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SAMMANFATTNING 
 
Syftet med denna studie var att undersöka hur barn påverkas av skilsmässor/separationer 
och hur relationen mellan barnen och föräldrarna påverkas i samband med detta. I studien 
har respondenterna svarat på frågor om hur barnen och föräldrarna hanterar en separation 
och vad som händer efteråt. Det har även diskuterats kring bonusföräldrar och bonussyskon 
samt vilka personer som kan vara till stöd för barnen i samband med den kris som en 
skilsmässa/separation kan innebära. Uppsatsen är genomförd med en kvalitativ ansats och 
har analyserats genom det hermeneutiska tillvägagångssättet och presenterats med hjälp av 
system- och anknytningsteorin. Materialet har samlats in genom sex semistrukturerade 
intervjuer med familjerådgivare och familjerättssekreterare. Resultatet som framkommit i 
uppsatsen visar att barn vars föräldrar genomgår en skilsmässa ofta vet att det kommer att 
ske och de vill vara delaktiga i de beslut som tas kring uppbrottet. Barnen far mest illa i de 
fall föräldrarna inte kan samarbeta och kommunicera med varandra kring barnens liv. Många 
barn har stöd i form av mor- och farföräldrar, syskon samt andra vuxna i sin närmiljö. 
Tidigare studier visar resultat på att barn med separerade föräldrar inte löper en märkbar 
större risk att utveckla mental ohälsa senare i livet. 
 
 
 
Nyckelord: föräldrar, samarbete, kommunikation, relation, stöd 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this study was to examine the impact on children after divorce/separation 
and how the relationship between children and parent was affected. In the study, 
respondents answered questions about how children and parents handle separation and the 
time afterward. It has also been discussed about the bonusparents and the siblings who can 
be of assistance to children in connection with the crisis that it can mean when parents move 
apart. A qualitive approach was used and analyzed by hermeneutic approach and presented 
using system and attachment theory. The material was collected through six semi-structured 
interviews with family counselors and familylaw secretaries. The results show that children 
whose parents are going through a divorce often know it is going to happen and they want to 
be involved in the decisions taken about the breakup. In case when parents cannot cooperate 
and communicate about their children they become most maltreated. Many children have 
support in the form of grandparents or siblings and other adults in their neighborhood. 
Previous studies show results that children with separated parents do not sutter a significant 
higher risk of developing mental disorders later in life. 
 
 
Keywords: parents, cooperation, communication, relations, support 
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1. INTRODUKTION 
 

1.1 Bakgrund 
När ett par separerar kan barnen lätt hamna i kläm och därför är det är viktigt att föräldrarna 
är lyhörda och kan samarbeta med varandra. Många av de separerade föräldrarna går igenom 
en kris som bidrar till att de kan vara mer frånvarande och upptagna med sina egna tankar 
och sin oro kring framtiden. Hur barnen upplever krisen beror oftast på hur föräldrarna 
lyckas samarbeta och kommunicera efter omställningen och vilka skyddsfaktorer som finns 
inom och i familjens närmiljö. I och med att samhällets normer och värderingar förändras 
påverkas även vår syn på olika fenomen såsom familjer och separationer. Den familjestruktur 
som tidigare var normen i vårt samhälle har förändrats och dagens skilsmässotal har 
resulterat i familjer med bonusföräldrar och bonusbarn/syskon (Goldberg, 2005). Även 
andelen ensamstående mödrar har ökat och den så kallade kärnfamiljen har ersatts av nya 
konstellationer (Wadsby & Svedin, 1995).  
 
Statistiska centralbyrån (SCB) för statistik på skilsmässor, men antalet separationer mellan 
samboende är svårare att mäta och därför saknas statistik på dessa. Wadsby och Svedin 
(1995) skriver att risken för separation är tre gånger vanligare bland par som inte är juridisk 
gifta. Många föräldrar har hunnit separera innan barnet ens är fött och påverkan av 
separationen blir då helt annorlunda för det barnet än för de barn vars föräldrar skiljer sig när 
de är i tonåren. SCB skriver i en publicering att antalet skilsmässor i Sverige har ökat fem år i 
rad och närmar sig en rekordnivå. År 2010 gifte sig ca 50 000 par och samma år skiljde sig ca 
23 500 par. Närmare 6 av 10 skilsmässor sker inom ett par år efter giftermålet och det är 
vanligare att man går isär i storstäder som Stockholm, Göteborg och Malmö (SCB, 2012). Om 
två föräldrar med gemensam vårdnad inte kan komma överens om var barnet ska bo har de 
en möjlighet att gå på frivilliga samarbetssamtal via familjerätten. Om de ändå inte lyckas ta 
ett gemensamt beslut krävs en stämning via advokater till tingsrätten som i sin tur lägger en 
beställning till familjerätten för en vårdnads, boende och umgängesutredning (Sjösten, 2009). 
Socialstyrelsen har kommit med nya råd gällande vikten av att höra barnens talan om hur de 
vill ha det i samband med utredningarna (Socialstyrelsen, 2012). Jag har valt detta ämne för 
att jag ofta kommer i kontakt med skilda/separerade föräldrar och deras barn via mitt arbete 
och vill öka min förståelse för vad dessa barn går igenom.  Ämnet känns även relevant och i 
tiden då antalet par som separerar fortsätter att stiga.  
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att genom professionellas ögon undersöka på vilka sätt barn kan 
påverkas av skilsmässor i de fall där problem uppstår samt hur relationen kan förändras 
mellan föräldrar och barn i samband med detta. För att få svar på syftet har två 
frågeställningar använts:  
 

 
- På vilka sätt upplever familjerättssekreterare/familjerådgivare att barn påverkas av 

en skilsmässa/separation då föräldrar inte kommer överens?  
 

- Hur upplever familjerättssekreterare/familjerådgivare att relationen mellan barn och 
föräldrar förändras efter en problematisk skilsmässa/separation? 
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1.3 Disposition 
Nedan följer en disposition som hjälper läsaren att följa upplägget i uppsatsen. I 
begreppsdefinitionen förtydligas begrepp som förekommer i uppsatsen. I avsnittet om 
tidigare forskning presenteras vetenskapliga artiklar som är kopplade till ämnet. 
Metodavsnittet klargör vilken metod som använts, hur empirin har insamlats och analyserats 
samt en diskussion om uppsatsens validitet och reliabilitet och etik. I analysen presenteras 
resultaten som kopplas ihop med tidigare forskning och teorier. I diskussionen reflekteras 
kring resultatet och vad det betyder. 
 

