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Förord 
C-uppsatsen är den avslutande kursen vid Socionomprogrammet på Mittuniversitetet i 
Östersund. Vi tar båda ansvar för innehållet i denna uppsats. Vid fördelningen av arbetet har 
vi gemensamt arbetat genom de olika delarna. Litteraturen har delats upp mellan oss och en 
gemensam diskussion har skett om vad som har varit relevant för uppsatsen. 
 
Vi vill framförallt tacka våra intervjupersoner för att de avsatt tid, varit öppna och delat med 
sig av sina berättelser om sin skilsmässa/separation. Utan dem hade denna studie inte varit 
genomförbar. Vi vill tacka vår handledare Leif Franzén för hans stöd och vägledning i detta 
arbete. Avslutningsvis vill vi tacka våra familjer som har stöttat och hjälpt oss under arbetets 
gång.
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1. INLEDNING 
 

1.1 Bakgrund 

I dagens svenska samhälle är skilsmässor/separationer inget ovanligt fenomen. Enligt 

Statistiska centralbyrån, SCB har skilsmässorna ökat successivt från början av 1900-talet till 

2000-talet. Under slutet av 1900-talet tillkom det nya lagar som påverkade antal giftermål och 

skilsmässor. Under de senaste fem åren, från 2003 till 2007, har antalet giftermål ökat från 

39 041 till 47 898. Antalet skilsmässor har under motsvarande period minskat från 21 130 till 

20 669 (SCB, 2008). 

 

Under historiens gång har förhållandena kring äktenskap och skilsmässor förändrats på grund 

av olika faktorer. Under 1800-talet och fram till mitten av 1900-talet var det nästintill omöjligt 

att upphäva ett äktenskap och det skedde således endast vid enstaka undantagsfall. Vid denna 

tid gifte sig människor ofta av praktiska skäl, exempelvis för att öka sin status eller förbättra 

sin ekonomiska situation. I dagens Sverige gifter sig människor däremot av kärlek och ingår 

då ett så kallat emotionellt giftermål (Giddens, 2003). I takt med moderniseringen under 

1950-talet kunde kvinnan i allt större utsträckning arbeta utanför hemmet, vilket innebar att 

hennes ekonomiska förutsättningar började likna mannens (Goldberg, 2005). Det ökade 

välståndet i Sverige medförde sedan en möjlighet att leva och bo som ”singel” i större 

utsträckning än tidigare. Under tidens gång har de traditionella rollerna i familjen upplösts 

alltmer och jämställdheten har fått genomslagskraft i det svenska samhället. Äktenskapet 

värderas nu som något som skall vara tillfredställande för båda parter (Giddens, 2003).  

 

En skilsmässa är en av många kriser som en människa kan genomgå. Det kan vara en 

turbulent upplevelse från början, oavsett om de varit överens om beslutet eller om endast den 

ena parten önskat avsluta äktenskapet. Det är två individer som klipper sina band till varandra 

och som tidigare har stått varandra mycket nära. Bakom en skilsmässa finns det ofta mycket 

smärta, där både parterna har försökt kämpa vidare och reparera äktenskapet i flera år, men 

misslyckats. Att skiljas kan vidare medföra en känsla av misslyckande som i sin tur kan 

innebära en stor sorg. Oavsett vem som tog beslutet om att gå skilda vägar kan båda parterna 

känna sig övergivna, då de mister tryggheten de haft tillsammans och den historia de skapat 

ihop. Rent praktiskt innebär det också att parterna behöver byta bostad och dela upp bohaget. 

Något som kan medföra att sorgearbetet efter en skilsmässa blir än mer komplicerat är då barn 
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är inblandade. Barnets behov behöver tillgodoses även om föräldrarna genomgår en kris. Den 

föräldern som tar initiativet att bryta upp kan få skuldkänslor, dåligt samvete och känna sorg 

gentemot barnet (Alfvén & Hoften, 2004).  En skilsmässa kan ses som en process som 

omfattar olika steg. Det första steget är beslutet, det andra steget är då den ena parten flyttar 

till ett nytt boende medan det tredje och sista steget innebär att enas om det praktiska 

runtomkring skilsmässan, exempelvis att dela upp bohag och var barnen ska bo (Trost, 1993).  

 

En skilsmässa/separation är ett relevant ämne för socialt arbete, eftersom vi kan möta 

människor i kris som försöker hantera situationen på olika sätt. Som socionom kan vi möta 

dessa människor på olika arenor, exempelvis inom familjerådgivningen eller familjerätten. 

Det är viktigt med ett bra bemötande och ett professionellt förhållningssätt, vilket i detta 

sammanhang förutsätter kunskap om vad det innebär att genomgå en svår kris i sitt liv. Som 

socialarbetare krävs det utbildning men också medvetenhet om sina egna fördomar och 

förväntningar i möte med män och kvinnor. Vilket kön personen tillhör har stor betydelse när 

det gäller åtgärden inom det sociala arbetet. Det kan förekomma förutfattade meningar om att 

killar ”agerar” och tjejer ”pratar om relationer”. Detta kan skapa stereotypa bilder av både 

män som fäder och kvinnor som mödrar (Meeuwisse, Sunesson & Swärd, 2006). Tidigare 

forskning har kommit fram till att det finns skillnader mellan män och kvinnor. Kvinnorna 

anpassade sig bättre efter skilsmässan/separationen än männen (Myyrä & Niemelä, 1985). För 

de män som behöver stöd från professionella under tiden de genomgår en 

skilsmässa/separation eller vårdnadstvist finns hjälp att få från olika mansjourer. Däremot 

finns det ingen motsvarande verksamhet för kvinnor, men de kan istället få hjälp genom 

Landstinget i form av samtalsterapi eller terapi som står att finna i privat regi.  
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1.2 Syfte 
Syftet är att få en ökad förståelse för hur män och kvinnor som genomgått en 

skilsmässa/separation upplevt denna samt hur de har hanterat situationen.  

1.3 Frågeställningar 
• Hur kan en skilsmässa/separation förstås utifrån ett kristeoriskt resonemang?  

• Hur kan mäns och kvinnors hanteringssätt vid en skilsmässa/separation förstås utifrån 

copingteorin?  

• Är det någon skillnad mellan mäns och kvinnors hanteringssätt/upplevelser vid en 

skilsmässa/separation? 

1.4 Avgränsning 
Vi har valt att begränsa oss till heterosexuella par som antingen skilt sig eller separerat. 

Tidigare forskning i ämnet har mestadels riktat in sig på kvinnor och deras upplevelser. 

Därför är det relevant att belysa båda könens upplevelser. Vi valde att begränsa oss till 

vanligast förekommande äktenskap i den meningen att det inte ska ha förekommit 

våld/missbruk i relationen. I sökandet efter forskning kring hur män och kvinnor 

hanterar/upplever en skilsmässa fann vi att mycket forskning varit inriktad på mäns våld mot 

kvinnor. Även om det inte förekommit våld/missbruk i äktenskapet/förhållandet kan det 

upplevas som en personlig kris att skilja sig. Påverkan på barn i samband med en 

skilsmässa/separation tas inte upp i denna studie, trots att även det är ett viktigt ämne. Detta 

skulle innebära ett helt nytt område. Fokus i denna uppsats riktas mot vuxnas 

hanteringssätt/upplevelser vid en skilsmässa/separation.  
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2. METOD 

2.1 Val av metod och intervjuernas upplägg 
Vi valde en kvalitativ metod i form av halvstrukturerade intervjuer med tre skilda män och tre 

skilda/separerade kvinnor. En intervjuguide utformades och frågorna delades in under olika 

teman (se bilaga 1). Frågorna är öppet formulerade för att ge respondenten möjlighet att 

berätta så fritt som möjligt och inte bli låst i ett visst tankesätt. Det lämnades även utrymme 

för följdfrågor. Frågorna ställdes i den ordning de var uppställda i intervjuguiden. 

Anledningen till att en kvalitativ metod valdes var för att vi bedömde att den bäst skulle 

hjälpa oss att besvara syftet med vår uppsats. Metoden bedömdes kunna öka vår förståelse 

kring enskilda människors upplevelser av en skilsmässa/separation. Den kvalitativa metoden 

kan ge en ökad förståelse av intervjupersonens tankar och åsikter kring det ämne som 

studeras. En kvalitativ intervju är mer flexibel än en kvantitativ intervju, då en kvalitativ 

intervju exempelvis möjliggör att ställa frågor som inte från början fanns med i 

frågeformuläret. Tanken var att vi skulle göra en pilotstudie för att testa frågornas relevans, 

men då intervjuerna kom tidigare än planerat gjordes därför ingen pilotstudie. 

2.2 Urval 
För att komma i kontakt med respondenterna skickades e-post ut till samtliga studenter vid 

Mittuniversitetet via studentportalen. Vi har även kontaktat personer i vår bekantskapskrets.  

Samtliga respondenter kontaktades sedan via telefon och tillfrågades om de ville ställa upp på 

en intervju. De informerades om vilket tema intervjun skulle beröra, vad syftet med intervjun 

var samt hur materialet senare skulle användas. Respondenterna har valts ut genom strategiskt 

urval (Halvorsen, 1992). Vi hade på förhand utarbetat vissa kriterier som respondenterna 

skulle uppfylla Respondenterna valdes ut efter följande kriterier; De ska vara både män och 

kvinnor, de ska ha skilt/separerat sig för mer än ett år sedan. Det ska ha varit vanligt 

förekommande äktenskap/förhållande i den meningen att det inte ska ha förekommit 

missbruk/våld i relationen. Något som kan sägas är dock att det vid urvalet av respondenter är 

omöjligt för oss att veta huruvida det förekommit missbruk/våld eller inte.   

2.3 Genomförande av intervjuerna 
Intervjuerna genomfördes på Mittuniversitets campus i Östersund och i respondenternas hem.  

Då Mittuniversitetet är en neutral miljö passade platsen bra. Vissa intervjuer gjordes i 

respondenternas hem enligt deras önskemål. Repstad (2007) menar att det finns fördelar med 

att vara två som intervjuar. Den ena personen kan då ansvara för frågorna i intervjuguiden 
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medan den andra personen kan koncentrera sig på att lyssna/observera och eventuellt flika in 

följdfrågor. Nackdelen med att vara två är att det är mer tids- och resurskrävande. Vid 

intervjuerna har vi valt att vara två och fördela arbetet mellan oss som beskrivits ovan. Detta 

efter att en avvägning gjordes mellan för- respektive nackdelar. Genom att vara två ökar 

reliabiliteten då båda lyssnar på intervjun. Vi är medvetna om att det kan upplevas som 

känsligt att tala om sin skilsmässa/separation och att det kan påverka respondenternas svar. 

Hur känsligt ämnet uppfattas kan däremot variera mellan olika personer. Respondenten kan 

uppleva sig som i minoritet när det är två som intervjuar; detta kan ses utifrån ett 

maktperspektiv, det vill säga ojämlika förhållanden som skapas i samspelet mellan människor 

(Goldberg, 2005). Det är något som vi tagit i beaktande under studiens gång. Vi har bland 

annat tänkt på hur vi har placerat oss i rummet under intervjun för att respondenterna skulle 

känna sig så bekväma som möjligt. En av oss var bekant med två av respondenterna  denna 

person observerade under dessa intervjuer. De sex intervjuerna som genomfördes fördelades 

över två veckor. När vi var färdiga med intervjufrågorna fick samtliga respondenter möjlighet 

att tillägga något om de så önskade. Detta för att eventuellt få ta del av mer viktig information 

(Repstad, 2007).   

