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Abstract 
The emotional experience and coping with parental divorce 

- A qualitative study about children of divorce 

 

480 000 children in Sweden have parents who live apart. We asked ourselves what a 

divorce is to a child emotinally and how the child copes with the divorce. We performed 

qualitative interviews with four different adults who grew up with divorced parents to 

find some answers. Our study shows that the divorce often make the child feel guilty 

over not being sufficient for one or both parents. In the long run, both parents usually 

feel better after the divorce which seems to have a positive effect with the childs 

emotional side, also how the parents themselves dealt with the divorce. We found a 

connection between how the informants described their parents way of coping with the 

divorce with their own. The amount of influence the informants had over deciscions 

regarding themselves and their own situation seemed to be decisive for a favorable way 

of coping.  

 

Keywords: Emotional experience, coping, resource, KASAM, divorce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

 

Sammanfattning 
Den känslomässiga upplevelsen och hanteringen av föräldrarnas skilsmässa 

- En kvalitativ studie om skilsmässobarn 

 

Nära häften av alla äktenskap i Sverige slutar i skilsmässa och 480 000 barn lever med 

särboendes föräldrar. Vi ställde oss frågande till vad en skilsmässa kan innebär 

känslomässigt för ett barn, hur ett barn hanterar föräldrarnas skilsmässa och vilka 

faktorer som bidrar till barnets hanteringsstrategi. För att finna svar på våra frågor 

genomfördes fyra kvalitativa intervjuer med fyra vuxna skilsmässobarn. Studiens 

resultat tyder på att skilsmässan kan ge känslor av skuld över att inte räcka till för en 

eller båda föräldrarna, men också harmoni. Föräldrarna mår vanligtvis bättre efter 

skilsmässan i långa loppet vilket tycks ha en positiv inverkan på barnets känsloliv. 

Föräldrarnas hanteringsstrategi tycktes också ha en avgörande roll för barnet. Vi fann 

tydliga samband mellan hur informanterna beskrev sina föräldrars sätt att hantera 

skilsmässan och deras egen hanteringsstrategi. Mängden inflytande informanterna hade 

över beslut rörande dem själva och livssituation tycktes också vara avgörande för en 

gynnsam hanteringsförmåga. 

Nyckelbegrepp: Känslomässig upplevelse, copingstrategi, resurser, KASAM, 

skilsmässa  
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Förord 
Vi vill först och främst rikta ett stort tack till de personer som deltagit i våra intervjuer. 

Tack för ert engagemang och för att ni valde att dela med er av era personliga tankar, 

känslor och erfarenheter till oss. Utan ert deltagande hade denna studie inte gått att 

genomföra. Tack till vår handledare Stig Elofsson som med sitt engagemang och sitt 

stöd har väglett oss i vårt arbete med denna studie. Slutligen vill vi också tacka våra 

studiekamrater som gav oss inspiration till val av ämne. Tack!  

 

Vi författare, Madeleine Bergman och Frida Johansson, har fördelat ansvaret likvärdigt 

mellan oss. Vi båda har tagit del av all litteratur, forskning och datainsamling. Under 

framskrivningsprocessen har vi haft huvudansvar för olika delar av uppsatsen, vi har 

sedan tagit del av varandras delar och sammanställt uppsatsen tillsammans.  

 

Högskolan i Gävle, maj 2015 

Madeleine Bergman & Frida Johansson  
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1.1. Inledning 

Nära hälften av alla par som gifter sig skiljer sig i Sverige och par som enbart lever i 

samboförhållanden och har barn löper ännu större risk att separera än gifta par (Sjögren, 

2012). Under 2012 levde en fjärdedel av alla barn i Sverige med särboende föräldrar, 

d.v.s. med föräldrar som separerat, skiljt sig eller som aldrig levt ihop. Detta innebär att 

480 000 barn lever i en familjekonstellation med särlevande föräldrar (SCB, 2014:1). 

Skilsmässa anses vara en riskfaktor för ogynnsam social och känslomässig utveckling 

hos barnet vilket kan leda till sociala problem, främst när skilsmässan eller seperationen 

orsakar påtaglig osämja mellan föräldrarna (SOU 2011:51). Enligt bris rapport ”Lyssna 

på mig” framkommer det att många barn kontaktar BRIS för stöd under föräldrarnas 

skilsmässa. Detta eftersom skilsmässa tenderar att väcka många tankar och känslor hos 

barnet. I vissa fall kränks barnens rättigheter då dem inte får vara delaktiga i beslut 

gällande dem själva eller inte får komma till tals. I rapporten framkommer det att det 

inte är skilsmässan per automatik som innebär en riskfaktor för barnet, utan hur 

skilsmässan hanteras av framförallt föräldrarna. En föräldrakonflikt som är hotfull eller 

involverar barnet kan negativt påverka barnets välbefinnande och utveckling. 

Konfliktens karaktär och vad den resulterar i påverkar barnets upplevelse och reaktion 

med tiden. En konflikt mellan föräldrarna som medför att barnet förlorar kontakten med 

den ena föräldern eller om konflikten fortsätter mellan föräldrarna kan orska långvarig 

psykisk påfrestning hos barnet. BRIS menar att skilsmässan ger upphov till en kris som 

inte går över för barnet utan kan beskrivas som en varkaktig eller stabil kris hos barnet 

(BRIS, 2013). Antalet barn som  rimligen kan antas uppleva en sådan konflikt och i 

praktiken tvingas välja en förälder framför en annan uppgår till ungefär 6000 barn per år 

i Sverige enligt statestik från domstolsverket. Mellan 2006 och 2009 fördubblades 

antalet verkställningsmål i svåra vårdnadstvister i Sverige (Sjögren, 2012). Att denna 

ökning skett är rimligt att anta beror på den lagändring som trädde i kraft 2006 som gör 

det lättare för domstolen att döma till enskild vårdnad vid behov än vad det har varit 

tidigare (Regeringen 2005). Lagen ska nu utvärderas på regeringens begäran då lagens 

ursprungliga syfte (att skydda barnet) främst resulterat i vårdanstvister som skulle kunna 

lösas utanför domstolen idag blir till svåra vårdnadstvister (Justitsdepartimentet, 2014).  
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Vi har valt ämnet skilsmässa då vår uppfattning är att skilsmässa är något normaliserat i 

samhällsdiskursen. Trots detta upplever vi att de flesta skilsmässobarn i vår omgivning 

berättar att skilsmässan har haft en stor inverkan på deras liv. Vi finner  därför ett 

intresse att undersöka hur barn upplever och hanterar föräldrarnas skilsmässa, vad det är 

för faktorer som spelar in och det vuxna skilsmässobarnets beskrivning av tiden då 

skilsmässan ägde rum. 

 I detta kapitel kommer vi ge en kort historisk överblick av skilsmässa från början av 

1900-talet fram tills idag samt en problemformulering som mynnar ut i syfte och 

frågeställningar. Kapitlet avslutas med en begreppsförklaring av uppsatsens centrala 

begrepp som en beskrivning av uppsatsen disposition.  

1.2 Bakgrund 
I en relativt ny doktorsavhandling skriver Sandström (2012) att skilsmässor var en 

relativt ovanlig förekomst under början av 1900-talet, trots att skilsmässofrekvensen hos 

höginkomsttagare så som läkare och ingenjörer motsvarar skilsmässofrekvensen hos 

befolkningen i stort idag. I samband med en ökad utjämning av inkomster och kapital 

mellan både sociala klasser och kön har skilsmässofrekvensen ökat succesivt sedan 

början av 1900-talet. Med en högre och stadigare inkomst hos båda har skilsmässa 

formats till ett reellt alternativ som inte längre var ett alternativ enkom för 

höginkomsttagare. Under 1960-talet var det inte längre höginkomsttagargrupper som 

hade den högsta skilsmässofrekvensen. Tvärtom, i grupper med lägre utbildningsnivå 

och lägre inkomster förekom skilsmässor i högre utsträckning än tidigare och dessutom 

i större utsträckning än hos höginkomsttagare. I Sverige finns det en tydlig koppling 

mellan välfärdens intensiva expansion på 1940- och 1960-talet och en ökad 

skilsmässofrekvens. Delstudier visar att under dessa perioder skedde inte bara stora 

samhälleliga förändringar och förändringar i försörjningsmodellen som t.ex. kvinnligt 

förvärvsarbete. Det skedde också en snabb och omfattande förändring av attityder och 

normer i samhället gällande sexualitet, familj och äktenskap. Det tyder på att en utbredd 

social trygghet, stark ekonomi och öppenhet gentemot individuellt självbestämmande 

främjar möjligheten att skiljas. 

SCB (2013:51) har tagit fram en tabell som visar hur skilsmässofrekvensen ökade 

ytterligare under mitten av 1970-talet. År 1974 var antalet skilda personer uppe i 

26 800, och året efter 25 000. Orsaken till den signifikanta ökningen av skilsmässor är 

den lagändring som trädde i kraft mellan år 1974-1975 som innebar att par som ansökt 
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om äktenskapsskillnad snabbare fick skilsmässan beviljad av tingsrätten. Om makarna 

var överens om att skilja sig och inte hade några gemensamma barn under 16 år fann 

tingsrätten det inte längre nödvändigt med någon längre betänketid innan skilsmässan 

beviljades. I fall där makarna hade barn under 16 år förlängdes betänketiden med sex 

månader. Innan lagändringen pågick denna betänketid upp till ett år. 

Antal skilda 1901-2012 (SCB, Nr: 2013:51).  

 

Tabellen visar tydligt på den höga skilsmässofrekvens som skedde under 1974-1975 då 

lagändringen av betänketiden förändrades.  

 

1.3 Problemformulering 
I Regeringens utredning om ekonomi och föräldrasamarbete vid särlevnad framkommer 

det att barn med samlevande föräldrar och barn som bor växelvis hos sina föräldrar, har 

beskrivit sin levnadssituation på ett sätt som tyder på att de mår bättre än barn som bor 

enbart hos en förälder. Barn som bor enbart eller för det mesta hos en förälder verkar ha 

en ökad utsatthet både ekonomiskt och känslomässigt. Föräldrarnas relation och 

samarbetsförmåga verkar också vara bättre hos föräldrar vars barn bor växelvis hos 

dem, än i familjekonstellationer där det finns en boendeförälder och en 

umgängesförälder (SOU 2011:51). Just föräldrarnas relation och hantering av 

skilsmässa tycks vara den viktigaste faktorn, inte skilsmässan i sig, till hur barnet 

upplever skilsmässan och vilka konsekvenser skilsmässan kan ha på barnets välmående 

(BRIS, 2013). Den närmsta tiden efter en skilsmässa förekommer vanligtvis både 

praktiska och känslomässiga problem inom den nya familjekonstellationen. Barnet 
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påverkas av en oregelbunden vardag vilket tenderar att uppstå vid skilsmässa, 

föräldrarna kan drabbas av psykisk ohälsa som depressioner och det händer att barnen 

uppvisar emotionella störningar och beteendeproblematik. Barnets reaktion varierar 

vanligtvis beroende på vilken ålder barnet befinner sig i när skilsmässan äger rum, men 

i tonåren är ilska och framförallt ilska riktad mot den förälder som barnet menar bär 

ansvar för skilsmässan vanligt (Svedin, 1989, ref. Lagerberg & Sundelin, 2000). Vi 

menar att både föräldrars ohälsa och barns emotionella störningar eller 

beteendeproblematik kan vara en anledning till att skilsmässofamiljer kommer i kontakt 

med flera olika myndigheter eller andra verksamheter som bedriver socialt arbete. 

Exempel på dessa kan vara familj- och individenheten, familjerätten, försörjningsstöd 

eller barn- och ungdomspsykiatrin. Vi anser därför att kunskap om barns upplevelse och 

hantering skilsmässa är av ytterst vikt för alla verksamma inom socialt arbete, men 

också för exempelvis skolpersonal. Kunskap om detta och hur det kan ta sig i uttryck 

hos barnet tror vi kan vara gynnsamt för ett bättre bemötande av skilsmässobarn i 

framtiden.  

1.4 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka skilsmässobarns upplevelse och känslohantering 

av föräldrarnas skilsmässa, och på vilket sätt det har påverkat deras välbefinnande.  

 Hur upplevde skilsmässobarnet skilsmässan känslomässigt? 

 Hur hanterade skilsmässobarnet skilsmässan? 

 Vilka faktorer har bidragit till hur de hanterade känslorna? 

 

1.5 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen börjar med ett inledande kapitel där vi startar med en kortare inledning av 

ämnet, en historisk överblick, problemformulering och studiens syfte. Vi ger också en 

begreppsförklaring för de centrala begrepp som används genomgående i uppsatsen. 

Uppsatsens andra kapitel innehåller tidigare forskning med fokus på konsekvenser 

knutna till skilsmässor och om coping. I det tredje kapitlet redovisar vi uppsatsens 

teoretiska utgångpunkter samt en sammanfattning av valda teorier och hur dessa 

kommer tillämpas i vårt examensarbete. Det fjärde kapitlet viks åt en metodredovisning 

där vi presenterar och diskuterar vårt metodval, studiens trovärdighet och etiska 

ställningstaganden. I kapitel fem presenteras resultatet av empiriskt data i form av 

intervjuer och i kapitel sex redovisas en analys av resultatet. Det sjunde och sista 
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kapitlet består av en avslutande diskussion där vi ger en resultatsammanfattning, 

resultatdiskussion där vi kritiskt reflekterar över studiens resultat och analys samt en 

metoddiskussion. 

