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SAMMANFATTNING  

Skilsmässor är vanligt förekommande och barns upplevelser av föräldrarnas separation 
handlar ofta om att de känner sig stressade och förvirrade. Tidigare studier visar, att 
skilsmässan medförde stora förändringar för barnen. Påfrestningar i familjesituationen efter 
skilsmässan påverkade barnens känslor, vilket ofta yttrade sig i en sorg efter förlusten av att 
inte vara en hel familj längre. Syftet med studien var att belysa barnens upplevelser när 
föräldrarna genomgått skilsmässa. Metoden som användes var en litteraturstudie med 
kvalitativ ansats. Studien redovisade att barn som erfarit föräldrarnas skilsmässa upplevde 
ofta mycket lidande, vissa barn upplevde välbefinnande. I studien framkom att barnen 
upplevde att de kände sig övergivna och skyldiga till skilsmässan och utanför i de besluten 
som togs. Resultatet visade att barnen kände att de förlorade kontrollen över sin egen tillvaro. 
Slutsatsen är att barnen upplevde otrygghet och lidande. Studien redovisade även att barnen 
ofta kände mer närhet till föräldrarna och upplevde ett ökat välbefinnande efter skilsmässan. 
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INTRODUKTION  
Vart tredje barn av samtliga ca 2 miljoner barn i Sverige förlorar den nära dagliga kontakten 
med en av de personer de älskar mest (Sveriges riksdag, 2008 ). En ny rapport från 
Folkhälsoinstitutet (2008) som sammanfattar 20 års forskning kring barns hälsa visar, att barn 
som får växa upp med endast en förälder har fler beteende problem än de som lever 
tillsammans med båda. Den främsta anledningen till att samspelet mellan barnet och 
föräldrarna störs efter skilsmässan är enligt Statens folkhälsoinstitut, (2008)  sociala och 
psykologiska påfrestningar i familjesituationen. Barns typiska upplevelser av föräldrarnas 
skilsmässa (Butler, Scanlan, Robinson, Douglas & Murch, 2004) är att de känner sig 
stressade.  Barnen hamnar ofta i en i en kris efter föräldrarnas skilsmässa, vilket innebär ett 
ökat lidande. Därför är det angeläget att beskriva barns upplevelser av förändringarna i 
livssituationen. I mitt yrke som skolsköterska blir jag ofta delaktig när barnen inte kan 
hantera sin livssituation, när de lider och har det svårt. Barnen kommer för att prata om sina 
tankar, känslor och den kaotiska tillvaro de befinner sig i när de erfarit skilsmässan. Det krävs 
att sjuksköterskan har förståelse för barnens situation, deras reaktioner och upplevelser av 
saknad, skuld och oro. Jag vill med litteraturstudien belysa hur barnen mellan 6-17 år 
upplever föräldrarnas skilsmässa, dels för att allmänt öka förståelsen men framförallt för att 
erbjuda en god omvårdnad inom skolhälsovården. 

BAKGRUND  
Skilsmässa - förekomst och definition 

Från 1900-talets början fram till 1970 ökade antalet skilsmässor, därefter stabiliserades nivån 
till drygt 20 000 skilsmässor per år (Statistiska centralbyrån, 2007). År 2007 var 47 000 barn 
med om att deras föräldrar separerade. Det motsvarar drygt 3 procent av alla barn vars 
föräldrar var gifta eller sambo i slutet av år 2006.  Idag har totalt en halv miljon barn i 
Sverige föräldrar som har separerat. Det är främst i sambofamiljer som separationerna har 
minskat, men separationsrisken är fortfarande ungefär dubbelt så hög bland barn med 
samboföräldrar som bland barn med gifta föräldrar (Statistiska centralbyrån, 2007).    
Skilsmässa är numera enligt svensk lagstiftning det enda giltiga sättet för upplösning av 
äktenskap om båda makarna är i livet. Äktenskapet upplöses genom en dom i tingsrätten. 
Skilsmässan gäller från den dag domen vinner laga kraft. Ansökan om skilsmässa kan lämnas 
in gemensamt eller av den ena parten. För par som har barn under 16 år krävs sex månaders 
betänketid innan skilsmässa beviljas.  

Trygga och goda uppväxtvillkor för barnen 

FN:s barnkonvention använder ordet barn i betydelsen en människa som inte fyllt arton år 
(Barnombudsmannen, 2008). Barnkonventionens artikel 3 (Barnombudsmannen, 2008) anger 
att det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet. Folkhälsopolitisk rapport (2005 
målområde 3) handlar om trygga och goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar. Rapporten 
visar att förhållanden under barndomen har betydelse för hälsan under hela livet. Ett barn 
som fått erfarenhet av ett positivt samspel med föräldrar bär vanligen med sig en förmåga till 
positivt samspel med andra människor. Den främsta anledningen till att samspelet mellan 
barnet och föräldrarna där familjer lever med problem störs är sociala och psykologiska 
påfrestningar i familjesituationen. En nyligen uppförd motion till Sveriges riksdag är 
förslaget till ett riksdagsbeslut: ”För barnets bästa: minskning av antalet skilsmässor” 
(Sveriges riksdag, 2008). I förslaget påvisas faktakunskaper kring ny forskning, som visar att 
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en skilsmässa är bäst för barnen bara i de fall det förekommer öppna konflikter med eller utan 
fysisk våld (a.a.). Enligt Statens folkhälsoinstitut (2008) upplever barn sorg och smärta när de 
förlorar den dagliga kontakten med en av föräldrarna. Enligt Hagelin, Magnusson och 
Sundelin (2007) finns hos människan en inbyggd instinkt, en strävan efter trygga -och 
vårdande relationer. 

Skilsmässan innebär förändringar och påfrestningar för barnen  

De Goede och Spruijt (1996) studie har undersökt hur föräldrarnas skilsmässa påverkar 
ungdomarna hälsa och vilka konsekvenser det får för ungdomarnas hälsa. Enligt forskarna 
var den radikala förändringen i familjerelationen mycket psykiskt påfrestande. (a.a.). 
Harland, Reijneveld, Brugman, Verloove-Vanhorick och Verhulst (2002) studie baserad på 
barndomens livserfarenheter, riskfaktorer och effekter visade, att föräldrarnas skilsmässa 
hade stor betydelse. De barn som upplevt skilsmässa fick förhållandevis fler beteende och 
känsloproblem senare i livet. Det var således svårt att särskilja effekten av en skilsmässa från 
effekten av andra negativa förhållanden i familjen. Enligt Statens folkhälsoinstitut (2008) kan 
hanteringen av skilsmässan ha en avgörande betydelse för barnens upplevelser. Studier 
baserade på intervjuer med barn visade att barnen gavs bristfällig information kring vad som 
skedde efter skilsmässan(Butler, Scanlan, Robinson, Douglas och Murch, 2004). De barn som 
inte blev involverade i skilsmässoprocessen kände sig mest sorgsna och förvirrade efter 
skilsmässan (a.a.). 

Jewett Jarrat (1994) har intervjuat barn efter skilsmässan. De påfrestningar och 
förändringarna som barnen utsattes för efter skilsmässa handlade om att byta skola, bostad 
och vänner. Författaren anser att den otrygghet som barnen kände innebar ett lidande för dem 
(a.a.). Alfvén och Hofsten (2004)  har skrivit en bok kring svenska barns upplevelser av 
skilsmässa. Författarna menar att relationerna förändas efter skilsmässan och ett nytt liv 
börjar för hela familjen. I boken uttalade sig en 11 årig pojke om sin upplevelse: ” I början 
var det jättejobbigt när de lämnade över oss på söndagskvällarna. Det var också det att man 
kände sig som en sak, som skulle lämnas över.” (Alfvén, Hofsten, 2004, s. 152). En 
skilsmässa medför uppenbart en påfrestning både för barnen (Statens folkhälsoinstitut, 2008). 
Föregås skilsmässor av konflikter i familjen ökar risken för hälsoproblem senare i livet (a.a.).  

