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Skilsmässa är en vanlig samhällsföreteelse idag. Omfattande 

forskning visar att separationer får genomgripande konsekvenser 

för berörda familjer och att en rad faktorer påverkar den 

individuella anpassningsförmågan. Syftet med denna studie var att 

med kvalitativ metod beskriva upplevelserna av problem och stöd 

vid skilsmässa i Sverige. Materialinsamlingen skedde genom 

halvstrukturerade intervjuer med åtta separerade personer. 

Resultatet tolkades med hjälp av induktiv tematisk analys och knöts 

till befintliga teoretiska begrepp. Intervjupersonerna upplevde 

problem och stöd av interpersonell, materiell och personlig art vid 

separationen och önskade främst mer interpersonellt stöd. Centrala 

teman var relationen till expartner och barn samt den privata 

ekonomin. Resultatet överensstämde i väsentliga avseenden med 

tidigare forskningsrön, inklusive vissa påvisade kulturella 

skillnader. Studiens brister ligger främst i generaliserbarheten. 

Potentiellt stora långsiktiga kostnader för både individ och samhälle 

motiverar att det svenska samhällets stödinsatser ökas och inriktas 

på att minimera de negativa effekterna av separationer och 

underlätta anpassningen för alla inblandade. 

 

Under andra hälften av 1900-talet ökade antalet skilsmässor lavinartat i västvärlden. 

Numera splittras nästan vartannat äktenskap i Sverige. Störst är risken redan efter 3-4 

år (SCB, 2002:4; 2008). Många bor också ihop utan att vara gifta. 

Separationsfrekvensen bland sammanboende är ännu högre än bland gifta par. Av 

dem som separerar är det många som bildar ny familj. Omgiften har sämre prognos än 

förstagiften. Den höga separationsfrekvensen har lett till att runt en halv miljon 

svenska barn under 18 år (27 %) inte bor med båda sina föräldrar (SCB, 2005). Barn 

som varit med om en separation flyttar ofta hemifrån tidigare än de som växt upp med 

båda sina föräldrar (SCB, 2008:5). Enligt Gähler, Hong och Bernhardt (2009) har 

vuxna svenskar med föräldrar som separerat en förhöjd risk om närmare 40 procent att 

själva drabbas av separation. Ett mycket stort antal vuxna och barn berörs alltså direkt 

av separationer och dessa separationer får konsekvenser på både kort och lång sikt.  

 

Övergången från livslånga äktenskap till flera äktenskap eller samborelationer med 

mellanliggande perioder som ensamstående har i grunden förändrat mönstret för hur 

vuxna tillgodoser sitt behov av närhet under sin livstid (Amato, 2000). Den kraftiga 

ökningen av antalet separationer har också på relativt kort tid åstadkommit en enorm 
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strukturförändring i samhället. Den traditionella familjen samsas numera med 

ensamstående och sammanboende i olika konstellationer. De ständigt pågående 

familjeomvandlingarna leder inte bara till förändrade livsförutsättningar för de 

berörda; de nya familjeformerna har delvis andra behov, förväntningar och attityder 

än kärnfamiljen, vilket också ställer nya krav på samhällssystemet.  

 

Det är rimligt att anta att den ofta långtgående omställningen i samband med en 

skilsmässa eller separation får konsekvenser för familjemedlemmarnas välbefinnande. 

Det är vidare sannolikt att den psykiska hälsan i sin tur har betydelse för anpassningen 

efter uppbrottet. Det är därför relevant att fråga sig vilka problem och stödfaktorer 

som inverkar på omställningsprocessen då relationer spricker i Sverige. Med sådan 

kunskap ökar möjligheterna att förebygga och minimera de negativa effekterna av 

separationer och underlätta anpassningen till ett nytt fungerande liv för alla 

inblandade. 

 

I detta kvalitativa arbete kommer intresset att riktas mot vuxna individer som skilt sig, 

vilka problem och vilket stöd de upplever att de har eller saknar vid separationen och 

vilken betydelse dessa omständigheter har för anpassningen till den nya 

livssituationen. 

  

Forskning 

 

Under nittonhundratalet började forskarna intressera sig för det äktenskapliga samlivet 

och vad som kännetecknar en bra respektive dålig kärleksrelation. Från 60-talet och 

framåt – och i synnerhet de senaste tjugo åren – har även skilsmässor blivit föremål 

för alltmer intensiv psykologisk och sociologisk forskning. Det är som Amato (2000) 

påpekar efter att ha funnit 9 282 studier publicerade mellan 1990 och 1999 med ordet 

divorce i abstract eller titel: ”Omfattningen och bredden på forskningen inom 

skilsmässoområdet utgör en klar utmaning för alla som försöker sammanfatta den 

aktuella kunskapen i ämnet.” (sid. 1270, egen översättning). Även om en stor del av 

rapporterna är amerikanska föreligger det numera också en hel del främst 

kanadensiska, holländska, brittiska och skandinaviska studier på området. Särskilt 

orsakerna till och konsekvenserna av skilsmässa för alla inblandade har intresserat 

forskarna, liksom anpassningen efter separationen. Andra vanliga forskningsområden 

har varit styvfamiljer och samboförhållanden. Numera bygger forskningen ofta på 

data från stora upprepade intervjuundersökningar med nationellt representativa urval 

av individer eller på longitudinella studier av familjer, vilket ökat studiernas kvalitet 

och predicerande värde. Dock har det visat sig att forskningsresultaten i vissa fall kan 

ha begränsad internationell generaliserbarhet på grund av kulturella skillnader. 

 

Separationer är komplexa skeenden och en rad olika teorier och konceptuella 

perspektiv, till exempel attributionsteori och ett feministiskt perspektiv (Carbone, 

1994), har som Amato (2000) noterar fått bilda utgångspunkt för försöken att förstå 

och förklara hur skilsmässa påverkar vuxna och barn. Berman (1998) lyfter 

exempelvis fram Bowlbys anknytningsteori och menar att separationsprocessen delvis 

kan förklaras teoretiskt som en identifierbar sorgeprocess i tre faser. I den första fasen 

försöker individen återfå det förlorade objektet, i den andra fasen kommer insikten att 
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objektet inte kommer tillbaka, vilket kan leda till en depression, och i den tredje fasen 

organiseras beteendet på nytt. Först under den tredje fasen uppstår en känsla av hopp 

inför framtiden. I motsats till vid dödsfall, då det förlorade objektet närmast 

idealiseras, är ambivalenta känslor vanliga vid en skilsmässa vilket komplicerar och 

förlänger sorgeprocessen.  

 

Även om forskningen har haft olika teoretisk ansats har utgångspunkten generellt varit 

att skilsmässor är stressframkallande förändringar i livet som vuxna och barn måste 

anpassa sig till. Berman (1998) för fram att de starka och utdragna negativa känslorna 

i samband med en skilsmässa kan antas bero på att separationen innebär en kris. 

Cullberg (2003) delar in den traumatiska krisens förlopp i fyra olika faser: 

chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen. Berman 

menar att återhämtningen efter krisen sker som en cirkulär process, där inslagen av 

negativa känslor återkommer under lång tid efter skilsmässan men med gradvis längre 

intervall. Krisen innebär en avgörande vändpunkt i livet som kan innebära att negativa 

känslor vänds till positiva när upplevelsen av fara övergår i öppenhet för nya 

möjligheter. Amato (2000) kombinerar olika element i den stressfokuserade 

forskningen till ett skilsmässa-stress-anpassningsperspektiv. Enligt denna modell kan 

skilsmässan ses som en anpassningsprocess som försvåras av olika stressorer och 

underlättas av skyddsfaktorer. Processen initieras medan makarna fortfarande är gifta 

och slutar långt efter det att äktenskapet formellt är över. Det innebär att de första 

negativa effekterna av en förestående separation kan uppträda lång tid i förväg. De 

separerande makarna kan också befinna sig i olika faser av krisbearbetning och 

stresspåslag vid uppbrottet. Den som initierar skilsmässan har regelmässigt kommit 

mycket längre i sin sorgeprocess än den som motsätter sig separationen, som kanske 

inte kan börja sörja förrän skilsmässan är ett faktum. 

 

Skilsmässans orsaker 

En grundläggande fråga är varför vissa relationer bara blir starkare med åren, medan 

andra inte håller. Levingers (1965) ofta använda teori om skilsmässa bygger på social 

exchange theory och gör gällande att relationer styrs av tre interrelaterade 

baskomponenter, nämligen attraktion, hinder och alternativ. Graden av attraktion 

beror på individens uppfattning om förhållandet mellan fördelarna och nackdelarna 

med relationen. Även om nackdelarna överväger i det enskilda fallet kan det finnas 

starka hinder mot att separera. Sådana hinder kan vara av skiftande slag, såsom 

minderåriga barn, lagregler, religiositet, rädsla för social stigmatisering eller 

ekonomiska svårigheter. Tillgången på tänkbara alternativ verkar istället 

destabiliserande på relationen. Det inbördes förhållandet mellan de tre faktorerna kan 

inte bestämmas objektivt utan beror på individens förväntningar, värderingar och 

attityder samt bedömning av möjliga alternativ.  

 

Otrohet är enligt paren själva den i särklass vanligaste förklaringen till skilsmässa 

(Amato & Previti, 2003). Andra skäl som ofta åberopas har med äktenskapets kvalitet 

att göra, att makarna inte passar ihop, har vuxit ifrån varandra eller har svårt att 

kommunicera med varandra. En tredje grupp av orsaker handlar främst om partnerns 

brister, om alkohol- eller drogproblem, psykisk eller fysisk misshandel. Kvinnor 

refererar oftare till känslomässiga och relationsrelaterade problem inklusive partnerns 
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problembeteende (Kitson & Holmes, 1992), medan män har en tendens att hellre 

skylla skilsmässan på externa faktorer, som arbete. Män verkar generellt ha svårare 

för att artikulera sina känslor. I en studie uppgav hela nio procent av männen – men 

ingen av kvinnorna – att de inte visste orsaken till uppbrottet (Amato & Previti, 2003).  

 

Många forskare menar dock att de skäl som anförs av det separerande paret har 

begränsad bäring på de underliggande orsakerna till separationen (Amato & Rogers, 

1997). En annan forskningsansats har därför varit att försöka klarlägga hur skillnader i 

individuella förutsättningar som socioekonomisk ställning och levnadshistoria (eng. 

life course) relaterar till separationer (Amato & Previti, 2003; Gähler, Hong & 

Bernhardt, 2009). Exempelvis har amerikanska studier regelmässigt visat att låg 

utbildningsnivå och dålig ekonomi bidrar till konflikter och ansträngda relationer. I 

Sverige är denna länk mellan socioekonomisk ställning och skilsmässa svag, kanske 

beroende på ett bättre socialförsäkringsskydd. När det gäller levnadshistoriens 

betydelse för separationer får personer som gifter sig unga oftare problem i 

äktenskapet och löper också större risk att drabbas av skilsmässa (Gähler, Hong & 

Bernhardt, 2009). Även om skilsmässa är vanligast tidigt i äktenskapet bidrar 

barnlöshet, liksom ansvaret för en stor barnaskara, till en ökad skilsmässorisk längre 

fram (Andersson, 1997). Enligt Johnson, Amoloza och Booth (1992) korrelerar 

äktenskapets längd också negativt med äktenskaplig lycka. Enligt amerikanska studier 

finns ett positivt samband mellan sammanboende före äktenskapet och senare 

skilsmässa (Axinn & Thornton, 1992; Booth & Johnson, 1988), men eftersom över 90 

procent av alla svenska par flyttar ihop innan de gifter sig kan detta resultat inte 

appliceras på svenska förhållanden. Även mera svårgripbara faktorer såsom synen på 

äktenskap och skilsmässa och interpersonellt beteendemönster inverkar på 

skilsmässorisken. Enligt Gähler, Hong och Bernhardt (2009) beror exempelvis den 

kraftigt ökade risken för svenska skilsmässobarn att själva drabbas av skilsmässa 

bland annat på erfarenhetsbaserade attityder till relationer och skilsmässa. Vuxna 

skilsmässobarn är mindre benägna än andra att instämma med påståenden som ”Det är 

för lätt att skilja sig i dagens Sverige.” och ”Föräldrar bör hålla ihop för barnens 

skull.” (SCB, 1994; 1995). 

 
Skilsmässans konsekvenser 

Clarke-Stewart och Brentano (2006) delar in konsekvenserna av skilsmässa i 

försämrad levnadsstandard (eng. downward mobility), förändrade sociala nätverk, 

förändrade roller, psykiska problem, fysiska problem och positiva effekter.  

 

En av de tydligaste negativa konsekvenserna av skilsmässa är enligt Clarke-Stewart 

och Brentano (2006) försämrad levnadsstandard. Ett antal studier med stora och 

representativa urval har visat att amerikanska kvinnors familjeinkomst per capita efter 

separation är väsentligt lägre än gifta kvinnors (se exempelvis Arendell, 1987; 

Cherlin, 1992; Furstenberg, 1990; Kitson & Holmes, 1992; Peterson, 1996). 

Nedgången har direkt samband med skilsmässan eftersom gifta kvinnor och 

ensamstående kvinnor utan barn i USA har jämförbara inkomstnivåer (Lorenz et al., 

1997). Smock (1994) visar att försämringen – direkt eller indirekt – beror på kvinnors 

roll som primär vårdgivare för sina barn. Skilda mäns inkomst per capita ökar enligt 

vissa studier kraftigt efter skilsmässa, främst beroende på ett minskat 
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försörjningsansvar (Bianchi, Subaiya & Kahn, 1999; Smock, 1994). I Sverige är 

försämringen av de ekonomiska villkoren mindre uttalad än i andra länder på grund av 

en väl utvecklad och stödjande social- och familjepolitik och en större andel 

förvärvsarbetande kvinnor, men ensamstående föräldrar, och särskilt då mödrarna, 

hamnar ändå i ett betydande ekonomiskt underläge efter skilsmässan (Bernhardt, 

Gähler & Goldscheider, 2005). 

 

Enligt Clarke-Stewart och Brentano (2006) visar forskningen att skilsmässa leder till 

förändrade sociala nätverk. Parrelaterade aktiviteter upphör och kontakten med 

partnerns familj minskar drastiskt (Serovich, Price & Chapman, 1991). Även 

vännerna försvinner, särskilt om vänskapen uppstod under äktenskapet och delades 

med partnern (McKenry & Price, 1991):  

 

Sannolikheten för att skilda personer ska bryta kontakten med en nära vän är 

mer än dubbelt så stor och det är också vanligare att de känner sig uteslutna av 

sina tidigare vänner (Gerstel, 1987; Simons, Johnson & Lorenz, 1996). De 

upptäcker efter skilsmässan att den sociala världen är som Noaks ark – de 

accepteras inte utan sin partner. Vissa vänner drar sig undan från både man och 

hustru för att slippa ta parti; andra ställer sig på hans eller hennes sida (Kitson & 

Holmes, 1992). Ofta vet gifta par inte hur de skall inkorporera singelvänner i 

sina paraktiviteter (Albrecht, 1980; McKenry & Price, 1991). De kan känna sig 

hotade av singeln eftersom han eller hon framstår som ett sexuellt hot eller 

ställer för höga krav. (Clarke-Stewart & Brentano, 2006, sid. 69f, egen 

översättning).  

 

Även den som skiljer sig kan dra sig undan på grund av känslor av utanförskap eller 

skam. Skilda vuxna är mer isolerade och känner sig mer ensamma än gifta vuxna 

(Gerstel, Riessman & Rosenfield, 1985). 

 

Skilsmässoprocessen präglas också av förändrade roller, särskilt för par som levt med 

traditionella könsroller. Amerikanska studier från åttiotalet visade att antalet kvinnor 

som förvärvsarbetade steg kraftigt efter skilsmässa och att de som redan arbetade 

ökade sin arbetstid markant (se exempelvis Norton & Glick, 1986). De kvinnor som 

haft en yrkesidentitet före skilsmässan mådde generellt bättre än de som varit 

hemarbetande på heltid. De engagerade sig mer i sitt arbete och reagerade mer 

avspänt och mindre ångestfyllt på omställningen (Fassinger, 1989). Den nya rollen 

som ensamstående förälder kan vara både utmanande och utmattande (Hetherington, 

1993; Hetherington & Kelly, 2002). Den innebär ett ständigt pusslande för att få ihop 

ansvaret för barn och hem med arbete och ekonomi. Sysslor i hushållet som förut 

delades på två skall nu skötas av en enda person. För den "frånlevande" föräldern 

innebär skilsmässan naturligtvis också en stor förändring. I USA tenderar särskilt 

fäder som inte har vårdnaden att ha begränsad kontakt med sina barn direkt efter 

skilsmässan och kontakten med dem, särskilt med döttrarna, minskar ofta ännu mer 

efterhand (Amato & Gilbreth, 1999; Hetherington & Kelly, 2002; Stephens, 1996), 

särskilt om barnen får en styvpappa (Juby, Billette, Laplante & Le Bourdais, 2007). 

Tre fjärdedelar av dessa fäder träffar sina barn mindre än en gång i veckan (Seltzer, 

1991). Även om skilda föräldrar i Sverige normalt har gemensam vårdnad om sina 
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barn och 21 procent av barnen bor växelvis hos mamma och pappa, är situationen 

ändå förvånansvärt likartad. Flertalet barn som bor med en ensamstående förälder bor 

med sin mamma, men antalet ensamstående pappor har ökat något på senare år (SCB, 

2005; 2006). Åren 2002-03 hade bara 26 procent av barnen kontakt med den förälder 

de inte bodde med varje vecka och 13 procent hade ingen kontakt alls med den 

frånlevande föräldern. 

 

Skilsmässan medför ett känslomässigt kaos och skilda vuxna får ofta psykiska 

problem och drabbas av ilska och ångest, ensamhetskänslor och depressioner 

(Hetherington & Kelly, 2002). Ett antal internationella studier, inklusive stora 

longitudinella rapporter, har dokumenterat att skilda vuxna är mer olyckliga och 

deprimerade än gifta – och ogifta – vuxna (se exempelvis Amato, 2000; Davies, 

Avison & McAlpine, 1997; Hope, Rodgers & Power, 1999; Kim & McKenry, 2002; 

Mastekaasa, 1994a; Rodgers, Power & Hope, 1997; Simon & Marcussen, 1999; Wu 

& Hart, 2002). Antalet självmord och självmordsförsök ökar markant efter skilsmässa, 

särskilt bland män (Kposowa, 2000; Weitoft, Haglund, Hjern & Rosén, 2002). 