1.4 Avgränsning och begreppsdefinition  
Till denna uppsats har enbart professionella intervjuats utifrån sin yrkesroll som 
familjerättssekreterare eller familjerådgivare och kommer därför endast inbegripa deras 
berättelser om hur de upplever att problemfyllda skilsmässor/separationer kan påverka barn. 
Respondenternas svar på intervjufrågorna är alltså erfarenhet och kunskap som de fått av 
barn och föräldrar i separationssituationer. Man bör även ha i åtanke att dessa svar och denna 
information handlar om personer där separationen har varit problemfylld och de har 
kontaktat familjerådgivningen eller familjerätten för hjälp kring samarbete. I många fall när 
det sker en separation löser föräldrarna saken på egen hand men detta gäller inte de fall jag 
har valt att skriva om utan dessa föräldrar har varit i behov av hjälp på ett eller annat vis. 
Föräldrar och barns/ungdomars upplevelse av separationer är viktig kunskap inom detta 
område för att få ytterligare ett perspektiv av ämnet men det ligger utanför denna studies 
omfattning, däremot finns det med och belyses genom tidigare forskning.  
 
Till familjerådgivningen kan man gå om man som par har behov av samtal i samband med 
problematik i relationen eller som separerade. Familjerådgivningen erbjuder även 
gruppsamtal för nyseparerade.  
 
Familjerätten erbjuder främst samarbetssamtal med syftet att föräldrarna gemensamt ska 
lösa konflikter och meningsskiljaktigheter och samarbeta efter bästa förmåga med fokus på 
barnens behov. Även barnen har behov av någon som de kan prata med i samband med 
separationen för att bearbeta sina känslor samt att försöka förstå vad som händer och varför. 
Dessa personer bör vara någon de litar på och vågar anförtro sig till såsom föräldrar, syskon, 
far och morföräldrar, en kompis förälder eller personal på skolan. På familjerätten finns 
Barnbyrån där barn till separerade föräldrar kan träffas och bearbeta situationen 
tillsammans.  
 
Skilsmässa är ett upplösande av ett äktenskap på initiativ av den ene eller båda parterna. 
Äktenskapet upplöses genom att tingsrätten tar ett beslut till dom. Par med barn under 16 år 
får en betänketid på minst sex månader innan domen fastställs (Sveriges domstolar, 2012). 
Denna studie belyser endast skilsmässor där barn är inblandade.  
 
Separation är då ett par som är sambo eller särbo väljer att bryta upp och göra slut på sin 
relation. Denna studie belyser endast separationer där barn är inblandade. 
 
Barn är man enligt Barnkonventionen tills man fyllt 18 år och blivit myndig (Unicef, 2012). 
När barn omtalas ligger inga värderingar i om barnet är förälderns biologiska barn utan det 
handlar om den förälder barnet har växt upp med och har en anknytning till. 
 
Relation omnämns i sammanhang som har att göra med barnets och föräldrarnas 
känslomässiga förhållanden till varandra och det umgänge de har. Det innefattar även de 
skyldigheter föräldrarna har gentemot barnen samt de rättigheter barnen har till föräldrarna 
enligt lag (Schiratzki, 2006 ).  
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2. TIDIGARE FORSKNING 

 
Barns reaktioner och psykisk hälsa vid föräldrars skilsmässa 
I en artikel (Wadsby & Svedin, 1995) var syftet att studera på vilket sätt en skilsmässa 
påverkar barn i olika åldrar samt hur vanligt förekommande det är att symptom på psykisk 
ohälsa blir en följd av processen. Intervjuer har genomförts med 110 familjer som genomgått 
en skilsmässa. Studien belyser reaktioner och beteendestörningar av de 183 barn mellan 0-18 
års ålder som fanns i familjerna i samband med skilsmässorna. Man kunde inte se någon 
skillnad på måendet mellan barn med separerade föräldrar och barn med icke-separerade 
föräldrar vid det första tillfället, vid tillfälle nummer två kunde man se en viss skillnad, dock 
en liten ökning av symptom på psykisk ohälsa. Pojkar blev mer påverkade, framförallt de som 
var i 5 års ålder eller yngre när skilsmässans inträffande. Författarna beskriver den viktiga 
förutsättningen för barnen, speciellt pojkarna, att behålla en god kontakt med fäderna vid 
separationen, speciellt om de bor hos modern på heltid. En annan viktig faktor som kan bidra 
positivt till barnen välmående är att de får möjlighet och tid att prata med sina föräldrar om 
skilsmässan, inte bara i samband med separationen utan även efter några år och framförallt 
vid behov. De som reagerade mest var barnen som gick i låg och mellanstadiet och de grät 
eller blev ledsna av beskedet, likaså tonåringarna mellan 14-18 år där ca hälften blev ledsna. 
Utifrån ett könsperspektiv kunde man avläsa att flickorna oftare grät eller blev ledsna medan 
pojkarna blev tysta eller reagerade med ilska och aggressioner. Annan negativ påverkan som 
föräldrarna upplevde var bland annat sömnstörningar, magsmärtor och försämras självkänsla. 
Andra föräldrar kunde se att barnen hade stabiliserats och blivit mer öppna. När man pratade 
med barnen framgick det att många av dem redan hade förstått vad som skulle hända, detta 
gällde främst de äldre barnen. De barn som inte hade någon att prata med om separationen 
var 16 %. Flertalet av dem som hade någon att prata med var tjejer och de påpekade också att 
de skulle uppskatta att prata med någon professionell om händelsen. Studiens resultat visar 
att det inte är någon signifikant skillnad på måendet mellan barn med separerade föräldrar 
och de barn med föräldrar som lever tillsammans.  
 
Barn till skilda föräldrar pratar ut  
I Taylors (2001) studie har man intervjuat 21 barn till skilda föräldrar i ålder 5-20, om deras 
uppfattning om vad de och föräldrarna behöver för slags hjälp i relation till familjeproblem. 
Föräldrarna skulle ha varit skilda i ett år eller längre när intervjun ägde rum. På frågan vad 
som skulle ha hjälpt dem under separationen svarade sex barn att de var för små för att 
kunna minnas vad som skulle ha hjälpt dem andra svarade att de hade önskat att föräldrarna 
skulle ha diskuterat mer med dem under processen och att det varit mindre bråk hemma. En 
vanlig kommentar var att de hade önskat att föräldrarna åtminstone låtsades tycka om 
varandra när barnen var i närheten. På frågan om vad de skulle vilja att föräldrarna visste 
svarade de flesta att de önskade att föräldrarna visste att de också var sårade och ledsna under 
skilsmässoprocessen. Trettiotre procent av barnen kände sig ansvariga för föräldrarnas 
skilsmässa och då innebar det att de kände skuld eller ilska för att de borde ha agerat 
annorlunda. Bland dem som kände sig skyldiga fanns ett tydligt samband med hur relationen 
till föräldrarna var. På frågan om vad som skulle ha hjälpt familjen under och efter 
skilsmässan svarade de flesta att de hade önskat verktyg för bättre kommunikation inom 
familjen. De flesta barnen hade någon att prata med under skilsmässan, det kunde vara 
kompisar, lärare, kuratorer eller föräldrar eller annan familjemedlem. Många ansåg att ingen 
verkade förstå vad de gick igenom och några vågade inte ta upp det och prata med, inte ens 
efter flera år.  
 