1.6 Begreppsförklaringar 

1.6.1 Skilsmässa 

Ordet skilsmässa är ett av de mest förekommande begreppen i vår studie. Vi har valt att 

använda just ordet skilsmässa oberoende på om föräldrarna varit gifta eller inte innan 

separationen. Detta då skilsmässa vanligtvis används i folkmun och hos barn när en 

talar om separationer. Vi kommer också genomgående använda oss av begreppet 

föräldrar när vi talar om de vuxna som man vuxit upp med.  

1.6.2 Coping och känslohantering 

Ordet coping kan förklaras som ”förmåga att klara av”. Begreppet coping innefattar 

förmågan att kunna leva under och hantera psykisk stress eller konflikter på ett sätt som 

för individen är framgångsrikt och positivt. Den psykiska stressen kan orsakas av inre-

och yttre krav eller faktorer eller både och. En god copingförmåga är avgörande för att 

en individ ska återhämta sig eller anpassa sig till exempelvis svåra livshändelser. 

Coping kan utföras genom olika modeller och strategier som individen väljer medvetet 

eller omedvetet. Vi kommer därför använda begreppet coping eller känslohantering när 

vi syftar på förmåga att hantera eller klara av psykisk stress (Brattenberg, 2008). 

2. Tidigare forskning 
I följande avsnitt kommer vi presentera och redovisa för tidigare forskning som direkt 

berör våra frågeställningar. Vi har valt att samla vetenskapliga artiklar och en 

avhandling för att beskriva vilken kunskap som finns inom ämnet och vilken forskning 

som gjorts inom upplevelse av skilsmässa, vuxna skilsmässobarn och coping.  

2.1  Urval av litteratur 
De databaser vi använt oss av vid eftersökning av litteratur och forskning är: PubMed, 

Discovery, Forsa, Libris, Cambridge Journal Online och Google Scholar. Sökord vi 

använt oss av är: ”skilsmässa”, ”divorce”, ”skilsmässobarn” ”divorce parents”, ”divorce 

in childhood”, ”coping”, ”coping with divorce”, ”childrens coping”, ”vuxna 

skilsmässobarn”, ”sociala problem”, ”psykisk ohälsa”, ”coping and divorce”. Sökorden 

har använts separat och tillsammans med varandra. För att hitta forskning om ämnena 

skilsmässa och coping sökte vi också efter äldre examensarbeten med dessa teman för 

att hitta forskning och artiklar som använts i dessa. Coping är ett väl utforskat 
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forskningsämne och vi upplevde inga svårigheter att finna relevant forskning om coping 

i relation till skilsmässa och relation till föräldrar. Däremot upplevde vi vissa 

svårigheter att finna olika oberoende forskningsansatser om skilsmässa då fältet 

domineras av ett fåtal forskare. Vi har hittat två forskningsartiklar av Ängarne-Lindberg 

och Wadsby som enligt vår uppfattning verkar framstående inom svensk forskning om 

skilsmässa, och sedan kompletterat dessa med en tredje, amerikansk studie.  

Motiveringen till varför vi valt att bland annat utgå från författarna Ängarne-Lindberg 

och Wadsby är för att det känns lockande att få möjligheten att läsa forskning skriven av 

svenska forskare och ur ett nordiskt perspektiv och utgångspunkt. Tanken är att 

forskningen på så sätt kan vara lättare att koppla till vårt eget resultat. Båda forskarna 

Ängarne-Lindberg och Wadsby cirkulerar mycket kring ämnet vi är intresserade av att 

studera, vilket bidrar till valet av forskare och artiklar.  

2.1 Skilsmässa som riskfaktor 
I Amato och Sobelewski (2001) resultat av en 17 år lång longitudinell studie som spred 

sig över två generationer fann författarna att det finns ett samband mellan föräldrarnas 

skilsmässa under barnets uppväxt och barnets psykiska mående i vuxen ålder. 

Målgruppen av studien bestod av alla gifta personer i USA där båda makar levde ihop 

och som befann sig inom ålderskategorierna 55 år eller yngre. År 1980 påbörjades 

studien och det gjordes ett urval av hushållen som kontaktades. Av de individer som 

kontaktades för studien gav 78 % kompletta intervjuer. Det slutgiltiga urvalet bestod av 

2033 personer vars föräldrar var skilda och vars föräldrar som var fortsatt gifta, allt 

utifrån en matchning av kön, ålder och etnicitet. De vars föräldrar skilt sig eller levt i ett 

äktenskap präglat av konflikter tenderade att uppvisa låga nivåer av psykiskt 

välbefinnande som vuxna. Vuxna skilsmässobarn, jämfört med vuxna med fortsatt gifta 

föräldrar känner en mindre tillfredsställelse med livet, en svagare känsla av kontroll, får 

fler symptom på depression och ångest samt har en större och mer återkommande 

kontakt med den psykiatriska delen av sjukvården. Även om det är svårt att fastställa 

sambandet mellan skilda föräldrar och barns psykiska mående fann författarna att barn 

med skilda föräldrar uppvisar en sämre anpassningsförmåga än barn till fortfarande gifta 

föräldrar. Gapet mellan barn som uppvisade en sämre anpassningsförmåga och barn 

som hade lättare att anpassa sig tenderade att bredda sig ju högre upp i åldern barnet 

kom, från tonårstiden till vuxen åder vilket tyder på att föräldrarnas skilsmässa har en 

påtaglig inverkan på barnets anpassningsförmåga. Tidigare forskning rörande oenighet 

och konflikter inom äktenskapet har inte studerats i samma omfattning som skilsmässor. 
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Man har dock kunnat se att det finns liknande effekter av barn som upplevt skilsmässa 

och barn som har upplevt deras föräldrars äktenskap präglat av oenighet och konflikter. 

Föräldrars skilsmässa är förknippat med lägre social och ekonomisk status för barnen i 

vuxen ålder. Jämfört med barn från familjer med två samlevande föräldrar och barn med 

skilda föräldrar har det visat sig att barn med skilda föräldrar är mer benägna att hoppa 

av gymnasiet och har lägre utbildningsnivå generellt. Vuxna som minns en hög nivå av 

konflikter mellan sina föräldrar under deras äktenskap tenderar att själva få 

äktenskapliga problem i sina egna liv Dessa uppgifter tyder på att föräldrarnas 

skilsmässa tenderar att ha en negativ inverkan på stabiliteten och kvalitén av barnens 

intima relationer som vuxna samt levnadsnivå generellt. Individer med skilda föräldrar 

jämfört med individer med gifta föräldrar rapporteras ha fler konflikter och en större 

problematik i sina egna äktenskap. Risken för så kallade ”äktenskapliga störningar” är 

högre för de individer som upplevt föräldrarnas skilsmässa som barn. De flesta 

observatörer inom ämnet gör ett antagande i form av att när barn från skilda föräldrar 

når vuxen ålder har barnen fått med sig egenskaper från sin barndom som bidrar till 

relationsproblem. Exempelvis så som ett svagt åtagande till ett livslångt äktenskap, ett 

underskott av social kompetens eller personlighetsdrag som stör relationens stabilitet 

och harmoni.  

I en annan studie utförd i Sverige undersöktes den psykiska hälsan och erfarenheter av 

livshändelser hos vuxna skilsmässobarn femton år efter skilsmässan jämfört med en 

kontrollgrupp av vuxna med fortfarande gifta föräldrar. Som mätinstrument i studien 

användes SCL-90 som är en skälskattningskala över psykiskt och fysiskt mående och 

enkäter med frågor gällande olika livshändelser som informanterna själva fyllde i. 

Fyrtioåtta personer som var i åldrarna 7 till 18 år gammal när deras föräldrar skilde sig 

utgjorde urvalet av gruppen skilsmässobarn för studien. Resterande siffra utgjorde 

gruppen med fortsatt gifta föräldrar. Sammanlagt medverkade 76 personer varav 42 

kvinnor och 34 män. Urvalet av individer delades sedan in i mindre grupper i form av 

kön, ålder och uppväxtmiljö. Resultat från enkätundersökningarna gällande 

livshändelser visade att skilsmässobarn upplevt ett betydligt större antal livshändelser 

och fler negativt beskrivna livshändelser och svårigheter att anpassa sig. Dessa 

livshändelser kan i vissa fall ha varit direkt relaterade till skilsmässa och andra inte. En 

viktig slutsats i studien är dock att författarna inte fann någon signifikant skillnad 

mellan de båda kontrollgruppernas psykiska välmående, dvs. hos vuxna skilsmässobarn 

femton år efter skilsmässan och vuxna med fortfarande gifta föräldrar utifrån kön.  Även 
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om unga kvinnor uppvisade tendenser till en sämre psykisk hälsa (Ängarne- Lindberg & 

Wadsby, 2009).  

I en senare studie av samma författare menar Lindberg och Wadsby (2012) att det inte 

bör ses som utmärkande att just unga kvinnor med skilda föräldrar tenderar till ett sämre 

psykiskt välbefinnande eftersom unga kvinnor generellt lider av sämre psykisk hälsa än 

andra i samhället. I studien undersöks psykisk och somatiskt hälsa i relation till skilda 

föräldrar jämfört med en kontrollgrupp av vuxna med fortfarande gifta föräldrar. 

Gruppen med vuxna skilsmässobarn bestod av 119 män och 120 kvinnor som var under 

18 år när deras föräldrar ansökte om och fullföljde en skilsmässa vid Linköpings 

domstol mellan juni 1987 och juli 1988. Kontrollgruppen bestod av lika antal män och 

kvinnor vars föräldrar fortfarande var gifta. Personer med samma kön, födda 

ungefärligen samma datum och levde inom samma områden när studien startades 

jämfördes med varandra. Författarna konstatera vissa olikheter mellan grupperna men 

menar att det inte fanns någon signifikanta olikheter hos individer vars föräldrar är 

skilda respektive fortfarande gifta. Skilsmässobarn var överrepresenterade inom 

barnpsykiatrin, vanligtvis till följd av beteende- och relationsproblematik inom familjen. 

Detta förklarar författarna som möjlig naturlig konsekvens av ett icke fungerade känslo- 

eller familjeliv hos föräldrarna. I vuxen ålder fanns inte samma överrepresentation av 

vuxna skilsmässobarn inom vuxenpsykiatrin även om unga kvinnor med skilda föräldrar 

var den grupp som är mest förekommande inom vuxenpsykiatrin. Angående den 

somatiska hälsan var det enbart en undergrupp av diagnoser som vuxna skilsmässobarn 

var överrepresenterade inom, annars led vuxna som inte upplevt skilsmässa i 

barndomen i större utsträckning av somatisk ohälsa. Den undergrupp som vuxna 

skilsmässobarn var överrepresenterade inom är ”somatisk ohälsa som orsakats av 

skador, förgiftning eller övriga skador som konsekvens av externa orsaker” vilket 

författarna förklarar som en konsekvens av att vuxna skilsmässobarn enligt tidigare 

studier tenderar att leva en mer destruktiv livsstil med fler risker. 

2.2 Coping 
Copingprocess är den process en människa genomgår för att hantera psykisk påfrestning 

eller stress och kan beskrivas som en hanteringsprocess. Det finns olika 

copingprocesser, vissa fungerar genom att undvika problemet medan andra syftar till att 

aktivt söka sig till problemet. Dessa kallas undvikande respektive problemlösande 

copingstrategier.  
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Vélez, Wolchik, Tein och Sandler (2011) har gjort en studie i syfte att undersöka hur 

barns coping processer kan påverkas av interventionsprogram under föräldrarnas 

skilsmässa. Tidigare forskning inom området har visat att barn som har en varm och god 

relation till modern i större utsträckning använder sig av aktiv och problemlösande 

coping vilket är förknippat med reducerad risk för psykisk ohälsa. Författarna 

presenterar fyra orsaker till varför relationen med modern påverkar valet av 

copingstrategier; 1) Goda relationer kan skapa en ökad trygghetskänsla som reducerar 

stressorens hotbild vilket gör individen mer benägen att välja en aktiv copingstrategi. 2) 

Känslan av stöd från modern kan göra att individen ser modern som en resurs att ta 

hjälp ifrån vid coping vilket kan leda till en mer aktivt copingstrategi. 3) De positiva 

känslor som genereras från relationen med modern kan reducera negativa känslor som 

kan hämna individen i användandet av aktiv coping. 4) Vid bra relation mellan mor och 

barn är det sannolikt att moderns kunskap om framgångsrika och aktiva copingstrategier 

förs vidare till barnet. I studien har författarna fördjupat sig i forskning om kopplingen 

mellan barnets coping och relationen till föräldrarna genom att använda en 

slumpmässiga och experimentell metod för att kunna dra en mer trovärdig slutsats om 

barn- och föräldrarelationens inverkan på barnets coping process. Författarna har också 

en homogen grupp informanter beståendes av enbart ungdomar vars föräldrar är skilda 

eftersom dessa räknas som en riskgrupp. Studien består av en longitudinell och en 

tvärsnittsstudie för ett flerdimensionellt resultat. Sammanlagt delades 240 familjer upp i 

tre grupper som fick ta del av olika program; (a) enbart mödrar, (b) både mödrar och 

respektive barn, (c), tidigare forskning inom området som fungerade som en 

kontrollgrupp. Mödraprogrammet bestod av elva sessioner i grupp och två individuella 

där fokus låg på kvaliteten på moder- oh barnrelationen, effektiv disciplinering, fäders 

tillgång till barnet och konflikter mellan föräldrarna. I barnprogrammet låg fokus på att 

öka effektiv och aktiv coping, reducera negativa tankar om skilsmässorelaterade 

stressorer och att förbättra relationen mellan mor och barn. Färdigheterna som lärdes ut 

praktiserades genom rollspel, lekar och kommunikation mellan barn och mor. Resultatet 

av studien visar ett de inventioner som gjorts under både mödraprogrammet och 

barnprogrammet som syftat till att förbättra relationen mellan mor och barn ledde till en 

signifikant mer effektiv coping hos barnet vilket upptäcktes sex månader efter 

tvärsnittsstudien och sex år efter den longitudinella studien avslutas. De inventioner 

som syftade till en mer effektiv disciplinering visade sig ha en icke-signifikant inverkan 

på barnets coping, till skillnad från vad tidigare forskning indikerat.  Dock kunde 



 

16 
 

författarna inte finna något stöd för att kön, ålder eller riskstatus är faktorer som 

påverkar kopplingen mellan föräldraskap och coping. Författarna diskuterar hur mor- 

och barnrelationen kan stärka barnets copingförmåga och menar att den goda relationen 

kan möjliggöra för mödrarna att förstärka användandet av copingstrategier och 

identifiera framgångsrika copingstrategier, vilket kan göra att barnets tillit till sin egen 

copingförmåga stärks. Detta identifierar barn- och morrelationen som en viktig källa för 

god anpassning hos barnet efter skilsmässa. Författarna menar också att resultatet tyder 

på att inventionsprogram inriktade på föräldrar kan modifiera och förbättra barnets 

copingförmåga under skilsmässoprocessen och efteråt. Detta som komplement för redan 

befintliga behandlingar av skilsmässofamiljer vid den offentliga sektorn.  