Separerade personer dricker också väsentligt mer alkohol och blir oftare beroende 

(Power, Rodgers & Hope, 1999; Proudfoot & Teesson, 2002; Weitoft et al., 2002). 

Enligt Gähler (2006) drabbas skilda svenska män och kvinnor oftare av psykiska 

problem än gifta, sammanboende och omgifta personer. Weitoft et al. (2002) visar 

också att skilda svenska kvinnor löper större risk att drabbas av våld, trafikrelaterade 

skador och andra olyckor än andra kvinnor. Problemen tilltar redan före skilsmässan, 

eskalerar kraftigt direkt efter separationen och sjunker något under de nästföljande 

åren, dock inte till samma nivåer som för gifta personer (Hope, Rodgers & Power, 

1999; Johnson & Wu, 2002; Lorenz et al., 1997; Mastekaasa, 1994b; Rodgers, Power 

& Hope, 1997).  

 

En orsak till de långsiktiga psykiska problemen kan enligt Sbarra och Emery (2005) 

vara en vägran att acceptera skilsmässan och gå vidare i livet. Deras studie visade att 

fäderna hade väsentligt svårare att acceptera uppbrottet än mödrarna. En tredjedel av 

mödrarna och närmare hälften av fäderna kände ingen glädje över att ha brutit upp ur 

äktenskapet för mer än tolv år sedan. Många föräldrar hade också kvarstående 

problem med ilska och rapporterade att de nästan alltid grälade med sin expartner när 

de hade kontakt. 

 

Förändringarna i samband med skilsmässan kan även ge fysiska symptom. Enligt en 

svensk studie som omfattade fyrahundratusen ursprungligen friska svenska kvinnor 

som hade varit ensamstående i minst fem år ökade mortaliteten och risken att få 

lungcancer och hjärtsjukdomar efter skilsmässa (Weitoft et al., 2002). De ökade 

hälsoproblemen hos både män och kvinnor har flera orsaker. De psykologiska 

reaktionerna i samband med skilsmässan kan sänka immunförsvaret och göra 

personerna mer mottagliga för både cancer och infektioner (Kiecolt-Glaser et al., 

1988; Kiecolt-Glaser, Fisher, Ogrocki & Stout, 1987). Skilda personer har också ett 

sämre hälsobeteende, exempelvis hade de skilda kvinnorna i en studie högre vikt och 

kolesterolnivåer samt rökte mer och motionerade mindre än de gifta kvinnorna (Gallo, 

Troxel, Matthews & Kuller, 2003). För kvinnor finns det enligt Duncan, Daly, 
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McDonough och Williams (2002) också ett starkt samband mellan låg familjeinkomst 

och mortalitet. 

 

Enligt Clarke-Stewart och Brentano (2006) visar forskningen att skilsmässor inte bara 

får negativa konsekvenser. För vissa människor ger skilsmässan möjlighet till ett 

bättre liv (se exempelvis Chiriboga & Catron, 1991; Kitson & Holmes, 1992). Enligt 

Virginia Longitudinal Study of Divorce and Remarriage som följde deltagarna under 

tre decennier efter skilsmässan kände sig närmare en femtedel av kvinnorna mer 

kompetenta, välanpassade och förverkligade efter skilsmässan. De hade hög 

självkänsla, lyckades i karriären, var socialt skickliga och bra föräldrar samtidigt som 

de var mindre deprimerade och socialt inkompetenta än genomsnittet (Hetherington, 

2003). För män fanns inga lika påtagligt positiva konsekvenser, men för vissa män var 

det en vinst att tvingas inse hur mycket barnen betydde för dem. 

 

Anpassningen efter skilsmässan 

Det finns många sätt att reagera på och anpassa sig efter en skilsmässa. För vissa 

människor är separationen en ren vinst, för andra leder den till ett temporärt försämrat 

välbefinnande och för en del är skilsmässan början på en neråtgående spiral som de 

aldrig riktigt lyckas ta sig ur (Amato, 2000).    

 

När det gäller teoretisk ansats använder exempelvis Berman (1998) Antonovskys teori 

om general resistance resources för att förklara anpassningen efter skilsmässan. 

Individens förmåga att hantera svåra situationer underlättas enligt denna teori av 

personliga resurser som anpassningsbarhet i fysiologiskt, biokemiskt, psykologiskt, 

kulturellt och socialt avseende, djupa bindningar till en konkret "annan", som kan vara 

individ, organisation eller samhälle, samt commitment, som är en ömsesidig 

förankring mellan individen och den kollektiva gemenskapen. Berman menar, apropå 

djupa bindningar till andra, att föräldraskapet påverkar förmågan att möta 

skilsmässokrisen positivt på lång sikt men ibland negativt på kort sikt. Den djupa 

bindningen till barnen gav visserligen framtidstro och styrka att vända utvecklingen 

till något positivt, men det ensamma föräldraansvaret under den första tiden efter 

skilsmässan kunde kännas så tungt att det överskuggade det välbefinnande som de 

kvinnliga intervjupersonerna annars skulle ha kunnat uppleva. Commitmentfaktorn 

fann flera av dessa kvinnor i arbetet eller i gudstron. 

 

Attributionsteori (Fletcher & Fincham, 1991, refererat i Amato & Previti, 2003; 

Graham & Folkes, 1990, refererat i Amato & Previti, 2003) är ett annat teoretiskt 

verktyg som kan användas för att förstå hur individens upplevelse av orsakerna till 

separationen relaterar till anpassningen efter skilsmässan (Amato & Previti, 2003). 

Enligt denna teori är det bättre för välbefinnandet att attribuera sina problem till 

externa faktorer, såsom dålig ekonomi eller otur, än till interna faktorer, såsom 

bristande intelligens eller förmåga. Amato och Previti (2003) fann dock i sin studie att 

skilda personer som lägger ansvaret för skilsmässan på sig själva, sin partner eller på 

yttre omständigheter mår sämre efter separationen än de som skyller på brister i själva 

relationen. Författarna spekulerar i om nyckeln kanske inte är om problemet är internt 

eller externt (mitt fel eller inte mitt fel) utan om skilsmässan var oundviklig. De menar 

att personer som anser att det är deras egen arbetsnarkomani eller partnerns 



8 

 

problembeteende som har förstört en i grunden bra relation kan ha svårare att släppa 

taget och gå vidare än de som anser att det är själva relationen som är ohållbar. Det är 

också viktigt att skilja mellan skulden till relationsproblemen och ansvaret för själva 

uppbrottet (Brickman et al., 1982). Personer som tar på sig ansvaret för själva 

uppbrottet (intern attribution) anpassar sig bättre efter skilsmässan, vilket kan 

förklaras med att människor gärna ägnar sig åt självrättfärdigande attributioner (eng. 

self-serving attributions). 

 

På ett mer konkret plan identifierar Clarke-Stewart och Brentano (2006, se särskilt 

figuren sid. 78) vissa kategorier av omständigheter som predicerar hur snabbt och väl 

vuxna anpassar sig till den förändrade situationen efter en skilsmässa, nämligen 

individuella egenskaper och förutsättningar, kön, äktenskapets kvalitet, skilsmässans 

karaktär, relation till expartnern, socialt stöd, professionell hjälp, ekonomiska 

förutsättningar och arbetssituation.  

 

Personliga egenskaper och förutsättningar har betydelse för anpassningen. Åldern vid 

skilsmässan påverkar omställningen såtillvida att olika generationer och åldersgrupper 

har mer eller mindre gynnsamma förutsättningar att skapa sig ett nytt välfungerande 

liv efter separationen (Clarke-Stewart & Brentano, 2006). Exempelvis klarar sig män i 

fyrtioårsåldern bättre än äldre och yngre män eftersom de har mindre ansvar för barn, 

är på väg uppåt i karriären och har många möjligheter att träffa nya kvinnor 

(Chiriboga and Catron, 1991). Personligheten har betydelse. Personer som har god 

självkänsla och gott självförtroende och är intelligenta, mogna, kompetenta, kreativa, 

liberala, självständiga, sällskapliga, frimodiga och öppna har fördel av det 

(Hetherington & Kelly, 2002). Egna intressen, fritidssysselsättningar och sociala 

aktiviteter under äktenskapet gör det också lättare att gå vidare efter skilsmässan 

(Chiriboga & Catron, 1991). Utbildning underlättar omställningen, liksom psykisk 

hälsa (Amato, 2000) och aktiva och problemfokuserade copingstrategier (Chiriboga & 

Catron, 1991). Attityder spelar också roll. Personer som tror att de ska klara 

omställningen klarar sig bättre och upplever tiden efter separationen som mer positiv. 

Kvinnor som inte sitter alltför fast i könsroller och identifierar sig för mycket med 

rollen som maka och mor har lättare att anpassa sig till skilsmässan och få något gott 

ut av den (DeGarmo & Kitson, 1996). En allmänt öppen attityd till skilsmässa 

underlättar också den egna anpassningen. Exempelvis har katoliker, som anser att 

äktenskapslöftet är ett livslångt åtagande, svårare att hantera skilsmässor än 

exempelvis ateister (Kitson & Holmes, 1992). 

 

Två pionjärer inom skilsmässoforskningen, Judith Wallerstein och Mavis 

Hetherington, har med sina longitudinella studier av skilsmässofamiljer var för sig 

starkt bidragit till att öka kunskapen om långtidseffekterna av skilsmässa. Wallerstein 

inledde sin studie 1971 och har följt sextio medelklassfamiljer i Kalifornien 

(Wallerstein & Blakeslee, 1989; Wallerstein, Lewis & Blakeslee, 2000). Wallerstein 

identifierar tre profiler för anpassningen efter skilsmässan, nämligen överlevarna, 

vinnarna och förlorarna. Den vanligaste typen är överlevaren som blivit vingklippt av 

skilsmässan men kämpar på för att gå vidare. Vinnaren, ofta en yngre kvinna, 

utnyttjar möjligheten till personlig utveckling och självförverkligande och kommer 

stärkt ur skilsmässokrisen. Förloraren slutligen kan inte släppa skilsmässan och tycker 
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att livet är orättvist, misslyckat och ensamt. Hetherington inledde sin studie – Virginia 

Longitudinal Study of Divorce and Remarriage – 1973 (Hetherington, 2003; 

Hetherington & Kelly, 2002) och har under tre decennier följt 144 medelklasspar, 

varav 72 var skilda, med ett fyraårigt barn då undersökningen började. Hetherington 

identifierar sex olika anpassningsmönster. Fyra av dessa typer motsvarar tillsammans 

Wallersteins överlevare, som i båda studierna utgjorde omkring 70 procent av 

underlaget. Av Hetheringtons återstående två typer har förbättrarna (25 procent av 

kvinnorna, 15 procent av männen) ordnat det för sig och fått det bättre än tidigare, 

medan de besegrade (10 procent av kvinnorna, 12 procent av männen) fortfarande 

inte lyckats gå vidare. Dessa resultat bekräftas av andra studier. Kitson och Holmes 

(1992) fann att situationen till och med hade förvärrats efter tre år för en fjärdedel av 

undersökningsdeltagarna. Enligt Lamb, Sternberg och Thompson (1999) misslyckas 

omkring tio procent av dem som skiljer sig med att bearbeta sin ilska och förlust och 

återhämtar sig aldrig helt. Trots något motstridiga resultat tyder den samlade 

forskningen på att runt nittio procent av alla som skiljer sig repar sig, i vart fall så 

småningom. 

 

Enligt Gähler (2006) har forskningen hittills gett långt ifrån entydiga resultat när det 

gäller könets betydelse för anpassningen efter en skilsmässa. Simon (2002) menar att 

psykisk ohälsa manifesterar sig olika hos män och kvinnor och att studiernas utfall 

därför i hög grad beror på vilka indikatorer som valts. Exempelvis blir kvinnor oftare 

deprimerade, medan män istället tenderar att kraftigt öka sin alkoholkonsumtion i 

samband med skilsmässan (Power et al., 1999). Ett annat skäl till de motstridiga 

resultaten kan vara kulturella skillnader och att könsrollerna förändras över tid. Vissa 

allmänna tendenser kan dock urskiljas. Generellt verkar tiden före separationen vara 

mer stressframkallande för kvinnor, medan tiden efteråt är svårast för män (Bloom & 

Hodges, 1981). Detta beror på att kvinnor är mer känsliga för relationsproblem och 

börjar må dåligt långt innan skilsmässan är ett faktum (Bloom & Caldwell, 1981, 

Gähler, 2006). De tar också oftare initiativ till skilsmässan (se exempelvis 

Hetherington, 2003). För kvinnorna är separationen i så fall slutpunkten på en lång 

och psykiskt påfrestande process, medan den för männen ofta kommer som en chock 

(Wadsby & Svedin, 1992). Detta bekräftas av många studier som visar att män 

drabbas hårdare emotionellt, är mer förtvivlade, oftare begår självmord (Kposowa, 

2000) och har mera allvarliga hälsoproblem (Bloom & Caldwell, 1981; Riessman & 

Gerstel, 1985; Wu & Hart, 2002). Men även om män uppvisar allvarligare symptom 

direkt efter skilsmässan rapporterar kvinnor fler mindre allvarliga problem som varar 

längre (Kitson & Holmes, 1992; Riessman & Gerstel, 1985). Clarke-Stewart och 

Brentano (2006) menar att kvinnornas problem på lång sikt kanske inte är relaterade 

så mycket till skilsmässan i sig som till dess konsekvenser. Enligt Wallerstein (1985) 

tog det två år för de manliga undersökningsdeltagarna att komma över skilsmässan, 

medan det tog kvinnorna omkring tre år. Samtidigt är det vanligare att kvinnor känner 

att de utvecklats på ett positivt sätt, blivit mer självständiga och fått större 

självförtroende efter skilsmässan (Bloom & Hodges, 1981; Caldwell, Bloom & 

Hodges, 1983; Hetherington, 2003). Exempelvis rapporterade en majoritet av 

kvinnorna (72 procent) i en svensk studie att de upplevt ett ökat psykiskt 

välbefinnande efter separationen, mot endast 28 procent av männen (Wadsby & 

Svedin, 1992).  
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Skillnaderna mellan mäns och kvinnors reaktioner på skilsmässa kan också bero på 

olika sociala förutsättningar. Män har mer sällan en nära vän att tala med om sina 

känslor och frustrationer i samband med skilsmässan (Hetherington & Kelly, 2002; 

Wadsby & Svedin, 1992). Men även om kvinnor har fler nära förtrogna och bättre 

stöd från sina familjer minskar deras sociala nätverk mycket mer i storlek än mäns 

efter skilsmässan. Mäns sätt att leva erbjuder generellt fler möjligheter till breda 

sociala nätverk (Gerstel, 1987; 1988). Det är också mer troligt att män ses som en 

tillgång och inte som ett hot på fester och att de backas upp av kvinnorna i 

bekantskapskretsen (Hetherington & Kelly, 2002). Ett av de bästa sätten att förbättra 

självkänslan efter en skilsmässa är att inleda ett nytt fast förhållande (Hetherington & 

Kelly, 2002). Män inleder nya relationer och gifter om sig snabbare och oftare än 

kvinnor (Cherlin, 1992). 

 

Kvinnor tar generellt ett större praktiskt ansvar för barnen efter separationen. Att ha 

barnen hos sig ger livet mening och hjälper föräldern att komma igenom 

skilsmässokrisen (Hetherington & Kelly, 2002). Å andra sidan kan den tunga 

belastning det innebär att sköta både arbete, hem och barn och knappast få någon tid 

för sig själv försvåra anpassningen efter skilsmässan. Ensamstående amerikanska 

mammor känner sig ofta överbelastade, låsta och bittra (Hetherington, 1993; 

Hetherington & Kelly, 2002). Även svenska kvinnor drar ett tyngre lass (Gähler, 

2006). Män som erhåller vårdnaden om barnen drabbas av samma emotionella 

problem som kvinnorna. Deras sociala aktiviteter minskar också på grund av tidsbrist 

eller utfrysning och de har också problem med att dejta, åka på affärsresor och göra 

karriär (Gasser & Taylor, 1976). Amerikanska pappor som inte har vårdnaden om sina 

barn känner sig däremot uteslutna ur barnens liv och utan betydelse för deras 

utveckling (Leite & McKenry, 2003). Flertalet känner sig som offer utan stöd, 

frustrerade och vilsna (Lehr & MacMillan, 2001).  

 

De ekonomiska förutsättningarna är en annan tydlig skillnad mellan män och kvinnor. 

På 2000-talet har inkomstklyftan mellan amerikanska män och kvinnor minskat, men 

skilda kvinnor har fortfarande sämre förutsättningar (Bianchi, Subaiya & Kahn, 1999) 

och större problem med att få ekonomin att gå ihop (Hetherington & Kelly, 2002). En 

av de grupper som drabbas hårdast av en skilsmässa enligt Clarke-Stewart och 

Brentano (2006) är ensamstående mammor. De utgör mer än hälften av alla fattiga 

familjer i USA. Detta är inte unikt för USA. Även i Sverige har ensamstående kvinnor 

med barn ett sämre utgångsläge (Bernhardt, Gähler & Goldscheider, 2005). 

 

Äktenskapets kvalitet predicerar anpassningen efter skilsmässan. Enligt en 

longitudinell studie av ett nationellt representativt urval av ettusensexhundra personer 

uppvisade personer som levt i ett bra äktenskap visserligen starkare negativa 

reaktioner omedelbart efter uppbrottet än personer som haft ett dåligt äktenskap, men 

återhämtade sig och anpassade sig ändå bättre på lång sikt (Johnson & Wu, 2002). De 

personer som bröt upp från dåliga äktenskap var mindre upprivna direkt efter 

separationen, men mådde istället sämre efter hand. Dessa effekter har bekräftats i 

andra studier (Aseltine & Kessler, 1993; Kim & McKenry, 2002; Wheaton, 1990). 

Kalmijn och Monden (2006) spekulerar i om ett konfliktfyllt äktenskap kanske ger 
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upphov till ännu större problem efter separationen.  Både män och kvinnor anpassar 

sig bättre om de glider isär gradvis och uppbrottet orsakas av konflikter om 

grundläggande samlevnadsfrågor och inte av emotionellt påfrestande problem som 

otrohet (Kitson & Holmes, 1992). Amato och Previti (2003) bekräftar att 

svårigheterna att anpassa sig är störst när skälet till skilsmässan är att någon av 

makarna varit otrogen, särskilt om den andra maken bär skulden. I den aktuella 

studien korrelerade inga andra skilsmässoorsaker med anpassningen. 

