem och sagt att de där får du ta med 

henne eller de där får du ta med honom.” (IP:5) 

  

Smutskastning 

Trots föräldrarnas bristande kommunikationsförmåga och skilsmässobarnens medlarposition 

har det mest förekommande problemet i intervjupersonernas berättelser varit de 

föräldrakonflikter som gått ut över skilsmässobarnen. Det har i stor utsträckning rört sig om 

smutskastning mellan föräldrarna som intervjupersonerna omöjligen kunnat undgå. En 

intervjuperson berättar att mamman klankade ner på pappan i hopp om att övertyga barnen 

om att bo hos henne. Detta påverkade intervjupersonens uppfattning om pappan eftersom det 

tillslut gick så långt att denne inte trivdes lika bra hos pappan som hos mamman. 

Intervjupersonen förklarar att det blev svårt att ha en neutral och positiv bild av sin pappa. 

Vidare uttrycker intervjupersonen följande: 

  

“... pappa har sagt att han inte vill färga min bild av mamma, men då gjorde mamma det och 

då blev det tvärtom istället... Sen nu i efterhand så äts ju det upp av mamma när jag umgås 

mer med min pappa.” (IP:6) 

  

Avslutningsvis belyser några av intervjupersonerna att de idag har möjlighet att säga ifrån när 

föräldrarna börjar smutskasta eller prata illa om varandra. De kan nu uppmana sina föräldrar 
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att inte tala nedlåtande om varandra och förklara att de båda är ens föräldrar, hur mycket de 

än hatar eller inte tycker om varandra. Det framkommer i intervjuerna att detta kan bero på en 

ökad mogenhet, insikt och förståelse som intervjupersonerna nått i vuxen ålder. Vissa 

intervjupersoner framhöll att de idag önskar att de hade erbjudits eller haft möjligheten till 

professionellt stöd i samband under och efter skilsmässoperioden. 

  

“Nej tyvärr, och det kan jag känna idag att det hade väl förmodligen behövts! [...] kanske 

inte enbart skilsmässobarn utan barn i allmänhet skulle behöva en stödperson som dom kan 

gå till. Speciellt i ung ålder då man inte förstår vad som händer, det hade väl behövts 

egentligen [...] jag kunde inte prata med mina föräldrar om det för dem var så jäkla 

polariserade kring situationen.” (IP:6) 

  

4.4 Relationer 

Efter skilsmässan ändrades mycket i intervjupersonernas liv genom att nya 

familjemedlemmar tillkom samt att det bildades nya relationer mellan skilsmässobarnen och 

deras föräldrar. Det framkom att det fanns en tendens till att intervjupersonerna fick ta ett 

större ansvar gentemot sin familj. I ett fall uttryckte en av intervjupersonerna att denne aldrig 

känt sig som det yngre syskonet i familjen. Intervjupersonen kände att det uppstod ett större 

ansvar i och med skilsmässan eftersom de blev mer beroende av varandra som syskon och 

inte kunde luta sig mot föräldrarna i alla lägen. 

  

Lojalitet och samhörighet 

En annan intervjuperson kände att behovet av att stötta sina föräldrar skapade en ambivalent 

känsla kring rollen som barn. Intervjupersonen tog tidigt en föräldraroll för att kunna stötta 

föräldrarna i deras tankar och känslor under skilsmässan och även efter. 

  

“Jag tror nog att jag tog ganska tidigt en föräldraroll… Att jag ska ta hand om dem. Jag har 

sett mina föräldrar ledsna, arga och glada. Man får ett större spektrum för det känns att 

rollen som förälder kan annars vara att man döljer det där för sina barn. Lite att man får ta 

en särskild roll för att man får bevittna alla de där skedena av mående.” (IP:2) 

  

  

Trots att skilsmässobarnen i olika skeden av skilsmässan fick ta olika roller och ett visst 

ansvar gentemot sina föräldrar skapade de en positiv bild utifrån detta. Majoriteten berättar 

att de nu ser mer positivt på relationerna till sina föräldrar. De uttrycker att de fått en djupare 

relation till sina familjemedlemmar, framförallt till sina föräldrar. Anledningen till detta tror 

intervjupersonerna är att de genomgått en tuff period tillsammans och att detta lett till en 

annan gemenskap i familjen. En intervjuperson berättar att relationen till ena föräldern blev 

bättre efter skilsmässan och en annan uttrycker att relationen till båda föräldrarna blivit 

starkare. 