2.4 Transkribering och analys av intervjuerna  

Intervjuerna spelades in på band. Efter intervjuerna antecknades även observationer och 

tankar kring intervjuerna. Dessa anteckningar har sedan tagits med vid sammanställningarna 

av intervjuerna. Intervjuerna har transkriberats ordagrant, däremot har vi utelämnat uttryck 

som ”eh”, ”hum” och istället bytt ut dem mot ”kort paus”, ”lång paus”. Kvale skriver att: 

”Graden av detaljrikedom beror på vad utskriften skall användas till” (Kvale, 1997:156). Det 

viktigaste för oss vid transkriberingarna var att försöka förstå meningen i det respondenterna 

uttryckte. Transkriberingen har gått till på följande vis: båda har lyssnat igenom och 

transkriberat tre av intervjuerna var, för att sedan läsa igenom varandras transkriberade 

material samt lyssna på dess tillhörande ljudinspelning. Detta gjordes för att finna eventuella 

fel som kan ha uppstått vid transkriberingen och för att öka reliabiliteten. Repstad (2007) 

beskriver hur vissa forskare inte skriver ut sina bandupptagningar utan nöjer sig med att 

lyssna igenom dem. På detta sätt kan exempelvis tonfall när intervjupersonen talar komma 

fram och metoden sparar tid. Anledningen att vi valt att skriva ut intervjuerna ordagrant var 

för att få en bättre överblick över materialet.  
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Efter transkriberingen sammanställdes materialet med hjälp av meningskategorisering, 

meningskoncentrering och slutligen narrativ strukturering. Tanken bakom valet var att först 

sortera in det transkriberade materialet utifrån olika teman för att få en logisk ordningsföljd 

och för att skapa en röd tråd. Meningskoncentreringen gjordes sedan för att komprimera 

materialet (Kvale, 1997). Slutligen gjordes en narrativ strukturering i form av en ”berättelse” 

om varje respondent, detta för att levandegöra dem och ge läsaren en bättre helhetsbild av 

varje person (Skott, 2004). När det gäller att sortera ut delar ur ett stort material finns risk för 

att saker som varit centrala för respondenterna sorteras bort. Vi är medvetna om att det som 

bedöms som viktigt är en tolkningsfråga och därför någonting subjektivt. Under valet av 

vilket intervjumaterial som i slutänden skulle presenteras har vi hela tiden haft vårt syfte i 

bakhuvudet. Processen med sammanställning av det transkriberade materialet bidrog till att 

intervjuerna lästes ett flertal gånger och bearbetades väl (Kvale, 1997).  

2.5 Tillförlitlighet 
Kvale (1997) skriver att validitet och reliabilitet är någonting som måste tas i åtanke under 

hela arbetets gång. Gällande den tidigare forskningen som presenteras i teorikapitlet har denna 

valts ut efter dess relevans för studiens syfte. Validitet är någonting som även tagits i åtanke 

vid utformandet av frågorna till intervjuguiden. Vi har under arbetets gång diskuterat 

frågornas relevans i förhållande till studiens syfte. Litteraturens relevans har diskuterats på 

samma sätt. Respondenterna i vår studie har varit skilda/separerade mellan ett till femton år. 

Människor minns inte alltid saker precis som de var, utan kan minnas dem utifrån ett tankesätt 

och erfarenheter de samlat på sig långt senare. Det är viktigt att ha i åtanke att människor 

färgas av sina erfarenheter, tankar och känslor. Vi är medvetna om att detta kan ha påverkat 

reliabiliteten (Halvorsen, 1992). I kvalitativa metoder har forskarna lättare att få mest 

information av personer som har lättast att uttrycka sig och är villiga att ställa upp på att 

exempelvis bli intervjuade (Repstad, 2007).  

 

I texten som presenteras i denna uppsats är respondenternas svar återgivna i skriftspråk. 

Nackdelen med detta är att nyanser i intervjuerna kan gå förlorade, något som kan ha påverkat 

reliabiliteten. Varför vi ändå valde att återge intervjuerna i skriftspråk var för att talspråk kan 

vara svårt att läsa och även kännas osammanhängande (Kvale, 1997). Vi ville att läsaren 

skulle koncentrera sig på innehållet och meningen i vad som sades och inte på 

ordningsföljden av ord. Hur hög reliabilitet intervjuerna i slutänden fick kan ha påverkats av 

vår förförståelse. Vår förförståelse består i att vi är kvinnor, båda har skilda föräldrar. Vi är 
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färgade av den tidigare forskningen kring ämnet samt valda teoretiska perspektiv. Vi har 

reflekterat över att respondenternas svar möjligen kan ha påverkats av att vi är två kvinnor. 

Kanske frågorna skulle ha besvarats annorlunda om det var en man och en kvinna eller två 

män som hade intervjuat. Om detta kan vi endast spekulera.  

2.6 Etik och etiska överväganden  
Under arbetets gång har vi haft etiska aspekter i bakhuvudet gällande allt från utformandet av 

intervjufrågorna till analysen. Respondenterna har innan intervjuerna informerats om 

konfidentialitet, det vill säga att information som gör det möjligt att identifiera 

intervjupersonen tas bort och återfinns inte vid redovisningen av intervjun. Att tala om sin 

skilsmässa/separation kan upplevas som känsligt varför vi tyckte att det var viktigt att 

garantera konfidentialitet. Informerat samtycke inhämtades muntligen från respondenterna. 

De har innan fått veta vilket tema intervjun skulle beröra. Respondenterna vet även att de har 

möjlighet att dra sig ur när som helst utan närmare förklaring. De uppgifter som samlats in 

genom intervjuer kommer endast att användas till denna uppsats. Bandinspelningarna har 

förvarats på ett sätt så att de varit oåtkomliga för obehöriga. Efter transkriberingen av de 

bandade intervjuerna har intervjuerna raderats från banden. Vi är vidare medvetna om att det 

är ett känsligt ämne. I analysen vägdes den information som behövdes för att kunna besvara 

studiens syfte mot ”känsligheten” i respondenternas svar. Detta har medfört att mer personliga 

svar som inte varit direkt knutna till studiens syfte tagits bort. Vi har även reflekterat över 

eventuella konsekvenser för respondenterna till följd av deras deltagande. Då de lovats 

konfidentialitet kan de inte identifieras av utomstående och sannolikheten att de ska känna sig 

utelämnade bör därför minska. Samtliga respondenter ska få ta del av vår uppsats om de 

önskar. Det kan vara intressant för respondenterna att få ta del av hur två helt utomstående 

personer har uppfattat deras berättelser. 
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3. TEORIER 

3.1 Coping 
Att bli utsatt för olika påfrestningar är en naturlig del av livet. Det kan därför vara viktigt att 

titta på hur människor hanterar olika typer av påfrestningar, som exempelvis en skilsmässa. 

När det talas om hantering är coping ett relevant begrepp. Coping kan beskrivas som ständigt 

föränderliga tanke- och känslomässiga ansträngningar som används för att hantera inre och 

yttre påfrestningar och på så sätt minska stress (Lazarus & Folkman, 1984). Stress är ofta 

oförutsägbar och kan vara både positivt och negativt för individen. Inre och yttre faktorer 

samverkar vid uppkomsten av stress (Brattberg, 2008). Begreppet coping har utvecklats från 

två mycket skilda teoretiska perspektiv. Det ena bygger på experiment med djur och är ”trait”- 

orienterat. ”Traits” definieras som biologiskt bestämda förutsättningar som människan har, 

dessa förutsättningar gör det möjligt att förutsäga hennes beteende, tankar och känslor. Det 

andra perspektivet är processorienterat. Det ser till vad en person tänker och gör i ett specifikt 

sammanhang och hur tankar och handlingar som används för att hantera en situation förändras 

när en stressfull händelse inträffar. Det första teoretiska perspektivet är starkt influerat av 

Darwins tankar angående djurens överlevnad där coping ses som handlingar för att kontrollera 

förändringar i miljön (Lazarus & Folkman, 1984).  Lazarus och Folkman (1984) menar att 

detta perspektiv är för ”enkelt” och saknar den tanke- och känslomässiga komplexiteten som 

är en stor del av människan och som det andra perspektivet fokuserar på. Denna uppsats utgår 

emellertid från det processorienterade perspektivet.  

3.1.1 Grundläggande principer 
Det utmärkande för copingteorin är följande tre principer: process, sammanhang och redskap 

det vill säga copingstrategier. För att förstå copingprocessen behöver det undersökas vad 

personen faktiskt gör för att hantera en specifik situation samt vilket sammanhang personen 

befinner sig i. Tankar och handlingar som används för att hantera en situation är alltid knutna 

till den specifika situationen och dess förhållanden. För att kunna förstå coping är det 

väsentligt att ha klart för sig vad det är som personen försöker hantera. De redskap som 

används är delar av processen men säger därmed inget om huruvida utfallet av processen blir 

bra eller dåligt (Lazarus & Folkman, 1984).  

3.1.2 Copingförmåga 
Copingförmågan utvecklas under barndomen och är sedan någorlunda stabil om inte personen 

gör något för att utveckla den.  Copingförmågan påverkas exempelvis av hur dåligt en person 
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mår vid svåra livshändelser. Personer med bättre copingförmåga har lättare att återhämta sig 

efter en svår händelse. Återhämtningen påverkas också av hur länge personen befinner sig i 

den stressande situationen samt hur svårhanterad situationen är. En person som har lyckats ta 

sig genom en krissituation har många gånger förbättrat sin copingförmåga. Brattberg (2008) 

beskriver hur människor med dålig copingförmåga ofta har negativa tankar/känslor av att 

exempelvis inte räcka till, och således har tankarna betydelse för måendet.   

3.1.3 Copingstrategier, -resurser och -metoder 
Begreppet copingstrategi innefattar ofta flera copingmetoder och är en övergripande och 

långsiktig strategi. De olika copingstrategierna används för att minska/undvika negativa 

konsekvenser av en situation. Vilken copingstrategi en person använder beror på hur personen 

tolkar situationen, det vill säga hur stressorerna upplevs (Brattberg, 2008). ”En stressor är en 

stressande händelse” (Brattberg, 2008:22). Valet av strategi kan också bero på andra faktorer 

som: ålder, kön, motivation, utbildning och tidigare erfarenheter. Brattberg menar att det i 

huvudsak finns tre copingstrategier, nämligen: problemfokuserad coping, känslofokuserad 

coping och undvikandestrategier. Problemfokuserad coping kan vara att lösa konflikter, 

planera och fatta beslut. Känslofokuserad coping kan innebära ett försök att hantera och 

kontrollera sina känslor. Undvikandestrategier innefattar slutligen förnekande eller någon 

form av flyktbenägenhet, det kan handla om flykt in i arbete. En person har även olika 

copingresurser, nämligen inre och yttre copingresurser. De inre resurserna kan bestå av 

tankar, energi, förmåga att hantera relationer samt olika personlighetsfaktorer. De yttre 

resurserna kan bestå av faktorer såsom familj, vänner och ekonomi.  Det finns också olika 

copingmetoder, dessa delas in i kognitiva respektive beteendemässiga copingmetoder. De 

kognitiva metoderna består av tankar som exempelvis positivt tänkande. De beteendemässiga 

metoderna är någonting som personen gör, exempelvis söker professionell hjälp. Emotionell 

avlastning och emotionell avstängning är också beteendemässiga copingmetoder (ibid).   