 

Även hur äktenskapet tar slut påverkar anpassningsförmågan. De som tagit initiativ 

till skilsmässan anpassar sig lättare än de som motsatt sig separationen (Amato, 2000). 

De har en allmänt optimistisk attityd till livet och framtiden, mår bättre och uppvisar 

till och med bättre immunförsvar (Kiecolt-Glaser et al., 1988), även om skuldkänslor 

kan göra anpassningen svårare, särskilt för kvinnor (Kitson & Holmes, 1992). På lång 

sikt minskar dock skillnaderna mellan initiativtagarna och dem som blir lämnade. Tre 

år efter skilsmässan var skillnaderna inte längre signifikanta i den longitudinella 

Virginia-studien (Hetherington & Kelly, 2002). Berman (1998) fann i sin kvalitativa 

studie ingen stor skillnad mellan de kvinnliga svenska intervjupersoner som var 

initiativtagare och de som blev lämnade. Båda grupperna genomgick en lång 

återhämtningsprocess av likartad karaktär. 

 

Det har också betydelse hur svår själva skilsmässan upplevs. Antalet negativa 

upplevelser under separationen och i samband med omställningen efter den korrelerar 

positivt med antalet psykiska symptom, både på kort och på lång sikt (DeGarmo & 

Kitson, 1996; Lorenz et al., 1997; Miller, Smerglia, Gaudet & Kitson, 1998; 

O’Connor et al., 1998). 

 

Relationen till expartnern efter separationen är likaså viktig för anpassningen. Det är 

vanligt att skilda par har kontakt med varandra efter skilsmässan (Masheter, 1997). 

Par som kan kommunicera och samarbeta är enligt ett antal studier mer nöjda med 

sina liv och mår psykiskt bättre än de som har ett negativt förhållande (se exempelvis 

Bursik, 1991; Ehrenberg, 1996). För det mesta sjunker konfliktnivåerna över tid. 

Några år efter skilsmässan är flertalet skilda par inte längre intensivt arga på varandra, 

men minst hälften är fortfarande något arga (Kitson & Holmes, 1992; Masheter, 

1991). Tjugo år senare hade hälften av paren enligt de egna barnen inga problem att 

samarbeta och 10 procent beskrevs till och med som bästa vänner (Ahrons, 2006). 

Enligt denna studie fanns det ingen enskild faktor som i högre grad bidrog till barnens 

självrapporterade välbefinnande än att föräldrarna kunde umgås med varandra på ett 

civiliserat sätt. Par som är intensivt arga på varandra vid skilsmässan tenderar att 

fortsätta att ha en hög konfliktnivå (Maccoby, Depner & Mnookin, 1990). 

Konflikterna gör det svårt att frigöra sig från den förra partnern. När det gäller fysiskt 

våld visar studier entydigt att om det förekommit våld mot kvinnan under äktenskapet 

är risken relativt stor att våldet fortsätter efter separationen och kanske till och med 

intensifieras. För dessa kvinnor genomsyrar rädslan hela deras liv (Hardesty, 2002; 

Shalansky, Ericksen & Henderson, 1999). För framgångsrik anpassning krävs att 

parterna gräver ner stridsyxan. Å andra sidan är det lika viktigt för anpassningen att 

sätta nya gränser och klart definiera expartnern som vän eller medförälder och inte 

som kärleks- eller sexpartner. Generellt har de som inte lyckas frigöra sig 
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känslomässigt från sin före detta partner sämst utsikter att gå vidare efter skilsmässan. 

De mår sämre och har svårare att skapa sig ett givande umgänge och träffa en ny 

partner (Masheter, 1991; Sbarra & Emery, 2005; Tschann, Johnson & Wallerstein, 

1989). 

 

Socialt stöd från familj och vänner förknippas med bättre psykologisk anpassning och 

färre hälsoproblem i flera studier (se exempelvis Richmond & Christensen, 2000). Här 

handlar det om känslomässigt snarare än materiellt stöd och stödet måste komma från 

rätt personer (Kitson & Holmes, 1992). Enligt Clarke-Stewart och Brentano (2006) 

visar en rad studier att människor som har ett stort socialt nätverk och umgänge 

anpassar sig bättre efter en skilsmässa, särskilt om vännerna har en positiv attityd till 

skilsmässa och umgänget inkluderar skilda personer. Denna uppgift bekräftas av 

Gähler (2006) som fann att skilda svenskar som umgås mycket med sina vänner mår 

bättre psykiskt. Däremot menar han att det kan vara direkt negativt för det psykiska 

välbefinnandet att umgås för mycket med släkten. Den bästa källan till support efter 

en separation är dock en ny partner. Fasta kärleksrelationer ger intimt emotionellt stöd 

(Amato, 2000; Wang & Amato, 2000). Särskilt när det förra äktenskapet upplevdes 

som förhållandevis gott och separationen därför utlöst starka depressiva reaktioner 

kan en ny partner kompensera för den negativa effekten på välbefinnandet (Kalmijn & 

Monden, 2006). Promiskuitet å andra sidan kan snarare orsaka problem, såväl 

psykiska som fysiska (Hetherington & Kelly, 2002).  

 

När det gäller professionell hjälp visar korrelationsstudier enligt Clarke-Stewart och 

Brentano (2006) att de som gått i terapi har lika många eller till och med fler 

depressiva symptom än de som inte gått i terapi. Författarna menar dock att resultaten 

är missvisande eftersom de undersökningsdeltagare som sökt terapi sannolikt var mer 

problemtyngda från början än de övriga. Kitson och Holmes (1992) pekar på 

svårigheten att avgöra om det är personliga problem som orsakar skilsmässan eller 

tvärt om. De fann i sin studie att 70 procent av de nyskilda amerikanska 

undersökningsdeltagarna hade sökt professionell hjälp hos läkare eller psykiater, 

psykolog, präst, äktenskapsrådgivare, socialarbetare eller liknande det senaste året 

mot knappt 48 procent av de gifta. Vidare fann de att deltagare som sökt parterapi 

under äktenskapet mådde bättre och var bättre anpassade efter skilsmässan än de som 

sökt enskild terapi, vilket författarna tolkar som att psykiska problem och lågt 

välbefinnande i samband med en skilsmässa i första hand har med relationsproblem 

att göra (och inte personliga problem) och därför bäst behandlas genom att dessa 

problem bemöts. När det gäller skilsmässoprogram pekar en genomgång av studier i 

ämnet enligt Clarke-Stewart och Brentano (2006) på att mer omfattande program haft 

vissa framgångar med att reducera deltagarnas depressioner och allmänna 

stressymptom och i vissa fall till och med har lyckats minska deltagarnas ångest och 

anpassningssvårigheter och öka självkänsla och empati (se exempelvis Lee, Picard & 

Blain, 1994). Enligt Lidgard (2006) visar utvärderingar av olika 

föräldrautbildningsprogram – som är obligatoriska vid skilsmässa i USA och avsedda 

att minska konflikterna och förbättra samarbetet mellan föräldrarna och därmed 

underlätta övergången i synnerhet för barnen – att kursprogram som aktiverar 

kursdeltagarna genomgående har bättre effekt än passiva program av föreläsningstyp. 
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Även religiösa aktiviteter, som kyrkobesökande, leder till bättre anpassning efter 

skilsmässan (Hetherington & Kelly, 2002; Kitson & Holmes, 1992). 

 

Den privata ekonomin efter skilsmässan oroar både kvinnor och män, oavsett 

inkomstnivå. Det finns goda skäl till det eftersom det är dyrare att leva var för sig än 

tillsammans. Även om inkomstförhållandena inte är huvudorsaken till skillnaderna 

mellan gifta och skilda personers psykiska och fysiska hälsa har flera stora, 

longitudinella studier visat att enskilda individers anpassning efter skilsmässan är 

starkt knuten till den ekonomiska situationen (Hemstroem, 1996; Johnson & Wu, 

2002; Lorenz et al., 1997). För det första är inkomstnivån viktig. Låga inkomster är 

relaterade till sämre anpassning (Amato, 2000; Booth & Amato, 1991; Garvin, Kalter 

& Hansell, 1993; Kitson & Holmes, 1992; Wang & Amato, 2000). Detta gäller 

särskilt vid ren fattigdom. Det är svårt att anpassa sig emotionellt till skilsmässan när 

ens egen och barnens överlevnad står på spel. Sambandet mellan fattigdom och 

psykiska problem är ett av de mest väldokumenterade inom psykiatrisk epidemiologi 

(Belle, 1990). En andra, och för anpassningen ännu mer avgörande, faktor är 

inkomstbortfallet. Människor som upplever att deras ekonomiska situation försämras 

efter separationen är mer deprimerade och har större anpassningsproblem (Menaghan 

& Lieberman, 1986; Plummer & Koch-Hattem, 1986; Tschann, Johnston & 

Wallerstein, 1989). Detta beror på de stressande förändringar och den oro som 

inkomstbortfallet för med sig. För det tredje är inkomstkällan viktig för anpassningen 

till skilsmässan. En egen och oberoende inkomst predicerar anpassning i högre grad 

än inkomstens storlek och stabilitet. Att behöva ta emot statligt understöd förknippas 

med sämst social och emotionell anpassning bland skilda amerikanska föräldrar (Pett 

& Vaughan-Cole, 1986). För det fjärde har det betydelse att inkomsten är stadig. En 

osäker inkomst är mer negativ för det psykiska välbefinnandet än en låg inkomst. 

 

Både kvinnor och män som har arbete anpassar sig bättre efter skilsmässa, särskilt om 

arbetet är stadigt, tillfredsställande, kvalificerat och välbetalt (Amato, 2000; Wadsby 

& Svedin, 1992). Förutom ekonomisk trygghet och karriärmöjligheter kan arbetet 

också erbjuda psykologiskt stöd genom att ge självkänsla och balansera misslyckandet 

i äktenskapet och tvinga dem som skilt sig till dagliga sociala kontakter med andra 

vuxna (Hetherington & Kelly, 2002; Wang & Amato, 2000).  

 

Återhämtningstid 

Det tar tid att återhämta sig efter en skilsmässa. Enligt vissa forskare tar det två till tre 

år att anpassa sig till en ny livsstil och hitta nya rutiner (Hetherington, 2003; 

Wallerstein, 1985). Fyra år efter skilsmässan ligger stressnivåerna i linje med vad de 

var före separationen (Booth & Amato, 1991; Lorenz et al., 1997) och majoriteten 

känner sig gladare, ser skilsmässan som en positiv händelse i sina liv och anser att de 

har det bättre än när de var gifta (Chiriboga & Catron, 1991). Enligt Sbarra och Emery 

(2005) är det mer regel än undantag att personer som skiljer sig klarar att återhämta 

sig psykiskt (eng. psychological resilience) och anpassa sig väl på sikt (se också 

Amato, 2000; Hetherington & Kelly, 2002; Wang & Amato, 2000). 

 

Ovanstående litteraturgenomgång pekar på att de personliga konsekvenserna av en 

skilsmässa varierar stort mellan olika individer. Ingen skilsmässa är den andra lik. 



14 

 

Trots detta har forskningen funnit en rad faktorer – både risk- och skyddsfaktorer – 

som predicerar graden av välbefinnande och anpassning. Frågan är om dessa resultat 

är tillämpliga på svenska skilsmässopar idag. Studier kan ha begränsad 

generaliserbarhet av exempelvis kulturella skäl eller för att tiderna förändras. Det är 

sannolikt att de som skiljer sig har andra förutsättningar idag än för trettio år sedan 

och att skilsmässan får andra konsekvenser. Eftersom det separerande parets förmåga 

att anpassa sig till ett nytt liv på var sitt håll har avgörande betydelse för både deras 

egen och barnens hälsa och välbefinnande är det väsentligt att löpande uppdatera 

forskningen och utröna hur situationen ser ut i Sverige.   

 

Denna kvalitativa studie har därför haft tre syften, nämligen att beskriva vilka 

problem som enskilda individer upplever vid skilsmässa i dagens Sverige, vilka typer 

av stöd dessa individer upplever att de har eller får samt vilka typer av stöd de saknar i 

skilsmässosituationen. 

 

 

Metod 
 

Ansatsen var kvalitativ och deskriptiv. Halvstrukturerade intervjuer genomfördes med 

åtta personer om deras upplevelser av problem och (erhållet och saknat) stöd i 

samband med sin skilsmässa för att beskriva problemens och stödets innehåll. 

Intervjumaterialet analyserades och strukturerades i teman med hjälp av induktiv 

tematisk analys, vilket innebär att analysen är empiristyrd och att teman därför inte är 

bestämda i förväg utan utarbetas utifrån innehållet i det insamlade materialet 

(Langemar, 2008). En litteratursökning genomfördes efter analysen av data, varefter 

resultatet bands samman med passande befintliga teoretiska begrepp. 

 

Undersökningsdeltagare 

Primära kriterier vid valet av intervjupersoner var tillgänglighet och villighet att ställa 

upp för intervju, men i möjligaste mån valdes intervjupersoner med olika 

livsförutsättningar, såsom kön och ålder och arbetssituation, för maximal bredd på 

intervjuunderlaget. Det enda obetingade kravet var att varje intervjuperson skulle ha 

varaktigt separerat från och ha barn med sin expartner
2
. Även barnlösa par upplever 

naturligtvis problem vid skilsmässa, men bedömningen här var att ansvaret för och 

kärleken till barnen bildar en bestående länk mellan de separerade makarna som 

tvingar dem att fortsätta kontakten med varandra även efter separationen, vilket i sig 

kan innebära svårigheter. 

 

Av intervjupersonerna var fyra män och fyra kvinnor. Valet att intervjua både män 

och kvinnor var medvetet, då kvinnor och män kunde tänkas ha olika förhållningssätt 

till livet och relationer och därför förmodas uppleva och hantera separationsprocessen 

på olika sätt. Åldern vid intervjutillfället varierade mellan 32 och 60 år (M = 49 år). 

Syftet med att intervjua personer av varierande ålder var att undersöka om den egna 

                                                 
2
 Uttrycket expartner används i denna uppsats som övergripande beteckning på intervjupersonernas 

före detta partner i den relation som intervjun avser. 
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åldersfasen och barnens ålder vid separationen inverkade på upplevelserna av problem 

i samband med och efter uppbrottet. Samtliga intervjupersoner hade varit gifta under 

lång tid (M = 21 år). Två kvinnor var vid intervjutillfället varaktigt separerade, men 

ännu inte formellt skilda, från sin man. En annan kvinna hade levt ensam en längre tid 

innan mannen ansökte om äktenskapsskillnad.
3
 Tiden som ensamstående har räknats 

från det senaste varaktiga separationstillfället. I ett fall hade endast några månader 

förflutit sedan separationen, medan någon varit separerad i nio år (M = 3 år). 

Intervjupersonerna hade mellan ett och fyra barn tillsammans med sin expartner (M = 

2,5 barn), vilka i medeltal var 16 år. Barnen bodde i två fall växelvis hos föräldrarna 

och i ett fall hos intervjupersonen. Övriga barn var antingen utflyttade eller bodde hos 

expartnern. Samtliga intervjupersoner hade högskoleutbildning och sex av åtta hade 

arbete vid intervjutillfället. Två av intervjupersonerna hade utländsk härkomst och tre 

var av annan religiös bekännelse eller tillhörde annat kristet samfund än svenska 

kyrkan. 

 

Datainsamling 

Data samlades in genom kvalitativa intervjuer som var halvstrukturerade med öppna 

svar. En intervjuguide med frågor rörande intervjupersonernas upplevelser av problem 

och stöd i samband med skilsmässan hade sammanställts före intervjuerna, men denna 

bildade endast en ram för ämnet. Intervjuerna genomfördes efter intervjupersonens 

eget val på platser som gav möjlighet till avskildhet och ro. Intervjupersonerna 

informerades först om syftet med intervjun samt att deras anonymitet skulle bevaras. 

Intervjuerna varade med ett undantag omkring en timme och spelades in på minidisk. 

Inspelningarna transkriberades sedan noggrant. 

 

Analys 

Det transkriberade materialet analyserades genom induktiv tematisk analys, vilket 

innebär att data struktureras i teman. Transkriptionerna infördes först i OpenCode för 

kodning. OpenCode är ett s.k. freeware, ett upphovsrättligt skyddat, men fritt 

tillgängligt, program för behandling av kvalitativ information. Det utvecklades 2001 

av UMDAC och Enheten för epidemiologi, Institutionen för folkhälsa och klinisk 

medicin, vid Umeå universitet (OpenCode 2.1, 2001). Vid en första genomgång 

kodades texten grovt i preliminära teman under de tre övergripande rubrikerna 

problem, (erhållet) stöd och önskat stöd. Materialet granskades därefter upprepade 

gånger med utgångspunkt i varje tema i syfte att sortera in alla citat under korrekt 

tema. Listan över teman justerades och fastställdes slutligt och teman med 

gemensamma nämnare sammanfördes under huvudteman, varefter materialet under 

varje tema sammanfattades med egna ord med belysande citat. Avslutningsvis gjordes 

en litteratursökning och i resultatet funna teman relaterades till passande teoretiska 

begrepp i forskningen.         

 

De problemteman som identifierades i materialet fördelades på tre huvudteman, 

nämligen interpersonella problem (barn, expartner, nya kärleksrelationer på ömse 

                                                 
3
  Eftersom inte alla intervjupersoner var skilda vid intervjutillfället och någon hade varit separerad en 

längre tid före den formella äktenskapsskillnaden används ordet separation parallellt med ordet 

skilsmässa i denna studie och betecknar då relationens upphörande oavsett civilstånd. 
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sidor, experter, religion, samhälle, släkt, vänner), materiella problem (arbete, boende, 

ekonomi, praktiska problem) samt personliga problem (egna reaktioner, hälsa, 

livsstil). Interpersonella problem och materiella problem är yttre eller externa 

problem, medan personliga problem är interna. Alla redovisade problem är 

naturligtvis i någon mening interna personliga problem eftersom upplevelsen av att 

det överhuvudtaget finns ett problem är en subjektiv känsla, men i detta sammanhang 

avses fristående och/eller övergripande individrelaterade problem utan direkt koppling 

till andra problemteman. 