Föräldrars relation och barn sätt att hantera en skilsmässa/separation 
Grossman och Rowats (1995) har valt att undersöka ungdomar i åldern 13-19, både de som 
har skilda, de som har separerade och de som har gifta föräldrar. Enkäten besvarades av 1044 
ungdomar. Bakgrunden till studien är att det redan finns många andra studier på barn med 
skilda föräldrar och barn med gifta föräldrar men de har inte valt att fokusera på föräldrarnas 
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relation. Det är därför Grossman och Rowats har valt att fokusera mer på familjeförhållanden 
utifrån föräldrarnas relation till varandra då andra studier har visat att det har en stor 
påverkan på barnen psykiska hälsa. Man har sett att det påverkar deras självkänsla och kan 
bidra till ångest och depression. Författarna har gjort en regressionsanalys och testat två 
hypoteser. Hypotes 1 menar att skillnaden i det psykiska välmående hos ungdomar från skilda 
och gifta hushåll beror på kvalitén hos relationen mellan föräldrarna och inte familjens 
civilstatus. Hypotes 2 menar att ”hanteringsstrategier” och mottaget stöd förklarar relationen 
mellan upplevd dålig föräldrarelation och ungdomars psykiska välmående. Undersökningen 
visar att hypotes 1 stämmer vilket betyder att det snarare är föräldrarnas relation och 
konflikthantering som påverkar ungdomarnas välmående än föräldrarnas civilstatus. 
Föräldrar som är oförmögna att ge och ta emot stöd sinsemellan överför samma problematik 
till sina barn vilket bidrar till att barnen inte känner sig trygga. Angående hypotes 2 fanns 
inga samband att bevisa påståendet med. Vetskapen om att föräldrar i en stöttande relation, 
bråkar och blir sams, är en av grunderna för ett psykiskt välmående. Det skapar trygghet, då 
barnen ser hur föräldrarna hanterar konflikter och kan därmed också förutspå vilket stöd de 
själva kommer att få av föräldrarna. Många av ungdomarna tar med sig erfarenheterna vidare 
i livet och in i sina egna kärleksrelationer. I de fall där barnen är trygga kan de hantera en 
skilsmässa på fördelaktiga sätt.  
 
Vuxna skilsmässobarn 
Ängarne-Lindberg (2010) skriver i sin avhandling om hur vuxna, 15 till 20 år efter 
separationen, ser på sin mentala hälsa. Respondenterna består av unga tjejer, mellan 22 till 
30 år, både som upplevde skilsmässa som barn men också en grupp som inte gjorde det. 
Metoden var intervjuer och enkäter samt journaler från vuxenpsykiatrin. Resultaten från 
gruppen med skilda föräldrar jämfördes med den grupp vars föräldrar levde ihop och 
respondenterna var i samma ålder, hade samma kön samt bodde i samma orter. Resultatet 
visar att det inte finns en signifikant skillnad mellan gruppernas mentala hälsa i vuxen ålder. 
Undantaget är kvinnor i 22 till 27 års ålder där man kunde se en sämre mental hälsa hos dem 
som upplevt en separation och kvinnorna upplevde inte samma känsla av sammanhang som 
de övriga visade på. Författaren delade upp resultatet i två olika kategorier som förklarade 
flickornas känslor kring separationen: besvikelse eller belåtenhet. De begreppen speglar på 
vilket sätt kvinnorna har bearbetat och anpassat sig till situationen efter skilsmässan. 
Ytterligare en skillnad som märktes var att antalet behövande av stöd hos barn- och 
ungdomspsykiatrin bland gruppen som upplevt en skilsmässa var högre än hos dem som 
hade föräldrar som levde ihop.   
 
Om identitetsbildning hos skilsmässofäder och deras barn 
Bergs (2002) studie har genomförts i Sverige och ska beskriva hur pappan kan bli en bra 
förebild efter skilsmässan. Bakgrunden är att det finns en negativ bild av hur pappor agerar 
efter skilsmässor och syftet med studien är att beskriva den goda fadern och lyfta fram den 
positiva bilden av hur han kan vara efter en skilsmässa. Han intervjuade både kvinnan och 
mannen i relationen två gånger med ett års intervall. Barnen intervjuades vid det senare 
tillfället och bara enstaka barn under 6 år deltog. Det viktigaste materialet fick de från 
tonårsbarn och barn som nyligen blivit vuxna. Barnen i studien har en förståelse för varför 
deras föräldrar skilde sig och menar att om föräldrar inte kan ge stöd och hjälpa varandra 
samt utöva kärlek borde de skilja sig. Några av resultaten visar att pappan som inte träffar 
sina barn så ofta är mer engagerad när han träffar sina barn. På grund av tidsbristen, att 
pappan och barnen inte träffas så ofta, kommer både fadern och barnen bättre kunna se vilka 
möjligheter som finns och vad de önskar av varandra. Det är krisen i sig som lett till att de har 
förbättrat sin relation och börjat pratat med varandra på ett annat sätt än vad de gjorde innan. 
Både pappan och barnen har fått en djupare känslomässig förståelse för vilka krafter som styr 
i familjerelationer vilket bidrar till att de får en bättre mognad och förståelse för varandra. De 
får en ökad mognad och visdom i vad livet innebär. Skilsmässan kan i vissa fall leda till en 
djupare relation då man tar mer tid för varandra när man väl ses.  
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Sammanfattning 

Den tidigare forskningen överensstämde med mina respondenters information på många sätt. 
I dem framgick det bland annat att många barn till skilda/separerade föräldrar förstår vad 
som komma skall och därför har en önskan att föräldrarna skulle diskutera mer med dem och 

förklara vad de tänker göra och varför. Barnen uttrycker ett behov att kunna prata med sina 

föräldrar om skilsmässan/separationen, både under och efter händelsen. Det framkommer 

även att det är viktigt för barnen att behålla en god kontakt med sina fäder efter separationen, 
speciellt för pojkar. Många fäder får en bättre relation till sina barn efter separationen då de 
lägger ner mer fokus och tid på barnen när man väl ses, vilket kan bidra till en djupare 
kontakt. Vidare framkommer det att barn upplever en sorts trygghet om föräldrarna kan 
diskutera och lösa konflikter som uppkommer efter en separation. Några bieffekter som 

omtalas är exempelvis sömnstörningar, magsmärtor och en försämrad självkänsla. I övrigt 
visar inte studierna att det finns några signifikanta skillnader på den mentala hälsan mellan 

barn med skilda/separerade föräldrar än med barn med föräldrar som lever ihop. Man kunde 

däremot se att det fanns kvinnor som upplevde en mindre känsla av KASAM-sammanhang 

bland de med skilda/separerade föräldrar. 
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3. TEORI 
Studiens resultat har analyserats med hjälp av anknytningsteori och systemteori. Teorierna 
valdes då de är kopplade till ämnet. Teorierna är alltså inte styrande från början utan de är 
valda efter insamling av data.  
 