  

“Det var nog bara en mamma och pappa relation. Sen efter skilsmässan tror jag att det blev 

en djupare relation efteråt tycker jag. Speciellt med min pappa.” (IP:4) 
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“Den är fortfarande stark till dem båda. Jag tror att eftersom att de blev liksom så tufft för 

alla så kanske vi kom varandra närmare på det sättet.” (IP:5) 

  

Nya familjemedlemmar 

I och med skilsmässan kom det in nya familjemedlemmar i intervjupersonernas liv. Det var 

både vuxna människor och barn som gjorde ett intåg i vardagen. De flesta intervjupersonerna 

hade en positiv bild av sina nya familjemedlemmar, men det fanns också en rädsla och 

orolighet som speglades i intervjuerna. Det var många faktorer som skulle komma att påverka 

skilsmässobarnen i och med nya familjemedlemmar. Då åldern på intervjupersonerna 

varierade under skilsmässoperioden påverkades de på olika sätt och uppfattade dessa 

upplevelser annorlunda. En intervjuperson uttryckte att denne såg en styvförälder som något 

dåligt. 

  

“Ja, jag tror det kändes jobbigt för att man har en bild av styvföräldrar. Att det är något 

dåligt.” (IP:4) 

  

Det fanns en känsla av förvirring över familjesituationen som uppkommit. Då några av 

intervjupersonerna var väldigt unga under skilsmässan påverkade det dem på ett annorlunda 

sätt än de som var äldre i intervjun. Intervjupersonerna uttryckte sig olika om synen på nya 

familjemedlemmar och hur de tyckte och tänkte om dem. En del av dem kom att känna en 

samhörighet medan vissa andra hade en mer negativ inställning till de nya personerna i deras 

liv. Majoriteten kände att de kom överens med de nya familjemedlemmarna på ett plan där de 

kände sig nöjda med respektive förälders nya partner. Det framkom även i en intervju att 

personen upplevde en förvirring över situationen när denne fick en ny familjemedlem. 

  

“Det var jättekonstigt. Du är ju kär i pappa liksom. Man hade fortfarande kvar det. Man 

tänkte inte att det skulle komma en ny. Ska jag få en ny pappa typ? så kändes det.” (IP:4) 

  

Negativa effekter 

Intervjupersonerna påvisar att de i någon mening påverkats negativt av föräldrarnas 

skilsmässa. En intervjuperson tycker sig kunna se kopplingar i vuxenlivet till den tuffa tiden 

då föräldrarna valde att gå isär. Vidare berättar skilsmässobarnet om påfrestande känslor 

gällande separationsångest och en rädsla kring att bli lämnad ensam. Andra intervjupersoner 

beskriver att de har svårt med tillit, och då ofta till partners. En intervjuperson hävdar dock att 

det är svårt att veta om detta har med skilsmässan att göra. 

  

“Det är lätt att bli övergiven… Det är en återkommande känsla i mitt liv... att helt plötsligt så 

vågar jag inte lita på att folk ska stanna kvar.” (IP:6) 

  

Ett fåtal anger även att de reflekterat en del kring detta nu när de är vuxna och uttrycker att de 

mest troligt hade behövt någon att prata med under och efter föräldrarnas skilsmässa, såsom 

en skolkurator eller någon annan inom den professionella sfären. 
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“När man är vuxen och tänker tillbaka så hade jag nog behövt prata med någon om det. Typ 

en skolkurator eller någon. Jag kan se mycket kopplingar till den här tiden. Jag har 

jättemycket separationsångest, jag är jätterädd att bli ensam. När man ser tillbaka så kan jag 

bara se att det är från den tiden.” (IP:4) 

  

Positiva effekter 

Trots att skilsmässobarnen berättar att perioden under skilsmässan varit en påfrestande 

händelse i deras uppväxt, kan de samtidigt tydliggöra att de är glada över föräldrarnas beslut 

att gå isär. Detta poängterar intervjupersonerna genom att förklara att de inte ville växa upp 

med föräldrar i ett kärlekslöst och destruktivt förhållande. Under intervjuerna framkom det 

också att förståelsen kring föräldrarnas beslut ökat med åldern och att de accepterat beslutet. 