 

Olika problemteman var ofta interrelaterade och ställdes mot varandra i olika 

kombinationer, exempelvis var det vanligt att problem med barnen orsakade 

konflikter med expartnern, vilka bägge i sin tur framkallade starka reaktioner hos 

intervjupersonen.  

 

Funna stödteman gick liksom identifierade problemteman in i varandra och var 

interrelaterade. Samma faktorer som orsakade problem kunde ofta även erbjuda stöd. 

De teman som identifierades var därför snarlika och sorterades in under tre 

huvudteman, nämligen interpersonellt stöd (barn, expartner, en ny kärleksrelation, 

religion, samhälle, samtalspartners/experter, släkt, vänner), materiellt stöd 

(arbete/studier, boende, dagbok, ekonomi, information, praktisk hjälp) och personliga 

stödfaktorer (acceptans, aktivering, en positiv attityd, förändringsvilja, en känsla av 

kontroll, perspektiv, processtänkande, en känsla av sammanhang och mening). 

Interpersonellt stöd och materiellt stöd är externt stöd, medan personliga stödfaktorer 

är internt stöd. Även känslan av att behöva eller få stöd är en subjektiv upplevelse. 

Allt redovisat externt stöd var därför i någon bemärkelse relaterat till personliga 

stödfaktorer. 

 

När det gäller önskat stöd visade analysen att intervjupersonerna önskat sig (bättre 

eller mer) stöd inom följande områden: experter, information, en ny kärleksrelation, 

nätverk, samhälle och släkt. Bortsett från information, som kan räknas till önskat 

materiellt stöd, faller samtliga dessa teman in under önskat interpersonellt stöd. 

 

 

Resultat 
 

För att sätta de svårigheter som uppstod efter separationen i ett sammanhang är det av 

intresse att kort belysa orsakerna till separationsbesluten. Ofta hade det funnits 

allvarliga problem i relationen under lång tid före separationen. I vart fall den ena 

parten hade generellt uppfattat en distansering i relationen vilken lett till 

kontaktproblem och/eller konflikter, som i sin tur så småningom ledde till uppbrottet: 

 

Ibland kom vi hem från fester… han måste alltid gå och kolla nyheterna på tv, 

förstår du, och det gjorde mig arg och ledsen. Man kommer hem från en fest och 

det är sent och man kanske är lite berusad och det är läge för lite romantik, men 

han var alltid tvungen att kolla om det hade varit några självmordsattacker i 

[land] och det förstörde stämningen fullständigt och fick mig att må dåligt. [...] 

Så då började vi glida isär. 
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En man och två kvinnor hade själva valt att lämna relationen, medan de övriga blivit 

mer eller mindre lämnade av sin partner. I några fall framhöll intervjupersonen först 

att beslutet varit gemensamt, men senare i intervjun framgick det tydligt att den ena 

maken varit mer drivande. Även om den part som blev lämnad inte var överens om 

beslutet att separera var han eller hon oftast medveten om relationskrisen. Endast i ett 

fall kom separationsbeslutet helt oväntat för den som blev lämnad. I det äktenskapet 

saknades en nära känslomässig kommunikation mellan intervjupersonen och hans 

hustru. Här fanns också en religiös aspekt. Makarna hade båda konverterat till en 

annan religion och såg därför sitt äktenskap som ett livslångt åtagande. I andra fall var 

intervjupersonen eller expartnern visserligen medveten om problemen i relationen, 

men ändå oförberedd på separationsbeslutet. En intervjuperson ansåg att problemen i 

relationen uteslutande hade med expartnerns egen livskris att göra och inte med 

relationen, en annan menade att det var hon om någon som borde ha lämnat 

äktenskapet med tanke på tidigare otrohet från mannens sida. Separationen kom som 

en fullständig överraskning även för omgivningen i de fall paret valt att i det längsta 

hemlighålla relationsproblemen. 

 

En ny kärleksrelation var den omedelbara separationsorsaken i tre fall. Detta gällde 

för en intervjuperson och två expartners, samtliga män. Dessa män var före otroheten 

starkt fokuserade på sin karriär. De mådde inte bra och skyllde detta på relationen. De 

bakomliggande skälen till otroheten angavs främst vara brist på kärlek, närhet, 

uppskattning, förståelse och samarbetsvilja i äktenskapet: 

  

Jag hade bara liksom mött en väldigt omtumlande förälskelse. Och jag hade 

ganska plötsligt fått klart för mig att jag hade en totalt död relation hemma. Jag 

hade verkligen inte sett det tidigare. Och vad gör man då? Alltså, jag sa ju bara 

det att vi har det så fruktansvärt dåligt, liksom. Jag känner mig helt död invärtes. 

 

I ett fjärde fall var ekonomiska problem i samband med arbetslöshet och konkurs den 

primära orsaken till separationsbeslutet även om relationsproblemen funnits tidigare. I 

den redan ansträngda relationen fanns inget utrymme för ytterligare påfrestningar. 

 

I ett femte fall ledde sjukdom, en allvarlig ryggskada, till att intervjupersonen blev 

deprimerad och tvungen att omvärdera och förändra sin livsstil i grunden. Han och 

hans partner utvecklades åt olika håll och partnern hade svårt att acceptera 

omställningen. 

 

Obalans i relationen med sned arbetsfördelning i hemmet, överbelastning och 

konflikter mellan makarna på grund av den andres karriärambitioner och 

arbetsnarkomani angavs som primär separationsorsak av resterande tre 

intervjupersoner. I samtliga fall var det kvinnor som tröttnat på obalansen. En av 

dessa intervjupersoner blev utbränd av allt ansvar och bröt upp från relationen för att 

ta hand om sig själv. En annan var besviken på att hennes man hade fallit in i en 

traditionell mansroll, särskilt sedan barnen anlänt: 
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Jag är bitter eller sur. Jag känner mig besviken på att jag hade en helt annan bild 

av hur det skulle vara. Hade jag gått in ett äktenskap med att… för att ha barn 

ska du sköta det själv, ska du ha hus ska du sköta det själv, då tror jag, då blir 

man ju inte besviken. Nu har jag blivit besviken så oändligt många gånger…  

 

Problem 
 

Det framkom att intervjupersonerna upplevt och upplevde en rad problem relaterade 

till separationen. Dessa var ibland en förlängning av de svårigheter som funnits redan 

under äktenskapet. Särskilt problem relaterade till partnern förstärktes ofta efter 

separationen på grund av låg toleransnivå och allmän ovilja att lösa de 

konfliktsituationer som uppstått.  

 

Identifierade problemteman redovisas nedan under rubrikerna interpersonella 

problem (barn, expartner, nya kärleksrelationer på ömse sidor, experter, religion, 

samhälle, släkt, vänner), materiella problem (arbete, boende, ekonomi, praktiska 

problem) samt personliga problem (egna reaktioner, hälsa, livsstil). 

 

Interpersonella problem 

Expartnerns beteende och reaktioner var källa till flest upplevda problem. Dennas 

agerande mot intervjupersonen och inte minst barnen hade mycket stor inverkan på 

välbefinnandet. Den part som blivit lämnad kämpade i flertalet fall aktivt mot 

uppbrottet. Skuldkänslor och allmänt blandade känslor inför uppbrottet ökade 

beslutsångesten hos initiativtagarna. Dessa dubbla känslor visade sig i plötsliga gester 

av omtanke och ömhet och ledde ibland till tillfälliga nytändningar i relationen som 

kunde väcka återföreningshopp hos den som blivit lämnad. Uppbrottet ledde för 

majoriteten av paren till att i vart fall den ena parten hade problem med att träffa eller 

ens kommunicera med den andra på ett naturligt och konfliktfritt sätt: 

 

Alltså, vi har inte kunnat prata med varandra alls. Det finns ingen kontakt. Hon 

har ringt mig två gånger tror jag under de här sex åren. Det är ett jätteproblem. 

Barnen mår inte alls bra. Jag gjorde några försök [till kontakt] i början, liksom, 

jag fick mest utskällningar. 

 

Många år efter separationen kunde en intervjuperson fortfarande känna tydligt 

negativa känslor och skadeglädje gentemot sin expartner. 

 

Relationen till barnen var också av central betydelse för alla intervjupersonerna, män 

som kvinnor. Resultatet visade en stark önskan att skydda barnen. Intervjupersonerna 

reagerade starkt på barnens ofta kraftfulla reaktioner och sörjde över den skada de 

ansåg sig ha tillfogat dem genom separationen. Någon oroade sig över att barnens 

attityd till relationer blivit mindre förbehållslös.  

 

Intervjupersonerna upplevde generellt att barnen sörjde att familjen hade splittrats. 

Barn som måste flytta var ledsna för det. Vissa barn blev deprimerade och 

passiviserade av föräldrarnas separation eller utvecklade ett udda beteende. Andra 

barn var enligt intervjupersonerna öppet eller dolt aggressiva eller avvisande, särskilt 
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mot den förälder som lämnat relationen. Särskilt en yngre pojke reagerade med ett 

utagerande beteende. Vissa barn kämpade för att återförena föräldrarna. Några yngre 

barn hade svårt att ta till sig att föräldrarna skulle skiljas. Tre manliga 

intervjupersoner och en kvinnlig intervjuperson som flyttat från hemmet upplevde att 

de fick sämre kontakt med barnen efter separationen och att umgänget med dem blev 

onaturligt och krystat. De gick miste om den vardagliga, nära kontakten med och 

informationen om barnen: 

 

Det här utanförskapet som jag har känt hela tiden då, att de har varit där borta 

hela familjen och jag har suttit ensam här. Alltså, det önskar jag ingen. Så ja, jag 

tycker det har varit så hemskt. Jag har känt mig så ensam. Och vissa perioder 

har jag känt gud, jag har ju inte ens en familj. Här har jag fött upp en sådan här 

stor, härlig, underbar familj och sedan… jaha, vart tog det vägen? När jag 

trodde att jag skulle börja skörda. 

 

Dessa intervjupersoner sörjde att barnen inte hörde av sig så ofta efter separationen. I 

något fall var kontakten dålig redan före separationen. I andra fortsatte barnen bara att 

leva sina liv som tidigare oberoende av att intervjupersonen inte längre fanns med i 

deras vardag. Barnen kunde också vara rädda för att göra den andre föräldern arg och 

därför undvika umgänge med intervjupersonen. Många av barnen ville inte prata med 

sina föräldrar om separationen och i synnerhet inte om expartnern och hans eller 

hennes nya relation. De värjde sig mot negativa omdömen om den andra föräldern och 

i ett fall gick det så långt att en son hotade med att inte vilja träffa intervjupersonen 

mer. Barnen drogs ibland in i kampen mellan de separerade makarna. Konflikterna 

vid en separation ledde till domstolstvist om vårdnaden om en femårig dotter. Sorgen 

över den skada han orsakat barnen genom uppbrottet fick en intervjuperson att i 

grunden ifrågasätta sitt beslut att bli pappa. 

 

Även om en ny egen kärleksrelation kunde ge kraft att lämna en redan dålig relation 

var separationsbeslutet ändå svårt att fatta. En intervjuperson förmådde inte tala med 

sin hustru och mådde så dåligt att han slutligen bröt samman. Nya kärleksrelationer 

komplicerades av parternas tidigare liv och erfarenheter.  

 

Alla intervjupersoner som var ensamstående efter separationen saknade glädjen, 

intimiteten och sexualiteten i en fast parrelation. Även om de i övrigt var nöjda med 

sina liv kunde de känna sig mycket ensamma. Många hade varit gifta länge och ville 

inte leva utan partner resten av sina liv. En intervjuperson menade att det hade blivit 

bättre balans i relationen till expartnern om hon också hade träffat en ny 

kärlekspartner. Flera intervjupersoner var dock missnöjda med utelivet och 

möjligheterna att träffa en ny partner. Det kunde kännas ovant och kränkande att 

exponera sig på dansställen eller på internet. Vissa intervjupersoner ansåg att utbudet 

var begränsat. Någon oroade sig för att vara för gammal och oattraktiv. Det kunde 

kännas obekvämt att framstå som något annat än en mor inför sina barn. Flertalet 

intervjupersoner visade sig ha prövat, eller i vart fall ha funderat på att pröva, 

internetdejting. Erfarenheterna var blandade. Vissa ansåg att standarden var låg. Även 

om de på sikt ville hitta en partner menade flera intervjupersoner att de ännu inte var 

redo för en ny fast kärleksrelation. 
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Expartnerns nya kärleksrelation väckte starka negativa känslor hos 

intervjupersonerna. Tankarna och fantasierna kring expartnerns nya relation gick ofta 

ut på att han eller hon var bättre på olika sätt. Det kunde allmänt sett vara svårt att 

förhålla sig till expartnerns nya kärleksrelation, särskilt i början. Situationen 

komplicerades ytterligare om vederbörande fanns i bekantskapskretsen. 

 

Den egna släkten, föräldrar och syskon, reagerade kraftigt på separationen. 

Expartnerns släkt tog oftast parti för henne eller honom. Ett alltför starkt och 

urskillningslöst ställningstagande mot expartnern kunde dock vara plågsamt. Liksom 

släkten kände vännerna sorg och saknad över det som gått förlorat när paret bröt upp. 

En del hoppades att de skulle återförenas. Vissa släktingar och vänner försökte finnas 

där som ett stöd medan andra höll sig borta, vilket gjorde intervjupersonerna besvikna 

och bittra även om de kunde förstå orsakerna och inte var förvånade. Flera 

intervjupersoner kände att de inte kunde prata med gemensamma vänner om 

relationsproblemen eller separationen. Delvis för att vännerna tyckte det var jobbigt, 

men även för att de saknade personlig erfarenhet och kunskap. Även om vännerna 

kunde lyssna och visa sympati kunde det ändå kännas tveeggat att berätta för mycket 

för dem.  

 

Umgängesformerna förändrades efter separationen. Flera intervjupersoner blev inte 

längre bjudna på parmiddagar: 

 

Man blir ju max bjuden på eftermiddagskaffe på en lördag. [...] Nej, det blir ju 

körigt det här med placeringen om jag kommer ensam. Nej, men alltså, det är 

trångsynt. Det bygger ju på tvåsamhet. 

 

Det var skillnad på attityden till ensamstående och frånskilda män och kvinnor, vilket 

irriterade en intervjuperson. Hon menade att de kvinnliga vännerna tyckte mer synd 

om och ansträngde sig mer för att hjälpa mannen efter separationen. Skvaller och 

förtal bakom intervjupersonernas ryggar, särskilt inom relativt slutna grupperingar 

som församlingar och liknande, förstärkte stigmatiseringen. Flera intervjupersoner 

kände ett stort behov av att hitta nya vänner och umgängesformer som kompensation 

för det förlorade familjelivet och/eller umgänget med den gamla vänkretsen. En 

intervjuperson menade dock att det svenska bruket att umgås i hemmet snarare än på 

lokal minskade möjligheterna att finna nya vänner efter separationen och förstärkte 

ensamheten när det gamla umgänget försvann. Det var lätt att förbli anonym, särskilt i 

storstäderna. 

 

Det svenska samhällets normer och attityder till relationer och separationer och till 

mäns och kvinnors generella roller och beteende hade överhuvudtaget stor betydelse 

för intervjupersonerna, särskilt som attityderna också fanns internaliserade i dem 

själva. Exempelvis menade vissa intervjupersoner att tvåsamhet fortfarande var 

normen i samhället och att skilsmässor betraktades som misslyckanden. Särskilt 

kvinnor var beroende av att ha en partner för att bli fullt accepterade och respekterade 

i samhällets ögon. De kvinnliga intervjupersonerna var mycket medvetna om detta.  
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Attityder kunde även ligga bakom samhällsingripanden. En intervjuperson menade att 

samhällets uppfattning att män är aggressiva och hormonstyrda hade drabbat honom i 

samband med en vårdnadstvist. Han kände sig dömd på förhand som man och djupt 

kränkt av hustruns beskyllningar och myndigheternas agerande: 

 

Jag kontaktade familjerätten för att initiera samtal med handläggaren tre gånger 

på telefonsvararen och han ringde aldrig tillbaka. Och hon kontaktade dem en 

gång och han svarade på studs. Så jag kom dit på hennes initiativ.  

 

I två fall innebar separationen en krock med den religiösa övertygelsen. Särskilt för en 

intervjuperson som konverterat till en annan religion medförde uppbrottet från hustrun 

en allvarlig existentiell kris eftersom det brutna religiösa trohetslöftet allvarligt 

skadade självbilden. 

 

Flertalet intervjupersoner sökte någon form av hjälp av experter före eller efter 

separationen. Endast i några enstaka fall vägrade den ena parten att gå i 

familjerådgivning. Flera kände att den parrådgivning som förekommit varit 

otillfredsställande. Enligt en intervjuperson vågade terapeuten inte borra tillräckligt 

djupt. Besöken hos familjerådgivningen kunde också kännas meningslösa om någon 

av parterna inte var ärlig med förutsättningarna eller inte ville samarbeta. En expartner 

tyckte inte att hon fick ut något av sittningarna för att rådgivaren tog 

intervjupersonens parti och pratade om fel saker. Inte heller individuell terapi behövde 

ge något. En intervjuperson slutade efter kort tid. Hon tyckte i och för sig att det var 

skönt att få prata av sig, men menade att det var ett stort minus att terapeuten saknade 

personlig erfarenhet av separationer. Hon trodde att mera riktad hjälp skulle ha varit 

mer effektiv. 

 

Att få vettig juridisk rådgivning i samband med bodelningen kunde också vara ett 

problem. Någon intervjuperson ansåg att juristen saknade tillräcklig kompetens. En 

annan menade att den gemensamma jurist som expartnern anlitat i och för sig skött 

sitt uppdrag, men inte ansträngt sig för att tillvarata hennes intressen. Ytterligare en 

tyckte att juristerna hade förvärrat situationen genom att bara se till sina respektive 

klienters intressen. Vissa ångrade de att de inte sökt hjälp. Dålig ekonomi och psykisk 

ohälsa hade hindrat en intervjuperson från att skaffa den juristhjälp hon hade behövt. 