3.1 Systemteori 
Systemteori bygger på en tanke om hur individen integrerar sig och lär sig leva med andra 
människor och det samhälle som råder utifrån en helhet. Enligt Broberg, Almqvist & Tjus 
(2003) används teorin ofta i psykologiska och sociala sammanhang och förklarar barns 
utvecklingskapacitet genom det systemet som barnet lever i, exempelvis familjen, förskola 
och samhället i övrigt.  Om miljön är stimulerade och berikande för barnet utvecklas det 
bättre kognitivt och känslomässigt (Broberg m fl.2003). Teorin menar att uppväxtmiljön vi 
lever i påverkar oss och sätter spår, snarare än enskilda perioder eller händelser i livet. När 
man talar om kriser kan det se olika ut, man kan exempelvis bearbeta en kris och till ytan 
verka ha hantera det bra men om liknande situation upprepar sig senare. Exempel på detta är 
om föräldrarna skilde sig när man var liten och man tog det ganska bra men sen när man själv 
skiljer sig i vuxen ålder kan krisen bli mycket starkare och påverka mer än normalt (Broberg 
m fl.2003).  
  
Bronnfenbrenners ekologiska modell 
Bronfenbrenners modell (i Broberg m fl.2003) är en transaktionell modell som handlar om 
ett så kallat avtal eller utbyte, vilket kan beskrivas genom att man har en viss föreställning om 
hur barnet är och bemöter barnet därefter. Beroende på vilka reaktioner vi visar på barnets 
agerade formar vi också dennes fortsatta utveckling. Detta sker i ett ständigt utbyte mellan 
föräldrar - barn och barnet – samhället. Man talat också om att barnets agerande både är en 
konsekvens av och en orsak till föräldrarnas beteende och respons. Vidare påverkas barnet 
också av den miljö som den har utanför familjen och vilka skyddsnät som barnet har i form av 
bland annat mor- och farföräldrar. I och med barnets stigande ålder tillkommer fler miljöer 
såsom förskola, skola. Bronfenbrenners modell visar hur barnet, med de egenskaper som det 
föds med hamnar i olika miljöer.  
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Figur 1: Bronfenbrenners ekologiska modell (Von Tetzchner, 2005, s.19) 
 

Han har valt att kalla de olika nivåerna för mikro, meso, exo och makro. På mikronivån finns 
det som barnet har närmast sig, först och främst familjen men senare också förskolan. 
Mikrosystemen integrerar med varandra dvs. föräldrarna hämtar och lämnar på förskola samt 
pratar med grannar och kompisars föräldrar och det är just den integreringen som kallas  för 
meso-systemet. Lokalsamhället där barnet lever och bor kallar han för exo-systemet. 
Bronfenbrenner gör skillnad på små och stora samhällen då man i mindre känner till 
varandra och uppfostringsmiljöerna och förutsättningarna blir därmed andra än i de större 
städer där man är mer anonym. Den sista nivån som kallas makronivå handlar om samhällets 
påverkan i stort via lagar och värderingar vilket medför hur vi på individnivå dvs. på micro-
nivå, agerar och integrerar genom exempelvis normer och regler. Dessa olika nivåer påverkar 
varandra och modellen rör ständigt på sig och förändras över tid men innefattar samma 
uppdelning. (Tetzchner, 2005) 
 

3.2 Anknytningsteori 
Vi behöver andra människor för att överleva och små barn är beroende av sina föräldrar 
konstaterade upphovsmannen till anknytningsteorin (Bowlby, 1994). Anknytningsteori 
belyser vikten för ett barn att skapa en trygg anknytning till sina föräldrar och detta är en av 
de viktigaste uppgifterna barnet har under de första levnadsåren. När barnet är nyfött 
försöker det registrera de personer som finns i närheten genom smak, lukt, syn och hörsel. 
Barnets sätt att kommunicera är genom skriket och barnet är beroende av att föräldrarna 
svarar på detta. För att en anknytning ska bli stark och trygg krävs det att föräldrarna är 
lyhörda för barnets behov och signaler samt kan bemöta dem på ett bra sätt. Föräldrar som är 
upptagna med sig själva pga. en kris eller ett missbruk har svårare att uppfatta och tillgodose 
barnets behov och kan agera kyligt eller likgiltigt inför barnet och anknytningen blir därmed 
inte lika stark (Bowlby, 1994) 
 
När en trygg anknytning har infunnit sig kan barnet ägna sig åt annat som att utforska nya 
miljöer då den vet att föräldern finns där som en trygg bas när den behöver det. När barnets 
trygghetskänsla minskar i form av exempelvis hunger, trötthet eller yttre hot slås automatisk 
anknytningssystemet på och blir barnets huvudsakliga fokus tills den blir trygg igen (Bowlby, 
1994). För att barnet ska lita på att föräldern/ föräldrarna finns där krävs ett antal upprepade 
tillfällen då barnet har fått uppleva att den blir omhändertagen och tröstad. Den trygga 
anknytningen bidrar till att barnet vågar prova nya saker och därmed också utvecklas på ett 
önskvärt sätt. I den undvikande anknytningen agerar barnet som om den inte hade behov av 
föräldern och anledningen till detta är att föräldern har visat att den inte uppskattar eller 
gillar när barnet är klängigt och söker närhet och stöd (Bowlby, 1994). Små barn behöver 
närhet och får de inte det behovet tillgodosett kommer de att dra sig undan och inte visa 
känslor på samma sätt som barn med en trygg anknytning. I den ambivalenta anknytningen 
har barnet svårt att läsa föräldern då denne är oförutsägbar och kan agera beroende på 
situation, det är då föräldern som bestämmer hur samspelet ska se ut och styrs mindre av 
barnets behov och signaler (Bowlby, 1994). Barnen får mindre förtroende för sin förmåga och 
blir oftare mer passiva medan andra barn med ambivalent anknytning kan agera precis tvärs 
om och bli ännu mer klängiga och i mer behov av uppmärksamhet och närhet (Tetzchner, 
2005). 
 

Teorierna kommer att användas i resultat- och analysdelen för att lättare förstå barns 
utveckling och påverkan utifrån det material som presenteras. Anknytningsteorin förklarar 
hur banden mellan barn och föräldrar byggs upp men även hur dem kan försämras. 