Barn som erfarit skilsmässa – kan vara i ett lidande eller välbefinnande   

Dahlberg m fl. (2003) beskriver det vårdvetenskapliga förhållningssätt som betonar 
människors livsvärld, vilket kommer att beröra människors lidande och välbefinnande. Enligt 
författarna är förhållandet mellan lidande och välbefinnande liksom ett spänningstillstånd och 
skapar således en rörelse mellan dem: ” Dock är det viktigt att påtala att lidande och 
välbefinnande kan förekomma samtidigt och således inte är ytterligheter på samma 
kontinuum.” (Dahlberg m fl. s. 39).  

 Lidandet är den djupaste, tystaste och mest nakna känslan hos en människa (Eriksson, 1991). 
Det finns flera definitioner av lidandet, beroende på vilket perspektiv man utgår från (a.a.). 
Som utgångspunkt kan lidande definieras: att lida är att erfara verkningarna av någonting ont 
(a.a.). De upplevelser människan utsätts för kan ge kontrollförlust, skuld och skam och får 
människan att tystna och sluta sig inom sig själv (a.a.). Wiklunds (2006) studie kring lidandet 
som kamp och drama, beskriver människans upplevelser som hänförs till olika former för 
förlust, hot eller kränkning.  Det gemensamma för alla som lider är: ”att de befinner sig i en 
situation där de har förlora eller löper risken att förlora något som upplevs som värdefullt” 
(Jahren- Kristoffersen, 2005 s. 64). Enligt Wiklund (2003)  kan lidandet vara en känsla av att 
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förlora kontrollen och är förenat med skuldkänslor. Att vara i ett lidande, innebär enligt 
Eriksson och Lindström(2003) en obalans i livet som leder till oro. 

Grundtrygghet – en grundläggande känsla av positiv barndom som är kopplad till god miljö 
och förtroendefulla relationer (Dahlberg m fl., 2003). Upplevelser av trygghet respektive 
otrygghet kan kopplas till fenomenet lidande. Samband kan ses mellan livslidande och brist 
på grundtrygghet (a.a., 2003). En individs strävan efter trygga relationer beskrivs som ett 
medfött beteende (Wiklund, 2006). Det krävs dock att omgivningen stimulerar till att trygga 
relationer finns i barnets omgivning. Begäret efter trygghet blir mer påtagligt då barnet blir 
utsatt för påfrestningar (a.a.). En ursprunglig grundtrygghet kan rubbas av livslidande i en 
sådan omfattning att personen har svårt att bära det som hänt (Dahlberg m fl., 2003).  
Livslidande förknippas med en människas hela livssituation och som alltid finns närvarande 
på ett eller annat sätt. En person som utsätts för händelser som skapar livslidande speciellt i 
unga år, kan sakna den grundtrygghet som behövs för ett gott liv (a.a.).  

Teoretisk referensram 

Livsvärldsteorin har valts som teoretiskt referensram. Inom den vårdvetenskapliga 
forskningen finns den hermeneutiska vetenskapsteorin, som beskriver hur människan erfar 
världen genom att erfara ett fenomen (Hartman, 2004). Enligt Dahlberg, Segersten, Nyström, 
Suserud och Fagerberg (2003) bör en sjuksköterska som arbetar efter livsvärldsperspektiv 
försöka förstå patientens vardagstillvaro. Sjuksköterskan ska kunna se, förstå och beskriva 
människors vardagsvärld. Det är även viktigt att sjuksköterskan har respekt för integriteten 
visar öppenhet och följsamhet för hur människor upplever sin livsvärld (a.a.).  

Skolsköterskans roll - vid möten med barn som upplevt föräldrarnas skilsmässa 

Skolhälsovårdens uppdrag är att bevara och förbättra elevernas psykiska och kroppsliga hälsa 
och verka för sunda levnadsvanor (Svensk Författningssamling, 1985). Enligt Bremberg 
(2004) ska skolhälsovården bl.a. omfatta hälsoundersökningar, vaccinationer, elevernas 
skolmiljö och enkla sjukvårdsinsatser. I skolsköterskans uppdrag ingår bl.a. att arbeta 
förebyggande och stödjande för elever i skolan. Skolsköterskan arbetar i ett nätverk som 
innefattar interna och externa aktörer (barnhälsovården, sjukvård, barnpsykiatrin och sociala 
myndigheter) kring eleverna. Skolhälsovården är en mångfasetterande verksamhet som syftar 
till att främja barnens hälsa och utveckling, att identifiera problem (a.a.). 

Vid möten med barn, enligt livsvärldteorin är det viktigt att sjuksköterskan är öppen, för och 
följsam för deras uttryckssätt för att barnet ska uppnå största möjliga välbefinnande i den 
vårdande situationen (Dahlberg m fl., 2003). För att jag som skolsköterska ska kunna skapa 
en bra relation till barnen och ge en god omvårdnad är det viktigt att belysa vilka upplevelser 
och känslor barnen har efter föräldrarnas skilsmässa?  

SYFTE 
Syftet med studien är att belysa barnens upplevelser när föräldrarna genomgått skilsmässa. 

METOD  
Metoden som använts är en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Åtta vetenskapliga artiklar 
har analyserats. Enligt Forsberg och Wengström (2008) ligger fokus vid en kvalitativ ansats 
på att tolka, skapa mening och förståelse i den unika individens subjektiva upplevelser av 
omvärlden. Litteraturstudiens metodologiska ansats är induktiv. En induktiv ansats innebär en 
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förutsättningslös analys av texter, som baseras på människors upplevelser (Lundman & 
Hällgren-Graneheim, 2008, s.159-172. Den kvalitativa ansatsen i litteraturstudien betonar 
förståelsen av människans upplevelser av ett fenomen i sitt sammanhang (a.a.).  

Datainsamling 

Vetenskapliga artiklar söktes i databaserna Cinahl och Psyk INFO, MEDLINE (se tabell 1). 
Databassökning inleddes med ett antal sökord som avgränsade sökningen en så kallad 
fritextsökning (Axelsson, 2008). Vid fritextsökningen användes sökorden barn, skilsmässa 
och upplevelse. Mesh användes för att hitta korrekta sökord på engelska. Därefter gjordes 
sökningen i databaserna Cinahl och Psyk INFO som innehåller vårdvetenskapliga artiklar. 
Databasen Psyc INFO är en databas som används för att hitta vetenskapliga artiklar som 
handlar om bl.a. forskning inom psykologin.  

Vid första sökningstillfället i Cinahl användes meshtermerna : parent child relations, divorce 
samt  life change events. I Cinahl kunde en artikel användas till studien. Vid samma sökning i 
Psyk INFO användes divorce, experience, parent child relations and psychological stress en 
av dessa artiklar användes till studien.    

Vid andra sökningen i Cinahl tillades även meshtermen life change events och psychological 
factors vilket resulterade i ytterligare tre artiklar.  