 

Materiella problem 

För mycket arbete på relationens bekostnad var direkt eller indirekt en 

separationsorsak i sex av åtta fall. Tre kvinnor bröt upp ur relationen för att mannen 

prioriterade arbetet framför relationen och familjen, vilket omöjliggjorde en jämnare 

arbetsfördelning mellan makarna. För lite arbete kunde också bidra till 

relationsproblem. I ett fall var arbetslöshet i kombination med ekonomiska problem 

den utlösande faktorn vid separationen. Sådana extra bördor förstärkte känslan av 

misslyckande: 

 

Alltså, det är inte nog att man ska förklara då att man har separerat. Skulle man 

då säga också att man var arbetslös och inte hade jobb, så kan man säga att det 
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är ju tunga stenar att ha på ryggen att försöka rättfärdiga sig själv när man mer 

ser ut som en misslyckad människa.  

 

Frågan om boendet kunde bli komplicerad när alla inblandade skulle tillgodoses efter 

separationen. Direkt efter separationen bodde en intervjuperson omväxlande i en 

lånad lägenhet och med barnen i parets gemensamma bostad. Detta var både 

känslomässigt och praktiskt tungt. Det dubbla boendet medförde ökade kostnader. 

Intervjupersonens erfarenheter av boende varannan vecka i en gemensam bostad fick 

henne att inse att det måste var tufft för skilsmässobarn som lever så. Det kunde också 

medföra problem om den nya bostaden inte rymde alla barnen. Intervjupersonernas 

barn kände sig i flera fall svikna och utestängda när möjligheterna att bo hos den ena 

föräldern var begränsade. 

 

Separationen medförde att de ekonomiska förutsättningarna förändrades. Bodelningen 

var en källa till mycket konflikter och upprörda känslor i flera fall, särskilt när 

parterna inte kunde enas utan lät tvisten avgöras i domstol. Behandlingen kunde 

kännas förödmjukande och oförlåtlig. Traditionella könsroller medförde i några fall 

att kvinnan fick sämre ekonomiska förutsättningar och möjligheter efter separationen 

än sin expartner. De aktuella intervjupersonerna menade att de gjort en stor insats för 

familjen och därmed gjort det möjligt för mannen att göra karriär, men att de inte 

fått/skulle få utdelning för det i bodelningen och levnadsstandarden efter 

separationen: 

 

För sedan då när jag flyttade in här och hade min lön bara, så insåg jag att jag 

fick ju en helt annan levnadsstandard. Det blev jag också lite upprörd över. [...] 

För jag menar, som jag ser det så har jag stött honom i hans karriär genom att ta 

hand om barnen, så han har kunnat resa så här, så att han har kunnat få en sådan 

hög lön. [...] Men han ser det nog inte så. Han har aldrig tackat mig för det. 

 

De män som satsat på karriären, arbetat hårt och tjänat mycket mer pengar än sina 

kvinnor var heller inte alltid så motiverade att dela med sig av frukterna av sitt slit. 

Någon manlig intervjuperson upplevde att hans ekonomiska situation var osäker. 

Underhållet till barnen kunde vara tungt för ekonomin. En intervjuperson betalade 

underhåll för tre barn utan att knota, men måste någon gång låna pengar för att få ihop 

till utbetalningarna. 

 

Separationen innebar för de ensamstående att ansvaret för allt praktiskt arbete lades 

på dem, vilket kunde medföra problem. Flera intervjupersoner, särskilt de kvinnor 

som lämnat sina män på grund av obalans i relationen, sade sig dock ha hanterat 

flertalet hushållsgöromål själva redan före separationen. Det var bara när det gällde 

riktigt tunga uppgifter som de behövde hjälp. De män som inte hade en ny relation att 

dela uppgifterna med verkade oftare ta hjälp utifrån med sysslor de inte ville eller 

hann med att göra själva. 

 

Personliga problem 

Separationen innebar för alla intervjupersoner en personlig kris och de emotionella 

reaktionerna på uppbrottet var starka och många. I detta avseende var det ingen större 
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skillnad mellan män och kvinnor och inte heller mellan dem som brutit upp och dem 

som blivit lämnade. Sorg, särskilt över den skada de orsakat barnen, var en gemensam 

nämnare för alla intervjupersonerna. Initiativtagarna kände dock generellt mer skuld 

och ångest över konsekvenserna av sitt handlande, medan de övriga kände mer ilska 

och bitterhet över separationsbeslutet. 

 

Intervjupersonernas personliga fysiska, psykologiska och mentala problem var ofta 

direkt kopplade till separationen. Ohälsa under äktenskapet i form av utbrändhet och 

sjukdom medverkade i några fall till uppbrottet. Den personliga krisen i samband med 

separationen tog sig ibland mer allvarliga former och övergick efter omständigheterna 

i depression, panikreaktioner och existentiella kriser. Andra personliga reaktioner och 

beteenden hade mer att göra med intervjupersonens personlighet, livserfarenheter, 

värderingar och attityder, men hade ändå indirekt betydelse för effekterna av 

separationen. Några intervjupersoner hoppades fortfarande på återförening eller kände 

ambivalens inför sitt separationsbeslut. Alla intervjupersonerna gav uttryck för att 

äktenskapskrisen och separationen hade berört dem djupt och föranlett mycket ångest 

och självrannsakan. En intervjuperson drabbades av en existentiell kris då han blev 

förälskad och insåg att han inte längre kunde leva med den kvinna han med religiös 

tyngd lovat att älska resten av livet. Självbilden kunde få sig en allvarlig knäck då 

äktenskapet inte gick att rädda. Många intervjupersoner uppfattade separationen som 

ett personligt misslyckande. 

  

Separationen ledde till en förändrad livsstil och innebar en stor omställning för 

intervjupersonerna. Plötsligt klipptes alla band och intervjupersonerna måste börja om 

på nytt. Det kunde vara svårt att skapa nya rutiner och tufft att hitta en ny fungerande 

struktur för livet och återskapa tryggheten. En intervjuperson menade att den som inte 

hade gått igenom en separation kunde inte förstå hur det var. Det var svårt att förutse 

sina reaktioner och hur det skulle bli. Det blev inte alls som hon tänkt sig. Ensamheten 

efter separationen var ett återkommande tema bland intervjupersonerna, särskilt bland 

dem som tidigare haft en stor familj omkring sig och ännu inte hittat en ny partner. 

Närhet och sexualitet var andra bristvaror. De ensamstående intervjupersonerna, 

särskilt de som blivit lämnade, oroade sig för att inte kunna hitta en ny partner. 

Vilsenhet och rädsla inför vad framtiden skulle bära med sig var också ett vanligt 

tema bland intervjupersonerna. Otryggheten kunde leda till ett försämrat 

hälsobeteende. En intervjuperson började exempelvis röka igen efter separationen. 

 

Stöd 
 

Analysen av intervjumaterialet visar att intervjupersonerna både hade sökt och 

upplevde sig ha fått olika typer av stöd efter separationen. Detta yttre stöd i 

kombination med personliga stödfaktorer hjälpte dem att hantera problem i samband 

med och efter separationen. 

 

Liksom olika intervjupersoner upplevde olika typer och grader av problem beroende 

på livssituation, erfarenheter och personlighet behövde, sökte och fick de också olika 

typer av stöd. Vissa kände större behov av externt stöd än andra. Det fanns dock 

många gemensamma nämnare. 
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Identifierade stödteman redovisas nedan under följande huvudteman: interpersonellt 

stöd (barn, expartner, en ny kärleksrelation, religion, samhälle, 

samtalspartners/experter, släkt, vänner), materiellt stöd (arbete/studier, boende, 

dagbok, ekonomi, information, praktisk hjälp) och personliga stödfaktorer (acceptans, 

aktivering, en positiv attityd, förändringsvilja, en känsla av kontroll, perspektiv, 

processtänkande, en känsla av sammanhang och mening). 

 

Interpersonellt stöd 

Intervjupersonerna uttryckte stor tillfredsställelse när expartnern på olika sätt gick 

dem till mötes. En intervjuperson gladdes över att expartnern tog ett större ansvar för 

hemmet och barnen efter separationen, vilket avlastade henne och stärkte expartnern. 

För vissa intervjupersoner löste sig frågan om barnens boende på ett naturligt sätt utan 

bråk. När det gick att få till ett flexibelt samarbete kring barnen var detta positivt för 

båda parter. 

 

Barnens välbefinnande var centralt för alla intervjupersonerna. De tänkte mycket på 

sina barn och lade mycket möda på att försöka hjälpa dem genom svårigheterna i 

samband med skilsmässan. En intervjuperson menade att det för barnens skull var 

bättre att vara lycklig än att stanna i ett dåligt förhållande. Han och hans nya 

kärlekspartner hade funderat mycket och frågat många om råd. Han tyckte att de fattat 

så kloka beslut de kunde. En annan intervjuperson tog hjälp av sin utbildning och sitt 

yrke och pratade mycket med sina kolleger om bästa sättet att hjälpa dottern genom 

separationen. En tredje intervjuperson försökte ägna extra tid på kvällarna åt barnen 

för att hjälpa dem komma över traumat med separationen och bli lugnare. Ytterligare 

en intervjuperson fortsatte även långt efter separationen att skydda barnen mot negativ 

information om expartnern. När intervjupersonerna kände att de gjorde rätt och att det 

fungerade någorlunda tillfredsställande med barnen mådde de bättre själva. 

 

För de intervjupersoner som lämnat hemmet var det betydelsefullt att hålla 

regelbunden kontakt med barnen och visa att de fortfarande fanns där för dem. Även 

om barnen verkade ointresserade eller var direkt avogt inställda ville de inte ge upp 

utan fortsatte att hålla kontakten. Hoppet om försoning och en god relation till barnen 

på sikt fick en intervjuperson att fortsätta ringa minst en gång i veckan. Gemensamma 

resor var ett sätt för frånlevande intervjupersoner att umgås med och få kvalitetstid 

med barnen, i synnerhet när barnen blev äldre och hade många egna aktiviteter. En 

intervjuperson menade att det var viktigt att utnyttja den begränsade tid han fick 

tillsammans med barnen till att upprätthålla god kontakt och ha trevligt.  

 

Barnen kunde också vara och ge ett stöd. De kunde exempelvis kompensera lite för 

bristen på ömhet och närhet från en partner. En intervjuperson som nyligen separerat 

kände behov av att ha barnen omkring sig och mådde psykiskt dåligt de veckor de 

bodde hos sin pappa. För att motverka den starka saknaden försökte hon träffa dem då 

och då även under expartnerns veckor.  

 

Intervjupersonerna uppskattade också barnens lojalitet och uppbackning. Det kunde 

variera mellan barnen hur stödjande de var. I flera fall var döttrarna mer måna om 
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kontakten. Barnen kunde visa sin lojalitet genom att inte kräva något ekonomiskt stöd 

av den part som hade sämre ekonomi efter separationen. En annan intervjuperson var 

tacksam för barnens lojalitet och stöd även om hon oroade sig för att de inte vågade 

visa sin egen smärta av rädsla för att belasta henne ytterligare. 

 

Bland de intervjupersoner som var ensamstående efter separationen fanns en stark 

önskan att inleda en ny kärleksrelation. En intervjuperson kände förväntan inför 

framtiden. Att dejta på internet ansågs av flera vara ett konstruktivt sätt att hitta en ny 

partner. Över hälften av intervjupersonerna hade prövat internetdejting och det var 

bara en som inte ens hade surfat lite. Även om vissa inte kände sig redo att binda sig 

igen och kontakterna inte alltid var helt lyckade var det positivt att bryta isoleringen 

och aktivera sig. En intervjuperson hade mycket god erfarenhet. Han menade att han 

varken ville eller kunde träffa kvinnor på krogen längre och föredrog nätdejting 

eftersom nätet gav möjlighet till matchning och samtal på ”neutral mark”. Han hade 

inlett en relation med en kvinna som han hittat på detta sätt. 

 

En ny kärleksrelation kunde fungera som draghjälp och stöd då det gällde att lämna en 

dålig relation. Att finna en ny kärlekspartner var överhuvudtaget ett stort steg vidare 

och gav ny självkänsla och mycket trygghet, närhet och stöd. Hela attityden till livet 

förändrades. För en intervjuperson som ännu inte var mogen att fullt ut ta på sig 

ansvaret för ett nytt förhållande var det en fördel att den nya kärlekspartnern var gift. 

Hon kände att hon fick stöd och tillfälle att känna på de starka känslorna, vara kär, 

utan att egentligen behöva binda sig eller visa upp sina känslor offentligt. 

 

Släkten kunde i viss mån kompensera förlusten av partnerrelationen och den egna 

kärnfamiljen. En intervjuperson umgicks mycket med systerns familj efter 

separationen. Släkten kunde bidra med såväl kloka tankar som mentalt och praktiskt 

support eller i vart fall acceptera intervjupersonens val. Föräldrarna ställde oftast upp 

på sitt barns sida. En mamma skrev ett avskedsbrev till svärsonen där hon tackade för 

allt fint han gjort för dem under åren och sa att han inte längre var deras svärson och 

att de i fortsättningen inte ville ha något med honom att göra.  

 

Många intervjupersoner uttryckte att aktiviteter och umgänge med gamla och nya 

vänner gav glädje och stöd. Det var en stor tillgång att ha vänner att tala med, särskilt 

sådana som hade liknande erfarenheter och kunde fungera som bollplank. Nära vänner 

ställde upp och delade sorgen efter expartnerns separationsbeslut. En intervjuperson 

ansåg att de hjälpt honom att gå vidare i livet. Intervjupersonerna uppskattade när 

gamla vänner kunde hantera de nya förutsättningarna och upprätthålla vänskapen med 

både dem och expartnern. I ett fall tog alla vännerna starkt parti för intervjupersonen, 

vilket naturligtvis var en tillgång för henne även om det innebar problem för 

expartnern och hans nya flickvän. De gamla vännernas tystnad efter separationen 

behövde inte tolkas som avståndstagande. En intervjuperson menade att han som 

singel inte blev bjuden på fest så ofta därför att det var paren som bjöds och att 

vännerna ändå hade uppfört sig väl mot honom. Vännernas tystnad kunde också tolkas 

mer positivt som tillfällig osäkerhet inför situationen eller utmattning på grund av 

intervjupersonens klagande. Flera intervjupersoner ansåg att det låg på dem att sluta 

tycka synd om sig själva, vara aktiva och återuppta kontakterna med tidigare vänner.  
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Ofta var det inte de personer som intervjupersonerna hade förväntat sig som hörde av 

sig efter separationen. Oväntad omtanke från människor som intervjupersonen bara 

kände ytligt betydde mycket. Det kunde också kännas positivt att skaffa sig nya 

vänner i samma situation eller med liknande erfarenheter. En intervjuperson som 

tidigare brutit med sin egen släkt och i samband med separationen förlorat kontakten 

både med expartnerns familj och med umgänget i ett kyrkligt samfund hade glädje av 

sin förmåga att snabbt bygga upp nära relationer med andra människor. Internetsajter 

för singlar var ett sätt att göra nya bekantskaper. Det fanns också mera avlägset 

bekanta som skilt sig och sökte kontakt. Efterhand förnyades och utökades 

bekantskapskretsen: 

 

Jag var nog lite socialt trött på en del av vårt umgänge. Så det har varit väldigt 

givande att söka sig till lite andra cirklar och knyta an till sina gamla, en hel del 

gamla vänner och sådana kollegor som man trivdes väldigt bra med som man 

liksom aldrig har [odlat] eller som inte har odlats under senare år. 

 

Samhällets och omgivningens attityder till skilsmässa och skilda personer hade stor 

betydelse för intervjupersonerna. Förståelse underlättade livet efter separationen. En 

intervjuperson menade att han hade fått omgivningens bekräftelse på att separationen 

inte var ett misslyckande. En annan intervjuperson var nöjd med att det numera var 

respekterat att vara singel. Även praktiska insatser från samhällets sida var 

betydelsefulla och avlastande. En intervjuperson fick god hjälp av socialförvaltningen 

med sonens utagerande beteende. En annan intervjuperson hade en dotter som via 

skolan gick i gruppterapi för skilsmässobarn, vilket båda tyckte var utmärkt. 

 

Alla intervjupersonerna kände behov av att tala med och rådgöra med olika typer av 

samtalspartners och experter för att reda ut sin situation mentalt och praktiskt. Den 

avbrutna dialogen med expartnern skapade ett stort tomrum som behövde fyllas. Ett 

bra sätt att få perspektiv på situationen och hjälp med att ta vettiga beslut var att prata 

med kloka personer i den närmaste omgivningen. Det var vanligt att 

intervjupersonerna talade med nära vänner och släktingar och sökte sig till människor 

med liknande erfarenheter i livet.  

 

En del frågor var dock av så privat eller komplicerad karaktär att intervjupersonerna 

ville tala med någon utomstående neutral rådgivare. En expartner använde den 

tidigare familjerådgivaren som personlig coach och tyckte det gav mycket stöd. En 

intervjuperson använde sin psykoterapeut som coach i svåra situationer. I ett tredje 

fall hjälpte familjeterapeuten de före detta makarna att hitta en formaliserad lösning 

på problemet med intervjupersonens umgänge med sin yngsta dotter. 

 

Majoriteten av intervjupersonerna hade gått i individuell terapi vid något tillfälle 

under äktenskapskrisen eller efter separationen. Det var viktigt att få personlig kontakt 

med och förtroende för terapeuten. Terapin erbjöd både en möjlighet att prata med en 

neutral person om relationsproblemen och få utlopp för ångesten, särskilt innan någon 

visste vad som pågick i äktenskapet, och att komma tillrätta med personliga problem 

orsakade av den dåliga relationen. En intervjuperson förstod genom terapin att hans 
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reaktioner i samband med separationen var normala och sunda och att det var bra att 

bejaka känslorna. En annan intervjuperson tog vara på sin motivation att förändra och 

utveckla sig personligen genom att gå i psykoanalys flera gånger i veckan. En 

ytterligare möjlighet var att pröva metoder som akupunktur, naprapatbehandlingar och 

meditation. En intervjuperson hade utan framgång prövat antidepressiva mediciner 

och upplevde att dessa alternativa metoder bidrog till att ge henne kraft att bryta upp 

från relationen. 

 

För dem som var religiöst aktiva var det naturligt att prästen eller andra 

församlingsmedlemmar erbjöd samtalsstöd under krisen. En intervjuperson tyckte det 

var en styrka att alla i församlingen kände till relationsproblemen så att han slapp gå 

och hålla dem inom sig. 

 

Även andra typer av experthjälp, som juridisk rådgivning, kunde vara ett stöd i 

separationsprocessen. En intervjuperson som drogs in i en vårdnadstvist om den 

femåriga dottern fick god hjälp av sitt rättsliga ombud. 