I en litteraturstudie om hantering av stressorer i barndom- och ungdomsåren presenterar 

författarna forskning om coping ur flera perspektiv. Compas, Connor-Smith, Saltzman, 

Harding Thomsen och Wadsworth (2001) beskriver och utvärderar de vanligaste 

forskningsmetoderna, forskningsfrågorna, mätinstrument, urvalskriterier och 

informationsinhämtning som används inom forskningsområdet samt resultatet av 

flertalet studier. Författarna fann bland annat att forskning vanligtvis fokuserar coping 

av stressorer som individen upplevt i verkliga livet eller hypotetiska stressorer som 

individen får ta ställning till. Den sistnämnda metoden menar författarna innebär viss 

problematik då stressoren tas ur kontexten vilket kan påverka hur individen förhåller sig 

till denna då viktiga faktorer tas ur beräkning. Det är relativ få studier som har jämfört 

hur barn copar med stressorer i relation till psykisk anpassning vid stressorer. Enligt 

författarna är det främst interna och externa beteendeproblem, emotionella problem och 

sociala eller akademisk kompetens som undersökts, främst är det intern 

beteendeproblematik som undersökts. I analysen av resultatet fastslår författarna att det 

är statistiskt bevisat att problemfokuserad coping som syftar till att lösa problemet eller 

minska stressoren är förknippad med bättre psykisk anpassning och mående både för 

barn och ungdomar än andra copingstrategier. Kopplingen mellan problemfokuserad 

coping och bättre anpassningsförmåga återfanns både inom forskning om interna och 

externa problem och vid mätningar av social kompetens. Trots detta menar författarna 

att man inte bör se problemfokuserad coping som den ultimata copingstategin då 

resultatet snarare indikerar att barn och ungdomar med vissa förutsättningar som högre 

social kompetens, mindre ångestproblematik och färre beteendeproblem har lättare att 

framställa lösningar till problem samt behålla en positiv inställning trots stress. Andra 

studier menar att det är stressorens form som är den avgörande faktorn till vilken 
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copingstrategi som är mest framgångsrik. Problemfokuserad coping har visat ge sämre 

anpassningsförmåga vid stressorer som står utanför individens makt, som till exempel 

konflikt mellan föräldrarna eller skilsmässa. Författarna menar att detta tyder på att 

kontexten av stressoren är av ytterst vikt vid forskning om coping. Resultatet av 

undersökningar om undvikande- och känsloorienterad coping uppvisar en signifikant 

sämre anpassningsförmåga. De undvikande copingstrategier som författarna nämner 

som är förknippade med sämre anpassning är bland annat att dra sig undan från sociala 

sammanhang, önsketänkande, resignera inför situationen, att skuldbelägga sig själv och 

kognitivt undvikande vilket innebär tendens att undvika oönskade tankar, känslor, 

impulser och situationer kopplade till stressorer. Trots att känsloorienterad coping oftast 

förknippas med sämre anpassning finns det resultat som tyder på att det är undvikandet 

av stressoren eller emotionerna associerade med stressoren, negativa tankar och känslor 

om sig själv eller situationen och okontrollerat utlopp eller ventilering av emotionerna 

som är associerade med sämre anpassningsförmåga. Inte fokusen på emotioner 

generellt.  

2.3 Sammanfattning 
Amato och Sobelewski (2001) och Lindberg och Wadsby (2009, 2012) presenterar 

liknande resultat i sin forskning, även om den sistnämnda studien något mer positivt. 

Barn med skilda föräldrar utsätts för fler riskfaktorer associerade till sociala problem än 

barn med gifta föräldrar. Från Amato (et al., 2001) forskning framkommer att barn med 

skilda föräldrar uppvisar en sämre anpassningsförmåga generellt än barn med gifta 

föräldrar, och ju äldre barnet blir desto mer påtaglig blir skillnaden vilket gör det 

möjligt att dra slutsatsen att skilsmässan influerar anpassningsförmågan negativt. 

Lindberg och Wadsby (2009, 2012) menar att det finns en viss överrepresentation av 

psykisk ohälsa hos vuxna skilsmässobarn men ingen signifikant skillnad. Deras 

forskning visar att det är fler skilsmässobarn som kommer i kontakt med barnpsykiatrin 

än barn med gifta föräldrar, denna överrepresentation reduceras dock inom 

vuxenpsykiatrin. Andra skillnader de fann i sin forskning om skillnader i psykisk och 

somatisk hälsa hos vuxna med skilda föräldrar och fortfarande gifta föräldrar är att 

vuxna skilsmässobarn i större utsträckning lider av somatisk ohälsa som orsakats av 

fysiska skador, intoxikation eller traumaskador, vilket författarna menar tyder på att 

gruppen tenderar att ha mer destruktiv livsstil. Vélez (et al., 2011) menar att 

trygghetskänslor, känslan av stöd och uppmuntran från modern, positiv feedback från 

och en positiv relation till modern är nyckeln till en aktiv och framgångsrik hantering av 
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föräldrarnas skilsmässa, då barnet uppfattar hotbilden som svagare, kan se modern som 

en resurs och anamma moderns hantering. Resultatet av den tidigare forskningen 

kommer att användas för att knyta an till och analysera vårt eget resultat för att upptäcka 

eventuella likheter och olikheter mellan våra informanter och den tidigare forskningen 

inom området. 

2. Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel ämnar vi redovisa för de teorier som används i studiens analys. Vi har 

valt två teoretiska perspektiv som vi menar är lämpliga för studiens syfte. Antonovskys 

teori om känsla av sammanhang (KASAM) beskriver hur väl en person anpassar sig till 

psykisk stress medan copingteori förklarar hur personer hanterar psykisk stress. Vi ser 

därför att dessa kompletterar varandra väl. Avslutningsvis i detta kapitel kommer vi 

göra en sammanfattning av de valda teorierna, redogöra för varför vi valt de samt 

förklara på vilket sätt de är relevanta för vår uppsats.  

3.1 KASAM 
Antonovsky (2005), professor i medicinsk sociologi har utvecklat teorin om salutogenes 

som i sin korthet innebär fokus på hälsobringande faktorer. Utifrån ett patogent synsätt 

förklaras vad som orsakar sjukdom hos människor, vilket längre har varit det 

dominerande synsättet inom forskning om hälsa. I motsats till detta förklarar det 

salutogena perspektivet vilka omständigheter som bidrar till en god hälsa hos människor 

trots exponering av sjukdomsframkallande påfrestningar. I samband med en studie om 

hur israeliska kvinnor anpassat sig till klimakteriet började Antonovsky bli allt mer 

intresserad av varför vissa människor bibehåller sin hälsa trots att de utsätts för svåra 

påfrestningar. Vid en senare studie fann Antonovsky att kvinnor som överlevt vistelse 

på koncentrationsläger under andra världskriget trots denna svåra och påfrestande 

livshändelse ändå kunde bedömas ha en tillfredställande fysisk och psykisk hälsa. Han 

menade då att hälsa och ohälsa inte är signifikanta antiteser som ersätter den andre. Det 

salutogena och patogena perspektivet bör istället ses som komplementära för en balans 

mellan vad som främjar hälsa och vad som orsakar ohälsa. För att förklara vad som 

främjar en god hälsa urskilde Antonovsky tre viktiga komponenter som skapar bättre 

förutsättningar för god hälsa hos individer som utsätts för stressorer eller annan psykisk 

påfrestning. Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet menade Antonsky skulle 

bidra till en starkare känsla av sammanhang vilket han uppfattade som en viktig faktor 
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för människor att bibehålla en god hälsa. Han myntade då begreppet KASAM för att 

förklara denna känsla av sammanhang. 

Antonovskys definiering av begreppet KASAM: 

Känsla av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man 

har en genomgripande och varaktig men dynamisk tillit till att ens inre och yttre värld är 

förutsägbar, och att det finns en hög sannolikhet för att saker och ting kommer att gå så 

bra som man rimligen kan förvänta sig (Antonovsky, 2005 s.17 ) 

Begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet kan jämföras med begreppen 

”jag vet, ”jag kan” och ”jag vill”. Begriplighet innebär att livshändelsen eller situationen 

för individen upplevs som begriplig och individen förstår eller vet varför den sker. 

Människan kan då strukturera det som sker. Händelser som tycks ske slumpmässiga 

eller utan orsak är svårare för människan att strukturera och kan därför bli mer 

påfrestande. Hanterbarhet innebär till vilken grad människan upplever att det står 

resurser till ens förfogande. Resurserna kan vara interna resurser eller resurser i form av 

stöd från omgivningen eller i sin religiösa övertygelse. Genom att bruka dessa resurser 

för att hantera situationen menar Antonovsky att offerkänslan reduceras vilket ses som 

gynnsamt. Den tredje komponenten meningsfullhet syftar till i vilken utsträckning 

människan känner att livet har en känslomässig innebörd och om människan kan se 

något motiverande och meningsfullt med livshändelsen eller situationen. Om man kan 

se något meningsfullt med en svår situation ökar chansen att man ser på händelsen som 

en utmaning, snarare än tillexempel ett straff, och att det är värt att investera sitt 

engagemang och sin energi för att klara utmaningen. Antonovsky rangordnar inte någon 

av dessa komponenter utan menar att alla tre har varsin viktigt funktion och att 

samarbetet mellan dem är viktigast, trots det är det många som tolkar meningsfullhet 

som den mest avgörande komponenten (Nilsson , 2002). Känslan av sammanhang 

formas under människans olika livsfaser, främst under den tidiga delen av livet. Känslan 

av sammanhang är varaktigt och stabilt enligt Antonovsky (2005) och påverkas av 

faktorer som kultur, uppväxtförhållanden, social struktur, känsliga skeenden under livet 

och historisk kontext. Den formas av individen men också av omgivningen och psyko-

sociala faktorer. Trots att känslan av sammanhang är stabil och varaktig kan den 

förändras tillfälligt, men återgår sedan till den ursprungliga nivån. 
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3.2 Coping 
Lazarus och Folkman (1984) definierar coping som kognitiva och beteendemässiga 

ansträngningar, som tankar och handlingar en person gör för att hantera interna eller 

externa psykologiska påfrestningar. De menar att coping bör ses som en process som 

ständigt är i rörelse, eftersom dessa tankar och handlingar är kontextbundna. Hur en 

individ copar beror med andra ord på kontexten, och individens coping kan förändras 

om kontexten förändras. Förutom att lägga vikt vid att coping ska ses som en 

föränderlig process poängterar Lazarus (et al., 1984) tre andra viktiga punkter. För det 

första, att det är viktigt att särskilja coping från automatiskt anpassande beteende då 

coping används när stressoren är för psykiskt påfrestande för att individen ska kunna 

anpassa sig eller hantera den på ett naturligt sätt. För det andra, att coping är 

ansträngningar att hantera psykisk stress genom tankar och handlingar oavsett om det 

har ett positivt utfall eller ej, även om det ger negativa konsekvenser för individen är 

ändå ett sätt att hantera situationen. För det tredje, menar de att det är viktigt att använda 

just ordet hantera för att undvika att skapa uppfattningen att coping är ett sätt att 

behärska psykiska påfrestningar. Genom att använda ordet hantera inkluderas flera olika 

resultat av coping, som att reducera, undvika eller acceptera påfrestningen etc. Lazarus 

(et al., 1984) delar upp dessa ansträngningar i två huvudgrupper med copingstrategier, 

problemfokuserad coping och undvikande coping. Utöver dessa finns det också fler 

copingstrategier.  