Tredje sökningen innebar att samma sökstrategi användes i bägge databaserna dvs. parent 
child relations, life change events, divorce, child, psychological factors , vilket gav en artikel 
i Cinahl. I Med Line användes meshtermerna child, divorce samt life change events, som 
resulterade i en artikel.  

Databassökning kompletteras med manuell sökning utifrån de valda artiklarnas referenslistor 
och annan övrig litteratur inom det valda forskningsområdet. Genom den manuella sökningen 
i referenslistor fanns ytterligare en vetenskaplig artikel. Totalt åtta vetenskapliga artiklar 
användes till litteraturstudien. 

Inklusionskriterier  

Artiklarna som valdes skulle beskriva barns upplevelser av föräldrarnas skilsmässa. 
Materialet som användes i litteraturstudien inkluderades av studier som beskrev barns 
upplevelser efter föräldrarnas separation eller skilsmässa. Det gjordes ingen begränsning 
inom vilken tidsperiod barnen hade intervjuats efter föräldrarnas skilsmässa. Litteraturstudien 
inkluderade barn mellan 6-17 år. Utvecklingen av barnets kommunikativa förmåga sker vid 
5-6 års ålder. Barn rör sig mer och mer från magiskt tänkande till konkret tänkande vid den 
åldern (Hagelin, Magnusson och Sundelin, 2007). Språket används för problemlösning, vilket 
betydde att barnen lättare kunde uttrycka sig och beskriva sina känslor. 

Jag valde att inkludera artiklar med enbart kvalitativ ansats. I de åtta artiklarna som 
inkluderades i litteraturstudien har utgivningsåren begränsats från 1995-2008 för att ge en 
aktuell helhetsbild. De vetenskapliga artiklarna som inkluderades, skulle var granskade (peer-
reviwed), skrivna på svenska, engelska, danska eller norska samt kopplade till syftet.  

Exklusionskriterier  

Artiklar som handlar om vuxnas upplevelser av föräldrarnas skilsmässa i deras barndom har 
exkluderats i studien. 
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Tabell 1. Redovisning av sökta databaser 

Databas Sökord Träffar Artiklar som 
används i 
resultatet 

CINAHL Life Change events  2077 0 

 Life Change events and divorce 16 0 

 Life change events, divorce parent 
child relations 

3 1 

 Divorce, child, psychological factors 180 3 

 Parent child relation, divorce,  child, 
psychological factors,life change 
events 

29 1 

 Child, divorce and  psychological 
stress 

7  0 

 Child  divorce, experience         38 0 

Psyk INFO Divorce 1299 0 

 Divorce and experience 19 0 

     Child, divorce, psychological stress 55    1 

   Parent child   relations, divorce, life 
change events 

1  0 

 Divorce, parent child relation, 
psychological factors 

7  0 

MedLine Child, divorce, life change events 56  0 

 Child , divorce, parent child relations, 
life change events, psychological 
factors 

20  1 

   

Manuell 
sökning 

 

Artikeln söktes genom författaren 
Kelly, J. B som skrivit. Artikeln: The 
relationship Between contact and  
ChildrenAdjustment in High conflict 
Cases after Divorce or separation. 
 

 1 
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Datamaterial 

Materialet bestod av åtta vetenskapliga kvalitativa artiklar. Studierna var publicerade mellan 
2000-2007. Studierna var gjorda i Norge, Holland, Tyskland, Irland, Australien och USA. 
Datainsamlingsmetoden i studierna var antingen telefonintervjuer, personliga intervjuer, 
enkäter, litteraturstudier eller en kombination av dessa. Barnen som intervjuades i studierna 
var mellan 6-17 år gamla. En kvalitetsbedömning av artiklarna genomfördes för att värdera 
studiens kvalitet. Enligt Forsberg och Wengström (2008) bör en kvalitetsbedömning omfatta 
studiens syfte, frågeställningar, design, urval, mätinstrument, analys och tolkning. En 
bedömningsmall användes vid granskningen av artiklarna (se bilaga 1).  

Analys  

Vid analysen för studien användes Graneheims och Lundmans (2004) arbetssätt för 
innehållsanalys (se bilaga 2).  De har arbetat fram en kvalitativ innehållsanalys, ett arbetssätt 
som kan användas inom vårdvetenskaplig forskning. Först lästes artiklarna igenom för att få 
en överblick av innehållet i artiklarna. Därefter lästes alla artiklar igenom på nytt flera gånger 
för att få en helhetsbild av texten som skulle analyseras. Texten delades upp i 
meningsbärande enheter. Meningsbärande enheter ska innehålla citat, meningar, ord eller 
stycken från texten för att få fram det väsentligaste i materialet och som sedan ska höra ihop 
genom sitt innehåll och sammanhang (Graneheim och Lundman, 2004). De meningsbärande 
enheterna som valdes ut ur texten var hanterbara och svarade bäst mot studiens syfte. För att 
göra det enklare ströks de meningsbärande enheterna över med en markeringspenna och 
skrevs ner i en tabell. Tabellen användes till att skriva ner allt material i hela analysprocessen. 
När meningsenheterna hade identifierats gjordes en kondensering, vilket innebar att texten 
gjordes kortare och mer lätthanterlig samtidigt som det väsentliga bevarades.  

Därefter kodades den kondenserade texten. Koden är en etikett på den meningsbärande 
enheten som kortfattat beskriver textens innehåll (a.a.). Koderna benämndes med bokstav. De 
fem koderna som skapades är: A. Oro, B. Ensamhet, C. Skuld, D. Information och E. Lättnad. 
Av dessa koder trädde nio underkategorier fram ur texten efter ytterligare noggrann 
genomläsning av de meningsbärande enheterna och tankar kring kodernas verkliga innehåll. 
De nio underkategorierna är följande: stress, förvirring, saknad, sorg, skam, delaktighet, stöd, 
trygghet och frihet. Utifrån dessa nio underkategorier, framkom fem större kategorier. De 
fem kategorierna resonerade jag mig fram till efter att jag hade begrundat koderna och 
underkategoriernas betydelse, innehåll och mening. Kategorier ska enligt Graneheim och 
Lundman (2004) beskriva innehållet tydligt. De fem kategorier som skapats berörde barnens 
upplevelse av föräldrarnas skilsmässa: att förlora kontrollen över tillvaron, att känna sig 
övergiven, att känna sig skyldig, att känna sig utanför i besluten som tas och upplevelsen av 
att känna närhet.  
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RESULTAT  

Analysen av artiklarna resulterade i fem kategorier som handlar om barnens upplevelser av 
föräldrarnas skilsmässa och nio underkategorier. De fem kategorierna är: att förlora 
kontrollen över tillvaron, att känna sig övergiven, att känna sig skyldig, att känna sig 
utanför i besluten som tas samt att känna närhet. De nio underkategorierna är: Stress, 
förvirring, sorg, saknad, skam, stöd, delaktighet, trygghet och frihet. 

Kategori: Att förlora kontrollen över tillvaron  

Den första kategorin: att förlora kontrollen över tillvaron, innebär att barnen upplever 
oförmåga att själv styra över sin livssituation efter föräldrarnas skilsmässa.  

Underkategori: Stress 

Stress utlöses vid psykiska eller fysiska påfrestningar och stress är ett vanligt 
förekommande tillstånd hos barn som upplevt föräldrarnas skilsmässa. Barnen upplevde att 
de förlorade kontrollen över sin tillvaro (Kelly, 2003).  Barnen utsattes för stora 
förändringar i deras dagliga liv efter skilsmässan. Det innebar att de bytte regler, rutiner 
samt byte av boende.  Barnen upplevde sig stressade och kände hot och fruktan för hur livet 
skulle vara just nu och bli i framtiden (a.a.).  Den långvariga överbelastningen som barnen 
ofta utsattes för efter skilsmässan gjorde att de hamnade i en kris. Analysen visade att 
barnen utsatts för psykologiska överkrav vilket gjorde att de upplevde oro och rädsla.   