Systemteorin tolkar barn närmiljö och hur den påverkar barnets utveckling i form av 

familjen, förskolan, skolan och samhället runt omkring barnet.
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4. METOD 

4.1 Val av metod 
Uppsatsens metod har en abduktiv ansats, en kombination av både induktiva och deduktiva 
strategier vilket innebär att analysen presenteras utifrån både teorier och data som insamlats 
från informanterna (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005). Materialet är tolkat utifrån 
hermeneutiken, för att på bästa sätt kunna förstå och redovisa det material som 
respondenterna har bidragit med (Thurén, 2007). Den kvalitativa metoden lämpar sig bäst 
när det kommer till studier av sociala frågor då de kan vara svåra och komplexa att undersöka 
(Denscombe, 2000). Intervjuerna genomfördes med en semistrukturerad intervjuguide 
(bilaga 1). Målet var att öka möjligheten till att få bästa möjliga empirimaterial som motsvarar 
det som skulle undersökas, och därmed öka validiteten. En semistrukturerad intervju är 
planerad och förberedd men den ger ändå utrymme för fördjupande följdfrågor (Aspers, 
2007). Respondenterna var yrkesverksamma inom familjerätten och familjerådgivningen i 
tre olika samhällen i Sverige. Analysens resultat kommer att spegla den uppfattning som de 
har av situationen och svaren kommer att utgå från den erfarenhet de fått via sitt yrke. I det 
förberedande arbetet gick författaren och handledaren igenom intervjuguiden (bilaga 1) och 
missivbrevet (bilaga 2), varav båda revideras två gånger.  
 

4.2 Urval 
Studien är genomförd i tre orter i Sverige. Respondenterna valdes ut efter ett strategiskt urval 
och kriterierna var att de antingen skulle arbeta som familjerättssekreterare eller 
familjerådgivare och ha erfarenhet av barn och föräldrar som har genomgått en 
skilsmässa/separation. Variationen av respondenter gav båda professionerna möjlighet att ge 
sina upplevelser kring separationer eftersom de arbetar på olika sätt och får fram olika 
information från klienterna. Ingen information finns dokumenterad på familjerådgivningen i 
och med sekretesslagen då de lyder under absolut sekretess, detta gäller även de 
samarbetssamtal och barngrupper som familjerätten jobbar med då inga anteckningar görs 
under mötena. Respondenterna hade olika kontakt med ämnet antingen via föräldrar med 
barnen i samtal eller via grupper där barnen fick utrycka sina känslor och tankar kring 
upplevelserna. Respondenterna hade arbetat inom området i många år och hade stor 
erfarenhet kring ämnet. Både familjerättssekreterarna och familjrådgivarna träffar barn och 
föräldrar som har problem i sina familjer, därmed grundas deras kunskap och förförståelse av 
både föräldrarnas och barnens syn på problemen och vad de upplever och uttrycker.  
 

4.3 Datainsamling och genomförande 
För att hitta respondenter användes de aktuella städernas hemsidor där man kunde hitta 
kontaktuppgifter till respektive yrkesgrupp. Respondenterna kontaktades via telefon och 
studien presenterades, samt en förfrågan om medverkande gjordes. I den följande e-
postkontakten bifogades ett missivbrev (bilaga 2) samt en förfrågan om de ville medverka 
som respondenter. De som inte hörde av sig via e-post kontaktades återigen via telefon för att 
undersöka om det var möjligt att få göra intervjun med någon annan från deras arbetsplats. 
Intervjuerna bokades och genomfördes på respektive arbetsplats enligt respondentens 
önskemål, alternativa förslag än arbetsplatsen fanns om de önskat det. Frågorna skickades 
inte ut förväg då spontana svar efterfrågades. 
 
Eftersom intervjufrågorna krävde att respondenterna skulle tänka igenom erfarenheter och 
information som de samlat på sig under sina yrkesliv skulle det finnas tid och utrymme för 
dem att hinna reflektera kring dess svar. Innan intervjuerna påbörjades tillfrågades 
respondenterna om ljudupptagning, vilket alla gav sitt medgivande till. Vidare gjordes en 
genomgång av syfte och frågeställning för att förbereda respondenterna på var fokus skulle 
ligga. Först kontrollerades ljudnivån och under intervjun fördes anteckningar. Samtalen flöt 
bra och gav utrymme för fördjupande följdfrågor som kunde vara relevanta för informationen 
kring hur barn påverkas och upplever en separation. Snittiden på intervjuerna låg på en 
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timme per respondent vilket var lagom med tid då ingen stress var nödvändig. 
Respondenterna tackades och gav sitt medgivande till vidare kontakt vid eventuella frågor, de 
flesta gav sitt visitkort med kontaktuppgifter som sparades i en mapp med uppsatsmaterial.  
 

4.4 Databearbetning och analysmetod 
Hermeneutiken, också kallad tolkningsläran, användes för att tyda respondenternas material. 
Hermeneutiken är en humanistisk tolkningsmetod som går ut på att förstå och översätta 
människors personligheter och handlingar (Thurén, 2008). Valet av metod gjordes för att ge 
möjlighet att begripa vad materialet säger i förhållande till frågeställningen (Esiasson, 
Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007).  Hermeneutiken gör att utvalda delar av empirin 
väljs ut för att sedan kopplas ihop till en helhet för att på ett fördelaktigt sätt göra resultatet 
begripligt. Den kritik som har framförts mot metoden är att tolkningen kan påverkas av 
forskarnas förförståelse vilket kan leda till att det resultat som forskaren får fram inte anses 
som tillförlitligt (Thurén, 2008). När man tolkar en annan människa utifrån den kunskap och 
förförståelse som man besitter är det lätt att man väver in sina egna tankar och åsikter. 
Författarens förförståelse kommer från studier inom socionomprogrammet, VFU som 
genomfördes på familjerätten samt deltidarbete på familjerätten sedan sex månader tillbaka.  
 
Det färdigställda textmaterialet lästes igenom flera gånger för att skapa en översiktsbild och 
kunna förstå vad materialet innehöll. Materialet kodades utifrån empirin, teorin och 
frågeställningarna för att synliggöra det som var relevanta för studien. Ett kodningsschema 
strukturerades upp där varje tema fick en färg och därefter började arbetet med att dela upp 
materialet (Aspers, 2007).  
 

4.5 Validitet och reliabilitet 
Validitet innebär att det material man har samlat in ska reflektera verkligheten och ge giltiga 
svar på frågeställningarna. Validiteten kan delas in i extern och intern validitet där den 
externa validiteten handlar om huruvida jämförbart resultatet är med kunskaper inom 
området samt tidigare forskning (Denscombe, 2000) . Den interna validiteten blir hög om 
resultatet överensstämmer med det forskaren valt att studera och det är graden av den 
interna validiteten som avgör om forskaren lyckats undersöka det som önskades (Bryman, 
2001). Reliabiliteten handlar om pålitligheten i undersökningen och hur noggrant 
informationen tolkas, även denna kan delas in i intern och extern (Holme m fl.1997). Den 
externa reliabiliteten visar hur generaliserbar undersökningen är och om samma resultat 
infinner sig när man gör om undersökningen på nytt. Den interna reliabiliteten handlar om 
hur forskaren tolkar det som sker under insamling av materialet och denne får därmed en 
betydande roll för hur resultatet analyseras och presenteras (Bryman, 2001).   
 