Problemfokuserad coping är strategier som vanligtvis syftar till att definiera problemet 

eller källan till påfrestningen, att tänka ut olika sätt att hantera eller reducera 

påfrestningen och att överväga vilket sätt att hantera problemet är mest framgångsrikt 

samt välja det sättet. Strategierna kan vara både riktade mot omgivningen och utåt som 

inåtriktade. Undvikande copingstrategier syftar till att ta avstånd från källan till stress 

genom att undvika stresskällan, förtrycka sina känslor eller förtränga källan till stress 

(Brattenberg, 2008). Känsloorienterade copingstrategier syftar till att påverka 

påfrestningens inverkan på individens känslor. Dessa strategier kan vara att undvika 

påfrestningen eller källan till problemet, selektiva tankar, positiva jämförelser och att 

urskilja positiva tankar från negativa. Man talar också om att utöva primär och 

sekundära kontroll som copingstrategi (Lagerberg & Sundelin, 2000). Copingstrategier 

som består av att utöva primär kontroll syftar till att aktivt förändra källan till 

påfrestningen genom att utföra en viss handling eller ändra ett beteende. 

Copingstrategier består av att utöva sekundär kontroll syftar däremot till att på ett 
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framgångsrikt sätt förhålla sig till påfrestning som individen inte kan kontrollera eller 

förändra eftersom det ligger utanför individens handlingsutrymme.  

En tredje uppdelning av copingstrategier är åtskiljning mellan strategier som närmar sig 

källan till problemet och de som undviker källan, d.v.s. aktiva och passiva strategier. 

Enligt Lagerberg (et al., 2000) menar forskare att det finns ett genomgående mönster 

inom alla ovanstående modeller av coping. Detta genom en tydlig uppdelning mellan 

två poler. Copingstrategier som berör problemlösning, primära lösningar och närmande 

tillhör en pol, d.v.s. en mer aktiv, medan känslomässiga, sekundära lösningar och 

undvikande tillhör en annan mer passiv pol. Generellt sett resulterar aktiv coping i mer 

framgångsrik hantering än passiv coping.  

3.3nSammanfattning 

Enligt Lazarus och Folkman (1984) skiljer sig deras och Antonovskys teoretiska 

uppfattning om varför vissa människor kan hantera psykisk påfrestning bättre än andra 

på så sätt att Antonovskys teori om KASAM innebär att vissa faktorer har en avgörande 

roll i en människas motståndskraft vid påfrestning och hur hög nivån av KASAM är. 

Medan Antonovsky ser copingförmåga som en av många faktorer till god KASAM 

menar Lazarus och Folkman att coping är en process som utvecklas från och påverkas 

av resurser hos individen. Copingförmågan är inte en stagnerad förmåga utan strategier 

som människor använder på olika sätt, vid olika tillfällen och är kontextbundet. 

KASAM menar att människor har olika förmåga att hantera svåra livssituationer eller 

påfrestningar, en förmåga som upplevas vara relativt oföränderlig och fastställd från 

tidig ålder. Förmågans ursprung nämns inte närmare än att olika faktorer spelar roll vid 

utformandet av motståndskraften utan kan snarare beskrivas som individuell och 

bunden till personliga egenskaper. Människan använder sig av copingstrategier när 

svårigheter och stressorer dyker upp i livet och som uppfattas som en krissituation. En 

händelse eller en svår situation har inte alla gånger en lösning, då handlar det om att 

människan ska klara av att ta sig igenom krissituationen. Hanteringen kan leda till både 

positiva och negativa utfall och konsekvenser för individen. Valet av teorier grundar sig 

i både deras likheter och olikheter. Coping teorins flexibla beskrivning av 

hanteringsprocessen vid svåra påfrestningar tillåter en individuell analys och 

beskrivning hur informanterna hanterat skilsmässan utifrån copingstrategier medan 

KASAM öppnar upp för en analys av de känslomässiga faktorerna. Sålunda används 
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teorierna för att besvara våra frågeställningar på ett tillfredställande sätt, då dessa berör 

känslor och känslohantering. 

4. Metod 
I detta kapitel beskrivs studiens utformning, hur urvalet av informanter gått till samt hur 

studien har genomförts. Kapitlet avslutas med en diskussion om studiens trovärdighet 

och vilka etiska ställningstaganden vi förhållit oss till under studien. 

4.2 Forskningsdesign 
Studien bygger på kvalitativa intervjuer med vuxna skilsmässobarn. Intervjuerna har 

transkriberats för att kunna användas i analysen. En kvalitativ intervju innebär att 

informanten intervjuas om dennes upplevelser och erfarenheter för att skapa ett 

inifrånperspektiv (Olsson & Sörensen, 2011). Vi har valt att göra semi-strukturerade 

intervjuer med teman med anledning att en semi-strukturerad intervju tillåter ett 

flytande samtal med informanterna där frågorna kan formuleras utifrån den enskilde 

individen och situationen samt att frågorna inte måste ställas i turordning. På så sätt 

finns det ett större handlingsutrymme att göra en individuell anpassning av varje 

intervju. Informanternas svar kan ändå jämföras med varandra då samma 

frågeställningar och teman berörs. (Ahrne & Eriksson-Zetterquist, 2011).  

4.3 Tillvägagångssätt 
Vi har genomfört två intervjuer var utifrån vår gemensamma intervjuguide. Vi har valt 

att intervjua informanterna enskilt med hänsyn av ämnets karaktär då vi menar att ett 

samtal två personer emellan har större chans att bli öppenhjärtigt och genuint än om 

informanten behöver anförtro sig åt två personer samt ur ett effektivitetsperspektiv. 

Möjligheterna för ett intimt samtal kan på så sätt öka. Innan intervjuerna utformade vi 

en intervjuguide tillsammans med fem övergripande teman med tillhörande 

frågeställningar (se bilaga 8.1) för att säkerställa att alla intervjuer berör samma ämnen. 

Intervjuerna tog ca 50 minuter till en timme att genomföra. Inledningsvis bad vi 

informanten att berätta om sig själv och gick sedan vidare till våra teman. Inför varje 

tema berättade vi kort för informanten om temat och vilka frågeställningar det berör. 

Det var av ytterst vikt för oss att ställa uppföljningsfrågor på informanternas svar för att 

få en djupare förståelse av deras upplevelse, som ”Kan du berätta mer om det?” eller 

”På vilket sätt menar du när du säger så?”. Om informanten inte förstår frågans syfte 

försökte vi formulera om frågan på ett annat sätt (Ahrne & Eriksson-Zetterquist, 2011). 

Ett exempel på detta är frågan: ”Kände du att du kunde vara öppen med dina känslor?” 
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vid ett tillfälle omformulerades till ”Kände du att du på något vis var tvungen att 

kontrollera eller dölja dina känslor?”.  

Vi har valt att dela upp intervjuguiden i fem olika teman som kändes högst relevanta för 

vår studie. Dessa fem teman var inledning och bakgrund som gav oss en bra början på 

vår intervju och som var tänkt att skapa en bra ingång till ämnet och även skapa mer 

lättsam stämning mellan oss och intervjupersonerna. Temat inledning och bakgrund är 

tänkt som enkla frågor för intervjupersonen att besvara så som ”Hur gammal är du idag 

och hur gammal var du när skilsmässan skedde”.  Nästkommande tema för 

intervjuguiden är föräldrarnas skilsmässa. Under denna del av intervjuerna vill vi lägga 

en grund för vad som ska komma härnäst. Med hjälp av frågor så som ”Vet du orsaken 

till dina föräldrars skilsmässa?” och ”Hur såg boendesituationen ut efter skilsmässan?” 

kunde vi sedan skapa en naturlig övergång till ytterligare personliga frågor som berörde 

familjernas ekonomi efter skilsmässan och hur föräldrarnas levnadssituation såg ut efter 

skilsmässan. Det tredje temat handlar om känslor kopplat till skilsmässan. Temat 

innefattade fler frågor än de föregående två just för att vi vill få ett sådant brett 

perspektiv som möjligt och inte missa något som kan vara till hjälp för vår studie. Med 

hjälp av detta tema vill vi komma närmare kärnan i vår studie och här ställer vi frågor så 

som ”Kan du berätta hur du reagerade när du fick reda på att dina föräldrar skulle 

skiljas?” och ” Hur såg och uppfattade du skilsmässan när den skedde och senare under 

din uppväxt?”. Dessa frågor kräver ett större mått av reflektioner än tidigare. Det fjärde 

temat handlar om hanteringen av skilsmässan. Detta tema har vi valt att låta innefatta 

fler frågor för att bredda vårt perspektiv och för att denna del ska bli så omfattande som 

möjligt. Temat är tänkt att beröra olika delar av skilsmässan ur intervjupersonens 

perspektiv, bland annat hur de själva reagerade vid skilsmässan, på vilket sätt de 

hanterade skilsmässan men också på vilket sätt deras föräldrar hanterade den. Frågor 

som ”Hur upplevde du att dina föräldrar hanterade skilsmässan och påverkade det hur 

du hanterade skilsmässan?” och ”Om du kände att du hade inflytande över situationen 

och på vilket sätt använde du det då?” ställs här. Det femte temat Idag är tänkt att 

avsluta intervjun på bästa möjliga sätt. Detta för att intervjupersonerna ska få en chans 

att reflektera över om livet hade sett annorlunda ut om skilsmässan inte hade ägt rum 

och på vilket vis det då hade yttrat sig. Avslutningsvis har vi valt att ställa följande 

frågor: ” Har skilsmässan påverkat ditt psykiska mående i dagsläget?” och ”Hur ser 

relationen ut mellan dig och dina föräldrar idag?”.  
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Sammanfattningsvis har vi försökt med hjälp av vår intervjuguide skapa ett redskap som 

ska hjälpa oss framåt under intervjuerna, och för att vi ska få ett sådant brett perspektiv 

som möjligt. Vi har skapat frågor som ska ge oss utrymme för följdfrågor och på så vis 

också ge oss möjligheten att skapa en dialog med intervjupersonerna. För oss är det av 

stor vikt att lägga en bra grund med hjälp av enklare frågor för att på så vis få en 

uppfattning om personen vi ska intervjua, för att sedan arbeta oss framåt med svårare 

frågor. Med svårare frågor menar vi frågor som vi anser skulle kräva mer eftertanke och 

reflektion från våra intervjupersoner. 

4.3.2 Urval för intervju 

Sammanlagt genomfördes fyra intervjuer med fyra individuella informanter. Vi har 

använt oss av typical case sampling vid urvalet av informanter vilket innebär att vi valt 

ut informanter som kan representera vad som kan anses som typenligt, d.v.s. fall som 

inte kan anses extraordinära, extrema eller mycket ovanliga. Anledningen till varför vi 

valt just detta är för att syftet med typical case sampling är att beskriva och illustrera 

vad som kan anses typenligt för personer som inte är införstådda i situationen utan att 

generalisera. (Patton, 2002). Urvalet av informanter ska fungera illustrativt, inte som en 

slutgiltig beskrivning av gruppen. För att finna informanter har vi använt oss av sociala 

medier samt privata kontakter (se bilagor). Det enda urvalskriteriet för deltagande i 

studien är att personen ska ha varit mellan 8-16 år vid tidpunkten för skilsmässan, denna 

avgränsning är gjord utifrån oss författares egen bedömning att man bör minnas det som 

hänt från åtta års ålder. Om skilsmässan skedde när informanterna var yngre än åtta år 

menar vi att risken finns att de inte minns tillräckligt mycket av skilsmässan som 

studien kräver. Av etiska skäl har vi valt att inte intervjua personer som någon av oss 

har en privat relation till. 

Vi för en kritisk diskussion om hur urvalsprocessen kan ha påverkat vårt resultat under 

diskussionsavsnittet längre fram i studien men vi vill ändå lyfta några viktiga punkter 

om urvalet. Det faktum att vi efterlyste informanter via privata kontakter är det kan man 

anta att en viss selektion av de som kan tänka sig delta i studien. Det kan tänkas rimligt 

att vi genom detta tillvägagångssätt enbart nått ut till en viss grupp – kvinnor i en viss 

ålder och utbildningsnivå/socialt status. Dessa personer har sannolikt också funderat 

mycket kring skilsmässan sedan innan och är därför öppen för att prata om sina tankar 

och upplevelser. Eftersom vi har en sådan homogen grupp av informanter innebär det 

uppenbara begränsningar för vår studie och vi har tagit detta i beaktning vid vår analys 

och koppling till tidigare forskning.  
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4.4 Analysverktyg 
Vi använder oss av en hermeneutisk analysmetod för att analysera det empiriskt 

insamlade data i studien, det vill säga informanternas berättelser. I ett hermeneutiskt 

perspektiv är avsikten att förstå en människas livsvärld genom dennes berättelse, och på 

så sätt fånga upp människors upplevelser och sedan tolka och förstå sammanhang samt 

kunna förklara dessa. Helheten är det viktiga inom hermeneutiken, men också enskilda 

delar, genom att bryta ner och separera enskilda delar och tolka dess mening kan man se 

helhetens mening. Inom hermeneutik talas det om att tolka handlingar, språk och gester 

(Olsson & Sörensen, 2011). Genom att ha spelat in och sedan transkribera dessa har vi 

möjlighet att tolka den skrivna texten. Informanternas upplevelse och berättelser, som vi 

skriver ner till en text, tolkas genom den hermeneutiska cirkeln. Genom att följa den 

hermeneutiska cirkeln kan vi tolka varje enskild del i informanternas berättelse för att 

sedan kunna se helheten. Den hermeneutiska cirkeln eller spiralen som det också kallas, 

illustrerar hur tolkning och beskrivning av varje del läggs ihop och skapar en 

helhetsförståelse. Vid början av analysen har vi en viss förförståelse, kunskapen har 

växt efter varje del som tolkas, kunskapen är därmed större och större vid tolkning av 

varje ny del och ett mönster eller livsvärldsperspektiv tar form och helheten blir tydlig 

(Lilja, 2005).  Det är just möjligheten att tolka det data vi samlar in som är avgörande 

för oss i valet av analysmetod och anledningen till varför vi inte valt till exempel ett 

fenomenologiskt perspektiv som inte lämnar utrymme för tolkning i samma 

utsträckning. 