“The sudden and unexplained absence of a parents leaving unexpectedly and without 
explanation.”..” was greatly distressing for children and was associated with confusion as 
well as sadness.” ( Hogan, Halpenny och Greene, s. 169) 

 “…divorce can create lingering feelings of sadness, longing, worry and regret”  (Kelly, 
2003, s. 250) 

“Recall distress and painful memories and experiences caused by the parent´s behaviors 
and post –divorce custody arrangements.”(Kelly, 2003,  s.250) 

Underkategori: Förvirring  

Förvirring förekom hos barnen som upplevt föräldrarnas skilsmässa. Förvirring är ett 
symtom som kan bero på att barnen utsatts för stora förändringar i deras liv som ger en 
känsla av att förlora kontrollen över tillvaron. En pojke berättade, att han helt tappade 
kontrollen över sitt liv:  

“he´d “lost count” of how often he had moved.” (Bagshaw, 2007, s. 456) 

Förändringarna som sker i barnens tillvaro när föräldrarna genomgått skilsmässa gav 
barnen känslor som de hade svårt att hantera, förlusten av kontroll över sin egen tillvaro 
(Kelly, 2003).  Plötslig oförklarlig frånvaro av en förälder utan närmare förklaring skapade 
mycket förvirring vilket kunde förbindas till den känslan av vemod barnen kände. Barnen 
upplevde ofta oro när de fick resa till en helt ny stad i helgen och omlokalisera sig till en 
helt annan del av landet (a.a.).  

 “Neither parent had explained her father´s absence to her nor did she feel confused and 
deeply sad about her father´s sudden disappearance from her life.” (Hogan, Halpenny och 
Greene, 2003, s. 169)  
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Kategori: Att känna sig övergiven  

Den andra kategorin: att känna sig övergiven, innebär att barnen kände sig ledsna och 
ensamma efter föräldrarnas skilsmässa.  

 

Underkategori: Sorg 

Föräldrarnas skilsmässa gjorde att barnen ofta upplevde sorg. Sorg är ett normalt sätt att 
reagera på när man inte kan hantera situationen. Barnen kände sig ledsna för det som skett 
och orsaken var ibland den äktenskapliga konflikten som oftast fanns mellan föräldrarna 
gjorde barnen sorgsna och ledsna (Bagshaw, 2007).  En plötslig avresa av en förälder från 
barnets dagliga liv/ dagliga uppfostran gjorde att barnen kände sig övergivna. Barnen 
upplevde sig ledsna över förlusten av en förälder när de tappade kontakten med deras fader 
eller moder efter skilsmässan (a.a.). 

” in which over half  said they had no good feelings about their parent´s separation and 
more than two-thirds said they were sad most of the time.” (Bagshaw, 2007, s. 462). 

En del barn kände sig mycket sorgsna hela tiden efter skilsmässan. Några barn uttalade sig i 
intervjuerna, att de hade planerat för självmord (Bagshaw, 2007). Ett barn som intervjuades 
upplevde sorg pga. att hon inte fick träffa sin pappa: 

 “He told me he didn’t want any part in my life and walked away. I felt very upset.” 
(Bagshaw, 2007, s. 459)  

” experiences of separation and divorce is “grief “.” ( Bagshaw, 2007, s. 453) 

“I didn´t see my Dad much and he doesn´t want to see me anymore.” ”he won´t speak to 
me.” ”Dad changed his phone number.” (Bagshaw, 2007, s.453) 

Pojkar kände sig ofta osäkra till vilken person som de skulle hänvända sig till när de hade 
känsloproblem (Böhm, 2004). Pojkar som kände att de kunde uttrycka sina känslor öppet 
för sina föräldrar upplevde att de hade mindre känsloproblem och upplevde mindre sorg 
efter föräldrarnas skilsmässa (a.a.).   

Underkategori: Saknad  

Saknad är en vanligt förekommande känsla hos barnen efter skilsmässan. Saknad handlar 
framförallt om att sörja betydelsefulla personer. Barnen upplevde att saknaden var ett stort 
problem för dem (Hogan, Halpenny och Greene, 2003). Saknad och längtan efter mor eller 
far, kamraterna, hemmet och alla deras saker.  Barnen kände sig ofta ensamma efter 
skilsmässan (Bagshaw, 2007). Många barn upplevde förlust av sin familj och kände sig ofta 
övergivna av en förälder (a.a.). 

 ”Well Dad just walked away out. I grabbed his leg to stop him and he never came back. I 
didn’t talk for 2 days…I was crying all the time… “He came round I gave him a hug and he 
gave me a toy. He said he´d never come back.” (Bagshaw, 2007, s. 457) 

  “Feelings of loss were the most prevalent of painful feelings.” ( Kelly, 2003, s. 251) 

Barnen hade känslor av nedstämdhet och upplevde saknad efter familjen efter 
förändringarna i familjesituationen. Saknad efter samma rutiner och regler som tiden före 
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skilsmässan (Hogan, Halpenny och Greene, 2003).  

Majoriteten av barnen saknade deras fader (Kelly, 2003).  I analysen framkom att barnens 
saknad efter att inte ha sin fader omkring sig var stor och den mest rådande av smärtsamma 
känslor efter skilsmässan (a.a.). Ett barn beskrev sin saknad över förlusten, när han 
förlorade kontakten med sin pappa:  

 “I miss him a lot and I can´t stop missing him.” (Hogan, Halpenny och Greene, 2003, s. 
169)  

 Kategori: Att känna sig skyldig   

Den tredje kategorin att känna sig skyldig, innebär att barnen hade skuldkänslor och 
upplevde att det var deras fel att föräldrarna genomgått skilsmässa.        

Underkategori: Skam  

Barn reagerar ofta med en känsla av skam när föräldrarna genomgått skilsmässa. Barnen 
upplevde att de inte vara älskade (Bagshaw, 2007). Barnen hade känslan av att inte duga en 
rädsla och oro för att det var deras fel att föräldrarna genomgått skilsmässa (a.a.). 

”I was scared, worried. Barbara said: “I feel guilty, my fault.” ( Bagshaw, 2007,  s. 457) 

”He blamed himself for this because he had cried on his last access visit.”(Bagshaw., 
2007,  s. 459) 

Barnens subjektiva upplevelse av skilsmässan visade, att nästan alla barnen försökte 
beskydda sina föräldrar från deras egna hot eller önskemål för att inte såra föräldrarnas 
känslor.  Barnen kände sig upprörda och ledsna över att de misstänkte att de själva hade 
sårat sina föräldrar (Hogan, Halpenny och Greene, 2003).  

“Above all, they were concerned that they might hurt their parent´s feelings and strove to 
protect them from being hurt, even if this meant not being truthful about their wishes.” 
(Hogan, Halpenny och Greenes, 2003 s. 170) 

 I analysen framkom även motsatsen till övrigt resultat, där en Kelly´s (2003) artikel 
redovisade att:  

“They did not blame themselves for parental divorce, and 80 percent thought the divorce 
was right for their parents.” (Kelly, 2003, s. 250) 

Kategori: Att känna sig utanför i besluten som tages  

Den fjärde kategorin att känna sig utanför i besluten som tages, innebär att barnen inte 
upplevde sig delaktiga och saknade information kring alla förändringarna i 
familjesituationen efter föräldrarnas skilsmässa.         