3.2 Kristeorin 
En av kristeorins grundare var Gerald Capland. Capland definierar kris som något som 

uppkommer då individen känner vanmakt och inte har några metoder för att lösa problemet. 

Caplands teori bygger på kliniska kunskaper; han utvecklade kristeorin så att den kunde 

tillämpas i det praktiska arbetet (Erwing, 1980). Johan Cullberg är psykiatriker och 

psykoanalytiker med många års erfarenhet inom detta område. Han har skrivit boken: Kris 

och utveckling (2003) som baserar sig på kristeori och han utgår från det psykodynamiska 

perspektivet. Boken är avsedd att belysa hur krissituationerna kan se ut för den enskilde.  
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Cullberg använder sig av en kristeoretisk modell som tillämpas inom psykiatrin. Boken 

grundar sig till viss del på Caplands teori gällande kris (Weisaeth & Mehlum, 1997). Cullberg 

(2003) skriver att de olika krissituationerna kan vara svåra livshändelser, exempelvis 

sjukdom, dödsfall eller skilsmässa.  

 

Det beskrivs två olika kristillstånd som kan utlösas i olika livssituationer. Den ena 

kristillståndet kallas traumatisk kris. Denna kris inträder när en oväntad yttre påfrestning 

uppstår, exempelvis när en anhörig dör. Det kan då uppkomma ett hot för individens ”fysiska 

existens, sociala identitet, och trygghet eller mot ens grundläggande möjligheter till 

tillfredställelse i tillvaron” (Cullberg, 2003:19). Det andra kristillståndet kallas för 

utvecklingskris eller livskris. Det innebär att vissa yttre händelser som tillhör det normala 

livet kan bli övermäktiga för individen. Exempel på detta kan vara att gå i pension 

Livskriserna och de traumatiska kriserna ”innebär en förutsättning för mänsklig utveckling 

och mognad” (Cullberg, 2003:22). Med ökad mognad får personen större insikt om sina 

resurser och begränsningar. Individens mognad och utveckling är en process som inte tar slut 

och ger oss insikt om livets förutsättningar (ibid.). 

3.2.1 Krisen som existentiell utmaning 
Människor har olika känslomässiga förutsättningar. Dessa kommer till uttryck som motpoler 

men de kan också vara varandras förutsättningar. Om en människa inte varit med om 

motgångar, så kan hon ha svårt att föreställa sig medgångar. Självkänsla – självförakt är 

motpoler som handlar om hur vi uppfattar vårt egenvärde och hur vi lyckas uppnå vårt inre 

mål. En del människor har en positiv uppfattning om sitt egenvärde, andra upplever mer 

självförakt. Om en person ständigt misslyckas kan individens självkänsla och självförtroende 

skadas. Misslyckandet finns nära tillhands i olika situationer och självföraktet ligger alltid 

latent för att utlösas när ett misslyckande inträffar och detta kan ge skuldkänslor, eller ge 

upphov till självbestraffning och destruktivitet. Samhörighet – övergivenhet är motpoler som 

innebär att människan kan leva ett ensamt liv men känna samhörighet med omgivningen. En 

annan människa kan vara del i ett sammanhang men ändå känna sig ensam och övergiven i sig 

själv. Det som aktiverar den traumatiska känslan av övergivenhet är den så kallade 

objektförlusten vilket innebär att personen har förlorat någon betydelsefull tillgång i sitt liv, 

exempelvis en relation. Meningsupplevelser – meningslöshet och kaos handlar om känslor 

som rör den psykologiska och den moraliska existensen och där människan försöker få ihop 

världen så att hon känner sammanhang och mening med livet. När människor hamnar i 
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psykisk kris upplever många att de tappar tilliten till sitt sammanhang, förnuftet i och 

meningen med livet. När krisen uppstår, uppstår också ångest över att inte kunna kontrollera 

sin situation. I och med den erfarenhet som individen erhållit genom den psykiska krisen, kan 

människan få upp ögonen för vilka begränsningar den har men också hur mycket resurser 

denna faktiskt förfogar över. En kris kan också leda till bitterhet och utanförskap. Det blir då 

svårt att utvecklas, och det är större risk att individen känner sig liten och värdelös. Dessa 

motpoler kan ses i den akuta fasen av krisen (ibid.).  

3.2.2 Krisen, förlopp och symtom 
När människan upplever en kris går hon igenom olika faser. I dessa faser kan hon ha svårt att 

klara sig med sina egna resurser och bearbeta krisen. Den första fasen är chockfasen som 

yttrar sig i att individen tappar verklighetsförankringen och hamnar i chock. Personen är inte 

psykiskt nåbar och har svårigheter att klargöra händelseförloppet. Den andra fasen är 

reaktionsfasen; individen använder sig av försvarsmekanismer. Dessa hjälper personen att 

anpassa sig till situationen tills den är redo att bearbeta den smärtsamma upplevelsen. 

Regression är en försvarsmekanism som syftar på att individen går tillbaka i utvecklingen och 

beteendet. Ett exempel på detta kan vara individen dricker alkohol som kan ses som social 

bestraffning. Förnekelse innebär att förneka det som är hotande och inte vilja acceptera 

situationen. Rationalisering innebär att genom sitt förnuft försöka minska känslor av skuld 

och hot av en händelse. Undertryckande av känslor är en medveten handling då individen 

försöker anpassa sig till omgivningen och nå upp till dess krav. Individen undertrycker sin 

sorg eller oro genom att ”bita ihop” och visa sig företagsam för att inte framkalla exempelvis 

besvikelse hos omgivning. Det finns olika symtom i reaktionsfasen. Sorgereaktionen kan vara 

ett symtom vid en separation som kan yttra sig i tomhetskänsla. Vid övergivenhetssymtom 

kan känslor av sorg och förtvivlan förekomma. När individen känner självförakt kan ett 

självdestruktivt beteende användas. Personen drar sig undan och använder ett negativt 

beteende som medför bekräftelse av den bristande självkänslan. I den tredje fasen som heter 

bearbetningsfasen är den akuta fasen förbi och nu börjar individen bearbeta och få distans till 

den traumatiska händelsen och ”ser ljuset i tunneln”. Fjärde fasen är nyorienteringsfasen. Nu 

försöker individen hantera de nya erfarenheterna och hantera sin tillvaro på ett fungerande 

sätt. Självkänslan har kommit tillbaka och de traumatiska upplevelserna har bearbetats, men 

det finns spår kvar av smärta som kommer upp ibland. Efter en sådan kris finner vissa 

människor att de ändrar förhållningssätt till vad de tycker är betydelsefullt i livet (ibid.).  



 

 12 

3.3 Tidigare forskning    
Dreman (1991) ser skilsmässa som en händelse som kan utlösa ett psykiskt trauma. Offer vid 

traumatiska händelser brukar initialt hantera situationen genom förnekande. Ett sådant 

beteende syftar mer till att skydda sig själv än till att anpassa sig till de förändringar som sker 

i omgivningen. Ett förnekande kan hjälpa personen att hantera situationen kortsiktigt genom 

att kontrollera sin stress och ångest i det initiala skedet av krisen. Kort efter skilsmässan kan 

de båda parterna uppleva symtom liknande de som uppkommer vid posttraumatiskt 

stressyndrom (PTSD), nämligen: förnekande, pessimism, depression samt minskad aktivitet 

och effektivitet. Traumatiska händelser som orsakas av människor, exempelvis skilsmässor, 

kan upplevas som mer känslomässigt påfrestande än naturkatastrofer eller andra globala 

katastrofer som orkaner och jordbävningar. Det är mer skuld inblandat vid en skilsmässa än 

vid sådana företeelser. En skilsmässa kan göra familjemedlemmar mer känsliga för stress. 

Dreman (1991) stödjer sig på tidigare forskning och kliniska observationer när hon menar att 

nyligen separerade kvinnor hanterade separationen genom passiv coping medan skilda 

kvinnor hanterade situationen genom aktiv coping. Skillnader mellan männen gällande denna 

fråga diskuterades inte i artikeln. Tidigare forskning pekar på att anpassningen till livet efter 

skilsmässan förbättras ju längre tiden går, däremot har inte förhållandet mellan anpassningen 

och copingstrategier blivit reliabelt bekräftat. För att få en bättre förståelse för hur människor 

reagerar på olika typer av trauman måste både personliga egenskaper och omständigheter 

undersökas (ibid.).  

 

Gray och Cohen-Silver (1990) tar till skillnad från Dreman (1991) upp både männens och 

kvinnornas hanteringssätt/upplevelser vid skilsmässan. De har i sin forskning undersökt 90 

före detta makar (45 före detta par). Resultatet av deras studie visar på att båda parterna 

uppfattade att kvinnan i större utsträckning haft kontroll över separationsprocessen än 

mannen, något som också påvisats i tidigare forskning. Tidigare forskning pekar också på att 

kvinnor initierar separationen i allt större utsträckning än män. Överlag visade den parten som 

haft minst kontroll över separationen ett högre missnöje och en sämre anpassning. Att 

uppfatta sig ha kontroll över separationen är således klart kopplat till lyckad anpassning i 

samband med skilsmässan. Kvinnorna hade överlag lättare att anpassa sig till skilsmässan än 

männen. Både männen och kvinnorna tenderade att se sig själva i ett mer positivt ljus i 

förhållande till hur de uppfattades av sin före detta make/maka. Den som haft minst kontroll 

kände i större utsträckning ånger och upplevde mer stress kring skilsmässan samt upptogs av 
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mycket tankar kring uppbrottet. En önskan att återförenas med sin före detta make/make var 

kopplat till sämre anpassning (Gray & Cohen-Silver, 1990).  

 

Gray och Cohen-Silvers (1990) studie visade till en viss del liknande resultat som den studie 

som gjorts av Tschann, Johnston och Wallerstein (1989); exempelvis hade kvinnorna bättre 

anpassningsförmåga än männen efter skilsmässan. Den stora skillnaden mellan artiklarna 

ligger i att Tschann, Johnston och Wallerstein förklarar vad skillnaden mellan könen beror på.  

De menar att männen och kvinnorna hade olika attribut som hjälpte dem att anpassa sig till 

skilsmässan, kvinnorna uppvisade bättre psykologiska funktioner medan männen hade högre 

ekonomisk status. Kvinnornas psykologiska funktioner tog sig uttryck i deras förmåga att 

hantera vardagen men också genom att de besatt kapaciteter av emotionell och social karaktär.  

De kvinnor som var mer socialt involverade var mindre fästa vid sina före detta makar, de 

hade effektivare copingstrategier och upplevde mindre stress. De kvinnor som hade negativa 

band till den före detta maken hade mer anpassningssvårigheter. De män som anpassade sig 

bäst till tillvaron efter skilsmässan var de som hade god ekonomi och mindre konflikter med 

sina före detta makar. De män som upplevde mycket konflikter efter skilsmässan var mer 

negativt fästa vid sin före detta maka och hade ett mindre effektivt sätt att hantera situationen, 

de upplevde en högre grad av emotionell stress och psykologisk oro. Utvecklingen av det 

sociala livet och en ny intim relation förbättrade anpassningen genom försvagade positiva 

band till den före detta partnern. Studiens resultatet antyder att minskandet av både positiva 

och negativa band till sin före detta partner var centralt för anpassningen efter skilsmässan 

(Tschann, Johnston & Wallerstein, 1989). 