För att nå en slutsats i analysen definierar och väljer vi ut några övergripande teman i 

analysdelen utifrån det material vi samlar in, och växlat mellan dessa enskilda teman 

och helheten när vi gör våra tolkningar. På så vis har vi nått fram till slutsatserna i 

studien. 

4.5 Studiens trovärdighet 
För att öka studiens trovärdighet tillämpar vi olika typer av triangulering. Genom att 

använda oss av flera olika teoretiska perspektiv vid analysen, vilket kallas 

teoritriangulering, kan vi presentera en mer mångsidig bild av hantering av skilsmässa. 

Vi använder oss också av undersökningstriangulering då vi är två intervjuare samt att vi 

först analyserar vår egen datainsamling och sedan analyserar den andres innan vi gör en 

gemensam analys av all insamlad data (Larsson, 2005). För att ytterliga stärka studiens 

trovärdighet för vi i analysen en diskussion om alternativa prövningar och tolkningar 

där vi redovisar varför vi väljer en tolkning framför den andra samt vilka andra 
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tolkningssätt som kan vara lämpliga. Vi söker och redovisar också efter negativa fall, 

det vill säga avvikelser från studiens huvudmönster. Detta för att synliggöra att det finns 

andra mönster parallellt med det huvudsakliga mönstret vilket är en viktig uppgift vid 

en studie som denna.   

En annan viktigt del att ta hänsyn till vid aspekten av en studies trovärdighet är validitet, 

vilket innebär att det som är tänkt att undersökas verkligen undersöks. Den gemensamt 

utformade intervjuguiden som berör relevanta teman samt urvalskriterier för 

informanterna säkerhetsställer att det som är tänkt att undersökas undersöks (Ahrne & 

Eriksson-Zetterquist, 2011: Larsson, 2005). Frågorna gällande reliabiliteten och 

validiteten har varit ett pågående diskussionsämne inom den kvalitativa forskningen, då 

många forskare anser att det finns många svårigheter att handskas med i frågan om 

reliabilitet och validitet. De svårigheter som forskare kan tänkas möta i arbetet med 

kvalitetskriterierna är att dessa kan tolkas på olika vis. I den kvalitativa forskningen är 

det främsta syftet att upptäcka och beskriva ett visst fenomens kvalitéer. Reliabiliteten 

är ingeting man kan fastställa på ett tydligt och enkelt sätt i en kvalitativ studie då man 

inte gör en direkt mätning. Vid intensivstudier som är av kvaltativt slag eftersträvar man 

först och främst att kunna uppnå en hög intern validitet. Man gör en intensiv och 

detaljerad undersökning av ett antal fall. Detta har vi säkerhetsställt genom att forma en 

intervjuguide med syfte att få en sån detaljerad och bred beskrivning som möjligt av 

känslor och hantering av skilsmässan från våra intervjupersoner.  Dessa fall beskrivs 

sedan mycket noggrant i vissa dimenssioner som tidigare blivit studerade.  

Efter genomförande av intervjuerna transkriberar vi dessa separat med syfte att på så vis 

kunna se i klartext vad som hade sägs under varje enskilt intervjutillfälle.  Meningsfulla 

insikter och validitet som kan uppnås via den kvalitativa forskningen har en större 

koppling till graden av undersökarens förmåga att analysera sina data och karaktären av 

fallbeskrivningarna. För att undersökaren ska kunna uppnå meningsfulla insikter i sin 

forskning måste de öppna intervjufrågorna som undersökaren har formulerat vara 

utformade på ett kvalitativt sätt som fångar in det som är tänkt att fånga in. När vi 

formar intervjufrågorna är det av största vikt att dessa frågor är öppna intervjufrågor 

som ger utrymme för en detaljerad beskrivning. Intervjufrågorna formas också på så vis 

att det finns utrymme till att ställa följdfrågor. Vi har valt att också ringa in oika teman 

som vi under intervjuens gång förhåller oss till, detta i syfte att fånga in det som vi hade 

tänkt att fånga in och som för oss är högst relevant för vår studie. Undersökaren i den 
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kvalitativa forskningen försöker få så informationsrika och beskrivningar som det är 

möjligt. Detta möjliggör för intervjupersonerna att få uttrycka sina känslor, upplevelser 

och erfarenheter i detalj för undersökaren  (Larsson, Lilja, & Mannheimer, 2005) 

4.6 Etiska ställningstaganden 
Det kanske största etiska ställningstagandet som gjorts under denna studie är valet att 

intervjua privatpersoner istället för yrkessamma om ett för vissa mycket personligt 

tema. Detta kan komma att orsaka jobbiga, påfrestande eller obehagliga känslor och 

minnen. Vi diskuterade därför oss författare emellan hur vi på bästa sätt kan genomföra 

intervjuerna samt bemöta våra informanter. Tack vare vår kunskap om samtalsmetodik 

samt förankring på arbetsmarknaden genom verksamhetsförlagd utbildning och 

deltidsarbete inom socialt arbete känner vi oss förberedda och kompetenta att 

genomföra dessa intervjuer och bemöta informanters olika reaktioner. Detta har för oss 

varit en viktig del i den etiska diskussionen rörande denna studie.  

För att studien ska anses vara etisk försvarbar, vilket också är en viktig del, utgår vi från 

vissa etiska krav och principer. Informanterna informeras om studiens syfte på ett 

begripligt sätt samt hur intervjun kommer gå till och vad resultatet kommer användas 

till genom ett missivbrev (se bilaga ”missivbrev”) som tillhanda ges informanterna 

innan intervjun. I missivbrevet beskrivs också vilka ämnen som kommer beröras samt 

att intervjun kan väcka jobbiga eller påfrestande känslor, samt att informanterna får 

avbryta sitt deltagande när som helst. Vid varje intervjutillfälle informerar vi 

informanterna återigen om att ämnet vi kommer tala om kan väcka starka känslor och 

att dem får avbryta sitt deltagande när som helst under intervjuns gång. Detta för att 

säkerställa att informanterna verkligen förstått studiens syfte och fortfarande vill delta. 

Alla informanter, deras uppgifter och berättelse är konfidentiellt material och kommer 

därmed inte kunna identifieras eller finnas tillgängligt för obehöriga personer. Utifrån 

detta har vi uppnått informationskravet, begriplighetskravet, samtyckeskravet och 

nyttjandekravet som är viktiga grundpelare vid kvalitativ forskning (Olsson & Sörensen, 

2011). Även Vetenskapsrådet som inrättades 2002 har formulerat dessa krav som fyra 

grundkrav som ska uppfyllas för etiskt försvarbar forskning.  

5. Resultat 
I följande avsnitt kommer vi redogöra för studiens resultat. Vi har valt ut fyra 

övergripande teman utifrån vår intervjuguide och frågeställningar. Det första temat 

skilsmässans konsekvenser redogörs främst informantens boendesituation och relationen 
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med föräldrarna. Det andra temat den känslomässiga upplevelsen berör informanternas 

känslor under skilsmässoprocessen och efteråt samt informantens känsla av inflytande 

över sin levnadssituation. Under det sista temat hanteringsprocessen redogörs 

informantens och en eller båda föräldrarnas hanteringsprocess under skilsmässan.  

Vi kommer börja med en kort bakgrundspresentation av informanterna som i studiens 

benämns som informant A, B, C och D. 

Informant A var 9 år när skilsmässan ägde rum, hon är idag 28 år och läser en 

högskoleutbildning. Informant B var 15 år när skilsmässan ägde rum, hon är idag 25 år 

och läser en yrkeshögskoleutbildning. Informant C var 9 år när skilsmässan ägde rum, 

hon är idag 25 år och har en högskoleutbildning. Informant D var 8 år när skilsmässan 

ägde rum, hon är idag 43 år och arbetar deltid samt läser en yrkesutbildning. Samtliga är 

uppvuxna i små till medelstora orter.  

5.1 Skilsmässans konsekvenser 
Informant A berättar att efter skilsmässan bodde hon bara med den ena föräldern då hon 

inte kom överens med den andra förälderns nya partner. Ett par år efter skilsmässan 

träffade modern som hon bodde hos en ny partner och dem flyttade till en ny stad flera 

timmar bort. Hon träffade då sin fader varannan helg vilket var väldigt påfrestande 

eftersom det då blev påtagligt att föräldrarna verkligen var skilda. Informant A berättar 

att vistelsen hos fadern var så kort att den var mer påfrestande än givande. Den påtagligt 

begränsade tiden med honom gjorde också att skilsmässan kändes mer reell. Hon 

beskriver emellertid att det fysiska avstånden mellan henne och fader förbättrade deras 

relation då den ledde till mycket telefonkontakt dem emellan, då hans nya partner inte 

var inblandad. Med modern hade hon en nära relation under hela skilsmässoprocessen 

och efteråt.  

Informant B beskriver att skilsmässan skapade två läger inom familjen. På ena sidan 

stod hennes mor och syster och på andra sidan hennes far vars parti hon tog och hon 

själv. Eftersom hon bara ville bo hos sin far tilläts hon göra det. Informant C bodde kvar 

i sitt barndomshem med sin mor, tillsammans med hennes nya partner. Hon och 

syskonen fick bo hos fadern även men då denne reste mycket i jobbet bodde de hos 

modern: 

Vi fick bestämma ganska mycket själv när vi skulle vara hos pappa, det var inte 

varannan helg utan när pappa var ledig och vi ville vara där så fick vi vara där. Men 
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ibland sa mamma att ”nu får ni faktiskt vara hos pappa i helgen”. Det var ju ingen 

jättesuccé […] det kändes mest som att pappa tyckte att det var jobbigt och dyrt 

(Informant C) 

Informant D som bodde hos sin mor majoriteten av tiden beskriver sin boendesituation 

följande: 

Jag bodde bara hos mamma och var hos pappa varannan helg, det här var ju på 80-talet 

och då fanns det ingenting som hette växelvist boende […]. Det var rätt så vedertaget 

att det var så det skulle vara, jag tror inte att man hade kommit längre med synen [på 

skilsmässa och boende] än att barnen ska vara med mamman. Det var aldrig någon strid 

efter skilsmässan [om] det här med varannan vecka eftersom det inte ens var uppfunnet 

då (Informant D) 

Det är främst informant C som beskriver att skilsmässan gav en ekonomisk konsekvens. 

I samband med skilsmässan fick hennes boendeförälder utmattningssyndrom och blev 

därmed sjukskriven vilket försvårade den ekonomiska situationen ytterligare. Den svaga 

ekonomin ledde till oro över om dem skulle kunna bo kvar i bostaden och det saknades 

materiella ting som möbler. Även hennes umgängesförälder som hon inte bodde hos 

lika mycket klagade över ekonomin berättar informant C. Han talade ofta om hur 

mycket barnen kostade och att hans ekonomi påverkades av att behöva betala underhåll. 

Trots det uppfattade inte informant C att hans ekonomi konkret försämrats.  

5.2 Den känslomässiga upplevelsen 
Informant A berättar att skilsmässan var konfliktfri. Hennes föräldrar firade högtider 

tillsammans de första åren vilket fungerade bra. Hon beskriver att det var påfrestande att 

hennes föräldrar gick skilda vägar, men efter omständigheterna hanterade de 

skilsmässan bra: 

- Vi hade en fin skilsmässa. Det hade vi (Informant A) 

Hon beskriver att hennes föräldrar var angelägna om att barnen skulle känna sig 

delaktiga i beslut rörande dem. När modern valde att flytta från hemstaden samlades 

hela familjen och barnen fick välja vilken av föräldrarna dem ville bo med. Informant A 

säger att hon tyckte att det var bra, även om det just då kändes jobbigt. Det blev ett stort 

ansvar för ett barn att behöva välja själv och hon var rädd att såra den förälder hon inte 

vill bo hos, men föräldrarna accepterade beslutet och bemötte henne och hennes syskon 

med respekt över deras beslut. Hon kan i dagsläget inte se hur föräldrarna hade kunnat 

lösa situationen på ett bättre sätt.  
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Informant B fick också välja själv vem hon ville bo med. Hon berättar att hennes mor 

var kontrollerande och ville ha saker gjorda på sitt sätt. I samband med att hennes far 

bröt sig loss ur relationen med modern gjorde även informant B det. Informant B 

berättar under intervjun att hon inte ville vara i samma rum som sin mor och att hon 

stod inte ut med henne. I efterhand upplever hon att hon behandlade sin mor orättvist 

och projicerade sina negativa känslor på sin henne och utmålade henne som orsaken till 

skilsmässan. Informant B berättar att hon upplevde att moderns kontrollbehov och 

stränghet gav upphov till skilsmässan, och hon såg skilsmässan som en möjlighet att 

göra uppror mot sin mor. Hon trivdes också mer tillsammans med sin far: 

Och hos pappa var det mer fritt också. Vi hade jätteroligt. Vi kom ju varandra jättenära 

också. [Just] för att det blev mer fritt, och jag fick mer spelrum… och, liksom, 

utvecklades lite mer på något vis än hos mamma (Informant B) 

Hon bodde därmed uteslutande hos sin ena förälder. Trots att hon tilläts välja sin 

boendesituation upplever informant B att hon inte hade något inflytande över sin egen 

vardag under denna period. Även om hennes far tillät henne bo där försökte bägge 

föräldrarna övertala henne att bo växelvist. Informant B upplevde att hon inte hade 

någon fristad, även om hon fick bo hos fadern upplevde hon ett visst motstånd från 

honom när han föreslog växelvist boende: 

Dom försökte verkligen, och jag blev jättebesviken på pappa för det kändes som att han 

inte ville ha mig där. För då försökte dom få mig att bo varannan vecka som min 

lillasyster gjorde. Hon bodde varannan vecka, men ibland lite mer hos mamma. Jag tror 

att hon också försökte kompensera (Informant B) 

Informant C beskriver att skilsmässan gav upphov till mycket skuldkänslor hos henne. 