Underkategori: Stöd  

 Barn känner att de har behov av stöd och hjälp av sin omgivning i svåra situationer i livet. 
Resultatet visade att barnen upplevde att de hade mer behov av stöd och närvaro från 
föräldrarna efter skilsmässan (Bagshaw, 2007). Barnen kände att de behövde någon att 
prata med efter skilsmässan. Barnen upplevde att det var viktigt för dem att de kunde samtala om 
allt de gått igenom innan och efter skilsmässan (Kelly, 2000).  Enligt studien var ett förtroligt 
förhållande till föräldrarna ytterst betydelsefull och central för den psykosociala 
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anpassningsförmågan.  Barnens behov av stöd efter föräldrarnas skilsmässa handlade om: att vara 
närvarande, vara lättillgänglig, att föräldrarna kunde hjälpa till när det behövdes samt att relationen 
var öppen för kommunikation mellan barnen och föräldrarna. 

 “It really sucks when one parent has their own agenda”. ” stressed that they would have 
preferred to have more information.” ( Bagshaw,2007,  s. 461) 

“All children said that being able to talk to someone was important.” (Bagshaw, 2007, s. 
460)  

“Inadequate child support and weak enforcement policies are large responsible for the 
decline.”( Kelly, 2000, s. 966) 

Otillräckligt stöd och svagt upprätthållande av regler medförde att barnen upplevde att de fick ta 
större ansvar efter skilsmässan.  Endast 18 % av barnen upplevde att de hade stöd av sin fader 
efter skilsmässan (a.a.).  

“Do not feel well supported by their father´s. “ (Böhm, 2004,  s. 45) 

  “He´s a big tough man. He´s hard to talk to. There is no-one to talk to. ” (Bagshaw, 
2007,s. 457)  

Underkategori: Delaktighet  

Barn vill gärna känna sig delaktiga i det som sker och vill gärna vara med och bestämma 
om förändringarna i familjesituationen. Många barn upplevde sig utanför i besluten som 
togs efter föräldrarnas skilsmässa (Bagshaw, 2007). De kände sig inte delaktiga och hade 
oftast känslan av att föräldrarna inte tog hänsyn till deras behov (a.a.).  Barnen som kände 
att de fick lite information upplevde sig inte delaktiga i besluten som togs i deras 
vardagssituation och oftast uppstod missförstånd pga. bristfällig information (Kelly, 2000). 
En del barn trodde, att separationen var tillfällig, en kort tid och att föräldrarna skulle flytta 
tillsammans igen. Barnen kände att de inte kunde ge uttryck för hur de kände sig och deras 
behov (a.a.). 

”I feel like I haven´t got anyone to talk to.”(Bagshaw, 2007, s. 457) 

“All children believed that children should be consultet.. (Bagshaw, 2007, s. 460) 

 “Said that they had never been told why it occurred, all saying they wanted more 
information to understand.” (Bagshaw, 2007 s. 456) 

Kategori: Att känna närhet  

Den femte kategorin att känna närhet, innebär att barnen upplever tätare relation till sina 
föräldrar pga. mer lugn och ro i familjen efter skilsmässa 

Underkategori: Trygghet  

Trygghet handlar om att känna sig säker i den situation man hamnar i. Barnen kände lättnad 
efter skilsmässan när det blev mindre konflikter i familjen (Hogan, Halpenny och Greenes, 
2003).   

“Children were more likely to feel that parents were responsive and available when they 
could communicate openly and easily with them.” (Hogan, Halpenny och Greenes, 2003. s. 
171) 
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”I feel closer to him now.” (a.a., s. 171)  

Barnen kände sig mer trygga och fick mer närhet till föräldrarna som kunde bero på att 
föräldrarna hade mer tid, det blev mindre våld i familjen, att kontakten med en av 
föräldrarna blev tätare eftersom barnen fick större möjlighet att kommunicera med 
föräldrarna(Kelly, 2007). I resultatet framgick det klart, att när föräldrarna hade det 
psykiskt svårt efter våld i familjen upplevde barnen också skilsmässan emotionellt sämre 
(Hogan, Halpenny och Greene, 2003). 

“Those children and adolescents, who have lived in shared psychical custody 
arrangements are generally satisfied, feel loved, reported less feelings of loss and do not 
frame their lives through the lens of parental divorce.” (Kelly, 2007, s. 46) 

Barnen upplevde att det var positivt om det var tät och stadig kontakt mellan fader och son 
(Kelly, 2000).  Barn som varit med om skilsmässa i familjen där fadern varit mycket 
involverad/engagerade i pojkarnas liv hade bättre betyg och upplevde därför att de trivdes 
bättre i skolan (a.a.).   

Underkategori: Frihet  

Barnen känner en frihet när de upplever att deras liv blir lugnare och de började se fram 
emot saker som de tidigare inte kunde pga. ovissheten. De barn och ungdomar som hade 
haft en stabil vårdnadshavare upplevde sig oftast tillfredställda. De kände sig mer älskade, 
kände mindre känsla av saknad efter den andra föräldern och uttryckte att de kunde se på 
sitt liv objektivt efter föräldrarnas skilsmässa (Kelly, 2007). De förändringar som skedde i 
familjen kunde på så vis upplevas mer positivt för dem som haft det svårt i 
familjesituationen innan skilsmässan ägde rum (Bagshaw, 2007). Många barn upplevde 
mer frihet, ett ökat välbefinnande och mer balans i sin livssituation efter föräldrarnas 
skilsmässa (Hogan, Halpenny och Greene, 2003). Barnen upplevde i flera avseende en ny 
dimension av sina liv, mer balans i sitt liv, en känsla av återställelse och en känsla av 
normalitet i vardagen (Hogan, Halpenny och Greene, 2003).  

“Children typically stated that they were happy with the arrangements.”( Hogan, Halpenny 
och Greene, 2003, s. 168) 

”Felt relieved” when one parent left. ” ( Bagshaw,2007, s. 457) 

“They felt relieved their parents had separated because of the conflict or violence 
perpetrated by their father against their mother and themselves.” ( Bagshaw, 2007, s. 458)  

METODDISSKUSION 
Medveten om att det endast fanns ett fåtal svenska vetenskapliga studier och dessutom inte 
mycket beskrivet i svensk litteratur om barns upplevelser av föräldrarnas skilsmässa 
beslutades att göra en datasökning. Sökning gjordes i relevanta databaser efter 
vetenskapliga artiklar med sökorden valda utifrån syftet.  Det fanns flera begränsningar. En 
begränsning har varit svårigheterna med anskaffning av artiklarna dels pga. kostnader för 
artiklarna och dels få dem eftersända. 

Vid datasökningen fanns ett antal bra studier gjorda med en kvantitativ ansats, som inte 
kunde användas i studien. Flera datasökningar gjordes för att finna det antal artiklar som 
kunde användas i litteraturstudien.  En begränsning var att antal artiklar med kvalitativ 
ansats varit få och därmed fick sökstrategin ändras och sökorden utökas.  När sökningen i 
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databasen Cinahl gjordes användes vissa sökord som fungerade bra i den databasen, men 
vid sökning databasen Psyk INFO fick de valda meshtermerna bytas. Det innebar att olika 
sökord fungerade på olika databaser och sökstrategi fick ändras. För att få samma 
sökstrategier i databaserna gjordes till sist ytterligare en sökning. 