 

Myyrä och Niemelä (1985) tar i sin forskning upp att kvinnors hanteringsprocess, rörande 

sorgarbete, relationer till barnen och till den före detta maken, är bättre utvecklad än hos 

männen. Kvinnorna hade ett mer kreativt anpassningssätt än männen. När det handlade om 

förnekande och att ge upp var männen mer benägna att använda dessa hanteringssätt än 

kvinnorna. Studien påvisade också att kvinnorna i större utsträckning än männen hade lättare 

att utveckla sig själva och gå vidare. Förnekande var hos båda parterna ett frekvent använt 

beteende när det gällde såväl bilden av sin före detta partner som sin nuvarande. Detta visade 

sig på följande sätt: den före detta partnerns egenskaper sågs på ett överdrivet negativt sätt 

medan den nya partnerns egenskaper sågs på ett överdrivet positivt sätt (ibid.).  

 



 

 14 

Berman och Turk (1981) undersöker bland annat copingstrategier vid en skilsmässa. I likhet 

med Dreman (1991) särskiljer de inte män och kvinnor i studien. De copingstrategier som 

undersöktes inkluderade flera olika personliga aktiviteter, interaktion med familjen och stöd, 

undvikande tekniker samt andra anpassningsbeteenden. Även respondenternas nuvarande 

humörläge studerades, genom att inkludera känslor av att vara olycklig, uttråkad, orolig, 

ensam, frustrerad, spänd och försummad. Överlag hade tillfredsställelsen med livet olika 

mönster i förhållande till olika problemfaktorer. Att ha nära relationer var signifikant 

relaterade till ökad tillfredsställelse med livet. Problem i det dagliga livet korrelerade 

signifikant med en rapporterad grad av högre tillfredsställelse med livet. En tänkbar förklaring 

till detta var att problem ofta har en enkel lösning och de ger den frånskilda personen en 

känsla av kompetens och kontroll. Författarna menar att copingstrategier är problemspecifika 

och inte lika effektiva vid alla typer av stress. De sex copingstrategierna och de sex 

problemområdena som nämns i denna studie indikerar att sociala aktiviteter och aktiviteter 

som stärker autonomi är signifikant relaterade till en minskad nivå av problem med ensamhet 

och nära relationer. Att ägna sig åt sociala aktiviteter, uttrycka känslor och utveckla autonomi 

var kopplat till högre anpassning efter skilsmässan. Både problem som människor stötte på 

efter skilsmässan och användning av copingstrategier bidrog starkt till anpassningen efter 

skilsmässan (Berman & Turk, 1981).  

 

Booth och Amato (1991) använder sig bland annat av krismodellen i sin studie, vilken 

fokuserar på den stressfulla livshändelse som en skilsmässa innebär. Författarna har undersökt 

relationen mellan psykologisk stress och ett äktenskaps upplösning. De kommer fram till att 

den psykologiska stressen ökar inför skilsmässan och sjunker efteråt. Resultaten av studien 

visar också att de frånskilda personerna återgår till normala nivåer av stress cirka två år efter 

skilsmässan (ibid.).  

 

Hassall och Mador (1980) talar om att möta sociala och emotionella behov hos frånskilda 

samt att hjälpa dem att hantera traumat av det förlorade förhållandet. De tar i artikeln upp 

sociala och emotionella problem som nyligen separerade kan ställas inför. I detta 

sammanhang talar de om skuld, känsla av övergivenhet, misslyckande och depression. Dessa 

känslor kan, enligt författarna, medföra att personen hamnar i en kris även om beslutet att 

skiljas var gemensamt. Författarna menar vidare att det kan finnas svårigheter för denna grupp 

att hitta lämpligt stöd. Många terapeuter som kommer i kontakt med nyligen separerade par är 
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mer benägna att försöka hjälpa paret att försöka rädda äktenskapet än att hjälpa dem att 

anpassa sig till skilsmässan (ibid.).  

 

Halpern (1973) utgår ifrån en kognitiv modell som bygger på kristeorin. Där presenteras 

också data som validerar teorin. Författaren har utformat ett test för att särskilja individer som 

befinner sig i kris från dem som inte gör det baserat på beskrivning av deras beteende. I 

undersökningen valdes fyra grupper ut. Dessa var följande: studenter som befann sig i 

personlig kris, personer som vänt sig till den allmänna psykiatriska vården, personer som 

genomgått en skilsmässa och personer som upplevt dödsfall. Två hypoteser rörande kris 

testades. Hypotes 1: Personer som befinner sig i en situation som vanligtvis framkallar kris 

kommer att ha högre ”krispoäng” enligt kristestet.  Hypotes 2: Det kommer att finnas ett 

negativt samband mellan kris och defensivt beteende. Båda hypoteserna bekräftades i studien. 

Författaren stödjer detta resultat på Gerald Capland som menar att det är lättare att ta emot 

hjälp i en krissituation än under andra perioder (ibid.).  
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4. RESULTAT OCH ANALYS 
Kapitlet inleds med en kort presentation av respondenterna. Presentationen har gjorts för att 

ge läsaren en bakgrund till vilka personerna är och på så sett ge en bild innan vidare läsning. 

Sedan följer en berättelse om varje respondent som innefattar deras tankar och upplevelser 

kring sin skilsmässa/separation. Därefter kommer en analys utifrån valda teoretiska perspektiv 

samt tidigare forskning för att besvara studiens syfte.  

4.1 Presentation av respondenterna 
Amanda är i 30-årsåldern, hon var gift under sju år och hon har varit skild sedan ett år. 

Amanda har tre barn varav två barn med sin före detta make. Amanda lever i en ny relation, 

hon är sambo med honom.  

Ida är i 30-årsåldern. Hon var gift under tio år och är skild sedan fyra år. Ida har inga barn 

med sin före detta make. Ida lever i en ny relation, hon är sambo med honom.  
1Sara är i 30-årsåldern och hon var tillsammans med sin före detta sambo i fem år. De 

separerade för tre och ett halvt år sedan. Hon har ett barn med honom. Sara lever inte i någon 

ny relation.  

Daniel är i 30-årsåldern. Han var gift under sex år och är skild sedan åtta år. Daniel har tre 

barn, varav två med sin före detta fru. Daniel är omgift och har ett barn tillsammans med sin 

nuvarande fru.  

Erik är i 50-årsåldern och har varit gift i fem och ett halvt år och skild i femton år. Erik har 

två barn tillsammans med sin före detta fru. Idag lever han inte i någon relation. 

Jonas är i 40-årsåldern. Han var gift under tolv år och har varit skild i två och ett halvt år. 

Jonas har tre barn tillsammans med sin före detta fru. Han lever inte i någon ny relation.  

                                                 
1 I studien liksäller vi en responent som inte varit gift med de som har varit gifta. 
Anledningen till detta är att hennes livssituation inte skilde sig avsevärt från de som varit 
gifta.  
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4.2 Tankar och upplevelser av skilsmässan/separationen 
Amanda är i 30-årsåldern och har varit skild i ungefär ett år. Under hennes sjuåriga äktenskap 

fick hon och hennes man två barn tillsammans. Hon säger att hennes äktenskap sällan hade 

några konflikter. Deras kärlek dog successivt efter att barnen föddes och deras äktenskap 

började mer likna en relation mellan arbetskamrater. Amanda kände sig trygg i deras relation. 

Det var hennes före detta make som tog initiativet till att skiljas. Startskottet var otrohet från 

hans sida som ledde till skilsmässan ett år senare. Efter otroheten gick de i familjerådgivning 

för att försöka ”lappa” ihop äktenskapet, deras förhållande flöt på tills Amanda fick ett 

telefonsamtal. Hon var på semester med barnen när hon fick beskedet om att han ville skiljas. 

Hon upplevde detta som en chock, hela hennes värld vändes upp och ned. Amanda ville 

fortsätta äktenskapet, men det ville inte han. Han berättade att han behövde tid för sig själv. 

Hon upplevde att det var svårt att ta in beslutet om skilsmässan. Amanda beskriver sin 

skilsmässa som en kris, hon blev handlingsförlamad och allt omkring henne kändes som kaos. 

Under separationen upplevde Amanda sin före detta make som kylig och avståndstagande. 

Han inledde en ny relation en vecka efter han flyttat ifrån Amanda.  Amanda hade stöd från 

sina föräldrar, vänner samt sin äldsta dotter (från ett tidigare förhållande). Hon kunde hos dem 

prata ut om vad hon kände. Amanda hanterade situationen genom att lägga upp planer för sig 

själv för att kunna hantera vardagen och sina känslor inför barnen och sig själv. ”Om man inte 

har barn omkring sig så tror jag att man bryter ihop på ett annat sätt.” Hon upplever att hon 

inte bearbetat skilsmässan utan istället skjutit känslorna ifrån sig. Det kan finnas vissa 

högtider, exempelvis jul, då svåra minnen kan dyka upp från deras tid av äktenskapet. Efter 

skilsmässan började Amanda träffa andra män på internet och det var så hon fick kontakt med 

sin nuvarande sambo. Hon släppte taget om sin före detta make och känslorna som hon hade 

känt till honom. I efterhand har Amanda förstått att hennes före detta make ventilerat sina 

tankar om att skilja sig med sina vänner innan han bestämde sig och berättade om beslutet för 

henne. Idag upplever Amanda att kommunikation med den före detta maken fungerar så länge 

hon inte säger något negativt om honom i hans papparoll. Amanda uppfattar att hennes 

självbild efter skilsmässan har påverkats både positivt och negativt. ”Allt svårt som man går 

igenom stärks man av” säger hon när hon ser sin skilsmässa i backspegeln. 

 
Ida är i 30-årsåldern och har varit gift i tio år och är skild sedan fyra år tillbaka. Hon har inga 

barn tillsammans med sin före detta make. Beslutet att skiljas fattades gemensamt, 

bakgrunden till skilsmässan var att de ville leva i olika länder. Ida och hennes make såg 
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skilsmässan som den enda lösningen då ingen av dem var beredda att kompromissa gällande 

var de skulle bo. Trots att beslutet var gemensamt, kände Ida känslor av overklighet innan det 

sjunkit in. Ida upplevde skilsmässan som en kris. Hon menar att en kris är då man tappar 

fotfästet och säger: ”…det går inte att resonera sig igenom vad som händer, jag kan inte 

använda mitt förnuft”. Hon hade svårt att koncentrera sig på vardagliga ting och allt annat 

runt omkring henne kändes trivialt. Hon började tvivla på om hon fattat rätt beslut, detta på 

grund av att hon fortfarande hade starka känslor för honom. Under skilsmässan hade hon 

tankar kring rädslan för ensamheten eftersom hennes före detta make hade varit en stor del av 

hennes liv. Hon började ifrågasätta sig själv om hon verkligen skulle klara sig utan honom. 

Tanken på att han skulle involvera sig i en ny relation var svår för Ida. Under skilsmässan 

hade de en god och öppen relation till varandra; de kunde bearbeta känslor gällande 

skilsmässan tillsammans. Som stöd under skilsmässan hade hon även vänner, familj och 

professionell hjälp i form av terapi. Hon kunde vända sig till sin familj när som helst på 

dygnet och de utgjorde ett stort stöd i vardagen. I terapin bearbetade hon känslor av sorg och 

ensamhet som uppkom i och med skilsmässan. Hon fick också hjälp att stanna kvar i sina 

känslor istället för att fly från dem. Hon började långsamt må bättre och har idag en god 

självbild även om känslor av ensamhet kan göra sig påminda ibland. Den smärtsamma 

upplevelsen av skilsmässan har stärkt Idas självförtroende gällande att gå igenom något svårt 

och hon vet i dag att hon klarar sig själv. Ida har en god relation till sin före detta make och de 

är nära vänner. För ungefär ett år sedan träffade Ida en ny man och de bor nu tillsammans.  