 

Efter separationen skulle allt hushållsarbete och annat rutinarbete klaras av 

intervjupersonen ensam. Behoven varierade, men för att motverka stress var det 

viktigt att hitta kloka lösningar och ta emot praktisk hjälp i vardagen så att logistiken 

fungerade. Det kunde handla om att ordna städhjälp eller våga besvära sina vänner i 

krissituationer. 

 

Materiellt stöd 

Framgång med arbete eller studier och praktik kunde vara en skyddsfaktor i en 

turbulent situation. Sysselsättningen gav struktur och balans åt livet samt ordnad 

ekonomi, vilket räddade en intervjuperson från att sjunka ännu djupare i depression 

efter separationen. En anställning i samband med separationen gav en annan 

intervjuperson självförtroende och trygghet och fungerade som motvikt till 

misslyckandet med relationen. 

 

Flera intervjupersoner och expartners tog sin tillflykt till arbetet när relationen blev 

för problemfylld. När maken tog ett sabbatsår och var hemma på grund av utmattning 

tog exempelvis en intervjuperson chansen att arbeta mera. Hon förstod inte vännernas 

inställning att hon också skulle ta ledigt. Hon upplevde att hon länge stått tillbaka i 

karriären för mannens skull och menade att det inte var hon som mådde dåligt.  

 

Separationen kunde också ge frihet att fokusera helt på sitt jobb och slutföra sitt 

livsprojekt. En intervjuperson upplevde detta som mycket tillfredsställande och njöt 

av att fritt kunna disponera sin tid. 

 

Ett eget boende kunde vara värdefullt i en konfliktfylld situation. Att bo med barnen 

varannan vecka och ensam varannan vecka kunde ge oväntad frihet och egen tid. En 

intervjuperson med små barn uttryckte att det var som en spavistelse att få bo i ett trist 

källarrum och vara för sig själv. Det kunde också kännas välgörande att få bestämma 

över sitt boende helt själv, särskilt om frågan varit ett stort tvisteämne under 

äktenskapet och expartnerns önskemål och drömmar hade väckt ångest hos 
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intervjupersonen. En intervjuperson fann det avkopplande att nu få vistas i en miljö 

han gillade och skingra tankarna med något renoveringsprojekt. 

 

Ekonomiskt oberoende var en viktig förutsättning för ett bra liv som separerad. Det 

behövde inte bli bråk vid bodelningen. Det kunde ändå kännas tryggt att vidta 

försiktighetsåtgärder och gardera sig mot att bli lurad, särskilt som expartnerns svek i 

samband med otroheten hade gjort att en intervjuperson inte längre vågade lita helt på 

sin gamla bild av expartnern som en ärlig och hygglig person. Även om det varit 

mycket konflikter kring bodelningen var det viktigt att slutuppgörelsen kändes rättvis. 

En intervjuperson kände respekt för sin expartner för att hon respekterade ingånget 

avtal och inte ställde till bråk när intervjupersonen kort tid efter bodelningen fick 

utdelning för allt sitt tidigare arbete genom en ekonomiskt lönande affär. 

 

Ett sätt att få perspektiv på sin egen situation och råd och tips om olika sätt att hantera 

relationsproblemen var att skaffa sig information, att läsa böcker eller artiklar i media 

om sådana frågor. Program i radio och tv väckte också intresse bland 

intervjupersonerna. Sådan information hjälpte dem att förstå att de inte var ensamma i 

sin situation och att det fanns hopp om att de skulle må bättre i framtiden. 

 

Det kunde vara ett stöd att skriva ner sina känslor i en dagbok för att senare kunna gå 

tillbaka till sina anteckningar och läsa om sina tidigare känslor och upplevelser. Också 

att bara skriva av sig för stunden och sedan förstöra det som skrivits kunde kännas 

skönt och underlätta bearbetningen av starka känslor. 

 

Personliga stödfaktorer 

Intervjupersonerna använde olika strategier för att hantera krisen och dessa 

förändrades även över tid. De som valt att lämna relationen hade kommit mycket 

längre i bearbetningsprocessen.  

 

Även om återföreningshoppet inte kan betraktas som en egentlig stödfaktor förtjänar 

det att nämnas i detta sammanhang. Det lindrade ångesten för stunden och hindrade 

en lämnad intervjuperson från att tappa fotfästet i en mycket otrygg situation. Hon 

kämpade ursinnigt för en återförening och ville inte berätta för någon om 

relationsproblemen och makens otrohet för att hålla möjligheten till försoning öppen. 

Även om det fanns ett återföreningshopp kunde det ändå finnas en realistisk bild av de 

problem som en återförening skulle föra med sig. En intervjuperson tyckte fortfarande 

om sin expartner och var inte helt negativ till att återuppta relationen, men trodde inte 

att en återförening skulle vara möjlig förrän några år förflutit och både hunnit inse att 

alternativen inte var mer attraktiva. Och kanske inte ens då. 

 

Vid intervjutillfället hade flertalet intervjupersoner accepterat att relationen var över. 

När de slutade kämpa emot och accepterade situationen som den var kunde de börja 

skapa sig ett nytt liv utifrån det. Någon intervjuperson uttryckte det som att hon flyttat 

fokus mot framtiden. 

 

Insikten att separationen var en förändringsprocess som följer vissa mönster och att 

det skulle bli bättre så småningom var centrala teman i intervjuerna. Flera 
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intervjupersoner menade att detta processtänkande gjorde det lättare att stå ut med de 

svåra känslorna och inte låta depressionen ta överhanden. 

 

Intervjupersonernas upplevelse av och attityd till sin situation hade stor betydelse för 

den upplevda psykiska hälsan. En känsla av sammanhang och mening underlättade 

separationsprocessen. Den egna övertygelsen att separationsbeslutet var riktigt och 

skulle leda till ett bättre liv hjälpte flera intervjupersoner som själva lämnat relationen 

att klara skuldkänslorna och påfrestningarna. En av dem menade att hon hellre var 

lycklig och harmonisk ensam än levde i en relation som inte var bra. En annan 

intervjuperson hade känt sig så känslomässigt avtrubbad i relationen att det oavsett 

konsekvenserna var bättre att separera än att stanna i relationen: 

 

Alltså, jag är villig att ta risken att bli helt ensam. Barnen kommer säkert att 

överge mig. [Nya kärleksrelationen] kommer säkert att överge mig. [Hustrun], 

det är totalt kört, hon kommer hata mig hela livet, men jag tar den risken. För 

det är bättre än att fortsätta nu, som jag nu ser det liksom. Så illa var det. 

 

När intervjupersonerna kunde tro på sin förmåga att styra sitt liv och klara sig och 

upplevde en känsla av kontroll mitt i kaoset mådde de mycket bättre. En 

intervjuperson tyckte att hon efterhand hade mognat och blivit starkare. Hon litade på 

att allt skulle ordna sig och kände en stark glädje över detta. Även ensamheten efter 

separationen kunde vändas till något positivt. Det var skönt att vara oberoende och få 

disponera sin tid själv. Ansvarstagande bidrog till känslan av kontroll. Flera manliga 

intervjupersoner menade att ingen utomstående hade kunnat hjälpa dem genom 

separationsprocessen. En ansåg att han måste komma tillrätta med sin känsla av 

misslyckande själv. En annan menade att han inte hade velat ha något externt stöd 

eftersom han kände att det var viktigt att han tog sig igenom krisen på egen hand. Han 

ville fundera på vad han faktiskt ville och fatta egna beslut. Om han gjorde några 

misstag hade han i alla fall gjort dem själv. 

 

En allmänt positiv attityd till livet och en vägran att ge upp var till stor hjälp då det 

gällde att ta sig igenom en separationskris. För en intervjuperson bidrog en allmän 

känsla av att trots allt ha mycket tur med det han företog sig till att balansera 

svårigheterna i samband med en vårdnadstvist. 

 

Andras relationsproblem och tidigare chockupplevelser satte separationskrisen i 

perspektiv och gav rimligare proportioner åt den. En intervjuperson hade blivit vittne 

till ett självmord och menade att han då verkligen hade behövt kristerapi men nu inte 

kände det behovet. Tiden och personlig utveckling gav också distans till separationen 

och kunde ha en läkande effekt på negativa känslor gentemot expartnern. Så 

småningom kunde en intervjuperson se på expartnerns tidigare beteende med andra, 

mera förstående, ögon och inse att han kanske menat väl, fast det blev fel. 

 

Aktivering hade en positiv inverkan på återhämtningen. Att aktivera sig socialt hjälpte 

till att bygga upp ett nytt liv och bryta ensamheten. Att odla sina intressen kunde 

också ge förströelse och glädje. Kulturella aktiviteter hade en positiv inverkan på en 

intervjupersons välbefinnande.  
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Ett annat sätt att klara alla påfrestningar i samband med separationen var att ta hand 

om sin hälsa och aktivera sig fysiskt. Ett hälsoorienterat beteende med sport och 

träning var en god moderator. En intervjuperson sa att träningen hade gjort att hon 

mentalt och fysiskt hade klarat mycket mer än vad hon trodde. Flera kvinnliga 

intervjupersoner sa att de försökte kompensera bristen på fysisk närhet med massage. 

Att bryta destruktiva beteenden och hitta nya rutiner upplevdes också som nödvändigt 

för att må bra, även om det var viktigt att inse att det är svårt att bryta mönster och att 

alla förändringar tar tid. Det var enligt en intervjuperson betydelsefullt att sätta tydliga 

gränser gentemot omgivningen för vad hon orkade med i den nya situationen. 

 

Så småningom upplevde flera intervjupersoner ett förändringsbehov. De fick lust att 

förändra livet och göra nya saker. Processen tog olika lång tid för olika 

intervjupersoner. Ett tydligt tecken på denna nyorientering var viljan att hitta en ny 

livspartner. En intervjuperson var ännu inte säker på vad hon ville: 

 

För det är ju någonting som jag inte är riktigt harmonisk med. Jag skulle vilja 

göra något nytt på något sätt. Jag umgås ju, jag lever precis likadant som förr 

utom att han inte är här. [...] De säger att efter en skilsmässa, när det vänder 

liksom, så kommer man ut som en ny människa. Jag vet inte om jag har gjort 

det. 

 

Önskat stöd 
 

Intervjupersonerna kom med en mängd förslag på stöd de hade önskat sig i samband 

med relationskrisen och separationen. Nedan redovisas önskat stöd under följande 

huvudteman med underteman: önskat interpersonellt stödbehov (experter, en ny 

kärleksrelation, nätverk, samhälle och släkt) och önskat materiellt stödbehov 

(information).  

 

Det fanns saker intervjupersonerna hade velat göra annorlunda om omständigheterna 

hade tillåtit det. En intervjuperson trodde exempelvis att det hade blivit bättre för alla 

parter om han hade fått vara ensam något år efter separationen istället för att gå rakt in 

i ett nytt förhållande. Då hade han fått tid att först bearbeta sin personliga kris och 

hitta sig själv på egen hand. 

 

Önskat interpersonellt stöd 

En ny kärleksrelation skulle skapa balans mellan de före detta makarna om bara den 

ena hade en ny partner. Flera intervjupersoner menade att en ny kärlekspartner, 

förutom närhet och beröring, skulle ge dem den självkänsla och livsglädje de saknade: 

 

Man blir så himla glad när man är lite småförälskad. Ja, det är spännande och 

pirrigt och man blir kreativ på ett helt annat vis och så där. Livskraft… och den 

biten, det känner jag att den injektionen skulle jag vilja ha. 

 

En intervjuperson önskade sig mer exponering mot singlar, gärna på privata fester där 

umgänget var mer avspänt och naturligt och gav en chans att lära känna varandra och 
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prata. Han saknade också något ställe dit han kunde gå med sina singelkompisar. En 

annan intervjuperson önskade sig ett allmänt mera öppet och socialt tillgängligt 

samhälle, särskilt i storstäderna. De svenska umgängesvanorna kunde göra det svårt 

att bryta isoleringen och träffa andra i samma situation. 

 

Ett bra alternativ kunde vara ett forum eller nätverk, gärna med personer av samma 

kön, menade flera intervjupersoner. Det var viktigt att nätverket innehöll personer 

som intervjupersonen kände sig bekväm med. Dessa kunde bidra med gemenskap, 

sina erfarenheter av separation, tips och allmänt stöd. En intervjuperson menade att 

det var viktigt att få identifiera sig med någon, medan en annan betonade att nätverket 

inte fick bli alltför problemfokuserat. En näraliggande tanke var att utbyta tjänster och 

fungera som kompisteam med någon annan ensamstående förälder. En 

småbarnsmamma önskade sig en singelpappa, men det var viktigt att relationen höll 

sig på kompisplanet. 

 

En annan effekt av att leva i dagens Sverige var att föräldrar och syskon ofta bodde 

alltför långt borta för att kunna erbjuda något umgänge och stöd i vardagen. Flera 

intervjupersoner hade velat ha mer och närmare kontakt med släkten i samband med 

separationen.  

 

Saknaden efter de nära samtalen med expartnern var stor bland intervjupersonerna. 

Det var många och stora beslut som skulle fattas hela tiden. Det fanns ett uttalat behov 

av experthjälp bland intervjupersonerna. Flertalet efterlyste en neutral samtalspartner, 

gärna med personlig erfarenhet av separation, som de kunde bolla olika problem med. 

Det var ofta svårt att prata med vänner eftersom det handlade om frågor av så privat 

karaktär. Flera ansåg också att en sådan stödperson kunde vara ett bättre alternativ än 

en terapeut med liten erfarenhet och kunskap om problembilden efter skilsmässa. 

Särskilt om problemen inte egentligen var av psykisk natur.  

 

Flera intervjupersoner tyckte att par- och familjerådgivningen kunnat vara betydligt 

bättre. Det gällde både offentlig och privat rådgivning. En intervjuperson påstod att 

han aldrig kommit ut från ett sådant möte med en känsla av förändring. Han hade 

önskat att terapeuterna var mycket mer provocerande för att hjälpa honom och hans 

expartner att gå djupare än de själva kunde. Flera intervjupersoner önskade sig också 

bättre rådgivning och stöd beträffande barnen.  

 

Flera intervjupersoner ångrade att de inte sökt juridisk rådgivning i tid eller kände av 

olika skäl att de saknat bra rådgivning i samband med bodelningen. Det kunde bero på 

att hjälpen inte var tillräckligt kvalificerad eller att det var svårt att veta vart man 

skulle vända sig. Det kunde också ha ekonomiska orsaker. En intervjuperson menade 

att många konflikter mellan de före detta makarna hade kunnat undvikas om de på ett 

tidigt stadium fått hjälp av en jurist att lägga fast förutsättningarna för bodelningen 

och umgänget med barnen. En annan intervjuperson sa att hon inte haft råd att skaffa 

egen advokat och menade att den jurist exmaken anlitat inte tillvaratagit hennes 

intressen på ett optimalt sätt. Hon hade velat få en ”remiss” till ett eget ombud. 
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Ett mera aktivt samhällsstöd i samband med separationer vore önskvärt menade en 

intervjuperson. Han var kritisk till att samhället inte satsar mer på förebyggande 

utbildning för par och föräldrar såväl under äktenskapet som vid skilsmässa. 

Intervjupersonen tyckte generellt att det var svårt att få hjälp hos kommunerna och att 

de insatser som gjordes var för spridda och kom för sent. Han menade att det stora 

antalet separationer ger problem som får konsekvenser för samhället som helhet och 

att fler förebyggande åtgärder skulle spara enorma resurser i längden. Det borde 

därför ligga i myndigheternas intresse att erbjuda information och stöd till separerande 

par för att göra övergången så smidig som möjligt. 

 

Önskat materiellt stöd 

Flera intervjupersoner ansåg att de saknat bra information om olika aspekter av 

separationen i litteratur och media. En intervjuperson saknade en skilsmässohandbok 

som beskrev vilka känslor hon kunde förvänta sig och gav tips om vad hon kunde 

göra för att underlätta processen. Myndigheterna kunde bli bättre på att upplysa tyckte 

en annan intervjuperson som exempelvis saknat information om olika rättsliga 

förfaranden. Kurser till rimlig kostnad efterfrågades också. 

 

 

Diskussion 
 

Syftet med denna kvalitativa studie var att beskriva vilka problem som enskilda 

individer kan uppleva vid skilsmässa i dagens Sverige samt vilka typer av stöd de 

upplever att de har och saknar i denna situation. Resultatet av undersökningen ställdes 

mot existerande teoretiska begrepp och överensstämmer i många avseenden med 

tidigare forskning. 

 

Resultatet ger stöd för att en skilsmässa innebär en kris med ett cirkulärt – eller 

kanske snarare ett spiralformat – förlopp, där inslagen av negativa känslor 

återkommer under lång tid med allt längre intervall. Skilsmässorelaterade problem av 

olika dignitet uppstår fortlöpande för intervjupersonerna under den pågående 

skilsmässokrisen och även långt efter separationen kan sådana problem väcka starka 

negativa reaktioner. Den bild av upplevda problem och stöd i samband med 

separationen som framträder i undersökningen stämmer också väl med Amatos (2000) 

teori att skilsmässan är en anpassningsprocess som påverkas av olika stressorer och 

skyddsfaktorer. De första negativa effekterna av den förestående separationen 

uppträder långt i förväg och intervjupersonerna och deras partner har kommit olika 

långt i sin krisbearbetning vid uppbrottet beroende på vem som är initiativtagare.  

 

När det gäller skilsmässoorsakerna visar analysen att intervjupersonerna noga 

övervägt fördelarna och nackdelarna med relationen och separationen i enlighet med 

Levingers (1965) skilsmässoteori, vilken gör gällande att relationer styrs av de tre 

interrelaterade baskomponenterna attraktion, hinder och alternativ. Barn, ekonomi, 

religiös övertygelse, ensamhet och social stigmatisering är exempel på argument som 

framförs både mot skilsmässan och som negativa konsekvenser av den. Flera 

intervjupersoner betonar också att de varit noga med att inte låta någon annan påverka 

deras beslut i skilsmässofrågan, vilket är i linje med att förhållandet mellan de tre 
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baskomponenterna inte kan bestämmas objektivt utan beror på individens subjektiva 

bedömning av relationens värde.  