  

“Man ska inte leva med någon om man inte vill leva med den. Människor växer ifrån 

varandra, och ibland funkar det inte att man är med varandra.” (IP:4) 

  

Vissa påpekar även att de uppskattar att föräldrarna skilde sig när de var yngre. De uttryckte 

att beslutet att skilja sig var bättre än att leva i ett kärlekslöst förhållande. Flera av 

intervjupersonerna antydde detta och påpekade att de hellre hade skilda föräldrar än att de 

levde i en familj där konflikter var en del av vardagen. 

  

“Jag har alltid känt att jag är glad att de skilde sig när jag var fem år. Jag tror att det hade 

påverkat mig mer att växa upp och se ett kärlekslöst förhållande.”( IP:7) 

 

5. Analys och diskussion 

Syftet med studien var att undersöka vad vuxna skilsmässobarn har för tankar och 

erfarenheter om skilsmässor. Studien har fokuserat på skilsmässobarns boendesituation, 

högtider, relationer samt kommunikation och konflikter. För att besvara syftet har kvalitativa 

intervjuer genomförts, vilka har redovisats i föregående kapitel. Nedan följer en analys och 

diskussion av resultatet ämnad att ge en djupare förståelse samt för att koppla det empiriska 

materialet till tidigare forskning. För att underlätta läsningen har även detta kapitel delats in i 

två underrubriker. Avslutningsvis presenteras ett antal åtgärdsförslag.  

 

5.1 Reflektioner 

Boendeform och boendeavstånd 

Faktorer som påverkar skilsmässobarnen är bland annat boendeform som medfört praktiska 

svårigheter och som framkallat ambivalenta känslor kring barnens vardag. Detta var något 

som inte tydliggjordes i tidigare forskning men som studiens intervjupersoner framhävde som 

ett mycket viktigt kapitel i deras liv som dagligen påverkat dem. Trots att majoriteten av 

skilsmässobarnen upplevde en negativ bild av boendeformen så har studien uppmärksammat 

faktorer som underlättat. Studien visar ett tydligt mönster av att skilsmässobarnens ålder vid 

äktenskapsbrottet har en stor betydelse. Ju yngre barnen var desto bättre bild hade de av 

boendeformen varannan vecka. Detta skulle kunna bero på att yngre barn har lättare att 
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anpassa sig än äldre barn. Denna tendens stärks av det faktum att de två yngsta 

intervjupersonerna var de som var mest positiva till växelvist boende. En reflektion kring 

detta skulle kunna vara att ju äldre barnen blir desto mindre beroende är de gentemot sina 

föräldrar. De skapar en egen identitet och ges möjligheten att utgå från egna behov och inte 

behöva anpassa sig till ett beslut de själva inte valt.  

 

En av intervjupersonerna framhöll att föräldrarna efter en tid införde växelvist boende under 

två veckor i taget. Detta upplevdes som positivt eftersom intervjupersonen ansåg sig kunna 

planera sin tid, och inte konstant känna en rotlöshet i form av att hela tiden behöva förflytta 

sig. Öberg & Öberg (2002) poängterar att boendet var något som påverkade 

skilsmässobarnen eftersom de kände en avsaknad av hemkänsla och en fast punkt i deras liv. 

Detta skulle kunna bero på att skilsmässobarnen kände en påfrestande känsla kring att packa 

ihop sina saker för en vecka och sedan återupprepa processen. Det tar ett tag att anpassa sig 

till det nya hemmet och slå sig till ro.  