 

Sara är i 30-årsåldern, hon var sambo under fem år och har ett barn tillsammans med sin före 

detta pojkvän. Förhållandet tog slut för tre och ett halvt år sedan. Innan separationen hade 

relationen mellan henne och sambon varit dålig under en längre period. De var medvetna om 

att de behövde arbeta på förhållandet och började därför gå i familjerådgivning, där gick de 

under fyra månader. Sara upplevde att de kom varandra närmare då det var en tredje part 

inblandad som kunde se mer objektivt på situationen. De slutade med familjerådgivningen när 

de blev osams på grund av praktiska skäl med dottern och detta ledde till att han initierade 

separationen. Sara upplevde att det gick för fort och ville backa bandet, men han ville inte 

försätta förhållandet. ”Han var på väg ifrån mig, förmodligen var han mentalt ganska långt 

före mig och då hinner man aldrig ifatt den här processen tror jag.” Efter beslutet om att 

separera och flytta isär bodde han kvar hos Sara under en tid. Hon upplevde honom som 

känslokall under denna period och säger: ”Han var väldigt ytlig, otroligt ytlig.” Varken för 

Sara eller hennes sambo var det aktuellt att försöka rädda förhållandet. ”Det var helt slut, jag 
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tror det berodde mycket på prestige mellan oss. Jag hade känt att han bestämt sig och det 

hade gjort så ont redan att jag kände att det var ingen mening att försöka”. När han flyttade 

från Sara kände hon att det var svårt att få ihop en meningsfull vardag de veckor som inte 

dottern bodde hos henne, hon kände stor separationsångest i förhållande till henne. När hon 

inte hade dottern levde hon ”singelliv” och umgicks mycket med vänner utan barn som var 

friare att hitta på saker. De veckor hon hade dottern levde hon ”mammaliv”. Hon saknade 

familjelivet i allmänhet och dottern i synnerhet mer än sin före detta kille. Hon fyllde 

tomrummet med många aktiviteter på fritiden och genom att arbeta mycket. Detta ledde i 

slutänden till utmattningssymtom och sjukskrivning. För Sara är en kris när man tappar 

kontroll över situationen och inte kan se någon lösning. Hon upplevde sin separation som en 

kris som har påverkat henne. Hon beskriver sitt liv innan separationen på följande vis: ”det 

har glidit lite på en räkmacka fram tills separationen. Jag har inte haft så många livskriser 

innan”. Efter separationen hade Sara mycket stöd från sina närmaste kollegor, familj och 

vänner. Hon hade också stöd av samtal från en psykolog, vilket hon tyckte var ett bra sätt att 

bearbeta separationen. Sara har upptäckt att hon blivit mer självständig och fått en bättre 

självbild efter separationen genom stenhårt arbete. Innan separationen var hennes självtillit 

sämre, hon försökte anpassa sig gentemot sin före detta kille för att deras relation skulle bli 

bättre. Tidigare sökte Sara mer stöd i sin mammaroll från sin egen mamma. Nu känner hon 

sig mer självstädig i sin mammaroll. I dag är kontakten med den före detta sambon inte så 

god. De har endast kontakt via sms och e-post. Sara tror att anledningen till att deras relation 

inte är så god är för att den före detta sambon har ett stort kontrollbehov medan hon är mer 

flexibel gällande umgänget med dottern. Sara berättade att hon har fått många nya 

erfarenheter i och med krisen och att hon kommit stärkt ur den. Sara lever inte i någon ny 

relation i dag. 

 

Daniel är i 30-årsåldern. Han var gift under sex år och är skild sedan åtta år tillbaka. Han har 

två barn tillsammans med sin före detta fru, Daniel träffade henne under tonåren. Under flera 

års tid – både innan och under deras äktenskap – var hon otrogen mot honom, något som han 

var ovetande om. När Daniel fick reda på omfattningen av otroheten kände han sig ”…enormt 

sviken och lurad på sitt liv”. Han fick även veta att det var många i hans omgivning som känt 

till hustruns otrohet.  Daniel var då själv otrogen för att hämnas. Det var han som slutligen tog 

initiativet till skilsmässan; han klarade inte av att leva med hennes otrohet: ”När jag sa att jag 

ville skiljas ville jag packa kartongerna och åka. Då funderade hon, vad var det du sa 

egentligen? Jag var klar i mina tankar och funderingar innan jag berättade.” Vid beslutet 
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hade Daniel och hans fru nyligen fått sitt andra barn. Till en början kände Daniel stor förlust 

och sorg som senare övergick i ilska. Skilsmässan innebar också ett ekonomiskt avbräck då 

utgifterna var ungefär desamma men inkomsterna mindre. Daniel kände sig uthängd av sin 

före detta fru under skilsmässan, då hon pratade mycket illa om honom: ”Även fast hon gjort 

alla felen tyckte jag, var det jag som fick stå där och skämmas (inför omgivningen).” Under 

skilsmässan var Daniel arg när han träffade sin före detta fru för att sedan bli ledsen när han 

var ensam igen. Daniel berättade att ilskan var ett skydd. Hon hade alltid kunnat ”styra” 

honom, men när han var arg kunde hon inte detta. Daniel kunde komma hem till henne och 

vara mycket arg men när han såg att barnen var hemma kunde han inte uttrycka denna ilska av 

hänsyn till dem. Daniel hanterade till en början skilsmässan genom att isolera sig. Han kände 

sig ensam, han var van att ha fru och barn omkring sig, han hade även dåligt samvete 

gentemot dem, men han kände att han fattat rätt beslut. Daniel berättade att skilsmässan var 

hans första och största kris och definierade kris som något som får en att tappa fotfästet och 

kontrollen över sig själv och omgivningen. Krisen bestod i att äktenskapet med de drömmar 

de haft tillsammans gick i kras, samtidigt som han också blev osams med sina föräldrar. 

Föräldrarna hade tidigare varit viktiga förebilder för Daniel, speciellt hans pappa. Föräldrarna 

ansåg att det var fel av honom att skiljas och försökte ge honom dåligt samvete över hans 

beslut. ”Jag kände mig lurad på hela barndomen, jag tycker att jag haft en lugn och trygg 

uppväxt.  När det verkligen gällde och jag behövde hjälp, hade jag inget stöd, jag visste inte 

hur man skulle bete sig, hade inga referenser.” Under skilsmässan gick Daniel till en 

psykolog, han fick också stöd från en arbetskamrat. Till psykologen gick han för att ”stärka 

sig själv”, Daniel lyckades bland annat släppa sitt dåliga samvete och han ”hittade sig själv”. 

Tidigare kände Daniel att han inte kunde vara sig själv i relationen till sin före detta fru. Idag 

känner han att han kan det. Daniel säger: ”Tidigare såg jag mig själv som en viss person och 

naturligtvis tyckte jag jättebra om mig själv, skilsmässan visade att jag kunde vara en stor 

gris och elak människa också. Ibland måste man acceptera att saker är på ett visst vis och 

både kunna förlåta sig själv och andra, jag är den jag är”. Han har även bearbetat 

skilsmässan genom att vara för sig själv och berättade vidare att det var viktigt för honom att 

våga vara ensam och inte hoppa in i ett nytt förhållande på en gång. Två år efter skilsmässan 

träffade han sin nuvarande fru, som han nu har ett barn tillsammans med. Daniel har 

känslomässigt helt lämnat sin före detta fru, medan han upplever att hon inte gjort detsamma, 

något som yttrar sig i att hon försöker ge honom dåligt samvete. Trots detta berättade Daniel 

att hans relation till sin före detta fru är bra och tror att detta beror på att det inte finns några 

känslor kvar från hans sida: ”Jag accepterar att vi har haft ett långt förhållande, varit gifta 



 

 21 

och har två barn, mer är det inte.” Daniel känner att skilsmässan lärt honom att verkligen 

prata om och ta konflikter, något som han haft med sig in i sitt nuvarande äktenskap.  

 

Erik är i 50-årsåldern. Han var gift under fem och ett halvt år och är skild sedan femton år 

tillbaka. Han har två barn tillsammans med sin före detta fru. Erik berättade att hon mådde 

dåligt och hade låg självkänsla, vilket hon tog ut över honom. Hennes mående var orsaken till 

skilsmässan och det var även hon som tog initiativet till den. Erik berättade att han själv inte 

skulle ha gjort det på grund av att de hade barn tillsammans och av lojalitetsskäl. Känslorna 

till den före detta frun var inte så starka. Efter beslutet att skiljas sökte Erik sig till olika 

kvinnor som han träffade.  Han hade också stöd från vänner. Hans före detta fru mådde dåligt 

under denna period och ville ha Erik tillbaka men han ville inte försöka igen. ”Om jag inledde 

en ny relation blev hon tokig. Jag hade lite svårt med relationer länge efteråt, på något vis 

tyckte jag att det var hennes egentligen.” Det blev oregelbundenhet i umgänget med barnen 

på grund av krångel med den före detta frun, han gruvade sig för att konfronteras med henne. 

Han kände dåligt samvete gentemot barnen och saknad efter dem. Innan skilsmässan var Erik 

nykterist men i samband med skilsmässan började han dricka, under en period drack han 

mycket; enligt honom är mycket allt över ingenting. Det utlösande var att han ”tappade” 

farten då det blev mycket krångel med ekonomi och praktiska saker som det tog lång tid för 

honom att ordna upp. Barnen fick se honom full vid något tillfälle, Erik tycker att detta är 

något som barn inte ska utsättas för. Erik var medlem i en kristen församling som han under 

denna period blev utesluten ifrån på grund av sitt leverne. Han berättade att han hanterat 

skilsmässan dåligt och att han borde ha legat lågt och skött sig själv och barnen. Erik menade 

att den före detta frun hanterade skilsmässan lugnare. Hon hoppade inte in i någon ny relation 

på en gång. ”Ska man göra rätt ska man göra tvärtemot vad jag gjort.” Erik ser skilsmässan 

som en kris, han definierar begreppet som en obehaglig situation som man inte vill befinna sig 

i. Han berättade att skilsmässan var det värsta han har varit med om och säger: ”Jag förstörde 

sju till åtta år av mitt liv efter skilsmässan.” Han försökte ”bita ihop” och arbeta på trots 

motgångar men det tog tid för honom att få ordning på sitt liv.  Erik har i dag god självkänsla 

men några år efter skilsmässan var den som han säger ”god natt”. Det som gjorde att hans 

självkänsla blev sämre efter skilsmässan var för att han kände att han inte kunde klara upp 

vissa saker. Han hade alltid trott att det bara var att ”…morska upp sig och ta nya tag, jag 

kunde aldrig tro att jag skulle bli svag på något vis”. Erik vet inte riktigt om han har bearbetat 

skilsmässan. Han berättade att det i alla fall inte är något ouppgjort mellan honom och hans 
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före detta fru, de är vänner idag. De kan träffas vid jul och äta tillsammans och hon vänder sig 

till honom om hon behöver hjälp med något. Idag lever Erik inte i någon relation.  