 

Resultatet visar att en distansering i relationen, det vill säga en försämring av 

kvaliteten i äktenskapet, är det första tecknet på den förestående separationen. Enligt 

hälften av intervjupersonerna orsakades skilsmässan av partnerns brister i form av 

arbetsnarkomani eller sjukdom. Tre skyller på en ny kärleksrelation. Resultatet 

avviker i viss mån från tidigare forskning som funnit att otrohet är den i särklass 

vanligaste förklaringen till att par separerar (Amato & Previti, 2003). Det är tänkbart 

att den ökade individualiseringen och jämställdheten mellan könen i Sverige minskat 

toleransen för partnerns brister och lett till att detta blivit en vanligare 

skilsmässoorsak. Det är också möjligt att synen på otrohet som giltig officiell 

skilsmässoorsak skiljer sig mellan Sverige och andra kulturer. Endast i ett fall är 

skilsmässan relaterad till socioekonomisk ställning, nämligen dålig ekonomi och 

konkurs, vilket överensstämmer med att denna länk är svagare i Sverige än i andra 

länder (Gähler, Hong & Bernhardt, 2009). Resultatet ger också stöd för att goda 

erfarenheter av föräldrarnas skilsmässa ökar skilsmässorisken genom att bidra till 

lägre äktenskaplig toleransnivå och en mer positiv attityd till skilsmässa.  

 

Problem i samband med skilsmässan 

Flertalet intervjupersoner ger uttryck för att de haft svårt att kommunicera på ett 

neutralt sätt med sin expartner efter uppbrottet. De som upplever skilsmässan som ett 

svek och/eller har ständiga konflikter med sin expartner ägnar enligt resultatet mycket 

kraft åt att hantera och bearbeta dessa upplevelser och känslor, som fortsätter att 

inverka negativt på välbefinnandet under lång tid. Resultaten överensstämmer med 

tidigare forskningsrön att skilda personer med svårigheter att frigöra sig 

känslomässigt från sin expartner har problem med att gå vidare (Masheter, 1991; 

Sbarra & Emery, 2005; Tschann, Johnson & Wallerstein, 1989). Problemnivåerna vid 

skilsmässan korrelerar negativt med välbefinnandet och anpassningen (DeGarmo & 

Kitson, 1996; Lorenz et al., 1997; Miller, Smerglia, Gaudet & Kitson, 1998; 

O’Connor et al., 1998). Ständiga konflikter hindrar frigörelsen (Bursik, 1991; 

Ehrenberg, 1996). Av undersökningsmaterialet framgår också att initiativtagarnas 

skuldkänslor och ambivalens inför separationsbeslutet ökar ångesten och ibland leder 

till ett inkonsekvent beteende gentemot expartnern, med oväntade episoder av 

omtanke och värme som väcker hopp om återförening hos den senare. Ambivalenta 

känslor komplicerar och förlänger också anpassningsprocessen (Berman, 1998). 

 

Bland de kvinnliga intervjupersonerna i denna studie kan urskiljas ett samband mellan 

ålder och benägenhet att tolerera (vad kvinnan uppfattar som) oacceptabelt beteende 

från mannens sida. Den yngsta kvinnliga intervjupersonen har lämnat sin man för att 

hon inte är beredd att stå ut med hans uppförande, medan flera av de äldre kvinnorna 

har stått ut med väsentligt värre obalans och ändå varit beredda att stanna kvar i 

relationen. Enligt Clarke-Stewart och Brentano (2006) har olika generationer och 

åldersgrupper olika förutsättningar att anpassa sig efter separationen. För amerikanska 

kvinnor verkar anpassningen efter separationen gå lättast mellan trettio och fyrtio års 

ålder (Wallerstein, 1986, refererat i Clarke-Stewart & Brentano, 2006). Kvinnorna i 

denna ålder var gladare, mindre ensamma, mer ekonomiskt trygga och psykiskt 
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stärkta än äldre kvinnor som hade en tendens att sakna adekvat inkomst och ett fast 

kärleksförhållande. För självständiga kvinnor med god självkänsla är sannolikt 

hindren mot en separation enligt Levingers (1965) skilsmässoteori generellt färre och 

de tänkbara alternativen till partnern fler. Enligt Amatos (2000) 

anpassningsperspektiv underlättas anpassningsprocessen för dessa kvinnor på 

motsvarande sätt av fler skyddsfaktorer och färre stressorer. 

 

Alla intervjupersoner har enligt resultatet någorlunda regelbunden kontakt med sina 

barn, men barnens mamma bär oftast huvudansvaret för deras omvårdnad. Detta är i 

linje med svensk statistik som visar att skilda föräldrar visserligen normalt har 

gemensam vårdnad om sina barn, men att barnen ändå oftast bor hos sin mamma 

(SCB, 2005; 2006). Av de kvinnor i studien som har minderåriga barn är det bara en 

som inte har barnen boende hos sig, medan endast en av männen tar lika stort ansvar 

för sitt barn som sin expartner. Forskningen visar också att ensamstående kvinnor drar 

ett tyngre lass med barnen och kan känna sig överbelastade och låsta (Gähler, 2006; 

Hetherington, 1993; Hetherington & Kelly, 2002). Flera kvinnliga intervjupersoner 

talar dock om att överbelastningen och obalansen mellan könen funnits redan under 

äktenskapet och i vissa fall orsakat skilsmässan, vilket tyder på att 

ansvarsfördelningen efter separationen är en logisk fortsättning på den tidigare 

situationen. Arrangemang med boende med barnen varannan vecka förekommer 

också i ett fall med en yngre intervjuperson, vilket ungefärligt stämmer med att drygt 

en femtedel av svenska barn med separerade föräldrar bor växelvis hos mamma och 

pappa (SCB, 2005; 2006).  

 

Två manliga intervjupersoner har fått kämpa mot expartner och/eller myndigheter för 

rätten att träffa och ta hand om sina barn och har med ansträngning lyckats uppnå ett 

reglerat umgänge med dem. Ytterligare tre intervjupersoner har begränsad kontakt 

med sina barn, men framhåller att detta inte enbart beror på dem utan också grundar 

sig på motstånd eller ointresse från barnens sida. Alla sörjer den ofrivilliga 

kontaktbristen, känner sig utanför och hoppas att situationen ska förbättras när barnen 

blir vuxna. Detta stämmer relativt väl med statistiken att närmare hälften av svenska 

barn till separerade föräldrar mer sällan än varannan vecka eller aldrig träffar den 

frånlevande föräldern (SCB, 2005). Pappor som inte har vårdnaden om sina barn 

känner sig utanför och oviktiga enligt en rad studier (Lehr & MacMillan, 2001; Leite 

& McKenry, 2003). Resultatet är också i linje med amerikanska studier som visat att 

föräldrar, särskilt män, som inte har vårdnaden om barnen eller barnen boende hos sig 

ofta har begränsad kontakt med dem direkt efter separationen och att kontakten 

minskar ytterligare över tid (Amato & Gilbreth, 1999; Hetherington & Kelly, 2002; 

Stephens, 1996). Med hänsyn till detta och att resultatet antyder att bristen på kontakt 

i stor utsträckning beror på bakomliggande osämja mellan föräldrarna och/eller 

mellan förälder och barn och dessutom berör ett mycket stort antal svenska barn finns 

det all anledning att på ett tidigt stadium verka för ett regelbundet umgänge genom att 

– där så är möjligt och lämpligt – hjälpa familjemedlemmarna tillrätta så att 

konflikterna kan lösas, eller i vart fall begränsas, snarast möjligt efter separationen. 

 

Även om samtliga ensamstående intervjupersoner enligt resultatet längtar efter en ny 

kärleksrelation känner sig vissa ännu inte redo att träffa någon. Detta kan ha sin grund 
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i att det tar två till tre år att anpassa sig efter en skilsmässa (Hetherington, 2003; 

Wallerstein, 1985) och att stressnivåerna först efter fyra år har sjunkit till nivåerna 

före separationen (Booth & Amato, 1991; Lorenz et al., 1997). Flera intervjupersoner 

är också missnöjda med utelivet och möjligheterna att träffa en ny partner. Bara en 

kvinna – men flera män – bland intervjupersonerna har inlett en ny kärleksrelation, 

vilket är i linje med forskningsresultatet att kvinnor inte inleder nya relationer lika 

snabbt och ofta som män (Cherlin, 1992). Denna skillnad kan bland annat bero på att 

kvinnor tar större ansvar för barnen efter separationen (Gähler, 2006), vilket leder till 

att de ofta känner sig överbelastade och låsta (Hetherington, 1993; Hetherington & 

Kelly, 2002). Ett annat skäl kan vara att män har större möjligheter att träffa en ny 

kärleksrelation eftersom de ofta har bredare sociala nätverk (Gerstel, 1987; 1988) och 

bekantskapskretsen är bättre på att stödja skilda män än kvinnor (Hetherington & 

Kelly, 2002). 

 

Det är uppenbart att expartnerns nya kärleksrelation väcker upprörda känslor hos 

intervjupersonerna och att otrohet sätter djupa spår som tar lång tid att bearbeta. 

Svårigheterna att anpassa sig är enligt forskningen störst när skälet till skilsmässan är 

otrohet, särskilt om den andra maken bär skulden (Amato & Previti, 2003, Kitson & 

Holmes, 1992).  

 

Av resultatet framgår att expartnerns släkt för det mesta tar parti för expartnern och att 

kontakten minskar, ofta till intervjupersonernas – och även släktens – sorg, vilket 

överensstämmer med forskningen (Serovich, Price & Chapman, 1991). Flera 

intervjupersoner störs av att gamla vänner försvunnit. Vännerna tycks vara osäkra på 

hur de ska inkorporera dem i umgänget efter skilsmässan. Detta är i linje med 

forskningen som visar att skilda personer ofta känner sig uteslutna av sina tidigare 

vänner (Gerstel, 1987; Simons, Johnson & Lorenz, 1996) och att dessa försvinner, 

särskilt när vänskapen uppstått under äktenskapet (McKenry & Price, 1991). Även 

intervjupersonernas känslor av ensamhet och isolering och försök att skaffa sig nya 

vänner i samma situation eller att ta upp kontakten med gamla vänner 

överensstämmer med tidigare forskningsresultat (Kitson & Holmes, 1992). 

 

Flera kvinnliga intervjupersoner beklagar sig över mäns och kvinnors olika sociala 

förutsättningar i samhället. De har tydligt upplevt att de inte blir bjudna på 

tillställningar och att de som kvinnor betraktas som potentiella hot mot vännernas 

relationer. Hetherington och Kelly (2002) bekräftar att det finns en könsskillnad i 

behandlingen av skilda vänner och att ensamstående män till skillnad från kvinnor ses 

som en tillgång på fester. Detta kan delvis bero på att det ofta är kvinnorna som styr 

den sociala agendan i parrelationer och att de vill undvika konkurrens från 

ensamstående kvinnor. 

 

Av resultatet framgår att en intervjuperson som konverterat till en annan religion 

drabbas av en djup existentiell kris på grund av det brutna äktenskapslöftet och att 

hans religiösa expartner i sin tur vägrar att acceptera skilsmässan och efter lång tid 

fortfarande har allvarliga personliga problem. Detta överensstämmer med tidigare 

forskning att en allmänt negativ attityd till skilsmässa, exempelvis på grund av 

religiös övertygelse, motverkar anpassningen (Kitson & Holmes, 1992).  
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Intervjupersonernas inställning till effekten av experthjälp i form av terapi verkar 

liksom tidigare forskningsresultat vara blandade (Clarke-Stewart & Brentano, 2006). 

Resultatet visar att terapeutens personliga erfarenhet av liknande situationer och 

förmåga att utmana den som söker terapi är faktorer som har avgörande betydelse för 

om terapin ska upplevas som meningsfull. Flera intervjupersoner beklagar sig också 

över att den juridiska rådgivningen i samband med bodelningen varit otillräcklig eller 

otillfredsställande. Enligt Thabes (1997, refererat i Clarke-Stewart & Brentano, 2006) 

är dålig juridisk representation i samband med skilsmässan förknippat med senare 

depression.  

 

En intervjuperson med yngre barn har ökat sin arbetstid i samband med separationen, 

vilket överensstämmer med forskningsresultatet att nyskilda kvinnor ofta börjar 

yrkesarbeta eller går upp i arbetstid för att öka sina inkomster (Norton & Glick, 1986). 

Resultatet visar att dålig ekonomi orsakad av arbetslöshet och/eller sjukdom ökar den 

psykiska belastningen och försvårar omställningen. Flera kvinnliga intervjupersoner 

menar att de ekonomiskt gått som förlorare ur skilsmässan. De har valt att satsa främst 

på familjen och har på så sätt gett sina män möjlighet till både familj och karriär. 

Sådan markservice räknas dock inte vid skilsmässan. Eftersom de hamnat på 

efterkälken i karriären är deras möjligheter att tjäna pengar mer begränsade och deras 

ekonomiska situation mer utsatt, vilket är i linje med att ensamstående kvinnor med 

barn har sämre ekonomiska förutsättningar än män (Bernhardt, Gähler & 

Goldscheider, 2005; Bianchi, Subaiya & Kahn, 1999; Hetherington & Kelly, 2002). 

Ingen av männen i undersökningen gör gällande att skilsmässan i sig skulle haft någon 

större negativ effekt på deras ekonomi. En av dem påpekar dock att han vid något 

tillfälle varit tvungen att låna pengar för att betala underhållet till sina barn vilket 

tyder på en ekonomiskt pressad situation. Mäns ekonomi påverkas enligt amerikansk 

forskning närmast positivt av skilsmässan, främst beroende på ett minskat 

försörjningsansvar (Bianchi, Subaiya & Kahn, 1999; Smock, 1994), men det är 

möjligt att dessa effekter är mindre i Sverige, exempelvis på grund av annan social- 

och familjepolitik och andra könsrollsmönster. Det är också möjligt att det är mer 

stigmatiserande för en man att ha dålig ekonomi och att de manliga 

intervjupersonerna därför undviker detta ämne. 

 

Flera intervjupersoner kommenterar att den totala arbetsbelastningen ökat efter 

separationen på grund av att allt hushållsrelaterat och privatekonomiskt arbete ska 

utföras av dem själva. Detta är i linje med tidigare forskning som visat att särskilt 

ensamstående föräldrar har svårigheter att kombinera ansvaret för hem och barn med 

arbete och ekonomi (Hetherington, 1993; Hetherington & Kelly, 2002). Några 

kvinnliga undersökningsdeltagare har även tidigare skött de flesta sysslorna i hemmet 

så skilsmässan innebär ingen större förändring i detta avseende, men då de går upp i 

arbetstid ökar ändå den totala arbetsinsatsen. Resultatet tyder på att män oftare än 

kvinnor köper tjänster som städning och matlagning för att avlasta sig och kunna 

fokusera på sitt arbete. Detta kan bero på kvinnornas sämre ekonomi även om det 

numera är mer ekonomiskt fördelaktigt med hushållsnära tjänster i Sverige, men kan 

också ha med traditionella könsroller att göra. Det är inte osannolikt att ensamstående 
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mammor skulle känna sig mindre överbelastade, låsta och bittra (Hetherington, 1993; 

Hetherington & Kelly, 2002) om det var mer accepterat att skaffa hjälp i vardagen.  

 

Vad beträffar personliga reaktioner visar resultatet att separationen har berört 

samtliga intervjupersoner djupt. De som tagit initiativet till skilsmässan är visserligen 

hjälpta av en känsla av kontroll, sammanhang och mening, men har å andra sidan i 

större utsträckning drabbats av skuldkänslor och ångest över sitt beslut. De flesta 

upplever skilsmässan som ett misslyckande. Förändringen innebär en omställning i 

grunden och det är svårt och tar tid att hitta nya fungerande strukturer. Sorgen, 

vilsenheten och rädslan inför den nya situationen yttrar sig som depression, 

existentiella kriser och panikreaktioner. Intervjupersonerna är också i olika stark 

psykisk affekt beroende på hur lång tid som förflutit sedan separationen. De som 

nyligen separerat är helt uppfyllda av sina omtumlande upplevelser, medan de övriga 

hunnit få distans och är mer balanserade. Ett stort antal studier, däribland flera 

longitudinella rapporter, har slagit fast att skilsmässa ger psykiska problem. Dessa 

ökar redan före skilsmässan, stiger kraftigt direkt efter separationen för att därefter 

sjunka under de följande åren (Hope, Rodgers & Power, 1999; Johnson & Wu, 2002; 

Lorenz et al., 1997; Mastekaasa, 1994b; Rodgers, Power & Hope, 1997). Resultatet 

visar också att tre av intervjupersonerna fortfarande hoppas på återförening eller 

känner ambivalens inför sitt separationsinitiativ, vilket är ett hinder för 

framåttänkande och nyorientering. Två av dessa har nyligen separerat och ännu inte 

kommit så långt i sin krisbearbetning, men en fortsatt vägran att acceptera skilsmässan 

och gå vidare i livet kan ge långsiktiga psykiska problem (Sbarra & Emery, 2005). 

 

Det är oklart om de skillnader i psykiska reaktioner som framgår av undersökningen 

är relaterade till könstillhörighet. Enligt Gähler (2006) har forskningen hittills gett 

långt ifrån entydiga resultat beträffande könets betydelse för anpassningen, vilket kan 

bero på att psykisk ohälsa yttrar sig olika hos män och kvinnor (Simon, 2002) och att 

könsroller är kulturellt betingade och förändras över tid. Resultatet visar snarare att 

stressreaktionernas timing och styrka primärt hänger samman med initiativtagande, 

personlighet och attityd till skilsmässan. Vad beträffar initiativtagandet fördelar det 

sig ungefär jämt mellan könen i denna studie, vilket motsäger att kvinnor oftare tar 

initiativ till skilsmässan (Hetherington, 2003). Kvinnorna verkar generellt ha reagerat 

tidigare på relationsproblemen, vilket är i linje med forskningsresultatet att tiden före 

separationen är mer stressframkallande för kvinnor (Bloom & Caldwell, 1981; Bloom 

& Hodges, 1981, Gähler, 2006; Hetherington, 2003; Wadsby & Svedin, 1992). 

Allvarliga psykiska symptom efter separationen förekommer dock bland både kvinnor 

och män, vilket inte överensstämmer med tidigare forskning att män skulle vara 

hårdare drabbade (Bloom & Caldwell, 1981; Kposowa, 2000; Riessman & Gerstel, 

1985; Wu & Hart, 2002). Inte heller påståendet att kvinnor har mer att vinna på en 

skilsmässa än män (Bloom & Hodges, 1981; Caldwell, Bloom & Hodges, 1983; 

Hetherington, 2003; Wadsby & Svedin, 1992) verifieras i denna studie, eftersom 

uppfattningen att separationen varit en vinst fördelar sig lika mellan könen. 