 

Resultatet från intervjuerna är inte enhetliga och kan inte sägas tyda på att ett boende 

varannan vecka enbart kan ses som negativt. Det finns även andra faktorer som kan 

underlätta boendeformen, vilket innefattar boendeavståndet mellan föräldrarna. Utifrån detta 

uppstår frågan om vilka alternativa boendeformer som kan utgöra en lösning, samt vad det är 

som gör boendeformen varannan vecka till den vanligaste. Till detta hör även frågan huruvida 

barnen blir tillfrågade hur de vill bo, eller om det tas för givet att skilsmässobarn alltid skall 

bo hos föräldrarna varannan vecka. Detta skulle kunna bero på föräldrarnas vilja att barnen 

ska spendera lika mycket tid hos dem båda. Det är även tänkbart att växelvist boende 

varannan vecka blivit en norm som föräldrarna följer utan närmare eftertanke. Det kan 

ifrågasättas om föräldrarna verkligen ser till barnens bästa när de använder detta upplägg, 

eller om det i verket är en lösning som först och främst gynnar dem själva av rent praktiska 

skäl. 

 

Högtidsfirande 

En påfrestande upplevelse som intervjupersonerna framhävde var svårigheterna kring 

högtider. Majoriteten uttryckte en frustration och oro över att behöva välja mellan föräldrarna 

eftersom de var rädda för att göra någon av föräldrarna besvikna. Detta kom att bli ett 

dilemma eftersom de alltid utgick från att prioritera andra före sig själva, och det i sin tur 

skapade en negativ bild av högtider. Ahlberg (2008) belyser detta i sin forskning och 

beskriver att lojaliteten gentemot sina föräldrar kan skapa svårigheter med att få sin röst hörd 

och prioritera sin egen vilja. 

 

Det kan ifrågasättas om det är föräldrarna eller barnen själva som sätter sig i den positionen. 

Vad skulle hända om föräldrarna förklarade för barnen att de inte blev ledsna eller besvikna, 

och att det var helt upp till barnet själv att bestämma plats för firandet? Det är svårt att uppnå 

en lösning på problemet eftersom det är väldigt individuellt. Alla människor tycker och 

tänker olika men från tidigare forskning och med studiens intervjuer har det framkommit att 

barnen har liknande åsikter angående högtider. Föräldrarna måste ta hänsyn till barnen och 

vara flexibla för att nå fram till den bästa lösningen. Det är viktigt att höra vad vuxna 



 

 

26 
 

skilsmässobarn har gått igenom, det skapar en förståelse och därför är det av stor vikt att 

lyssna till de vuxna skilsmässobarnens berättelser. 

 

En slutsats som kan dras är att det skulle underlätta för skilsmässobarnen om föräldrarna 

förde en dialog med sina barn gällande högtidsfirandet, och att de tillsammans diskuterar 

fram en gynnsam lösning. Ett exempel skulle kunna vara om föräldrarna inte var 

traditionsbundna och kunde överlåta beslutet till barnen. Öberg & Öberg (2002) poängterar 

att de mönster som skapas under skilsmässobarnens barndom gällande julfirande har en 

benägenhet att fortsätta när de blir vuxna. Det kan därför anses betydelsefullt att föräldrarna 

tar sitt ansvar och lyssnar på barnen så att de inte alltid behöver känna att högtider är 

emotionellt stressigt och påfrestande. 

 

Föräldrarnas kommunikation och konflikter 

En annan lojalitetsaspekt som framstår påfrestande är den som uppstår under föräldrarnas 

konflikter, och då framförallt den som uppstår när föräldrarna smutskastar varandra. Enligt 

Ahlberg (2008) hamnar barnen i dessa situationer både medvetet och omedvetet mellan 

föräldrarna. En liknande tanke finns hos Öberg & Öberg (2002) som förklarar att barnen blir 

tillskriven en medlarroll och utnyttjas som budbärare. Barn som fastnar i en medlarroll får 

ofta uppleva diverse negativa tillmälen mellan sina föräldrar. Oftast har barnen ingen 

möjlighet att kunna uttrycka sina egna åsikter och säga ifrån när en förälder smutskastar den 

andre. När ett barn behöver vända sig mot ena föräldern förlorar barnet samtidigt stöd och 

vägledning av densamma, vilket kan skapa känslor av skuld och känslor av att ha förrått 

föräldern (Baker & Brassard, 2013).  