Hon tyckte synd om sin far efter skilsmässan och hon var rädd att han skulle känna sig 

ensam. När hon hade varit hos modern undvek hon att berätta om positiva upplevelser 

för att undvika att såra sin far. Informant C berättar att efter skilsmässan var det en 

ständig kamp att behöva välja mellan sina föräldrar, och att hennes far skuldbelade 

modern för skilsmässan och använde ofta barnen för att såra henne. Informant C berättar 

att hennes far ofta hetsade henne och hennes syster att göra saker som hon idag är arg 

över. Hon berättar att hon inte kan förstå hur en vuxen kan utnyttja barns samvete på det 

sättet som han gjorde: 
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- Pappa fick mig och min storasyster att ringa till mammas nya kille och skrika att 

vi hatade honom och sedan la vi på (Informant C) 

 

- Pappa sa; nu slutar mamma att jobba om en timme, ni kan väl cykla och möta 

henne och se var hon tar vägen och vad hon ska göra när hon kommer hem? 

(Informant C) 

Hon tycker att hennes far borde ha försäkrat sina barn om att han mådde bra, även om 

det var en lögn. Han borde ha gjort det för deras skull menar Informant C. Än idag 

präglas hon av dessa skuldkänslor och känner sig tvingad att tillgodose andras behov 

före sina egna enligt henne själv.  

Informant D berättar att hennes mor länge hade velat skilja sig på grund av faderns 

relation till alkohol. Åren innan skilsmässan märkte hon att en skilsmässa låg i luften. 

När modern fick känslor för en annan man blev skilsmässan definitivt, även om det i 

grund och botten var alkoholen som låg till grund för skilsmässan. Hon beskriver 

skilsmässan som konfliktfylld eftersom hennes far inte ville skilja sig, och han försökte 

på flera sätt att undvika skilsmässan genom att bland annat skuldbelägga modern och 

hennes nya man. Informant D har inget minne av att fadern pratade om skilsmässan. 

Trots att skilsmässan var konfliktfylld beskriver hon att den innebar en befriande känsla 

för hennes egen del. Modern utstrålade ett mer harmoniskt och lugnt sinne vilket spred 

sig till henne själv: 

Nu är ju alla fall unika, men i och med att pappa drack och det var därför dem skiljde 

sig blev nog jag väldigt befriad av skilsmässan. Det blev en annan harmoni, mamma 

blev lugn och mådde bättre så att man kunde börja om. Det är väl ändå det en 

skilsmässa ska leda till, att alla mår bättre. Många vill ju gärna hålla ihop för barnens 

skull och vara en kärnfamilj men det kanske slutar med att man har levt i tjugo år 

tillsammans medan barnen har vuxit upp och ingen har känt den här optimala 

tryggheten. Det var ett bra slut. Mamma blev ju en helt annan människa (Informant D) 

5.3 Hanteringsprocessen 
Som vi tidigare beskrivit upplevde Informant A att hon hade ett stort inflytande och 

självbestämmande angående sin vardag efter skilsmässan vilket hon tror är en 

bidragande faktor till att hon kunde hantera skilsmässan på ett framgångsrikt sätt. 

Hennes föräldrar förespråkade alltid att hon skulle vara öppen med sina känslor och 

hjälpte henne sortera och kategorisera vad hon kände när hon själv inte kunde uttrycka 

det. Om hon var ledsen men inte visste varför berättar informant A att hon pratade med 
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sina föräldrar och de kom tillsammans fram till att det berodde på exempelvis att hon 

snart skulle åka till fadern vilket hon upplevde som jobbigt på grund av den snäva 

tidsramen då besöken vara knappt en hel helg. Hon tror att det beror på att hon redan 

från barndomen fått det implementerat att bejaka sina känslor och att hennes föräldrar 

alltid stöttat barnen: 

- Även om de delat på sig, så fanns de alltid där (Informant A) 

Hon beskriver att hennes föräldrar gjorde allt för att underlätta situationen, som att prata 

med skolpersonal om skilsmässan och bad dem uppmärksamma om barnen var ledsna 

och gjorde en överenskommelse om att barnen skulle få några dagar ledigt från skolan 

varannan vecka för att besöken hos fadern skulle kunna förlängas. Även beslutet att låta 

barnen gå hos en psykolog ser informant A som ett försök från föräldrarna att underlätta 

skilsmässan och hanteringen av den.  

Informant B berättar att en orsak till varför hon tog sin fars parti var för att han 

hanterade skilsmässan med glädje istället för sorg till skillnad från modern som var 

mycket ledsen. Hon berättar att han är konflikträdd och valde därför att inte prata om 

det som var jobbigt eller konfrontera de problem som följde skilsmässan. Hans sätt att 

hantera skilsmässan genom att undvika konflikter och den andra partnern anammande 

hon berättar Informant B, genom att själv ta avstånd från modern: 

Sen tror jag, eftersom hon var så ledsen, och jag mådde inte heller bra den tiden, då tror 

jag att det blev lite det också… Jag orkade inte med att hon var så ledsen… 

- Du tog avstånd från sorgen? 

Ja, ja precis. Jag tror det. Jag klarade inte av det, och henne, och då blev jag bara 

irriterad istället (Informant B) 

Hon berättar också att hon var väldigt arg på sin mor för att hon var ledsen. Informant B 

säger att hon uppfattade som att modern försökte skuldbelägga fadern eftersom det var 

han som tagit initiativ till skilsmässan. I efterhand förstår hon att hon projicerade 

skulden på modern för att kunna kategorisera sina känslor: 

Jag upplevde det som att hon inte ställde upp för mig. Men i efterhand har hon påmint 

mig om hur jag betedde mig mot henne, vad jag gjorde […] jag var väldigt stängd mot 

henne och när jag var så mot henne slutade hon att höra av sig och ringa. Men jag såg 

det bara som att hon inte ställde upp. Jag öste alla problem på mamma vilket var ganska 

enkelt för då blev pappa den här bra och mamma den här dåliga […] det var enkelt att 

sortera (Informant B) 
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När Informant B berättar om skilsmässan och att hon tog faderns parti nämner hon 

också att hon ville bo hos honom eftersom han bodde kvar i hennes barndomshem: 

- Att få ha kvar barndomshemmet var en enda trygghet jag hade, att huset 

fortfarande var som det alltid varit (Informant B) 

Hon berättar också att hon ett par år efter skilsmässan insjuknade i en ätstörning. 

Informant B beskriver ätstörningen som ett instrument för att införa kontroll över sitt 

eget liv igen. Även om hon såg skilsmässan som en möjlighet att bryta sig loss från sin 

mors kontrollbehov upplevde hon en avsaknad av kontroll över situationen i sin helhet. 

Informant B tror också att ätstörningen blev ett instrument att påkalla uppmärksamhet, 

bli sedd, bli hörd och bli tagen på allvar. Hon beskriver att ätstörningen kunde 

tillfredsställa hennes önskan om att bli omhändertagen och bekräftad.  

Som mellanbarn upplever informant C att hon alltid haft en roll som medlare. Denna 

roll förstärktes under skilsmässan och många år efteråt. Eftersom hon upplevde att 

hennes familj var i en påfrestande situation ville hon underlätta för dem, vilket 

reducerade hennes eget utrymme att bearbeta och hantera skilsmässan. Informant C 

beskriver att hon hanterade skilsmässan genom att förtränga sina egna känslor och 

fokusera på de andra familjemedlemmarna, och då främst hennes far: 

Jag fick snabbt lära mig att skuffa undan det jag tyckte var jobbigt eller om jag var arg 

eftersom jag var tvungen att vara snäll så att mamma och pappa inte skulle tycka att det 

var ännu jobbigare. När mina syskon inte var snäll fick jag försöka väga upp deras 

beteenden […] (informant C) 

Hon berättar vidare att beteendet av att försöka förbättra jobbiga eller obekväma 

situationer fortfarande sitter kvar idag. Hon känner en enorm ansvarskänsla och 

beskriver att hon blivit utmärkt bra på att hantera konflikter. Informant C berättar att 

hon känner ett närmast tvångsmässigt behov av att dämpa konflikter i sin omgivning. 

En konsekvens av hennes beteende är att hon för ett år sedan blev sjukskriven till följd 

av utmattningssyndrom, i samband med detta kom hon i kontakt med en KBT-terapeut 

och kom till insikt att hon i vuxen ålder har kvar samma ansvarstagande beteende. Hon 

får fortfarande lätt skuldkänslor när hon upplever att hon inte kan ställa upp för andra 

och vid misslyckanden: 

Jag kände att jag inte kunde vara öppen med mina känslor av skilsmässan. Jag tog ju 

någonstans den här rollen som skulle ordna allting och ta mycket ansvar för att det 

skulle bli bra och jag vet att jag stod någon gång och kramade pappa och sa ”att det blir 
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bra pappa”. Där står jag, nio till tio år, och ska trösta en vuxen och just den scenen tror 

jag präglar ganska mycket av mitt liv. Jag känner att det inte har funnits så mycket 

utrymme att kunna få bli arg eller vara ledsen (informant C) 

Hon kände att hon inte tilläts vara ledsen själv vilket har påverkat henne: 

Jag har varit ganska introvert, kaxig, hård och haft en bitchig attityd genom att skaka av 

mig mycket. Det skulle mycket väl kunna komma hemifrån för när jag blev ledsen en 

gång, jag kommer så väl ihåg, att jag står i hallen och känner hur tårarna är på väg, jag 

står och kollar upp i taket för att försöka hindra tårarna att rinna och min storasyster 

säger; ”ja, men nu ska [namn] lipa” och då tänkte jag ”suck it up and hold it in” 

(informant C) 

Informant D berättar att hon upplevde att hon aldrig hade något större utrymme att 

hantera skilsmässan som barn. Hon berättar att barnen lämnades utanför i de flesta 

beslut och diskussioner. Det var inte heller någon som pratade med henne om hennes 

känslor: 

- Jag tror att om man bara accepterar det och accepterar man bara har man ju 

antagligen inte lätt för att prata om det. […] Ärligt talat tror jag inte att någon 

frågade för att för man var rädd för svaret (informant D) 

Hon berättar att hon idag bearbetar sin upplevelse av föräldrarnas skilsmässa genom sin 

egen skilsmässa, framförallt genom att behandla sina barn så som hon hade velat bli 

behandlad som barn. Hon berättar att hon är mycket angelägen om att barnen ska få 

känna sig delaktiga i den mån som är möjlig. 

6. Analys 
I detta avsnitt presenteras en analys av studiens resultat med hjälp av valda teorier och 

tidigare forskning inom området. Avsnittet är indelat i tre underrubriker; den 

känslomässiga upplevelsen, känslohantering och bidragande faktorer. Dessa teman har 

valts ut utifrån våra frågeställningar. 

6.1 Den känslomässiga upplevelsen 
Samtliga deltagare i studien uppger att beskedet om skilsmässa först kom som en chock, 

men att de snabbt fann skilsmässan förståelig.  De gemsamma nämnare som går att 

återfinna i varje fall är att informanterna relativt snabbt insåg och förstod de problem 

som funnits inom äktenskapet och därmed förstod orsaken till skilsmässan. Antonovsky 

(2005) menar att begriplighet, en av tre komponenter för en hög känsla av sammanhang, 
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uppnås när ett negativt besked levereras som i första anblick kan ses som oväntat ändå 

går att ordna och förklara. Genom den tydliga kommunikationen mellan barn och 

förälder är informationen sammanhängande, ordnad, tydlig och strukturerad. Den ärliga 

kommunikationen mellan barn och förälder kan bidra till en ökad begriplighet. 

Informant B’s beskrivelse av hur hon kategoriserade sina föräldrar som bra respektive 

dålig kan också ses som ett sätt att göra skilsmässan begriplig, då beskedet om 

skilsmässa kan ha upplevt mer förklarligt när hon kategoriserade modern som den 

skyldiga.  

Tre av informanterna återger berättelser som kan tolkas som upplevelse av bristande 

resurser i form av inflytande över sin vardag samt stöd från nära vuxna, främst 

föräldrarna. Upplevelsen av att ha förmåga att bruka resurser i sin omgivning är 

avgörande för den andra komponenten, hanterbarhet, för en hög känsla av 

sammanhang. Dessa tre informanter vittnar om en känsla av avsaknad av kontroll över 

exempelvis boendesituationen eller stöd från föräldrarna, vilket informant D ger 

exempel på genom sin beskrivning av hur hon kände sig tvungen att vara stark för sin 

pappa och trösta honom. Svag känsla av kontroll kan innebära att personen upplever 

situationen som orättvist eller placerar sig själv i en offersituation. Avvikande från detta 

mönster är informant A’s beskrivning av hur hon och hennes syskon hade stort 

inflytande vid beslut som berörde deras vardag samt föräldrarnas aktiva stöttning vid 

dessa beslut. Enligt Antonovskys (a.a) teori om känslan av sammanhang är det rimligt 

att anta att hon upplevde situationen som mer hanterbar genom den signifikanta 

förmågan att bruka resurser som stod till hennes förfogande samt en relativt hög känsla 

av kontroll genom hennes goda kommunikation med föräldrarna.  