Ett problem som kan uppkomma under intervjuer är att författaren kan missa eller 
missuppfatta signaler som respondenterna vilket gör att svaren kan upplevas och tolkas ur en 
annan synvinkel än den respondenten hade i åtanke vilket kan påverka det slutgiltiga 
resultatet. I andra fall kan mötet innebära att intervjuaren och respondenten kommer 
varandra nära, vilket i sin tur kan leda till att informanten svarar på ett sätt som denne tror 
att författaren vill (Widerberg, 2002). För att stärka den interna validiteten genomfördes en 
provintervju med en familjerättssekreterare för att se hur lång tid det tog och om frågorna 
fungerade på ett önskvärt sätt. För att höja den interna reliabiliteten bokades tid för intervjuer 
i förväg vilket gav författaren tid att förbereda på. För att ytterligare öka reliabiliteten 
användes en digital ljudupptagning som gav möjlighet att noggrant lyssna igenom 
respondenternas information upprepade gånger (Larsson m fl.2005).  
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4.6 Etik 
Etiken är en viktig fråga när man ska använda sig av information som man får av människor 
speciellt när det handlar om känsliga ämnen. Tankar kring etik och hur man på bästa 
moraliska sätt går tillväga under insamlingen av materialet och presentationen av det färdiga 
resultatet har varit viktigt i arbetet. Det speglar sig i valet av respondenter samt den metod 
som använts. Den första träffen med handledare innebar en genomgång av etiken och vad 
som är viktigt att tänka på under uppsatsens gång. I arbetet med materialet har jag fokuserat 
på de forskningsetiska principerna vilket bidrar till ett skydd för respondenterna och deras 
personuppgifter. Man kan dela upp de etiska riktlinjerna i fyra olika grupper, 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Widerberg, 2002 ). Informationskravet innebär att man har skyldighet att informera 
intervjupersonerna om syftet med studien samt innehållet i arbetet. Man ska även delge 
information om att deras medverkan är frivillig och kan avbrytas när de vill utan 
konsekvenser. Samtyckeskravet handlar om att man måste ha respondenternas medgivande 
för att få genomföra intervjuer. Konfidentialitetskravet innebär att all information och alla 
uppgifter som respondenten lämnar ut inte kommer att kunna spåras till denne utan kommer 
att hanteras konfidentiellt. Med nyttjandekravet menas att informationen från informanten 
endast kommer att användas till studien och därmed inte delges till någon annan. I och med 
dessa krav har respondenten möjlighet att känna sig trygg och våga dela med sig av viktig och 
användbar kunskap. Respondenterna ska även ha möjlighet att få läsa det färdiga materialet 
vilket de lovades. 
 
Inför intervjuerna har de fyra olika individskyddskraven övervägts och respondenterna fick 
redan i missivet information kring etiken. För att ytterligare skydda respondenternas 
identiteter valde jag att omnämna mina respondenter med fiktiva namn för att bidra till ökad 
anonymitet. 
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5. RESULTAT OCH ANALYS 

Utifrån kodningen skapades olika teman som redovisas här nedan. Jag har valt att kalla de 
olika områdena för: När skilsmässan/separationen är ett faktum, Livet efter 
skilsmässan/separationen, Så blir det för barnen samt Familjens stöd.  
 

5.1 Presentation av respondenterna 
Jag har intervjuat fyra familjerådgivare och två familjerättssekreterare. Jag har valt att 
omnämna mina respondenter med fiktiva namn för att bidra till ökad anonymitet samt att 
göra resultatet mer levande. Familjerådgivarna har fått namn på a och dessa namn är Anna, 
Anette, Annelie och Annika. Familjerättssekreterarna har fått namn på b: Barbro och Berit.  
 
Familjerådgivarna arbetade på familjerådgivningen inom de kommuner som jag undersökte 
och tre av dem var utbildade socionomer, en var beteendevetare. Familjerådgivarna hade gått 
påbyggnadsutbildning i psykoterapi, även kallad steg 1. Bland familjesekreterarna var den 
ena socionom och den andra var jurist. Familjerättssekreterarna hade gått diverse 
vidareutbildningar i samarbetssamtal och utredningar genom arbetet. Familjerådgivarna 
hade arbetat inom yrket från tre år upp till tjugotre år, familjerättssekreterarna hade arbetat 
inom sitt yrke från nio till sjutton år. Alla respondenter hade innan sin nuvarande arbetsplats 
arbetat på andra arbetsplatser inom professionen och hade med sig erfarenhet och kunskap 
om separationer även därifrån.  
 

5.2 När skilsmässan/separationen är ett faktum 
Barbro berättar att när föräldrarna väljer att separera är barnen oftast i småbarnsåldern dvs. 
mellan 3-7 år. Det är även vanligt förekommande att barnen bara är några år gamla när 
föräldrarna går isär, berättar flera av respondenterna. Anna menar att det krävs mer av 
föräldrarna om barnen är små, de behöver samarbeta på ett annat sätt för att få rutinerna att 
fungera. Ur ett anknytningsperspektiv befinner sig barn upp till 3 års ålder i en viktig fas för 
den framtida anknytningen med sina föräldrar, barnen är beroende av föräldrars omvårdnad 
och relationen mellan de byggs upp i denna ålder (Broberg m fl.2003). Annika menar att 
flickor mellan 7 till 12 år befinner sig i latensperioden och tenderar att ta separationer hårdast 
och det är de som oftare får problem senare i livet. Enligt Ängarne-Lindbergs (2010) fanns 
ingen signifikant skillnad på den mentala hälsan hos vuxna kvinnor vars föräldrar separerade 
när de var i 7-10 års ålder i jämförelse med de vars föräldrar levde ihop. Barbro menar att 
”äldre barn mellan 11-12 år har generellt svårare att hantera separationen medan 6-7 åringar 
har lättare att anpassa sig” (Angelica). Anette förklarar att det är vanligt att föräldrarna 
tillsammans samlar barnen och berättar om deras beslut samt hur de har tänkt sig att 
boendet ska se ut framöver. Både i Wadsby och Svedins (1995) och Taylors (2001) artikel 
förklarar de barn som intervjuades att de vill bli involverade och få information om att 
föräldrarna ska separera och varför de har valt att göra detta. De vill känna att de är delaktiga 
i processen och ha en slags kontroll vilket gör att de lättare hanterar den eventuella krisen. 
Enligt en familjerådgivare tar många barn beskedet bra och undrar mest över rent praktiska 
saker, det är först efter att det gått ett tag i tid när barnet har hunnit smälta vad som har hänt 
som de börjar reagera på förändringen. Anna menar att sorgen kan komma tillbaka och ge 
uttryck när de mår dåligt ” vissa barn blir utagerande och bråkiga, andra barn blir tysta och 
tillbakadragna och vissa märks det ingen större skillnad på” (Anna). Annika berättar att hur 
barnen agerar beror på hur deras personlighetstyp är och var i sin utveckling de befinner sig. 
För ett barn som börjar närma sig tonåren och har fullt upp med att hitta sin egen identitet 
och lösa sina individuella problem kan separationen bli en tung period medan för 6-7 åringar 
kan det vara lättare att acceptera och ställa om sig till de nya rutinerna förklarar hon. 
 