 

Det uppstår svårigheter för barnen när konflikter uppkommer eftersom att de inte vet hur 

dessa konflikter ska hanteras. Detta är något som kan sammankopplas till Banduras sociala 

inlärningsteori som förklarar att barn lär sig genom observationer och imitationer. Den första 

relation som ett barn får bevittna är den mellan sina föräldrar och den får således en djup 

inverkan på barnet (Parrish, 2012). Om föräldrarnas relation brister i kvalitet blir det därför 

svårt för barnet att anpassa sig i framtiden. När föräldrarna är osams och konflikterna tar över 

får skilsmässobarnen inte någon att modellera då föräldrarna är upptagna med att tänka på sig 

själva. I studien tas det upp exempel om att föräldrar hade olika förhållningssätt till barnen 

och i vissa fall annan syn på uppfostran. Där kan det uppstå onödiga konflikter mellan 

föräldrarna när kommunikationen är dålig, konflikter som enkelt hade kunnat lösas genom 

god kommunikation. Det finns starka skäl som talar för att barnen behöver tydliga regler att 

förhålla sig till.  

 

En av studiens slutsatser överensstämmer med det Amato, Kane & James (2011) belyser, 

närmare bestämt att det inte är skilsmässan i sig som orsakar de negativa effekterna på barn. 

Det som är mest påfrestande och som medför negativa konsekvenser är istället föräldrarnas 

konflikter som många gånger kan ha börjat redan innan äktenskapsbrottet. Mot bakgrund av 

detta kan det konstateras att det är viktigt att skilsmässobarnen får hjälp och stöd av andra för 

att handskas med dessa situationer. Detta är något som intervjupersonerna uppmärksammat 

med en ökad mognad och förståelse som kommit med åldern. En reflektion kring detta är att 
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skilsmässobarnen eventuellt hade kunnat lära sig att säga ifrån tidigare om de hade haft någon 

att ventilera med, likt en professionell aktör som kunnat stötta dem i deras vardag. En 

professionell aktör skulle dessutom kunna hjälpa föräldrarna att sätta barnen i fokus under 

den rådande situationen, samt att uppmärksamma föräldrarna till att deras konflikter påverkar 

barnen. Med en stödperson, såsom en familjebehandlare, kan föräldrarna få rätt verktyg till 

att sätta barnen i fokus och ge dem en chans att få sin röst hörd.  

 

Relationer 

Utifrån tidigare forskning har det framkommit att skilsmässor har ansetts påverka barn och 

unga på ett väldigt negativt sätt i relationer. Wallerstein & Blakeslee (1989) tar upp att 

konsekvenserna av skilsmässan många gånger är långvariga eftersom de ofta inträffar under 

de betydelsefulla barndoms- eller uppväxtåren. Observationer och upplevelser blir en del av 

skilsmässobarnens inre värld, deras syn på sig själva och deras syn på samhället. 

 

Under intervjuerna har olika problem framkommit som intervjupersonerna funderat på och 

som troligtvis kan ha med skilsmässan att göra. De negativa konsekvenserna som uppdagats i 

det empiriska materialet är att intervjupersoner har berättat att de lider av separationsångest 

och tillitsproblem. En reflektion kring denna separationsångest kan vara att barnen själva 

känner att de blivit svikna och lämnade under en betydelsefull del av sina liv. Banduras 

sociala inlärningsteori tar enligt Parrish (2012) upp att barnen blir en modell av de vuxnas 

handlingar. När barn i tidig ålder upplever känslan av att bli övergiven kan det påverka dem 

senare i livet med separationssvårigheter samt problem med tillit till andra människor. Det 

kan antas att paralleller kan dras till detta, men möjligtvis inte några exakta slutsatser då det 

inte kan sägas med säkerhet om skilsmässan är orsaken.  