I inklusionskriterierna fanns ett önskemål om, att artiklarna skulle vara skrivna på engelska, 
svenska, norska eller danska vilket innebar en stor bredd.  Alla artiklarna som användes till 
litteraturstudien är publicerade på engelska. Två studier från Australien, en Irländsk studie, 
en Norsk studie, en Tysk studie samt tre studier från USA representeras i litteraturstudien. 
Övervikten av studier från USA innebär en viss risk att det påverkat resultatets 
tillförlitlighet och trovärdighet. Dock, visar det sig att resultaten av barnens upplevelse av 
skilsmässan är den samma oavsett i vilket land studien är genomförd. Endast en nordisk 
studie finns representerad och det är enbart i denna studie det framkommer hur 
könsskillnader mellan flickor och pojkar påverkar deras upplevelser av föräldrarnas 
skilsmässa. Resultatet av denna undersökning hade förmodningen blivit djupare och mer 
omfattande om antalet artiklar varit fler.  

En kvalitativ metod används i litteraturstudien. Valet av metod var mest relevant för 
studiens syfte . Litteraturstudien kunde även ha genomförts som en intervjustudie, men en 
intervjustudie kräver etisk granskning, vilket skulle fördröja studien och det fanns inte tid 
till att invänta ett godkännande från etiska kommittén. Genomförandet av litteraturstudien 
med en kvalitativ forskningsansats innebar att en induktiv ansats användes där förståelsen 
av barnens upplevelser av sin livsvärld var intressant. Genom att en induktiv ansats 
användes kunde barnens livsvärld speglas. Barnen beskrev deras innersta känslor, deras 
berättelser, sina egna upplevelser, vilket var syftet med denna studie. Fördelen med att 
använda den kvalitativa forskningsprocessen är att den innehåller ett stort mått av 
flexibilitet och har således gett utrymme för viss egen tolkning av texterna. Enligt 
Lundman och Hällgren Graneheim (2008) utgörs forskarens egen förförståelse kunskaper, 
traditioner och värderingar en central del för vad som fokuseras på och hur det kan tolkas. 
När texterna tolkats har det vid flera tillfällen uppstått problem, eftersom det saknades 
någon person att diskutera texterna med, eftersom studien är skriven av endast en person. 
De egna värderingarna och egen förförståelse skapade antagligen ett annat fokus, än om det 
varit ytterligare någon som kunde se det utifrån ett annat perspektiv. Min egen förförståelse 
som skolsköterska kan innebära att jag fokuserar mest på barnens lidande och de 
svårigheter skilsmässan innebär. Eftersom det oftast är de barnen som har störst behov av 
stöd och omsorg i skolhälsovården. 

RESULTATDISKUSSION  

Att förlora kontrollen över tillvaron- stress och förvirring 

I resultatet framkom att barnen upplevde att de förlorade kontrollen över sin egen tillvaro.  
Barnen som erfarit skilsmässa utsattes oftare för stora påfrestningar och förändringar i sin 
livssituation. Detta stämmer bra överens med de tidigare studier som gjorts (De Goede och 
Spruijt, 1996). De fynd som presenterades i resultatet handlade om att barnen kände sig 
stressade och de upplevde att de blev förvirrade, vilket även tidigare studier visat (Butler m 
fl., 2004). Det är inget patologiskt fenomen att erfara skilsmässa, men trots det lider barnen 
av att inte ha kontroll över sin egen tillvaro. Barnen upplevde oro och kände ångest efter 
skilsmässan pga. bristande förmåga att styra själv över sina liv (Hogan, Halpenny och 
Greene, 2003). Den livsvärld barnen befann sig i handlade mycket om förlust av sin 
vardagstillvaro. De förändringarna barnen hamnade i handlade ofta om olika rutiner i 
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vardagen som upplevdes förvirrande. Brist på kontroll enligt Wiklund (2003) skapar 
lidande. Eriksson och Lindström (2003) menade också att obalans i livet ger ett lidande, 
vilket kan kopplas till förlust av kontroll.  

 Att känna sig övergiven- sorg och saknad 

Enligt Butler m fl.,( 2004) kände barnen saknad efter den föräldern som inte var 
närvarande, vilket även resultatet i denna studie visade att barnen hade barnen mindre 
kontakt med den andre föräldern. Det betydde att barnen kände saknad och sorg över 
förlusten av en förälder (Bagshaw, 2007).  Resultatet överensstämmer också med Arnö´s 
(2008) rapport, där barn och ungdomars upplevelser redovisade: att de kände saknad efter 
föräldrarna. Enligt rapporten hade hälften av tonåringarna sämre kontakt och en del 
förlorade kontakten helt efter skilsmässan (a.a.). Inom barnen fanns de en stor sorg efter 
föräldrarna och den familj de en gång varit (Bagshaw, 2007, Kelly, 2000, Hogan, Halpenny 
och Greenes, 2003). Sorgen är ett känslomässigt tillstånd som utlöses vid en 
smärtupplevelse eller efter en förlust, när en människa dör eller flyttat (Cullberg, 2001). 
Alla människor som förlorar något viktigt reagerar med sorg (a.a.). Resultatet visade att 
sorgen upplevdes som en negativ känsla vilket fick barnen att känna sig nedstämda och 
ledsna.  Författarna Hagelin, Magnusson och Sundelin (2007) anser, att skilsmässan är ett 
hot mot barnets psykiska hälsa vilket även resultatet av analysen visade: att barn efter 
föräldrarnas skilsmässa hade fler symtom som oro, ångest, mindre självkänsla, var mer 
nedstämda och hade fler depressiva symtom (Störksen, Röysamb, Moum och Tambs, 
2005). Barnen kände ensamhet när de erfarit föräldrarnas skilsmässa och upplevde ett 
lidande . Lidandet som kan vara att erfara verkningarna av någonting ont (Eriksson 1991). 

Att känna sig skyldig- skam 

Resultatet visade att barnen upplevde att de kände sig skyldiga och hade ofta skuldkänslor 
pga. att de trodde skilsmässan berodde på dem (Bagshaw, 2007, Hogan, Halpenny, Greene, 
2003).  Skam är en känsla av att inte vara älskad eller duga och en person som lever i skam 
blir oftast tröstlös (Cullberg, 2001). Resultat i litteraturstudien visade att barnen som erfarit 
skilsmässan upplevde ett lidande när de tog på sig skulden, kände skam, kränkning pga. 
ovissheten och förnedring av de handlingar föräldrarna gjorde medvetet eller omedvetet 
inför barnen. Resultatet visade att föräldrarnas konflikter upplevdes som ett hot för barnen 
(Kelly, 2000). Barnens upplevelse av skuld för skilsmässan gav ett ökat lidande. Wiklunds 
(2000) studie kring lidandet som kamp och drama beskrev hur människans upplevda 
lidande, som hänförs till olika former för förlust, hot eller kränkning. Resultatet visade att 
barnen upplevde att de inte gav uttryck för sina känslor för att skona sina föräldrar (Hogan, 
Halpenny, Greene, 2003).  Det är viktigt att föräldrarna är uppmärksamma på barnens sätt 
att uttrycka sig, deras upplevelse av sin egen livsvärld är viktigt att vuxna är ser och 
bekräftar (Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud och Fagerberg, 2003 ). Barnens sätt att 
uttrycka sina känslor skiljer sig ofta från de vuxnas. Enligt Dahlberg m fl.( 2003) måste 
lidandet först ses och bekräftas sedan ges tid, och rum det vill säga lidandet måste ges 
utrymme för och inte förklara bort.   