 

Jonas är i 40-årsåldern. Han var gift under tolv år och är skild sedan två och ett halvt år 

tillbaka. Jonas har tre barn tillsammans med sin före detta fru. Förhållandet med henne var 

mycket intensivt, de arbetade tillsammans och hade barn ihop. Jonas berättade att de ”jobbade 

ihjäl” sitt äktenskap. Det var hon som tog initiativet till skilsmässan, i detta sammanhang 

uttryckte Jonas: ”Vi karlar, vi tycker att det är bra så länge det funkar och glider på.” Jonas 

ville till en början att de skulle söka hjälp hos familjerådgivningen, men hustrun vägrade och 

då gav han upp och säger: ”Jag var allmänt less”. Han upplevde att hon var mentalt förberedd 

på att skiljas medan han säger: ”Jag kanske står i dag där hon mentalt stod för två och ett 

halvt år sedan.” För Jonas innebar skilsmässan ett misslyckande: "Har jag misslyckats med 

någonting i livet så är det ju det. Tryggheten för barnen är ändå familjen.” Han berättade om 

ett tillfälle då han kom hem och såg alla flyttkartonger, vilket gav honom panik: 

”Känslomässigt var det kaos, hade en klump i magen, jag hade misslyckats som pappa och 

familjefar.” Innan detta tillfälle hade Jonas varit lugn över skilsmässan.  Jonas upplevde inte 

sin skilsmässa som en kris utan ser begreppet kris utifrån ett ekonomiskt perspektiv.  Han 

trodde att en skilsmässa kunde bli en kris för många på grund av ekonomiska problem. Jonas 

och hans före detta fru hade inte några sådana problem i samband med skilsmässan även om 

den utgjorde ett ekonomiskt avbräck. Jonas arbetade tidigare mycket och det fortsatte han 

även med en tid efter skilsmässan. Han började gå ut och dansa, träffade kvinnor och sökte 

bekräftelse. Jonas har också tagit hjälp av en psykolog. Han berättade att psykologen hjälpt 

honom att dra ned på tempot, vilket resulterat i att han nu arbetar mindre och blivit lugnare, 

vilket har lett till att barnen blivit lugnare. Han säger att han mår bättre nu. Han och hans före 

detta fru var de inte ovänner under skilsmässan och de har i dag en god relation. Han säger: 

”Hon kommer ändå vara den personen som står mig närmast i livet, vi har tre barn 

tillsammans så hon kan aldrig ersättas av någon annan.” I nuläget känner inte Jonas något 

behov av att träffa en ny kvinna, utan tycker att det är skönt med den friheten han har.  

4.3 Respondenternas hanteringssätt  
För att förstå copingprocessen måste vi titta på vad respondenterna faktiskt gör för att hantera 

skilsmässan/separationen i den specifika situation där de befann sig (Lazarus & Folkman, 

1984). Amanda lade upp planer för sig själv i vardagen, hon sköt undan känslor och försökte 

”hålla ihop” sig själv för barnens skull.  Ida gick till en terapeut som hjälpte henne att stanna 
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kvar i sina känslor.  Sara aktiverade sig mycket med träning och arbete. Daniel hanterade till 

en början skilsmässan genom att isolera sig.  Erik inledde en ny relation.  Jonas arbetade 

mycket, gick ut på krogen och sökte bekräftelse från kvinnor.  

 

Samtliga respondenters hanteringssätt ses enligt copingteorin utifrån, vilken kontext de befann 

sig i vid tidpunkten för skilsmässan/separationen samt varför de agerade som de gjorde i 

denna situation (Lazarus & Folkman 1984). Amanda kunde inte tillåta sig själv att bryta ihop 

av hänsyn till barnen. Ida befann sig i en situation utan barn och med god kontakt till sin före 

detta make; hon kunde koncentrera sig på att bearbeta sina känslor. Sara sörjde inte sin före 

detta pojkvän, dock var saknaden efter dottern och familjelivet i sig mycket stark. Hon hade 

svårt att skapa en meningsfull vardag de veckor hon inte hade sin dotter. Daniels före detta 

fru hade varit otrogen mot honom och i samband med skilsmässan pratade hon illa om 

honom. Daniel blev även osams med sina föräldrar; han kände inte något stöd från deras sida. 

Erik skulle aldrig själv ha tagit ut skilsmässa eftersom de hade två barn tillsammans och av 

lojalitetsskäl till sin före detta fru. Känslorna till den före detta frun var inte starka.  Jonas 

ville till en början försöka rädda äktenskapet genom att söka familjerådgivning men hans före 

detta fru var inte intresserad av detta, vilket medförde att Jonas gav upp.  

4.4 Respondenternas tillgång till copingresurser och copingmetoder  
Brattberg (2008) talar om olika copingresurser, hon delar in dem i inre respektive yttre 

resurser. De inre resurserna kan bestå av positiva kontra negativa tankar. De yttre resurserna 

kan bestå av ekonomi, vänner och familj. Copingresurserna påverkar personens förmåga att 

hantera en situation och även måendet. Författaren talar också om copingmetoder, som i sin 

tur är indelad i kognitiva respektive beteendemässiga metoder. De kognitiva metoderna 

handlar om tankar och de beteendemässiga metoderna handlar om något som personen gör. 

Ida, Sara, Daniel och Jonas tog hjälp av professionella i form av psykolog någon gång efter 

skilsmässan/separationen. Samtliga av dessa respondenter upplevde det professionella stödet 

som positivt vilket hjälpt dem att bearbeta skilsmässan och utvecklas som personer. Halpern 

(1973) skriver att människor är mer mottagliga att ta emot hjälp under en krissituation som 

exempelvis en skilsmässa. Detta kan vara en förklaring till varför fyra av respondenterna 

sökte professionell hjälp. Samtliga respondenter använde sig av olika copingresurser och 

copingmetoder. Amanda tog efter skilsmässan stöd, från familj och vänner som hon pratade 

med. Hon använde sig av emotionell avstängning inför barnen. Ida fick hjälp av en terapeut 

med att ändra sitt beteende genom nytänkande.  Hon lärde sig att stanna kvar i sina känslor. 



 

 24 

Hennes perspektiv på livet förändrades och med det kom insikten om vad som var 

betydelsefullt. Ida hade även stöd från sin familj och kunde vända sig till dem när som helst 

på dygnet. Sara gick till en psykolog hon fick även mycket stöd från arbetskamrater och 

familj. Innan separationen sökte Sara mycket stöd och hjälp från personer i omgivningen för 

att bland annat få stöd i mammarollen, hennes egen mamma var en särskilt viktig person. En 

tid efter separationen blev hon mer självständig på grund av ett ändrat tänkande och en större 

tilltro till sig själv. Daniel gick hos en psykolog och lyckades släppa sitt dåliga samvete över 

skilsmässan. Han lyckades även ”hitta sig själv”, han ändrade sitt tänkande och reflekterade 

över sina bra respektive dåliga sidor. Psykologkontakten kan ses som ett sätt för honom att få 

emotionell avlastning. Han hade också stöd från en arbetskamrat men saknade stöd från sin 

familj. Daniel upplevde att ekonomin blev sämre, han hade endast en inkomst men samtidigt 

samma utgifter som tidigare. Erik sökte stöd i olika relationer med kvinnor och stöd från sina 

vänner. Han hade till en början god ekonomi men efterverkningar av skilsmässan gjorde att 

den försämrades. Han försökte ”bita ihop” och arbeta på trots motgångar. Jonas tog hjälp av 

en psykolog, han lärde sig att varva ned och arbeta mindre och började även reflektera över 

sin livssituation. Tschann, Johnston och Wallerstein (1989) kom i sin forskning fram till att 

god ekonomi påverkade anpassningen till skilsmässan positivt för män. Erik mådde dåligt när 

ekonomin raserades. Daniel fick sämre ekonomi när de skildes, det blev tufft att gå från två 

inkomster till en. Jonas hade god ekonomi, vilket enligt honom mildrade konsekvenserna av 

skilsmässan; han behövde inte göra avkall på materiella ting. För samtliga manliga 

respondenter var ekonomin en faktor som påverkade deras mående. Dålig ekonomi medförde 

fler praktiska problem som i sin tur kan ha bidragit till försvårad anpassningen till 

skilsmässan.  

4.5 Upplevelse av kontroll ger lyckad anpassning?  
Gray och Cohen-Silver (1991) kom i sin studie fram till att kontroll över 

skilsmässan/separationen var kopplat till lyckad anpassning medan mindre kontroll var 

kopplat till högre missnöje. Utifrån tidigare forskning menade författarna att kvinnorna i 

större utsträckning initierade separationen. Kontroll var för våra sex respondenter kopplat till 

ett mentalt försprång. Ida och Daniel hade kontroll över skilsmässan. För Ida var det ett 

gemensamt beslut att skiljas, hon beskriver inget om kontrollförlust; hon lever idag i en ny 

relation. Beslutet att skiljas var helt och hållet Daniels, det var han som hade kontroll över 

situationen. För Daniel var kontroll inte enbart något positivt då han också blev mycket 

skuldbelagd av sin omgivning för att ha lämnat fru och barn. I dag upplever Daniel att han 
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bearbetat skilsmässan medan hans före detta fru enligt honom inte har släppt honom 

känslomässigt. För Amanda, Sara, Erik och Jonas var det den andra parten som initierade 

skilsmässan/separationen. Beslutet att skiljas kom som en chock för Amanda, den före detta 

maken hade ventilerat och talat om beslutet med andra innan han fattade det. Hennes 

anpassning till situationen tog längre tid liksom att mentalt bearbeta skilsmässan och gå vidare 

in i en ny relation medan han inledde en ny relation omgående. Sara säger: ”Han var på väg 

ifrån mig, förmodligen var han mentalt ganska långt före mig och då hinner man aldrig ifatt 

den här processen tror jag.” Hon menar att det tog längre tid för henne innan beslutet sjönk in 

och detta kan ha haft betydelse för hennes sorge- och bearbetningsprocess. Erik hade inte 

kontroll över beslutet att skiljas, det var hans före detta fru som tog det initiativet. I samband 

med skilsmässan tappade han ”farten” och livet blev som ett ”svart hål” sju till åtta år efter 

skilsmässan. Jonas berättade att han mentalt i dag är där hans fru var för två och ett halvt år 

sedan när hon tog initiativet till skilsmässan. Hon hade kontroll över beslutet, han ville 

fortsätta försöka få äktenskapet att fungera, men när hon inte ville försöka gav han upp. Jonas 

säger: ”Jag var allmänt less”, han hade inte kontroll över situationen och var missnöjd. Det 

som kan sägas om samtliga respondenter är att den person som varit mentalt förberedd också 

varit ett steg före i tankarna och känslorna. Detta tyder på att den som initierat 

skilsmässan/separationen haft större kontroll i det inledande skedet. Utifrån Cullbergs (2003) 

kristeori kan sägas att personen som initierat skilsmässan var i bearbetningsfasen och hade 

funderat en hel del över beslutet. Den person som fick beskedet var inte förberedd på samma 

sätt och för vissa av respondenterna kom det som en chock.  

 

Dreman (1991) menar att anpassningen till skilsmässan förbättras ju längre tiden går.  Detta är 

en av flera faktorer som kan ha påverkat respondenternas anpassning till situationen. En 

annan faktor för lyckad anpassning kan vara att uttrycka känslor som Berman och Turk 

(1981) skriver. Fem av sex respondenter har uppgivit att de ventilerat tankar och talat om 

känslor med någon under skilsmässan/separationen. 