 

Trots de ovan nämnda framkommer det även positiva effekter. Det som belystes som mest 

positivt var att flera av intervjupersonerna hade fått en djupare relation till sina föräldrar. Ett 

resonemang kring detta skulle kunna vara att både föräldrarna och barnen lägger ner mer tid 

och energi på relationens kvalité. Att skilsmässan medfört djupare relationer är inget som 

tidigare forskning visat, och speciellt inte det faktum att intervjupersonerna ansågs att 

relationen till sina fäder i många fall blivit bättre efter skilsmässan. Det kan antas att detta 

beror på att familjen genomgått en tuff och påfrestande period tillsammans, vilket ökat 

känslan av samhörighet och fört familjemedlemmarna närmare varandra. 

 

Ökad förståelse 

I studien kom det fram många positiva effekter av skilsmässan. Dessa framkom främst när 

intervjupersonerna blivit äldre och själva kunnat reflektera över skilsmässan. Samtliga 

personer i studien upplevde en förståelse kring deras föräldrars skilsmässa i vuxen ålder. De 

flesta uttryckte förståelse kring att anledningen var ett kärlekslöst förhållande som antagligen 

skulle ha påverkat dem ännu mer i det långa loppet. Många ansåg att det är bättre att gå skilda 

vägar än att vara tillsammans med någon man inte vill vara med enbart på grund av 

gemensamma barn. Även de intervjupersoner som var med om tuffare former av skilsmässa 

uppvisade en förståelse och hade i viss mening blivit starkare av de erfarenheter de fått 
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uppleva i samband med skilsmässan. Trots att det varit jobbigt under en tid återfanns en 

acceptans och en förståelse kring hur situationen skulle hanteras. 

 

5.1.1 Slutsatser 

Studiens syfte och frågeställningar var att undersöka vad vuxna skilsmässobarn har för tankar 

och erfarenheter av föräldrarnas skilsmässa och hur de ser på den idag. Studien styrker 

Amatos (2003) uttalande om att skilsmässobarnen i någon form påverkas, men att det sker i 

olika utsträckning. Genom att ta del av intervjupersonernas berättelser skapades en bild av 

fenomenet skilsmässa och vad de mest väsentliga delarna var och vilka som påverkat dem 

mest. De viktigaste komponenterna var boende, högtider, konflikter och relationer som 

utgjorde stora delar av skilsmässobarnens erfarenhet och tankar. Boende ansågs som en 

påfrestande period i intervjupersonernas liv där de kastades mellan två hem och aldrig kände 

sig hemma eller hade en fast punkt. Detta var en erfarenhet som majoriteten av 

intervjupersonerna i studien kände en stark ambivalens till.  

 

Högtider var även en påfrestande del i skilsmässobarnens uppväxt då de ansåg sig vara 

tvungna att prioritera andra än dem själva och att hela tiden behöva anpassa sig till vad 

föräldrarna ville. Det uppstod frågor om lojalitet gentemot sina föräldrar och en känsla att 

aldrig göra någon nöjd. Detta är en svårighet som lever kvar än idag i intervjupersonernas liv 

då de fortfarande har en negativ inställning till högtider. Hur enkel en skilsmässa än kan att 

vara så uppstår det alltid någon form av konflikt eller svårighet för just barnen. Relationer 

mellan föräldrar och relationen till barnen förändras och påverkas utifrån konflikter. Barnen 

är alltid de som påverkas mest av två personers beslut som de själva inte kan vara med och 

påverka. Trots detta fanns en förståelse idag om varför deras föräldrars skilt sig. Att leva i ett 

hem med konflikter eller i ett kärlekslöst förhållande ansågs vara något som ingen av dem 

ville. 

 

Med svaret på frågeställningarna i studien kommer en slutsats om vad man kan göra för att 

minimera effekterna för skilsmässobarnen. Föräldrarna bör diskutera boendeformen och 

högtidsfirandet tillsammans med barnen. Detta för att sätta barnen i fokus och höra vad 

barnen vill, samt för att förhindra att barnen upplever en känsla av rotlöshet och 

lojalitetskonflikt kring högtiderna. Föräldrarna bör även fundera över hur deras 

kommunikation fungerar, samt se till att konflikter inte går ut över barnen. Fokus hamnar 

oftast inte på barnen i dessa situationer utan hos föräldrarna. Det är framtidens 

yrkesverksamma socialarbetare som behöver uppmärksamma föräldrar om att se till barnets 

bästa och låta dem få sin röst hörd.  
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5.2 Åtgärdsförslag 

Efter genomförandet av denna studie har tankar väckts kring vad man kan påverka i 

framtiden. Det kan konstateras att skilsmässan i sig kan utgöra en positiv faktor i ett barns liv. 