Att känna sig utanför i besluten som tas- stöd och delaktighet 

 I resultatet framkom att barnen kände sig utanför i de beslut som togs kring dem 
(Bagshaw, 2007, Kelly, 2000, Hogan, Halpenny och Greenes, 2003). De upplevde att det 
var viktigt att prata med sina föräldrar om skilsmässan. Barnen önskade mer information 
och uppbackning i deras liv När en individ inte får vara med och bestämma över sitt eget 
liv kan det upplevas som kränkande. Resultatet visade att delaktighet saknades från 
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föräldrarna när det handlade om barnens skolarbete och fritid. När en individ går igenom en 
kris, en ny livssituation eller förändring har personen behov av hjälp och stöd .  Resultatet 
visade att det stöd barnen saknade efter skilsmässan, handlade oftast om samtal och närvaro 
av föräldrarna (a.a.). Det stämmer bra överens med tidigare studier Butler, Scanlan, 
Robinson, Douglas & Murch (2004) att barnens upplevelser efter skilsmässan definitivt 
berodde på vilket sätt föräldrarna hanterade skilsmässan. Det finns belägg för i 
litteraturstudiens, att barnen upplevde sig utanför, övergivna och saknade tillräcklig 
information. Den kontrollförlust, de lidande barnen utsattes för när de erfarit skilsmässa 
gav barnen en känsla av otrygghet. Samband kan ses mellan livslidande och brist på 
grundtrygghet (Dahlberg m fl., 2003).  Upplevelsen av trygghet respektive otrygghet och 
förtroendefulla relationen i barndomen kopplas till fenomenet lidande (a.a.).  

Att känna närhet- trygghet och frihet 

Resultatet visade att barnen upplevde ett stort behov av att känna närhet (Hogan, Halpenny 
och Greenes, 2003).  Barnen upplevde att förändringarna i familjesituationen gjorde att det 
blev lugnare hemma. Barnen kände att föräldrarna hade mer tid för dem, vilket var positivt 
för relationen (Bagshaw, 2007). I de familjer där det varit mindre våld och konflikter 
upplevde barnen mer trygghet (a.a.). Människans basala behov utgörs av mer än bara föda 
och sömn. Trygghet är ett basalt behov som finns hos alla individer men det finns även ett 
inbyggt begär efter trygga relationer (Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud och 
Fagerberg, 2003). Strävan efter trygga relationer blir mest påtaglig då en individ utsätts för 
påfrestningar ett livslidande (a.a.). Familjesituationen var ofta mycket förändrad och då 
upplevde barnen att en trygg bas var viktig för dem. En trygg bas är enligt Dahlberg m fl.( 
2003) inte bara något som ger tröst och stöd i den svåra situationen utan fungerar också 
som utgångspunkt för utforskande av den inre och yttre världen.  Grundtryggheten är den 
grundläggande känslan av positiv barndom som är kopplad till god miljö och 
förtroendefulla relationer (a.a.).  

Barnen upplevde sin livssituation mer positiv efter föräldrarnas skilsmässa (Bagshaw, 
2007). En ökad frihetskänsla infann sig och barnen kände sig mer älskade (Kelly, 2007). En 
frihet som ökade möjligheten för barnen att handla fritt och göra det han eller hon önskade. 
Resultatet visade att barnen kände sig friare och upplevde att de återkom till ett mer 
normalt liv. Barnen upplevde ett ökat välbefinnande, som gjorde att de fick tillbaka 
kontrollen över sin livssituation.  

 

Enligt resultatet i litteraturstudien och tidigare gjorda studier drar jag slutsatsen, att barnens 
liv många gånger blev bättre efter skilsmässan. Barnen kände sig ofta friare, fick mer 
balans i tillvaron och upplevde därmed ett ökat välbefinnande (a.a.). Samtidigt som barnet 
upplevde ett ökat välbefinnande efter skilsmässa hade barnen som erfarit föräldrarnas 
skilsmässa även upplevt mycket stress och även varit i ett lidande. Resultatet stämmer 
överens med det Dahlberg m.fl. ( 2003) menar att det ständigt pågår ett spänningstillstånd 
mellan lidandet och välbefinnande och att det hela tiden pågår en rörelse.   

En fördel med att använda den teoretiska referensramen har varit att jag kommit fram till 
att barnets livsvärld, lidande och välbefinnande inte kommit i centrum i tidigare studier. Ett 
annat fynd har varit att det helt saknades litteratur och vetenskapliga studier som utgick 
utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv. För litteraturstudien har det därför varit viktigt att 
det vårdvetenskapliga kommit i fokus i denna studie. 
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 Ett ytterligare fynd, som inte riktigt framkommit i resultatet är svårigheter att framställa en 
tydlig (positiv eller negativ) bild över hur viktig betydelsen av hur barnens relationer till 
föräldrarna påverkade deras upplevelser efter skilsmässan. Individer som har goda 
erfarenheter av att relatera till andra personer, känner trygghet och närhet har starkt behov 
av närhet i de situationer personen blir svag, sjuk eller utsätts för påfrestningar och 
motsatsen de som har dåliga erfarenheter av närhet, känner otrygghet har dåliga erfarenheter 
av att relatera till andra personer . Vem har starkt/svagt behov av trygghet eller närhet?  

Jag har undvikit att fördjupa mig i eller belysa hur barnen upplevde trygghet respektive anknytning 
till föräldrarna efter skilsmässan, men det är ett intressant ämne som kanske kan användas i en 
fortsatt forskningsstudie. Eftersom det naturligtvis finns en avgörande betydelse för hur barnens 
trygghet/otrygghet  blir efter skilsmässan beroende på hur barnens anknytning eller närhet varit till 
föräldrarna innan skilsmässan.   
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1.Adolecents With 
a childhood 
experience of 
parental divorce: a 
longitudinal study 
of mental health 
and adjustment 

2005  

Norge  

Ingunn Störksen, 
Espen Röysamb, 
Torbjörn Moum, 
Kristian Tambs 

Att 
undersöka 
ungdomarna
s mentala 
hälsa och 
upplevelser 
efter 
föräldrarnas 
skilsmässa 

Totalt 8984 
ungdomar. 4519 
pojkar 4465 
flickor 

Medelålder 16, 4 
år 

Kvalitativ 
studie 

 

Deskriptiv 
studie 

Frågeformulär 

En  studie av  
ungdomars 
upplevelser när 
föräldrarna 
genomgått 
skilsmässa. 
Studien visade 
främst att flickorna 
upplevde oro, 
stress, minskad 
självkänsla och 
välbefinnande. 

Hög 

2.Reshaping 
Responses to 
Children When 
Parents are 
Seperating: 
Hearing Children´s 
Voices in the 
Transition 

2007 Australien 
Dale Bagshaw 

Att höra 
barnens 
röster kring 
reaktionen, 
upplevelsen 
och behov 
efter 
föräldrarnas 
skilsmässa. 

 Totalt 19 barn 
(nio pojkar och tio 
flickor) telefon- 
intervjuades 

Kvalitativ 
studie 
Litteraturstudie  

telefonintervju
er 

Studien visade att 
barnen upplever ett 
stort behov av att 
prata med/komma i 
kontakt med någon 
som kan ge 
information, 
support efter 
föräldrarnas 
skilsmässa. 
 