Samtliga informanter uppger att de såg en förbättring i föräldrarnas välmående efter 

skilsmässan vilket de beskriver som skilsmässans största positiva konsekvens. 

Informanterna beskriver hur föräldrarnas mer harmoniska och välmående tillstånd även 

hade en positiv inverkan på dem själva. Genom detta kan man anta att den tredje 

komponenten för en hög känsla av sammanhang, meningsfullhet, är uppfylld då 

informanterna beskriver skilsmässan som i slutändan meningsfull (Antonovsky, 2005). 

Informant A’s beskrivning av skilsmässan som en fin skilsmässa för familjen kan 

rimligen ses som en indikator på att hon fann situationen meningsfull.  
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6.2 Känslohantering 
Hos tre av informanterna kan olika typer av undvikande copingstrategier återfinnas. 

Dessa informanter beskriver hur de på olika sätt förtyckte eller lät bli att konfrontera 

sina känslor angående skilsmässan eftersom de upplevde att det av olika skäl inte fanns 

utrymme till att utrycka sina egna känslor. Detta eftersom andra i deras omgivning tog 

stor plats eller inte var mottaglig för att lyssna. Copingstrategier som syftar till att 

undvika ursprunget till den psykiska påfrestningen anses vanligtvis resultera i en sämre 

anpassningsförmåga och ge ett sämre resultat för individen (Compas, Connor-Smith, 

Saltzman, Harding Thomsen, & Wadsworth, 2001). De informanter som beskriver 

undvikande coping beskriver också hur dem senare i vuxen ålder tvingats till att 

bearbeta skilsmässan på grund av bland annat psykisk ohälsa vilket stärks av Compas 

(et al., 2001) beskrivning av anpassningsförmåga relaterat till copingstrategi. Informant 

C beskriver hur hon insjuknade i en ätstörning då hon började kontrollera sitt 

näringsintag för att införa en starkare känsla av kontroll över sitt liv. Enligt forskning är 

unga kvinnor med skilda föräldrar den mest förekommande gruppen inom psykiatrin 

(Ängarne- Lindberg & Wadsby, 2009) och vuxna skilsmässobarn har också sämre 

somatisk hälsa som orsakats av en destruktiv livsstil i större utsträckning än vuxna med 

fortfarande gifta föräldrar. Även om informanten inte upplever att ätstörningen är en 

direkt konsekvens av skilsmässan är det rimligt att anta att det finns ett samband. 

Den fjärde informanten beskriver hur hon använde sig av copingstrategier som kan 

definieras som problemlösande då dessa syftar till att på olika sätt reducera de negativa 

konsekvenserna av skilsmässan. Här återfinns problemlösande strategier som att genom 

att kommunicera problemet, som att informant A berättar om sina känslor och 

tillsammans med föräldrarna kommer fram en lösning, reducerar dess inverkan. 

Informant A beskriver hur hon använder sig av både primär och sekundär coping, 

genom att kommunicera det som orsakar henne psykisk stress utövar hon primär coping 

(vilket innebär att man aktivt försöker förbättra eller påverkasituationen) men det kan 

även tolkas som sekundär coping (vilket innebär att man anpassar sig efter rådande 

situation) då hon gör detta för att anpassa sig på bästa sätt till en situation som står 

utanför hennes kontroll (Lagerberg & Sundelin, 2000). Informant A’s tillit till främst sin 

mamma kan tänkas vara en orsak till varför hon kände sig bekväm med att öppna upp 

för en problemlösande copingstrategi som utformades tack vare mammans stöd vilket 

ses som en viktig faktor vid framgångsrika problemlösande strategier (Compas, Connor-

Smith, Saltzman, Harding Thomsen, & Wadsworth, 2001).  
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6.3 Bidragande faktorer 
Samtliga deltagare i studien vittnar om att känslan av inflytande och makt över sin egen 

vardag är en faktor som haft en avgörande roll i hur de hanterat skilsmässan. Möjlighet 

till inflytande angående beslut rörande dem själva tycks ge en högre känsla av 

sammanhang enligt egen utsaga vilket är förenligt med Antonovskys (2005) beskrivelse 

av KASAM. Föräldrarnas hantering av skilsmässan tycks också vara en viktig del i 

copingprocessen då det finns en signifikant spegling mellan förälder och barn i 

informanternas berättelser om hur de själva och föräldrarna hanterade skilsmässan. 

Informant A berättar att det fanns en ömsesidig respekt och öppenhet mellan hennes 

föräldrar under och efter skilsmässan. Hon beskriver själv att hon upplever att 

föräldrarna hanterade skilsmässan bra och hennes relation till främst modern stärktes. 

Dras relation var redan stark men förbättrades ytterligare då de bodde ihop. Vélez (et 

al., 2001) menar att en god relation till just modern kan reducera den hotbild som 

skilsmässan utgör, ses som en resurs vid hanteringen av skilsmässan samt överföra 

kunskap om framgångsrika copingstrategier från modern till barnet. I informant A’s fall 

tycks detta stämma då hon beskriver att skilsmässan inte upplevdes som skadlig för 

hennes välmående och att hon genom att berätta om sina känslor och litade på sina 

föräldrar att göra situationen bättre brukade hon de resurser som fanns till hennes 

förfogande. Dessa resurser var främst föräldrarna. Den aktiva copingen och valet att 

delge sina känslor för föräldrarna kan vara en spegling av föräldrarnas hantering av 

skilsmässan då även dem använde sig av aktiv coping genom bland annat rak 

kommunikation.  

I informant B’s berättelse om hur hon hanterade skilsmässan beskriver hon själv en 

tydlig spegling av faderns hantering av skilsmässan. Hon beskriver fadern som 

konflikträdd och undvikande, och att när han bröt sig loss från äktenskapet bröt även 

hon sig loss från modern. Informant B beskriver att de tillsammans undvek konflikter 

och besvärliga ämnen genom att istället fokusera det positiva och vad som är lustfyllt 

(Lagerberg & Sundelin, 2000). Trots att det inte är från modern hon anammade 

hanteringsprocessen finns det ett tydligt samband mellan den föräldern som står henne 

närmast vilket och dennes sätt att hantera skilsmässan vilket liknar Vélezs (et al., 2011) 

tes om moderns inverkan på barnets coping, även om informant B beskriver en 

undvikande copingstrategi istället för en problemlösande. Till skillnad från ovan 

nämnda likheter mellan föräldrar och barnets hanterinhsprocess beskriver informant C 
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en närmast motsatt hantering av skilsmässan jämfört med främst fadern. Hon beskriver 

upplevelsen av att fadern gav henne en stor skuldbörda där han till viss del tillskrev 

henne ansvaret för hans känslor och känslohantering. Brattenberg (2008) menar att 

osunda skuldkänslor uppstår när en individ inte kan identifiera sina egna känslor, vilket 

leder att man tar ansvar över saker som inte tillhör en själv och känner över skuld när 

andra i ens omgivning inte mår bra. Gränsdragningen över ens eget ansvar suddas ut. 

Informant C beskriver just detta som skilsmässans störta stresskälla och det går att 

identifiera en problemlösande strategi då hon genom att tillgodose faderns 

känslomässiga behov kan reducera sin egen stresskälla. Hennes lösning är således att 

tillmötesgå och tillfredställa hans behov för att reducera den stress han utsätter henne 

för (Lagerberg & Sundelin, 2000).  

7. Diskussion 
I detta avsnitt kommer vi reflektera kring studiens resultat och analys, samt föra en 

kritisk diskussion om valet av metod samt vilken inverkan metodvalet kan ha haft på 

studiens utfall. Vi börjar med en sammanfattning av studiens resultat följt av en 

resultatdiskussion. Avslutningsvis för vi en metoddiskussion som mynnar ut i förslag 

för vidare forskning. 

7.1 Resultatsammanfattning 
Vår första frågeställning är hur det vuxna skilsmässobarnet upplevde skilsmässan 

känslomässigt och det har framkommit under studiens gång att informanterna haft 

blandade känslomässiga reaktioner vid skilsmässan. Skuld men också harmoni eller 

fridfullhet är de känslor som informanterna beskriver i störst utsträckning. Upplevelsen 

av skuld och dåligt samvete på grund av känslan att inte räcka till för föräldrarna vilket 

samtliga deltagare vittnar om oberoende över situationen i övrigt. Denna skuld kan 

härstamma från ambivalensen över vilken förälder man ska bo hos eller spendera 

högtider tillsammans med. Samtidigt beskriver samtliga deltagare en större känsla av 

tillfredställelse och harmoni hos både dem själva och föräldrarna efter skilsmässan. 

Även om denna känsla infinner sig först senare beskriver informanterna att dem ganska 

snabbt fann en fridfullhet. Detta främst för att en eller båda föräldrarna utstrålade denna 

tillfredställelse efter skilsmässan vilken speglade av sig på barnen.   

Den andra frågeställningen är hur det vuxna skilsmässobarnet hanterade skilsmässan 

känslomässigt vilket skiljer sig mellan våra informanter. Varje informant beskriver en 

unik hanteringsprocess med skiftande resultat och upplevelse. De copingprocesser vi 
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har identifierat i vår analys är främst undvikande copingstrategier i olika former och en 

problemlösande sekundär copingstrategi. Informanten som beskrev den problemlösande 

strategin är också den informant som uppgav mest tillfredställande beskrivning av alla 

tre komponenter för en hög känsla av sammanhang.  

Studiens tredje och sista frågeställning är vilka faktorer som bidragit till hanteringen av 

känslorna. Vi har funnit flera faktorer som samtliga deltagare i studien själva beskrivit 

eller har kunnat identifieras utifrån deras beskrivning som tycks ha haft en avgörande 

roll i informantens hanteringsprocess. Detta är främst upplevelsen av förmåga att bruka 

resurser i omgivningen, inflytande och kontroll över beslut rörande dem själva samt 

föräldrarnas copingstrategi. Majoriteten av informanter beskriver att dem saknade delvis 

eller helt möjlighet att inhämta resurser i form av föräldrastöd, vilket främst tycks 

påverkat deras hanteringsförmåga negativt. Den informant som beskrev ett starkt 

föräldrastöd tycks däremot haft en gynnsam hanteringsprocess. Detsamma gäller 

informanternas upplevelse av inflytande, vilket tycks vara en lika viktigt resurs som 

föräldrastöd. Samma informanter som uppgav ett svagt föräldrastöd uppgav också 

upplevelsen av ett svagt inflytande över sin livssituation och vardag under och tiden 

efter skilsmässan. Den informant som uppgav ett starkt föräldrastöd uppgav också ett 

större inflytande vid beslut rörande hennes livssituation och vardag. Angående 

kopplingen mellan barnet och föräldrarnas copingprocess fann vi ett tydligt samband 

mellan dessa. I tre av fallen speglades informanternas copingprocess den upplevda 

copingprocessen hos en eller båda föräldrarna, medan en informant vars beskrivning av 

sin egen och den ena förälderns copingprocess tyder på att hon anpassat och utformat 

sin egen copingprocess utifrån förälderns behov. 

7.2 Resultatdiskussion 
Vi vill här lyfta och reflektera över främst två viktiga förekomster i studiens resultat. 

Det är först och främst hur inflytande tycks spela en sådan roll för känslan av 

hanterbarhet för informanterna samt kopplingen mellan föräldrarnas sätt att hantera 

skilsmässan tycks påverka barnets hanteringsprocess. Slutligen vill vi också lyfta de 

likheter och olikheter vi funnit i vår studie i relation till tidigare forskning. 

Samtliga informanter som beskrev att de hanterade skilsmässan genom undvikande 

copingstrategier beskrev också upplevelsen av stor eller total avsaknad av 

självbestämmande och inflytande över deras boendesituation eller livssituationen i stort. 

För en hög känsla av sammanhang krävs att situationen ska kännas hanterbar, vilket 
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innebär att man känner att resurser som kan hjälpa en med detta står till ens förfogande 

och dessa kan stå under individen eller omgivningens kontroll. Inflytande ser vi som en 

kontroll som står utanför individen, då det är föräldrarna som avgör hur stort inflytande 

barnet ska ha. I vissa fall uppger informanterna att de helt saknande inflytande då de 

aldrig blev tillfrågade över tillexempel boendesituationen medan andra menar att de fick 

bestämma hur de ville bo, men ändå inte upplevde att de hade något inflytande. En 

informant berättar att hon fick bo enbart hos den ena föräldern, men eftersom hennes 

föräldrar ständigt föreslog att hon skulle bo växelvis upplevde hon ändå inte att hon 

hade inflytande över sin boendesituation. Vi drar därmed slutsatsen att det är känslan 

och upplevelsen av att ha inflytande som är en viktig faktor vid individens upplevelse 

av hur hanterbar skilsmässan är snarare än reellt inflytande. Angående kopplingen 

mellan föräldrarna och barnets copingstrategi fann vi ett tydligt mönster mellan dessa 

två. Tre av fyra informanter beskrev sin copingprocess på ett iögonfallande liknande sätt 

som de beskriv sina föräldrars sätt att hantera skilsmässan. En informant beskrev sin 

copingprocess som direkt kontrast till den ena förälderns sätt att hantera skilsmässan. 