Detta framkommer i både tidigare forskning och i den empiri som utgjort underlag för 

studien. En av de mest negativa faktorerna är de konflikter som uppstått i skilsmässan, både 

innan och efter. Det är oftast detta som påverkar barnen och skapar oroligheter i uppväxten. 

Studien har påvisat en form av gråzon under tiden innan skilsmässan och när väl föräldrarna 

separerat. Det framstår som att det skapats en period där ena föräldern fattat beslutet att flytta, 

men inte kan på grund av olika anledningar. Under denna tid framstår det som att konflikter 

kan skapas mellan föräldrarna, vilket oftast påverkar barnet. Genom att erbjuda stöd till 

familjen och framförallt barnet under denna period kan det förhoppningsvis förhindras att 

barnet hamnar i en position där de känner sig påverkade av konflikterna, och istället kan få 

hjälp samt en förståelse till varför konflikter uppstår. Detta är ett svårt ämne att forska på då 

föräldrarna själva måste söka om hjälp under den aktuella perioden. Studien visar dock att 

erhållandet av hjälp under den svåra tiden kan vara en mycket positiv faktor. Fokus bör 

läggas på barnen, men även föräldrarna kan vara i behov av stöd under fasen. Vikten av att 

föräldrarna får rätt verktyg för att underlätta perioden för barnen kan inte nog poängteras. 
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Bilaga 1 Informationsbrev 

  

Hej! 

Vi heter Jonas Ruud och Linnéa Talén och vi studerar socionomprogrammet vid Umeå 

universitet. Denna termin har vi till uppgift att skriva en C-uppsats på 15 hp. Vi har valt att 

rikta in oss på att skriva om vuxna skilsmässobarn, och syftet med uppsatsen är att få en 

större inblick och förståelse för hur ett antal skilsmässobarn upplevde sina föräldrars 

skilsmässa samt hur de upplevt tiden fram till idag. Vi har valt att besvara vår studie med 

samtalsintervjuer, och är således intresserade av att höra Dina tankar och erfarenheter om 

följande teman: 

  

·         Föräldrarnas skilsmässa 

·         Relationer 

·         Vardag och högtider i praktiken 

·         Nutid/framtid 

  

Vår fråga till Dig är att om Du skulle vilja ge oss 30-45 minuter av Din tid till att göra en 

samtalsintervju. Efter anmält intresse kommer vi gemensamt överens om tid och plats för 

intervjun. Vi har för avsikt att spela in intervjun, men materialet kommer att behandlas 

konfidentiellt och enbart användas till studiens syfte. Vi kommer att använda de fyra etiska 

grundprinciperna, Du kommer att vara anonym, om det under intervjun kommer upp frågor 

som Du inte vill besvara har Du rätt att avstå från att besvara dessa. Du har också rätt att 

avbryta intervjun om Du känner att Du inte vill fortsätta. 

 

Vår handledare heter Urban Karlsson (urban.karlsson@umu.se), och är Universitetslektor vid 

Institutionen för socialt arbete i Umeå. Du är välkommen att kontakta honom om Du har 

några frågor om uppsatsarbetet. 

  

Vid intresse, kontakta gärna oss. 

  

  

  

Jonas Ruud                                            Linnéa Talén 

jonasruud90@hotmail.se                       linnea.talen@hotmail.com 

tfn: 070-430 29 35                                tfn: 073-591 16 25 

  

  

Vänliga hälsningar, 

Jonas Ruud och Linnéa Talén 
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Bilaga 2 Intervjuguide 

  

Vi inleder med en kort beskrivning av vår studie och går igenom de fyra etiska grundkraven: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Med andra 

ord informerar vi om deras anonymitet och rätt till att avbryta sin medverkan. De får skriva 

på ett kontrakt gällande samtycke till studien och till användandet av “bandinspelning”. Vi 

informerar också om att materialet endast syftar till att användas för undersökningen. 