Berit berättar att:  
 

Vissa barn känner skam eller skuld för det som har hänt och vissa vill skydda och hjälpa den 
förälder som är ledsen eller har blivit lämnad. Barn är lojala mot sina föräldrar och de far illa när 
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mamma och pappa pratar illa om varandra, det är jobbigt för ett barn om den känner att den måste 
ta ställning eller välja sida (Berit).  
 

I Taylors (2001) studie framkommer det att barnen har uttryckt en önskan om att föräldrarna 
skulle ha diskuterat mer med barnen under separationsprocessen och att det skulle ha hjälpt 
dem att hantera situationen bättre, de ville även att föräldrarna bråkade mindre i hemmet och 
att de åtminstone kunde låtsas tycka om varandra när barnen var i närheten.  Grossman och 
Rowats (1995) skriver att föräldrar som i en stöttande relation bråkar och blir sams bidrar till 
ett psykiskt välmående för barnen, det skapar trygghet då de ser hur föräldrarna hanterar 
konflikter och barnen kan därmed förut vilket stöd de själva kommer att få av föräldrarna. 
Flera av mina intervjupersoner tryckte på vikten av föräldrarnas samarbete och att det var 
grunden för hur separationen skulle se ut och hur svår den skulle bli för barnen. Annelie 
menar att ”ett gott samarbete och en strävan efter att hålla barnen utanför konflikterna 
underlättar för barnen sorghantering (Annelie). Detta uttalande stärks av Grossman och 
Rowats (1995) som kom fram till att föräldrarnas relation och konflikthantering påverkar 
barnens välmående mer än föräldrarnas civilstatus, dvs. om de lever ihop eller isär. Ur ett 
systemteoretiskt perspektiv är kommunikationen som sker på mesonivå viktig eftersom den 
knyter ihop de microsystem barnet tillhör, dvs. barnets familj och barnets närmiljö 
(Tetzchner, 2005). För att barnens vardag ska bli konfliktfri och fungerande efter en 
separation ligger stort ansvar på föräldrarna och de bör kunna kommunicera kring bland 
annat hämtning och lämning på förskola samt ekonomiska uppdelningar (Broberg m 
fl.2003). Annika berättar att ett vanligt fenomen är att man påverkas av sina föräldrars 
relationsmönster, om föräldrarna separerade när de var i fyrtio års ålder löper man en större 
risk att själv separera när man kommer upp i samma ålder. Grossman och Rowats (1995) 
menar att barnen tar med sig erfarenheter från föräldrarnas skilsmässa med sig i sitt eget liv 
och sina egna kärleksrelationer vilket medför att om föräldrarna hanterade skilsmässan på ett 
bra sätt och hade ett fungerande samarbete även efter separationen kommer sannolikheten 
att barnens eventuella separationer kommer att kunna hanteras på samma fördelaktiga sätt.  
 

5.3 Livet efter skilsmässan/separationen 
Respondenterna berättar att för många barn och föräldrar blir krisen efter en separation stor 
då deras rutiner och vardag förändras. Anna menar att det är en kris för alla inblandade och 
oftast befinner sig inte föräldrarna i samma fas av krisen utan den ena föräldern kan redan ha 
bestämt sig och därmed också bearbetat en del av sorgen, det förekommer många olika 
känslor i samband med en separation, fortsätter hon. Anette berättar att vissa barn måste 
flytta och därmed ibland också byta skola vilket i sig kan vara en påfrestande situation, 
speciellt i samband med de övriga svårigheterna som separationen ofta medför I vissa fall 
flyttar man långt ifrån tillgången till den andre föräldern och sina kompisar. Anna har 
uppfattat att ”den vanligaste boendeformen i dagsläget är växelvis boende då man alltså bor 
varannan vecka hos den ena föräldern och sedan skiftar veckan efter (Anna). Samtliga 
respondenter var överens om att de flesta barn med separerade föräldrar bor varannan vecka 
hos vardera men Anna tillägger att av de som inte bor växelvis är det fler som bor hos sin 
mamma än hos sin pappa. Hon menar också att i många fall har papporna svårt att komma in 
och skapa en relation till barnen efter separationen och de är rädda att bli lämnade utanför. 
Berg (2002) skriver att det finns en negativ bild i samhället av hur pappor agerar efter 
separationen men att papporna faktiskt får ett annat perspektiv på livet och en djupare 
visdom efter en separation. När barnets familj (microsystemet) upphör är det viktigt att 
samverkan på mesonivå fungerar på ett fördelaktigt sätt såsom överlämningar och 
kommunikation med dagis och skola. I annat fall riskerar man att barnets kognitiva och 
känslomässiga utveckling inte sker på ett optimalt sätt (Broberg m. fl. 2003). Många barn och 
föräldrar verkar tycka att det fungerar bra med växelvis boende men Anette menar att: 
 