4.6 Könsskillnader i hanteringssätt 
Myyrä och Niemelä (1985) kommer i sin forskning fram till att det finns en viss skillnad på 

hur män och kvinnor hanterar en skilsmässa vilket också Gray och Cohen-Silver (1991) 

kommit fram till. Kvinnorna hade ett mer kreativt eller anpassande hanteringssätt än männen. 

I studien visade det sig att männen var mer benägna att hantera skilsmässan genom 

förnekande, de gav också upp i större utsträckning än kvinnorna. De sex respondenterna som 
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ingick i vår studie visade inte på liknande skillnader som tidigare forskning påvisat, det vill 

säga skillnaden mellan män och kvinnor var mer kopplat till omständigheter i sammanhanget 

än till kön. Som Brattberg (2008) skriver måste coping förstås utifrån sitt sammanhang. 

Gällande respondenternas hanteringssätt gav sammanhanget en bättre förklaring till deras 

handlande än vad variabeln kön gjorde.  

4.7 Respondenternas och kristeorins fyra faser  
Samtliga respondenter har fått frågan: vad är en kris för dig? Fem av sex respondenter 

definierade en kris på liknade sätt som beskrivs av Erwing (1980). Ida och Daniel beskrev det 

som att tappa fotfästet. Amanda ser en kris utifrån handlingsförlamning och upplevelse av 

kaos. Sara kopplar begreppet kris till kontrollförlust och att inte se någon lösning. Erik 

definierar kris som en obehaglig situation som han inte vill befinna sig i. Jonas relaterar kris 

till ekonomiska problem. Fem av sex respondenter upplevde sin skilsmässa/separation som en 

kris. Samtliga respondenter såg skilsmässan/separationen som en stressfull och omtumlande 

händelse, detta beskriver också Booth (1991) när han utgår från en krismodell.  

4.7.1 Chockfasen 
Cullberg (2003) delar in en kris i olika faser. Det är svårt att precisera var respondenterna 

befann sig, de kan sägas ha pendlat mellan olika faser under olika perioder. I Chockfasen kan 

Amanda, Ida, Sara och Daniel sägas ha befunnit sig under någon period tidigt i 

skilsmässan/separationen. När Amandas make berättade att han ville skiljas, blev hon 

chockad och överrumplad. Ida beskriver hur hon i samband med skilsmässan tappade 

fotfästet när det gick upp för henne att det verkligen var slut, allt runt omkring tappade 

betydelse. Sara insåg att hon skulle mista familjelivet och en del av tiden med sin dotter. 

Daniel kan sägas ha befunnit sig i chockfasen när han fick veta omfattningen av fruns otrohet, 

från att ha trott att saker varit på ett visst sätt vändes allt upp och ned när han fick veta. Erik 

och Jonas beskriver inget om upplevelser av chock i samband med skilsmässan.  

4.7.2 Reaktionsfasen  
Hanteringssättet av situationen kan inte bara ses utifrån coping utan också utifrån 

reaktionsfasen i Cullbergs (2003) kristeori. Respondenterna har använt sig av olika 

försvarsmekanismer innan de tagit in vad som faktiskt hänt. Amanda försökte att anpassa sig 

till det liv hon levde med barnen, hon ville inte bryta ihop inför dem och undertryckte därför 

sina känslor. Amanda förnekade verkligheten när hon till en början inte ville ta in att maken 

ville skiljas. Ida använde sig av rationalisering när beslutet att skiljas fattades, hon resonerade 
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logiskt med sig själv om att det var den enda lösningen. Efter att Sara och hennes före detta 

pojkvän beslutat att separera försökte de inte mer på grund av prestige, denna prestige var ett 

sätt för henne att rationalisera och skydda sig själv och sina känslor från att bli sårad. Arbete 

och träning var ett sätt för henne att undertrycka sina känslor. Daniel, regredierade då han var 

otrogen för att hämnas. Erik regredierade när han började dricka, detta för att döva känslan av 

misslyckande. Detta beteende var självdestruktivt. Han talade mycket om att ”bita ihop”, hur 

han försökt kämpa på trots motgångar. Även Erik undertryckte således sina känslor som 

skilsmässan förde med sig. Jonas kom hem och fick panik när han såg alla flyttkartonger, han 

kände sig misslyckad som familjefar. Tidigare hade han inte oroat sig över skilsmässan, men 

vid det ögonblicket kom de undertryckta känslorna upp. Samtliga respondenter har någon 

gång under skilsmässan/separationen befunnit sig i reaktionsfasen och fyra av sex använde sig 

av försvarsmekanismen undertryckande av känslor. Att reagera genom att använda olika 

försvarsmekanismer ses som något naturligt i en traumatisk situation (Dreman, 1991). 

Respondenterna har använt olika försvarsmekanismer för att skydda sig själva och minska 

negativa konsekvenser av situationen. Hur väl de lyckats med detta ser olika ut för olika 

personer.   

 

För att få en djupare förståelse för respondenternas agerande kan det också vara nödvändigt 

att titta på deras känslor. Cullberg (2003) talar om hur människan har olika känslomässiga 

förutsättningar. Han ser dessa förutsättningar som motpoler. En av motpolerna som tas upp är 

samhörighet kontra övergivenhet, detta innebär att människan kan känna sig övergiven i ett 

sammanhang medan en annan känner gemenskap. Andra motpoler som beskrivs är: 

självkänsla kontra självförakt och meningsupplevelser kontra meningslöshet och kaos. Hassall 

och Mador (1980) menar att känslor som skuld, känsla av övergivenhet och misslyckande är 

vanligt förekommande hos nyligen separerade/skilda. 

 

Till en början hoppades Amanda att hon och maken skulle kunna reda ut problemen i 

äktenskapet, men han motsatte sig detta. Det kan från hennes sida upplevas som att hon blev 

övergiven, hon förlorade en del av den samhörighet och närhet som hon tidigare känt med sin 

make. Hans beteende mot henne upplevde hon som kyligt och avståndstagande. Beteendet 

kan ha påverkat Amandas självkänsla, maken hade tidigare stått henne nära och nu kände hon 

sig avvisad. Det kan ha påverkat uppfattning om egenvärdet, då hon inte längre fick den 

kärlek och bekräftelse hon tidigare fått.   
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Idas känslor bestod i rädsla för ensamhet och saknad efter sin före detta make. Hon var rädd 

att han skulle träffa en ny kvinna. Dessa känslor kan kopplas till rädslan för förlusten av den 

samhörighet som hon tidigare känt till honom, det kan även kopplas till hennes rädsla för att 

bli övergiven. Idas självkänsla förändrades i samband med att hon gick i terapi och hon vet i 

dag att hon klarar sig själv. I samband med Idas skilsmässa började hon ifrågasätta sitt beslut 

och känslor av osäkerhet kom. Ida trodde inte att hon skulle klara sig på egen hand. Detta kan 

ha påverkat hennes självkänsla och hennes uppfattning av sitt egenvärde. Ida hade svårt att 

koncentrera sig och hela hennes värld kretsade kring skilsmässan och allt annat kändes 

trivialt. Det kan kopplas till meningsupplevelser då Ida hade svårt att känna meningsfullhet 

när hennes sammanhang förändrades och hon inte längre hade ett intimt förhållande till 

mannen.  

 

Saras känslor av förlust var starkt knutna till dottern, hon kände stor tomhet och ångest. 

Dessa känslor kan knytas till förlust av samhörighet med dottern men även till den 

samhörighet hon kände med familjelivet.  För att skapa ett nytt sammanhang började hon leva 

”singellivet” när hon inte hade dottern och ”mammalivet” när dottern var hos henne. Hennes 

beteende blev självdestruktivt, hon arbetade mycket och hade svårt att hantera känslorna av 

saknad efter dottern. Detta ledde i slutänden till utmattningssymtom och sjukskrivning. Efter 

separationen och sjukskrivningen har Sara blivit mer självständig och självsäker, det kan ses 

som ett svar på tankemässiga förändringar och en förändrad självbild. Sara har lyckats 

förändra sin syn på sitt egenvärde till en mer positiv självbild.  

 

Daniel säger: ”När det verkligen gäller och man behöver hjälp, har man inget stöd.” Detta 

kan kopplas till meningsupplevelser, meningslöshet och kaos enligt Cullberg (2003). Daniel 

trodde att han hade en bra relation till sina föräldrar men när han behövde dem som mest 

fanns de inte där för honom. Han tappade tilliten till det sammanhang där föräldrarna ingick 

och till sin tidigare referensram. Detta gav honom ångest då han hade bristande kontroll över 

situationen och inte heller hade några erfarenheter att falla tillbaka på. Daniel förlorade inte 

bara samhörigheten med sina föräldrar utan även samhörigheten med frun. Han hade förlorat 

en stor del av sitt liv, de drömmar de haft tillsammans hade gått i kras. Daniel fick dåligt 

samvete då han blev skuldbelagd av sina föräldrar och sin omgivning för sitt handlande. Han 

har arbetat på sitt egenvärde och säger att han kan vara sig själv i sin nuvarande relation.  
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Erik kände samhörighet med sin fru och familjelivet. Han berättade om känslor av saknad 

och förlust i förhållande till barnen medan saknaden efter frun inte var lika stark.” Jag hade 

svårt med relationer länge efteråt, på något vis tyckte jag att det var hennes egentligen.” 

 (här syftar Erik på sitt hjärta = kärlek). Eriks svårigheter med relationer efter skilsmässan 

kan kopplas till självbestraffning och känslan av bristande egenvärde. Han kände skuld över 

det faktum att han inlett nya relationer snart efter skilsmässan, något som påverkade hans syn 

på sig själv och det egna värdet.  Han var nykterist, men i samband med skilsmässan började 

han dricka. Barnen fick se honom full vid något tillfälle. Detta beteende gick emot hans 

värderingar och de normer han tidigare levt efter och han kan ha upplevt detta som ett 

misslyckande. Detta kan kopplas till självdestruktivitet; han gjorde något som var starkt emot 

det han trodde på och dessa handlingar ledde till att han mådde ännu sämre. 

Självdestruktiviteten kan också ha fört med sig sämre självkänsla. 

 

Jonas fru ville skiljas och han ville försöka hålla ihop relationen. Detta går att knyta an till 

känslor av övergivenhet. Jonas tycker att familjen är mycket viktig och säger: ”tryggheten för 

barnen är ändå familjen”. I och med skilsmässan förlorade han det familjeliv som han 

värderade högt, den samhörighet som familjen utgjorde upplöstes och familjen splittrades. 

Jonas talar om känslomässigt kaos, han hade en klump i magen och kände att han hade 

misslyckats som familjefar.  

 

Samtliga respondenter har upplevt någon form av objektsförlust i samband med skilsmässan. 

Det som kommer upp i respondenternas berättelser är olika saker bland annat saknaden efter 

den före detta partnern, förlust av gemensamma drömmar och saknad efter mer tid och närhet 

till sina barn.  