  

1. Inledande frågor 

● Hur gammal är du och hur gammal var du när dina föräldrar skildes/separerade? 

● Har du några syskon? Om ja, äldre eller yngre? 

● Hur ser din familj ut idag? 

● Hur mycket skulle du uppskatta att du faktiskt minns av skilsmässan? Hur mycket har 

du fått återberättat? 

  

2. Föräldrarnas skilsmässa 

● Kan du berätta om dina föräldrars skilsmässa? 

● Hur kändes det för dig? 

● Hur var det innan dem skildes, och efter? 

● Hur såg det ut efter skilsmässan med flytt, nya familjemedlemmar osv. 

● Kan du berätta hur det kändes för dig när du fick reda på att dina föräldrar skulle 

skilja sig. Hur reagerade du? 

  

3. Relationer 

● Hur var relationen mellan dina föräldrar efter skilsmässan? 

● Hur var din relation till dina föräldrar innan skilsmässan, och hur blev den efter? 

● Hur ser relationen till dina föräldrar ut idag? 

● Om du har syskon, kunde ni stötta varandra i era föräldrars skilsmässa? 

● Vad har du för relationer till dina syskon idag? 

● Hur blev relationen till släktingar och “familjekompisar” efter skilsmässan? 

● Hur ser du på att skapa nya bekantskaper/relationer? 

  

4. Vardag och högtider i praktiken 

● Hur såg din boendesituation ut efter skilsmässan? 

● Hur kommunicerade dina föräldrar efter skilsmässan, i jämförelse med innan? 

● Påverkades du av deras kommunikationsförmåga? 

● Hur upplever du att dina föräldrar hanterade eventuella otydligheter och konflikter? 

Hur kändes det för dig? 

● Hur firade du högtider innan dina föräldrars skilsmässa? Såsom julafton, födelsedagar 

osv. 

● Hur blev det efter skilsmässan?  
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5. Nutid och framtid 

● Hur tror du att dina föräldrars skilsmässa påverkat dig? Såsom familj, vänner, 

relationer osv. 

● Upplever du att dina föräldrars skilsmässa påverkat ditt psykiska välmående? 

● Hur ser du på skilsmässan idag? Kan du förstå varför dina föräldrar separerade? 

● Hur ser du på framtiden? Giftermål, skaffa barn osv. 
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 Bilaga 3 Kodningsmodell 

Manifest/konkret nivå Latent/underliggande 

nivå 

Meningsbärande 

enheter 

  

“Det kändes som att 

man inte hade någon 

fast punkt.. eh.. 

riktigt. När man 

kunde liksom sakta 

ner och bara känna 

att man landat då var 

det dags att flytta 

igen… så jag levde i 

en IKEA kasse” 

  

“Mamma har alltid 

varit öppen med hur 

länge jag får vara ute 

så länge jag hör av 

mig… Min pappa var 

striktare. Och där 

har det blivit lite 

konflikter mellan 

dom” 

  

  

“Jag vet att i början 

så tyckte jag att det 

var lite kul och ha två 

julafton för att ba då 

får man mer 

julklappar, men sen 

när jag blev äldre så 

har jag väl känt lite 

mer att det är jobbigt 

att inte kunna ha allt 

på samma plats.” 

  

  

 

Koder 

  

  

 Rotlös 

Stressad 

Obekväm 

Ingen ro 

  

  

  

 

 

 

 

 

Uppfostran 

Dilemman 

Dålig kommunikation 

Konflikter 

  

  

  

  

 

 

 

Högtider 

Insikt 

Positivt 

Påfrestande 

Negativt 

  

  

  

  

  

 

 

 

Kategorier 

  

  

Förståelse för 

skilsmässan i 

senare 

reflektioner 

av livet 

  

Ambivalenta 

känslor kring 

firandet av 

julafton 

  

En plats där 

man inte 

kände sig 

hemma 

  

……. 

  

  

Tema 

  

 

  Boende 

Högtider 

Relation 

Kommunikation 

Konflikter 
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