 

Två intervjupersoner drabbades av fysisk ohälsa före separationen, vilken i vart fall 

delvis kan relateras till relationsproblemen. Däremot har ingen drabbats av 

allvarligare fysiska sjukdomar efter separationen trots att risken för sådana ökar för 
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separerade, dels på grund av att de psykiska reaktionerna leder till ett försämrat 

immunförsvar, dels för att skilda personer ofta har ett sämre hälsobeteende (Gallo, 

Troxel, Matthews & Kuller, 2003; Kiecolt-Glaser et al., 1987; Kiecolt-Glaser et al., 

1988; Weitoft et al., 2002). Resultatet visar att skilsmässan haft en viss negativ effekt 

på livsstilen, men något direkt missbruk av alkohol eller andra substanser verkar inte 

förekomma bland intervjupersonerna, vilket kan bero på urvalet eller på 

intervjupersonernas ovilja att tillstå sådana problem.  

 

Stöd i samband med skilsmässan 

När det gäller en mer balanserad och neutral relation till expartnern är det tydligt att 

intervjupersonerna känner stor tillfredsställelse när expartnern går dem till mötes i 

olika situationer. Resultaten överensstämmer med tidigare forskningsrön att skilda par 

som kan kommunicera och samarbeta är mer nöjda med sina liv och mår psykiskt 

bättre än de som har ett negativt förhållande (Bursik, 1991; Ehrenberg, 1996). 

 

Flera intervjupersoner uttrycker att omvårdnaden om och stödet från barnen ger livet 

efter skilsmässan mening och struktur, vilket bekräftas av forskningen (Hetherington 

& Kelly, 2002). Resultatet överensstämmer också med Antonovskys teori att general 

resistance resources i form av djupa bindningar till andra underlättar anpassningen 

(Berman, 1998).  

 

De intervjupersoner som träffat en ny kärlekspartner menar att relationen visserligen 

inneburit att familjebilden komplicerats, men att den ändå starkt bidragit till 

välbefinnande och nyorientering. Stödet från centrala personer som barn, släkt och 

nära vänner har också stor betydelse för dem. Resultatet stöds av forskning som visat 

att känslomässigt stöd från rätt personer underlättar anpassningen efter skilsmässan 

och att lagom uppbackning från föräldrar och syskon motverkar ensamhet och 

isolering (Gähler, 2006; Kitson & Holmes, 1992), men att en nära relation med en god 

vän eller, ännu hellre, en kärlekspartner ger allra bäst support (Amato, 2000; Wang & 

Amato, 2000). Som en intervjuperson påpekar bor föräldrar och syskon och annan 

släkt – liksom gamla vänner – ofta på annan ort i dagens mobila samhälle och har 

svårt att ge det stöd som behövs under skilsmässokrisen. Det är rimligt att anta att 

detta ökar behovet av externa experter som samtalspartners och rådgivare, men också 

av nätverk och andra forum, vilket flera intervjupersoner önskar sig. En ytterligare 

dimension av rörligheten är att en ny kärlekspartner blir extra betydelsefull när andra 

nära relationer saknas eller inte är lätt tillgängliga.    

 

Samhällets och omgivningens attityder till skilsmässa och skilda personer betyder 

enligt resultatet mycket för intervjupersonerna. De upplever att det numera är mer 

respekterat än tidigare att vara singel. En intervjuperson anser att han har fått 

omgivningens bekräftelse på att separationen inte varit ett misslyckande. Skilsmässan 

innebär för de flesta ett känslomässigt kaos. I detta läge blir det en extra tung börda att 

känna sig utesluten av bekantskapskretsen (Gerstel, 1987; Simons, Johnson & Lorenz, 

1996) eller på annat sätt dömd av samhället. Omgivningens och samhällets stöd har 

därför en viktig funktion att fylla som skyddsfaktorer i anpassningsprocessen (Amato, 

2000). Det svenska samhällets insatser för separerade har ökat de senaste åren, säkert 

som svar på de problem som det stora antalet separationer orsakar i samhället. 
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Exempelvis erbjuder både kommuner och kyrkliga samfund rådgivning och samtal i 

olika former. Här finns dock mycket kvar att göra, däribland förebyggande åtgärder 

och information, för att underlätta övergången till ett nytt fungerande liv för alla 

familjens medlemmar. 

 

När det gäller samtalspartners och experter visar undersökningen att 

intervjupersonernas inställning till terapi liksom tidigare forskningsresultat är 

blandade (Clarke-Stewart & Brentano, 2006). Terapeutens personliga erfarenhet av 

liknande situationer samt förmåga att skapa personlig kontakt, inge förtroende och 

utmana den som söker terapi är faktorer som har avgörande betydelse för terapins 

effekt. Vad beträffar juridisk rådgivning ångrar flera intervjupersoner att de inte sökt 

juridisk rådgivning i tid eller känner av olika skäl att de saknat bra rådgivning i 

samband med bodelningen. Resultatet visar att god juridisk rådgivning har positiv 

inverkan på välbefinnandet, särskilt vid komplicerade skilsmässor. Eftersom dålig 

juridisk representation kan leda till depression är det angeläget att personer som 

skiljer sig vid behov får adekvat juridisk assistans. Balansen mellan de före detta 

makarna måste också upprätthållas i möjligaste mån för att främja samföräldraskapet. 

Detta underlättas av att båda är lämpligt representerade och att ombuden inser att 

skilda föräldrar måste fortsätta att ha kontakt med varandra under lång tid för barnens 

skull.  

 

Resultatet visar att flera intervjupersoner tar sin tillflykt till arbete/studier när 

äktenskapet går mot sin upplösning. Framgångar på arbetet eller med studierna flyttar 

fokus från problemen, är bra för självkänslan och en skyddsfaktor under den 

stressfyllda separationsprocessen. Likaså bidrar arbetet till att stabilisera ekonomin 

och ge en känsla av kontroll över situationen. Forskningen bekräftar att såväl god 

ekonomi som ett givande arbete bidrar till anpassningen efter separationen (se 

exempelvis Amato, 2000; Hemstroem, 1996; Hetherington & Kelly, 2002; Johnson & 

Wu, 2002; Lorenz et al., 1997; Wadsby & Svedin, 1992; Wang & Amato, 2000). 

Arbetets eller studiernas funktion som skyddsfaktor i skilsmässokrisen 

överensstämmer också med Antonovskys teori om att commitment är en faktor som 

bidrar till anpassningen (Berman, 1998). Undersökningsdeltagarna är däremot alltför 

homogena utbildningsmässigt för att det ska gå att utläsa om utbildning som sådan 

underlättar omställningsprocessen (Amato, 2000). 

 

Av resultatet framgår att en skilsmässa kan innebära en tydlig höjning av 

livskvaliteten för en person, medan den för en annan är en katastrof som det är mycket 

svårt att hämta sig från (Amato, 2000). En manlig intervjuperson beskriver målande 

hur han har känt sig känslomässigt död i äktenskapet och nu har börjat leva igen, 

medan hans före detta hustru är skakad i grunden. Detta resultat överensstämmer 

också med forskning kring attributionsteori som visat att personer som uppfattar 

relationen som irreparabel och tar på sig ansvaret för uppbrottet har lättare att gå 

vidare (Amato & Previti, 2003). De intervjupersoner som mår allra sämst är de som 

blivit övergivna och har svårt att acceptera skilsmässan. Skillnaderna mellan olika 

individer beror i hög grad på förekomsten av inre och yttre stödfaktorer, vilka bidrar 

till att neutralisera de negativa konsekvenserna av skilsmässan. När det gäller inre 

stödfaktorer har alla intervjupersoner utom en i stort sett accepterat att relationen är 
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över. De ser genomgående skilsmässan som en förändringsprocess som inte kommer 

att vara för evigt, vilket hjälper dem att uthärda situationen. Resultatet 

överensstämmer också väl med tidigare forskningsrön (Chiriboga & Catron, 1991; 

Hetherington & Kelly, 2002) att vissa personlighetsdrag och personliga 

copingstrategier underlättar återhämtningen och ökar välbefinnandet. Bland 

intervjupersonernas goda egenskaper återfinns en allmänt positiv attityd till livet, 

empati och tolerans, social kompetens, självständighet, uthållighet och handlingskraft 

i undersökningsmaterialet. Copingfaktorerna innefattar en känsla av kontroll 

respektive en känsla av sammanhang och mening samt aktiva, problemorienterade 

copingstrategier som förmåga att sätta krisen i perspektiv och skaffa sig distans samt 

aktivera sig för att på olika sätt motverka stressen och bygga upp ett nytt liv med nya 

rutiner. De intervjupersoner som tagit initiativet till skilsmässan är exempelvis hjälpta 

av en känsla av kontroll, sammanhang och mening, vilket är i linje med 

forskningsresultatet att initiativtagandet har positiv inverkan på anpassningen (Amato, 

2000; Kiecolt-Glaser et al., 1988). 

 

Totalt sett ser läget relativt ljust ut för intervjupersonerna anpassningsmässigt, även 

om några inte har hunnit så långt i skilsmässoprocessen att det går att utläsa vilken 

skilsmässoprofil de med Wallersteins terminologi kommer att tillhöra på sikt 

(Wallerstein & Blakeslee, 1989; Wallerstein, Lewis & Blakeslee, 2000). En 

undersökningsdeltagare upplever definitivt att han fått det bättre och kan beskrivas 

som en vinnare. Ytterligare två intervjupersoner ger uttryck för att de kommit en god 

bit på väg mot ett mer tillfredsställande liv än tidigare. De övriga tre kan betecknas 

som överlevare. De har kommit i ordning rent praktiskt efter separationen, men verkar 

ändå inte riktigt nöjda med sina liv. Ingen av de intervjupersoner som fått distans till 

skilsmässan kan betraktas som förlorare. Sammantaget är undersökningsresultatet 

något mer positivt än Wallersteins forskningsresultat, vilket kan bero på det 

begränsade urvalet eller på kulturella skillnader. 

 

Validitet och framtida forskning 

Kvalitativ validitet handlar om studiens vetenskapliga värde (Langemar, 2008). 

Primära validitetskriterier är resultatets tillförlitlighet och empiriska förankring i 

analys, data och urval samt dess meningsfullhet och användbarhet. Den valda 

induktiva tematiska analysmetoden lämpade sig väl för undersökningens syfte och 

analysen är väl förankrad i data. Bristerna med studien ligger främst i den kvalitativa 

generaliserbarheten från deltagare till population. Intervjumaterialet ger visserligen en 

god bild av ämnesområdet, men antalet intervjupersoner var litet och även om 

ansträngningar gjordes att inkludera intervjupersoner med olika förutsättningar är 

resultatet sannolikt inte uttömmande. Exempelvis är samtliga intervjupersoner 

högskoleutbildade och av medelklass och det är rimligt att anta att personer med lägre 

utbildning och annan social tillhörighet upplever problem och stöd som inte 

framkommit i studien. Trots detta bör de teman och mönster som återfunnits i 

materialet ha relevans även för andra personer i den undersökta populationen. 

Resultatet är vidare meningsfullt och användbart. Det beskriver ämnet på ett adekvat 

sätt och bidrar i någon mån till att uppdatera och nyansera tidigare kunskap. 

Förhoppningsvis kan studien bli till nytta för familjer som drabbas av skilsmässa 

genom att uppmuntra till konkreta förbättringar i det svenska samhället. En viss 
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förförståelse för ämnet i form av personliga erfarenheter och liknande var 

ofrånkomlig, men litteratursökningen gjordes avsiktligt efter materialinsamling och 

analys för att bevara ett öppet förhållningssätt. Slutligen ligger resultatet i många 

avseenden i linje med tidigare forskning, vilket är ytterligare ett tecken på god 

validitet.  

 

När det gäller framtida forskning finns omfattande internationell forskning och 

kunskap relaterad till olika aspekter av skilsmässa. Med hänsyn till att en stor del av 

forskningen är amerikansk och att det svenska samhället ständigt förändras är det 

dock nödvändigt att anpassa kunskapen i ämnet till svenska förhållanden samt att 

löpande uppdatera den. Av särskilt intresse vore longitudinella studier av 

skilsmässofamiljer av den typ som genomförts i USA samt studier som närmare 

identifierar och beskriver vilket stöd som personer som separerar i Sverige önskar och 

behöver. 

 

Sammanfattning 

Även om skilsmässan innebär förbättrad livskvalitet för vissa personer är det ingen 

som tar lätt på separationen. Den berör både kvinnor och män djupt och orsakar starka 

psykiska reaktioner. Stressreaktionernas timing och styrka beror enligt resultatet i 

första hand på initiativtagande, personlighet och attityd till skilsmässan. 

Initiativtagarna är hjälpta av en känsla av kontroll, sammanhang och mening, men 

drabbas i större utsträckning av skuldkänslor och ångest över sitt beslut. De flesta 

upplever skilsmässan som ett misslyckande. En allmänt negativ attityd till skilsmässa, 

exempelvis grundad på religiös övertygelse, förvärrar de psykiska reaktionerna. 

Partnerns brister är den vanligaste skilsmässoorsaken i denna studie. Det är tänkbart 

att toleransen för partnerns tillkortakommanden minskar med ökad individualisering 

och jämställdhet, särskilt bland yngre kvinnor.  

 

Analysen av materialet visar att skilsmässan uppfattas som en kris- och 

anpassningsprocess som påverkas av olika problem och stödfaktorer. Expartnern är 

källa till flest upplevda problem. Känslor av svek och ständiga konflikter inverkar 

negativt på välbefinnandet under lång tid. De flesta har svårt att kommunicera på ett 

neutralt sätt med expartnern efter uppbrottet, men de som lyckas samarbeta mår 

psykiskt bättre av det. Barnen är också ett vanligt tema, både som problem och 

stödfaktor. De ger livet mening och struktur efter skilsmässan, men oron för att de ska 

ta skada av separationen är stark. Mammorna bär med något undantag det tyngsta 

ansvaret för barnen, men denna ansvarsfördelning ses av flera mödrar som en logisk 

fortsättning på den tidigare obalansen i äktenskapet. Begränsad kontakt med barnen 

beror inte enbart på föräldern, som ofta sörjer kontaktbristen och känner sig utanför, 

utan också på motstånd eller ointresse från barnens sida. Det personliga kontaktnätet 

förändras enligt resultatet ofta vid separationen. Kontakten med expartnerns släkt 

minskar. Gamla vänner försvinner eller avvaktar eftersom de är osäkra på hur de ska 

agera. Kvinnor upplever att skilda män tas bättre omhand av bekantskapskretsen än 

skilda kvinnor. Släkt och vänner som annars kunnat ge närhet och vara naturliga 

samtalspartners kanske bor på annan ort i dagens mobila samhälle, vilket ytterligare 

förstärker ensamheten och ökar såväl längtan efter en ny kärleksrelation som behovet 

av externa experter, nya vänner och nätverk. Här har samhället i stort en viktig 
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stödjande funktion att fylla, men flera upplever att det stöd som erbjuds är både 

otillräckligt och otillfredsställande. Den totala arbetsbelastningen ökar ofta efter 

separationen. Männen i studien är mer benägna än kvinnorna att skaffa extern 

avlastning, vilket kan ha såväl ekonomiska som könsrollsrelaterade orsaker. Kvinnor 

som satsat främst på familjen och på så sätt gett sina män möjlighet att satsa mer på 

karriären kan uppleva att de förlorat ekonomiskt på skilsmässan. Försämrad ekonomi 

efter separationen ökar den psykiska belastningen. Framgångar på arbetet eller med 

studierna flyttar däremot fokus från problemen och känns bra för självkänslan. 

Inkomsten stabiliserar ekonomin och ger en känsla av kontroll över situationen. 

 

Implikationer  

Studien med sin kvalitativa ansats ger trots ett begränsat urval en god bild av 

situationen efter en skilsmässa. Den visar att skilsmässa nästan alltid är en 

omvälvande upplevelse och ofta medför en allvarlig livskris. Även om de flesta som 

skiljer sig anpassar sig väl på sikt, har separationen ofta ett högt pris i form av 

exempelvis ekonomiska svårigheter eller försämrade relationer till barn och vänner. 

Personer som separerar upplever en lång rad likartade problem och känner uttalat 

behov av hjälp och stöd i denna situation. Det är dock inte alltid de har kraft att skaffa 

den hjälp de behöver i den krissituation de befinner sig. Vilka problem som uppstår 

och hur dessa uppfattas av dem som skiljer sig beror emellertid i hög grad på 

samhällets attityder till skilsmässa. Resultatet visar tydligt att såväl samhällets som 

den närmaste omgivningens sätt att bemöta personer som separerar i dagens Sverige 

brister i olika avseenden. Situationen kan jämföras med vad som händer när den ena 

maken dör då släkt, vänner och samhälle sluter upp för att hjälpa kvarlevande make 

och barn att komma tillrätta i den nya livssituationen (Berman, 1998). 

 

Det är angeläget att minimera de långsiktiga negativa effekterna av separationer både 

för dem som separerar och deras närmaste. Eftersom det handlar om ett mycket stort 

antal människor varje år får deras hälsa och välbefinnande stor återverkan på 

samhället. Kostnaderna i form av fysisk och psykisk ohälsa är sannolikt höga. En 

skilsmässa påverkar i grunden alla inblandades syn på livet och relationer, vilket på 

sikt kan få långtgående konsekvenser för samhället. Redan nu visar forskning och 

statistik att barn till skilda föräldrar ofta flyttar hemifrån tidigare än barn från intakta 

familjer och har en kraftigt förhöjd risk att själva drabbas av skilsmässa (Bernhardt, 

Gähler & Goldscheider, 2005; SCB 2008). Det förebyggande samhällsstöd som 

tidigare erbjudits makar i kris har främst syftat till att undvika skilsmässa. Dessa 

insatser är goda och fyller ett behov, men när skilsmässan är ofrånkomlig är sådana 

åtgärder inte längre relevanta. Bättre stöd i form av information, rådgivning och 

utbildning inom livets olika områden kan vara ett sätt för samhället att bidra till att 

alla inblandade snarast möjligt bearbetar traumat vid separationen och kommer till 

rätta med sitt nya liv. 
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