4.7.3 Bearbetningsfasen  
Denna fas handlar om att få distans till vad som tidigare hänt (Cullberg, 2003). Fem av sex 

respondenter uppgav att de bearbetat skilsmässan. Hur respondenterna har distanserat sig ifrån 

skilsmässan/separationen har sett olika ut. Att ta emot professionell hjälp kan ses som ett sätt 

att bearbeta sina känslor och få distans till situationen.  För att bearbeta en händelse använder 

personerna olika hanteringssätt. Dessa hanteringssätt beskrivs under copingresurser och –

metoder under rubriken 4.4. respondenternas tillgång till copingresurser och copingmetoder.  
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4.7.4 Nyorienteringsfasen  
Samtliga respondenter kan sägas ha passerat genom nyorienteringsfasen, de har med nya ögon 

och erfarenheter anpassat sig till en ny livssituation (Cullberg, 2003). Amanda har ett år efter 

skilsmässan en ny relation och är sambo. Hon uppfattar att hennes självbild efter skilsmässan 

har påverkats både positivt och negativt. ”Allt svårt som man går igenom stärks man av” 

säger hon. Hon har stärkt sin självbild genom erfarenheten. Ida började långsamt må bättre 

och den smärtsamma upplevelsen av skilsmässan har stärkt hennes självförtroende. Hon har i 

dag en god självbild även om känslor av ensamhet kan göra sig påminda då och då. Sara 

lever ett självständigare liv i dag än tidigare och har sin dotter varannan vecka. Hon har även 

fått större tillit till sig själv och bättre självkänsla. Daniel var mycket ensam till en början. 

Han gick till en psykolog för att stärka sig själv. Erik arbetade på att lösa ekonomiska 

svårigheter samtidigt som han försökte anpassa sig till den nya livssituationen. Jonas 

förändrade sin livsstil genom att få hjälp av en psykolog med att varva ned i arbets- och 

privatlivet. Han landade i sig själv och är nöjd med sitt liv.  

4.8 Förbättrad anpassning genom en ny relation  
Tre av sex respondenter har en ny relation i dag, Amanda, Ida och Daniel. Tschann, 

Johnston och Wallerstein (1989) har kommit fram till, genom att utveckla det sociala livet och 

en ny intim relation förbättras anpassningen genom försvagade känslomässiga band till den 

före detta partnern. Amanda hon har gått vidare med en ny intim relation. Detta har hjälpt 

henne att få mer distans till sina känslor för sin före detta make. Relationen till honom 

fungerar så länge Amanda inte säger något negativt om honom som pappa.  Ida är sambo, 

hennes känslor för sin före detta make är förändrade och hon ser honom som en god vän. 

Daniel är omgift och har inga känslomässiga band till sin före detta fru. Kontakten med henne 

fungerar bra. Sara, Erik och Jonas lever inte i en relation. Sara är ensamstående mamma och 

har inga känslomässiga band till sin före detta make, de har svårt att kommunicera med 

varandra. Erik har fortfarande ett band till sin före detta fru och ställer upp med saker hon 

behöver hjälp med, de är vänner. Jonas upplever att hans relation till sin före detta fru är god 

och menar att hon förmodligen är den kvinna som kommer att stå honom närmast hela livet. 

Jonas säger också att ingen kvinna kan ersätta henne, då hon är mor till hans barn.  
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5. DISKUSSION 
 
Genom arbetets gång blev vi överraskad av resultatdelen på grund av våra fördomar, 

förväntningar och tidigare forskning. I intervjuandet av de manliga respondenterna fick vi upp 

ögonen för våra fördomar om hur vi trodde att de skulle svara utifrån den tidigare forskning vi 

tagit del av. I och med intervjuerna ändrades vår förförståelse i och med att våra förväntningar 

inte bekräftades. Tidigare forskning visade att kvinnor hanterade en skilsmässa/separation 

bättre än män och på grund av detta mådde bättre än dem. Eftersom vi inte kunde hitta några 

skillnader mellan män och kvinnor fanns det heller ingen anledning att belysa ämnet utifrån 

ett könsteoretiskt perspektiv. Meeuwisse, Sunesson och Swärd (2006) skriver att människor i 

allmänhet använder sig av stereotypa bilder av män och kvinnor. Resultatdelen visade att män 

och kvinnor inte hanterade skilsmässan/separationen utifrån stereotypa bilder utan det 

berodde på de individuella faktorerna, utifrån vilket kontext de befann sig i. Det finns många 

flera variabler än kön som behöver undersökas för att få en klar bild över varför en person 

hanterat sin skilsmässa/separation på ett visst vis. Det är viktigt att lyfta fram de fördomar vi 

har när vi möter människor inom socialt arbete, exempelvis inom familjerätten. Det är 

väsentligt att ställa frågor till oss själva och medvetandegöra oss om egna och andras 

fördomar gällande könsskillnader. Har vi felaktiga förväntningar på män och kvinnor kan 

detta leda till att exempelvis beslut inom socialtjänsten påverkas av stereotypa uppfattningar. 

Detta kan få både negativa och positiva konsekvenser för den enskilde. De material som den 

tidigare forskningen bygger på är betydligt mer omfattande än vårt. Vi kan inte göra några 

generaliseringar men vi tyckte ändå att det var intressant att ta upp hur våra resultat kan ses i 

förhållande till tidigare forskning. 

 

Till skillnad från tidigare forskning som visat att kvinnor i större utsträckning initierar en 

skilsmässa var det inte något som framkom i resultatdelen i denna studie. Det var ingen av 

kvinnorna som initierat skilsmässan/separationen. Dock hade en av männen tagit initiativet till 

beslutet att skiljas Det stämde inte överens med våra förväntningar vilket gjorde oss medvetna 

om våra fördomar. Gray och Cohen-Silver (1991) talar om hur kontroll är relaterat till lyckad 

anpassning till skilsmässan/separationen och att kvinnorna anpassade sig bättre. Resultatet i 

denna uppsats visade att kontroll var kopplat till ett mentalt försprång, men kunde inte ses 

som något enbart positivt.  I vår studie blev Daniel skuldbelagd av sin omgivning i samband 

med att han lämnade sin fru strax efter att hon fött deras andra barn. Även om en person har 
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haft kontroll över situationen kan känslor av sorg och förlust över det förlorade förhållandet 

uppkomma. Gällande kontroll och initiativtagande till skilsmässan/separationen kunde 

koppling mellan dessa faktorer och kön inte appliceras i denna uppsats. Om vi skulle ha gjort 

en kvantitativ studie skulle resultatet kanske ha blivit annorlunda. Genom att ta med fler 

respondenter kanske vi skulle ha fått ett annat utfall där resultatet skulle kunna likställas med 

tidigare forskning gällande skillnaden mellan män och kvinnor. Som vi också tidigare nämnt 

kan en skilsmässa/separation upplevas som ett känsligt ämne som berör. Det kan vara 

förknippat med känslor av skuld, misslyckande, skam och otillräcklighet. Känner personen sig 

misslyckad eller missnöjd över sitt eget hanteringssätt kanske det är svårare att öppna sig och 

tala om det. Svar på mer neutrala frågor skulle förmodligen bli lika oavsett om en kvalitativ 

eller kvantitativ metod användes. Beträffande svar på känsliga frågor är det mycket troligt att 

svaren skulle kunna variera en del beroende på val av metod. Det kan möjligen vara lättare att 

vara ärlig på en enkät än vid en intervju. Intervjupersonerna kan ha påverkats av vad de tror vi 

vill ha för svar och våra förväntningar. En reflektion vi haft, är om intervjupersonerna 

påverkats av att vi är två kvinnor? Det är något vi endast kan spekulera i men det är en 

intressant tanke.  

 

Cullbergs (2003) kristeori utgår från ett psykodynamiskt synsätt, där det undermedvetna 

spelar en central roll och den subjektiva personens upplevelser kommer fram. Coping handlar 

mycket om tankarnas betydelse för handlandet. Eftersom de olika teoretiska perspektiven tar 

sin utgångspunkt i olika synsätt tycker vi att de fungerar bra som ett komplement till varandra. 

När vi skulle applicera teorierna från respondenternas svar upptäckte vi att begreppen gick in i 

varandra. Det var svårt att sätta in respondenternas svar i bestämda kategorier utifrån 

teoriernas begrepp. Respondenternas upplevelser var mer ”flexibla” än teorierna.   

 

I denna uppsats har vi bara tagit del av den ena partens syn på sin skilsmässa/separation. Det 

är någonting som är viktigt att vara uppmärksam på. Gray och Cohen-Silver (1991) har i sin 

studie tittat på 45 före detta makar. De kom fram till att båda parterna såg sig själv i ett mer 

positivt ljus än vad de uppfattades av sin före detta. Huruvida våra respondenter gjort 

detsamma kan vi inte veta men vi är medvetna om att det kan vara så.  

 

I den tidigare forskning som presenterats har någon jämförelse mellan olika åldersgrupper inte 

gjorts. Det gjorde inte vi heller i vår uppsats då vi tyckte att en sådan jämförelse passar bättre i 

en kvantitativ studie där utfallet kan generaliseras. Vidare forskning skulle kunna undersöka 
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variabeln ålder närmare och se om den har betydelse för upplevelsen/hanteringen av en 

skilsmässa.  Kanske har skilda män och kvinnor som är födda på 40-talet mycket olika 

upplevelser av sin skilsmässa jämfört med män och kvinnor som är födda på 70-talet. En 

annan intressant frågeställning kan vara: vad får dessa ”vanliga” skilda/separerade människor 

för bemötande vid kontakt med exempelvis socialtjänsten eller familjerådgivningen? Präglas 

socialarbetaren av fördomar och tankar kring vad som är manligt och kvinnligt och kan det 

påverka eventuella insatser?  

 

Ett vanligt ämne kan ofta bli ett oviktigt ämne. Av den anledningen kan vanliga människor 

som skiljer sig eller separerar komma i skymundan. I vårt framtida yrkesliv är det viktigt att 

kunna möta alla människor oavsett vad de har för problem och i mötet vara medvetna om våra 

fördomar.  
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Bilaga 1. Intervjuguide 
 

1. Bakgrund 

– ålder? 

– Yrke? 

– hur länge var du gift?  

– hur länge har du varit skild? 

– Har du barn tillsammans med din före detta maka/make? Om ja, hur många och ålder? 

– Lever du i en ny relation i dag? 

 

2. Beslutet att skiljas 

– Vad var det enligt din mening som ledde fram till skilsmässan? 

– Vem tog initiativet till skilsmässan? Och varför? 

– Närmaste tiden efter att ni beslutet er för att skiljas, hur kände du då?  

– Vad betydde beslutet att skiljas för dig? Tankar? Känslor?  

 

3. Genomförandet av skilsmässan 

– Hur upplevde du hans/hennes beteende mot dig under skilsmässoperioden? 

– Under skilsmässan, hade du något stöd från släkt/vänner/professionella och i så fall hur 

använde du dig av det? 

– Vad är en kris för dig? 

– Upplevde du att du genomgick en kris vid skilsmässan? Om ja, hur påverkade krisen dig/ 

hur kände du då?  

– Vad har skilsmässan fört med sig för konsekvenser? 

 

4. Hanteringssätt vid skilsmässan 

– Hur hanterade du själva skilsmässan? Varför? 

– Hur upplevde du att din före detta make/maka hanterade skilsmässan? 

– Upplevde du att dina barn påverkade ditt hanteringssätt under skilsmässan? 
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5. Tiden efter skilsmässan  

– Hur fortsatte du ditt liv utan din före detta man/hustru i ditt liv, hur hantera du det?                      

– Hur ser din relation ut till din före detta make/maka idag? Varför tror du att den ser ut som 

den gör? 

– Har skilsmässan påverkat din självbild/uppfattningen om vem du är som person?                               

– Upplever du att du har bearbetar skilsmässan? 
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