 Hög 

3. Cildren´s 
Adjustment in 
Conflicted 
Marriage and 
Divorce: S Decade 
Review of 
Research 

2000 

USA 

Johan B. Kelly 

Att beskriva 
viktig 
forskning 
det sista 
decenniet 
kring 
skilsmässor, 
äktenskaplig
a konflikter 
och barnens 
anpassningsf
örmåga efter 
skilsmässan. 

 En litteraturstudie 
av artiklar från 
1990 till 1999 

Kvalitativ 
studie 

Empirisk 
Studie 
Litteraturstudie 

Barn som upplevt 
skilsmässa har mer 
anpassningsproble
m än de barn som 
inte upplevt 
föräldrars 
skilsmässa.De 
symtom/dessa 
negativa effekter 
hos barnen har 
aldrig kommit 
fram i ljuset genom 
forskningen . 

Hög 
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4. Change and 
continuity after 
parenteral 
separation. 

Children´s 
experiences of 
family transitions 
in Ireland 

2003 

Ireland 

Hogan, DM, 
Halpenny AM, 
Greene, S 

 

Att 
undersöka 
barns 
subjektiva 
upplevelser 
av 
föräldrarnas 
separation.  

 

 

 

 

Totalt 30 barn ( 19 
flickor och 11 
pojkar) 
intervjuades. 

 

 

 

 

 

Kvalitativ 
studie 

 
Semistrukturer
ad 

Intervjustudie 

 

 

 

 

Studien belyste 
barnens subjektiva 
upplevelser av 
skilsmässan: dels 
betydelsen av 
förändringarna och 
dels kontinuiteten i 
familjens liv efter 
separationen.  
 

Medel 
Studien är int  
tillräckligt 
reprepresentat  
enligt forskare  
Studien   är 
gjord på Irelan  
där skilsmässo  
endast varit 
laglig sedan 
1996 och är sv  
att jämföra m  
studier i tex 
USA (s. 167).  
 
 
 
 
 

5.Children´s Living 
Arrangements 
Folllowing 
Separation and 
Divorce: Insight´s 
From Empirical 
and Clinical 
Research 

2007  

USA  

Johan B. Kelly 

 

 

Att beskriva 
barnens 
upplevelser 
och tankar 
kring 
arrangemang
et 
hur//när/var 
boendet och 
livet efter 
föräldrarnas 
skilsmässa. 
Att beskriva 
vilka känslor  
barnen har 
och   vilka 
konsekvense
r 
skilsmässan  
har för 
barnens .  

En blind inbördes 
utvärdering av de 
senaste 20 årens. 
Forskning kring 
barnens liv efter 
föräldrarnas 
skilsmässa. 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ 
studie 

Litteraturstudie 
från empirisk 
och klinisk 
forskning 

 

Studien beskrev 
barnens 
upplevelser kring 
hur viktigt det var 
för dem att få 
information och att 
det fanns 
flexibilitet i 
familjen om: 
hur/när och var 
barnen skulle bo. 
 
Studien beskrev 
även barnens 
känslor efter 
skilsmässan. 

Hög 

 

 

 

 

 

 

6.Changing 
perspectives on 
children´s 
adjustment 
following divorce   

2003  

USA  

Johan B. Kelly 

 

Att beskriva 
barnens 
upplevelser 
efter 
föräldrarnas 
skilsmässa – 
vilka 
faktorer,risk-
er, problem 
som finns 
hos barnen. 

 

En blind inbördes 
utvärdering av 
forskning kring 
skilsmässan ur 
barnens perspektiv 

 

 

 

 

 Kvalitativ 

Litteraturstudie 

 

 

 

 

 

Resultatet visade 
att det fanns 
betydligt mer 
smärtsamma 
minnen, oro och 
stress. Barnen  
hade känslan  av 
förvirring ,saknad ,  
och sorg efter 
föräldrarnas 
skilsmässa.   

 

Hög 
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7. Differences in 
the Speech of 10-to 
13- Year-old  

Boys from 
Divorced and Non 
divorced Families 
against the 
Background of 
Emotional 
Attachment 

2004  

Tyskland  

Birgit Böhm 

 

 

 

 

8. Parental divorce 
during adolescence 
and adjustment in 
early adulthood 

2001 

Australien 

Stacey Richardson 
and  Marita P. Mc 
Cabe 

 

 

 

Att jämföra 
pojkar (barn 
som upplevt 
föräldrarnas 
skilsmässa) 
med pojkar 
(barn som 
inte upplevt  
skilsmässa) 
och belysa 
deras uttryck 
av sina 
känslor av 
föräldrarnas 
skilsmässa. 

 

 

 

 

 

Att 
undersöka 
vilken 
betydelse 
föräldrarnas 
skilsmässa, 
konflikter 
närvaro/från
varo har 
genom 
ungdomsåre
n. Vilka kort 
/ långsiktiga 
konsekvense
r 
skilsmässan 
hade för 
barnens 
anpassningsf
örmåga. 

28 pojkar mellan 
10-13 år gamla där  

Föräldrarna 
genomgått 
skilsmässa.  De 
pojkarna som 
upplevt 
föräldrarnas 
skilsmässa  

jämfördes med 26 
pojkar där 
föräldrarna inte 
genomgått 
skilsmässa. 

 

 

 

 

 

167 Australienska    

studenter 

146 flickor 

21 pojkar som 
hade upplevt en  

 

 

Kvalitativ 

Intervjustudie 
två år efter  

föräldrarnas 
skilsmässa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ 

Intervjustudie 

Frågeformulär 

 

 

 

 

Studien fokuserade 
på analys utifrån 
barnens  

uttalande kring 
emotionella, 
problem, samvaro 
med  

föräldrarna, 
reflektion, verbal 
och icke verbal t 
uttryck av barnens 
känslor efter 
föräldrarnas 
skilsmässa 

 

 

 

 

 

Studien visade att 
det var viktigt med 
närvaro/stabilitet 
från föräldrarna, 
men att det oftast 
räckte med att en 
av dem hade den 
goda relationen 
med barnen. 
Studien visade 
även att 
föräldrarnas 
konflikter 
påverkade barnen 
negativt i deras 
anpassningsförmåg
a efter skilsmässan 
.  

 

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hög 
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Bilaga 2 

 

Tabell 1. Exempel på innehållsanalys 

Meningsbärande 
enheter 

Kondenserande 
Meningsbärande 
enheter 

Koder Under- 

kategorier 

Kategorier 

“Most reported that 
they were confused 
and distressed by the 
separation.”  

 
The children were 
confused and 
distressed. 

 
A. 
 
Oro 

 
Sress 
 
Förvirring 

Att förlora 
kontrollen över 
tillvaron 

“He told me he 
didn’t want any part 
in my life and 
walked away.”        

Children feel grief 
and loneliness. 
Children miss their 
parent´s. 

B. 
 
Ensamhet 

Saknad 
 
Sorg 

A 

Att känna sig 
skyldig 

“He blamed himself 
for this because he 
had cried on his last 
access visit.” 

 
Children blame 
themselves. They 
feel guilty. 

C. 
 
Skuld 

Skam Att känna sig 
skyldig 

“Most children are 
not adequately 
informed by the 
divorce. “ 

Children feel that 
they don´t get some 
information by the 
divorce. 

D. 

Informati
on 

Delaktighet 

Stöd 

Att känna sig 
utanför I besluten 
som tages 

“They felt relieved 
their parent´s had 
separated because of 
the conflict or 
violence 
perpetrated.” 

Children felt relived 
their parent´s had 
separated. 

E. 
Lättnad 

Trygghet 

Frihet 

Att känna närhet 
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