Detta mönster förekom både hos de informanter som använt sig av undvikande coping 

och den informant som använt sig av problemfokuserad coping. Det är svårt att säga vad 

detta beror på; att copingförmåga formas redan i barndomen och att föräldrarna genom 

att ge positivt eller negativt gensvar på olika copingstrategier påverkar utformningen? 

Enligt tidigare forskning kan en god relation med modern vara gynnsam för barnets 

copingförmåga då barnet bland annat kan använda modern som förebild för att 

identifiera, imitera och lära sig framgångsrika copingstrategier. Vi ställer oss frågande 

till om det inte är möjligt att en god relation med andra nära vuxna än just modern kan 

ge upphov till detta? Dessutom kan också undvikande copingstrategier, som vanligtvis 

anses generera i ett sämre utfall, uppfattas som framgångsrikt när konsekvenserna av 

långvarigt undvikande ännu inte synliggjorts. Vi är medvetna om att resultatet av fyra 

intervjuer med fyra informanter inte möjliggör för ett tillräckligt grundligt underlag för 

att dra några slutsatser men vi vill ändå lyfta detta.  

Amato och Sobelewski (2001) konstaterar att skilsmässobarn löper större risk att ha en 

mer återkommande kontakt med psykiatrin under både barn- och ungdomstiden än 

personer med fortsatt gifta föräldrar. Tre av fyra informanter i studien har som barn och 

i ungdomen haft kontakt med psykiatrin, varav en fortfarande har regelbunden 

samtalskontakt. Vi vill inte dra slutsatsen att dessa informanter lider av ett sämre 

psykisk välbefinnande än andra, men vi vill lyfta kopplingen mellan psykisk ohälsa, 
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kontakt med den psykiatriska delen av vården och skilsmässa. Detta eftersom 

majoriteten av informanterna haft kontakt med både barn- och ungdomspsykiatrin och 

terapeuter i vuxen ålder men i nuläget är det endast en som vittnar om psykisk ohälsa 

vilket går i linje med den tidigare forskningen. 

7.3 Metoddiskussion 
En viktig del vid insamling av det empiriska underlaget är intervjuguiden. Denna ska 

innehålla relevanta frågor med tydlig koppling till studiens syfte och dess 

frågeställningar.  Några frågor har vid första anblick ingen koppling till studiens syfte 

och dess kärna, vilket är informantens hantering av skilsmässa. Dessa är dock viktig i 

sitt sammanhang då de öppnar upp till en dialog mellan informanten och undersökaren, 

där undersökaren kan inta en position som vittnar om intresse för informantens historia. 

För att vi undersökare ska ha möjlighet att stanna kvar i den positionen valde vi att spela 

in alla intervjuer, då vi kände att det var viktigt att kunna hålla ögonkontakt med 

informanten och låta denne ha vår odelade uppmärksamhet. Att föra en dialog och 

samtidigt föra anteckningar kan vara en svår balansgång och kände därför att spela in 

intervjuerna var det bästa tillvägagångssättet för oss. Detta gav oss också möjlighet att 

lyssna på våra intervjuer flera gånger under transkriberingen för att uppfatta detaljer 

såsom värdeord och tonläge vilket kan vara svårt att fånga upp annars.  

Vi undersökare har genom hela intervjuprocessen lagt vikt vid att föra en aktiv 

diskussion om vår roll som undersökare eftersom vi utfört alla intervjuer separat. Vi har 

jämfört hur vi ställt frågorna, hur respektive informant tolkat frågorna, vilka svårigheter 

vi stött på under intervjun och vad som gått bra. Detta för att uppmärksamma betydande 

skillnader mellan våra intervjuer som vi måste förbättra eller om vi skulle vara tvungna 

att komplettera någon intervju. Detta upplever vi ökade kvaliteten på intervjuerna med 

tiden då vi aktivt arbetade med att förbättra vår intervjumetodik. Trots detta upplever vi 

att fler följdfrågor hade kunna gett möjlighet till en djupare analys. Eftersom ämnet kan 

väcka många känslor upplevde vi det ibland svårt att våga ställa ytterliga frågor.  

Vid valet av informanter utgick vi från tvåhuvudkrav; att vi undersökare inte har en nära 

relation till informanten samt att informanten skulle befinna sig geografiskt nära. Detta 

ur ett etiskt perspektiv men också för att stärka vår objektivitet under analysen. Kravet 

på geografisk närhet beror på den snäva tidsramen för studien. Sammanlagt tog åtta 

personer kontakt med oss, men utifrån ovannämnda krav valdes enbart fyra ut. Vi 

eftersökte informanter via sociala medier och det privata kontaktverket, vilket vi i 
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efterhand kan se som en nackdel då vi fick en informantgrupp med informanter med 

liknande egenskaper- unga kvinnor med en viss utbildningsnivå och social status. Detta 

kan bero på att kvinnor generellt kan vara mer öppna för att prata om sina känslor, men 

det kan också bero på det faktum att vi utgick från vårt eget sociala nätverk. Det är 

möjligt att dessa informanter kunde identifiera sig med oss vilket var avgörande för 

deras deltagande. Vi ser både för- och nackdelar med en homogen informantgrupp då 

det dels kan underlätta vid generalisering av resultatet men också göra det svårt att 

koppla till andra samhällsgrupper. Trots att informanterna är en homogen grupp är varje 

individs berättelse unik. Vi fann det därför svårt att vid analysen föra en kritisk och 

reflekterande analys med stöd av tidigare forskning och teorier utan att gå in för mycket 

på varje enskild informant. Detta är något som vi aktivt arbetade med under hela 

framskrivningen av studien då vi menar att informanternas anonymitet och sårbarhet 

måste tas i beaktning då vi inte vill vara för utelämnande när vi presenterar deras 

berättelser. Samtidigt är studiens syfte att bland annat undersöka deras känslomässiga 

upplevelse och hantering. Vi tror framförallt att en större grupp av informanter hade 

varit till fördel liknande nämnare i informanternas berättelser hade kunnat plockas ut 

och analyserats som ett fenomen snarare än en enskild persons upplevelse. Informanter 

med olika socioekonomisk bakgrund, könstillhörighet och utbildningsnivå tror vi också 

hade möjliggjort för en starke koppling till tidigare forskning. 

Som förslag på vidare forskning föreslår vi ytterligare undersökningar om 

skilsmässobarns känsloupplevelse och hantering men ur ett genusperspektiv eller 

intersektionalitetsperspektiv. Under framförallt framskrivningen av analysen fann vi oss 

ständigt återkommande till frågeställningar berörande kön och dess roll. Eftersom vår 

informantgrupp består av enbart kvinnor ställde vi oss flera gånger frågan i vilket 

utsträckning kön och genus spelade in i deras berättelser. Vi tror att det är viktigt att inta 

ett genusperspektiv för att skapa en djupare analys inom ämnet. Kvinnor använder sig 

av undvikande copingstrategier i större utsträckning än män, vilket är sammankopplat 

med sämre återanpassning. Hade resultatet därför sett annorlunda ut med manliga 

informanter? Kan skuldkänslorna bero på den inlärda typiskt kvinnliga egenskapen att 

vårda och se efter andras behov? Eller har pojkar lika mycket skuldkänslor som flickor 

vid en skilsmässa? Vi föreslår därför vidare forskning som jämför pojkar och flickors 

känslomässiga upplevelse och känslohantering av skilsmässa utifrån ett 

genusperspektiv. 
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Bilagor 

Intervjuguide 
Inledning och bakgrund 

Hur gammal är du idag och hur gammal var du när skilsmässan skedde? 

 Kön? 

Har du några syskon? 

Vad har du för arbete? Vilka yrken har du haft? 

Hur ser din familj ut? 

Föräldrarnas skilsmässa 

Vet du orsaken till dina föräldrars skilsmässa? 

Hur såg boendesituationen ut efter skilsmässan? 

Efterföljdes skilsmässan av en vårdnadstvist? 

Vad arbetar dina föräldrar med och vilken bakgrund har dem? 

Märktes det någon ekonomisk skillnad efter skilsmässan? Såg dina föräldrars 

ekonomiska situation olika ut? 

Hur såg dina föräldrars levnadssituationer ut efter skilsmässan? Flytt, nya partners, nya 

barn etc.  

Hur upplever du att skilsmässan har påverkat dig idag i vuxen ålder? 

Känslor kopplade till skilsmässan 

Kan du berätta hur du reagerade när du fick veta att dina föräldrar skulle skilja sig? 

Hur såg och uppfattade du skilsmässan när den skedde och under din uppväxt? 

Hur ser och uppfattar du skilsmässan idag? 

Upplevde du en känslomässig förändring i samband med skilsmässan? 

Vad kände du inför dina föräldrar och deras relation i samband med skilsmässan och 

efteråt? 

Om du har syskon, kunde ni ta stöd av varandra? Hade ni liknande upplevelser? 

Hur kände du över din boendesituation? 

Hur stor inflytande kände du över situationen? 

Kände du att du kunde förstå varför dina föräldrar skilde? 

Tyckte du att det var positivt eller negativt att dem skilde sig? Kunde du se någon 

mening med det? 

Hur upplevde du att andra kände eller förhöll sig till skilsmässan? Påverkade det hur du 

kände eller kände att du fick känna? Föräldrar, släkt, vänner, skolan etc.  
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Hantering av skilsmässa 

Kände du att du kunde vara öppen med dina känslor? Om ja, på vilket sätt och 

tillsammans med vem? Om nej, hur gjorde du då för att få utlopp för dem? 

Om du kände att du hade inflytande över situationen, på vilket sätt använde du det då? 

Fick du eller någon i din familj hjälp utifrån? Exempelvis myndigheter eller kurator? 

Hur upplevde du att dina föräldrar hanterade skilsmässan? Påverkade det hur du 

hanterade skilsmässan? 

Hände det fler livhändelser i anknytning till skilsmässan? Debuter, ny hobby/utbildning, 

nya vänner etc.  

Vad gjorde du för att må bättre när du upplevde situationen jobbig? 

Kunde du se något positivt med skilsmässan? Om ja, hur? 

Gjorde du några medvetna förändringar eller val i samband med skilsmässan? 

Hur upplevde du att andra hanterade skilsmässan och vilken inställning dem hade till 

den? Vänner, skolan, föräldrar, släkt m.m. 

Idag 

Hur tror du att skilsmässan har påverkat dig i dagsläget? Relationer, vänner, familj etc. 

Tror du ditt liv skulle ha sett annorlunda om dina föräldrar inte skilt sig? 

Kan du idag må dåligt över skilsmässan? 

Har skilsmässan påverkat ditt psykiska mående i dagsläget? 

Hur ser relationen mellan dig och dina föräldrar ut idag? 
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Missivbrev 
 

 

 

 

 

Information till dig som informant, 

Vi är två studenter vid Högskolan i Gävle som läser sjätte terminen på 

socionomprogrammet. Vi ska nu göra vårt examensarbete som består av en studie om 

vuxna skilsmässobarns känslor och hantering av föräldrarnas separation eller skilsmässa 

som görs genom intervjuer. 

Syftet med studien är att undersöka hur skilsmässobarn upplevde och hanterade 

skilsmässan samt vilken inverkan de tror att skilsmässan och hanteringen av 

skilsmässan haft på dem och känslor kring det. Du som informant kommer 

avidentifieras vilket innebär att du kommer vara anonym och din berättelse kommer 

beskrivas på ett sådant sätt att du inte ska kunna kännas igen. Det material vi samlar in, 

det vill säga det du berättar, kommer enbart användas till vårt examensarbete. När vårt 

examensarbete är färdigt och godkänt kommer det publiceras på Internet där 

allmänheten kan ta del av det. Vill du göra det kan vi informera dig om hur du kan få 

tillgång till det. 

Vi vill poängtera att ämnet kan upplevas känslomässigt jobbigt och röra upp känslor hos 

dig. Vi kommer beröra frågor som rör din bakgrund, dina föräldrars skilsmässa, hur du 

kände och mådde under tiden skilsmässoprocessen och efteråt samt hur du hanterade 

dessa känslor och skilsmässan överlag. Du får därför avbryta intervjun när du vill utan 

att ge någon förklaring. Intervjun väntas ta ca 1 till 1,5 timme och kommer spelas in. 

Har du övriga frågor eller funderingar om studien eller deltagandet, tveka inte att höra 

av dig! 

Med vänliga hälsningar, 

Madeleine Bergman och Frida Johansson 



 

51 
 

Mail: ofk12mbn@student.hig.se eller ofk13foo@student.hig.se  
Telefon nr: 070-XXX XX XX eller 073- XXX XX XX 
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Meddelande på sociala medier 
 

Vuxna skilsmässobarn eftersöks! 

Jag och min klasskompis ska nu börja skriva vår C-uppsats om vuxna skilsmässobarns 

(18 år och uppåt) upplevelse och hantering av föräldrarnas skilsmässa. Vi söker därför 

informanter som mellan 8-16 års ålder upplevde en skilsmässa eller separation och vill 

dela med sig av sin upplevelse och erfarenhet av detta genom en intervju med oss. 

Intervjun förväntas ta ca en timme och du kommer i förväg få information om vilka 

teman som kommer beröras. Fokus kommer dock ligga på känslor och känslohantering. 

Du som informant kommer avidentifieras och ha möjlighet att avbryta intervjun när som 

helst under intervjutillfället.  

 

Stämmer detta in på dig eller någon i din närhet? Hör då gärna av er till oss för 

ytterligare information eller vid övriga frågor om studien. Tack! 

 

Mailadress: ofk12mbn@hig.se 

Telefonnummer: 070-XXX XX 
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