            Det är alldeles för statiskt. För vissa barn skulle det vara mer fördelaktigt att bo mer hos en av 

föräldrarna, förslagsvis den förälder barnet har starkaste anknytning till, eller växla boendet 
oftare då en hel vecka är lång tid för ett barn i låg ålder” (Anette). 
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Detta gäller främst i de fall när paren skiljer sig när barnen är små, från 1 år upp till ca 4-5, och 
anledningen till detta är att en vecka är en lång tid för små barn att vara utan en förälder, 
speciellt när det gäller den som huvudsakligen har tagit hand om dem. Annelie anser att små 
barn inte bör bo växelvis förrän de är uppåt 3-4 år, framförallt borde man se till det specifika 
behovet som barnet har, alla barn är olika individer och har därmed också olika behov. 
Utifrån ett anknytningsteoretiskt perspektiv anses grunden till framtida relationer bildas från 
det barnet föds upp till 3 års ålder och skapar olika anknytningsbeteenden som handlar om 
hur barnet reagerar när en anknytningsperson kommer nära eller inte finns till hands, barnet 
blir exempelvis oroligt i låg ålder när anknytningspersonerna inte finns i närheten. Risken 
finns att relationen till den förälder barnet inte bor hos försämras om de inte ses på en 
regelbunden basis (Tetzchner, 2005). Annelie menar att om ett barn är litet och bara träffar 
den förälder de inte bor hos, i regel pappan, på helgerna, begränsas möjligheten till en stark 
anknytning. Anette anser att ”överlämningarna borde ske smidigare och vara skonsammare 
för barnen” (Anette). Man behöver inte träffas och äta tillsammans men man borde kunna 
prata om viktiga saker och delge information kring barnen den lilla tid som det handlar om, 
anser Anette. Det finns föräldrar som har träffat en ny partner och är därmed också mer 
upptagna med annat fortsätter hon. Angelica anser att situationen kan vara kämpig för 
barnen som känner att de får för lite egentid med föräldern och kan börja konkurrera om sin 
mamma eller pappa. Anna förklarar att man bör vara varsam eftersom olika barn har olika 
behov. Broberg m fl. (2003) skriver att det är viktigt att perioderna med dåligt samspel med 
föräldern/föräldrarna inte blir alltför långa eller negativa då man inom systemteorin menar 
att man bär med sig spår av det som hänt i sitt liv och som formar utfallen av eventuella 
framtida kriser. Annika förklarar att ”om föräldrarna har haft uttalade konflikter i hemmet 
med bråk och skrik kan barnen tycka att föräldrarna blir mer glada och lugna efter 
separationen (Annika).  Fler av respondenterna menar att det beror på hur stämningen var 
innan separationen som påverkar hur det blir efteråt. Anna berättar att barnen kan förändras 
på olika sätt, antingen blir de mer utagerande eller mer introverta eller så kan de bli mer 
trotsiga och ledsna. Vissa barn vill inte belasta föräldrarna med detta om de ser att 
föräldrarna lider, i de fallen stänger barnen in sina känslor fortsätter hon. Annika förklarar att 
om det innan separationen i huvudsak har varit en förälder som har tagit hand om barnen 
kan relationen till den förälder som inte har funnits med på samma sätt förbättras då de 
umgås mer intensivt när dem ses och på ett annat sätt när denne förälder nu är huvudansvarig 
den veckan hon/han har barnen. Flera av respondenterna svar överensstämmer i att en 
vanlig orsak till separationer kan vara att en av föräldrarna har träffat en ny partner, det kan 
lätt bli en väg ur den gamla relationen. I de fallen presenteras den nya partnern alldeles för 
tidigt för barnens bästa anser flera av informanterna. Annika berättar: 
 

Går det för fort blir det komplicerat, var sak har sin tid. Barnen kan lätt vända sig emot bonusföräldern 
om den kommer in i familjen och försöker börja styra och ställa för tidigt. Det är viktigt att föräldrarna 
försöker att minimera förändringar (Annika). 

 
Anna upplever att en del föräldrar är kloka och väntar med att introducera den nya partnern, 
och dessa har lättare att på lång sikt bli en viktig person i barnens liv om de håller sig utanför 
konflikten fortsätter hon. Annika styrker detta genom att förklara att det blir lättare för 
barnen att acceptera förälderns nya partner om man väntar med introduktionen tills de har 
fått chansen att hantera separationen och hunnit bearbeta den. Fler av respondenterna 
berättar att det är männen som oftare träffar en ny och oftare går snabbt in i den nya 
relationen, respondenterna menar att det man bör tänka på är att barnen inte har valt 
förälderns nya partner och dennes eventuella barn utan de får finna sig i den nya situationen 
och försöka och anpassa sig.   
 

5.4 Så blir det för barnen 
Som nämnts tidigare i resultatet utifrån respondenternas svar är barn lojala och har ett starkt 
rättvisetänk. Barn känner ofta skuld för det som har hänt i familjen och vill inte att någon 
förälder ska må dåligt eller vara ensam. Den förälder som gör det tycker de synd om och blir 



19 

ännu mer lojala emot. Berit upplever att det ibland inte finns känslomässigt utrymme för att 
barnen ska kunna välja bort att bo hos den förälder som de känner att de behöver ta hand om. 
Detta gäller när barnen är lite äldre och tar på sig mer ansvar och i de fallen brukar barnen 
inte själva få utrymme att vara ledsna över det som hänt. Berit berättar att barnen kan känna 
skuld för att de tycker om den ena föräldern mer och har en jobbig tid när de är utan den, 
längtan blir för stor. Anna berättar att när barnen bor växelvis brukar det i regel ta någon dag 
innan de har hunnit ställa om sig och komma in i de rutiner som gäller hos den förälder de 
precis har kommit till. I den perioden kan många barn reagera med ilska eller 
sömnsvårigheter.  
 

Det krävs mycket av barnen när de ska anpassa sig till det nya livet som råder, framförallt om 
någon av föräldrarna eller båda, har träffat en ny/nya partners med egna barn. Det blir då två 
system med olika regler som måste passa ihop. (Annika). 

 
Systemteorin förklarar att barnen får ett annat microsystem, i form av den nya familjen, som 
ska kopplas ihop med deras eget microsystem och fungera i ett samspel i vardagen med 
kommunikation och samarbete på en mesonivå. Anna berättar att det kan bli en tung tid för 
barnen om bonusföräldern inte accepterar dem och ställer nya krav och ändrar om i hemmet, 
barnen kanske inte kommer överens med bonusförälderns barn men blir tvungna att dela 
rum med dem ändå. Annika säger att detta blir särskilt svårt om barnen inte har accepterat 
föräldrarnas separation och hoppet om att mamma och pappa ska bli ihop igen lever kvar. 
Barbro menar att man kan se hur viktigt det är med föräldrarnas samarbete för att barnen ska 
må bra och hantera separationen på ett hälsosamt sätt. Hon menar att i de fall där föräldrar 
straffar varandra genom att exempelvis inte lämna information till den andre 
vårdnadshavaren är det barnen som hamnar i kläm och tar skada. Berit förklarar att ”det 
finns föräldrar som inte förstår att barnet har behov av den andra föräldern också (Berit). Hon 
menar också att många barn upplever att föräldrarna pratar illa om varandra och det blir en 
jobbig situation för dem, de vågar oftast inte säga till om de vill vara mer hos någon förälder 
med risk att den andra ska bli arg eller ledsen. Anna berättar att om föräldrarna smutskastar 
varandra är det den bilden de ger till barnen. ”Barn är lojala och vill inte välja sida” förklarar 
Berit.  
 
De flesta respondenterna var överens om att både föräldrar och barn förändras i och med en 
separation.  Anna menar att det kan röra sig om att en eller båda föräldrarna är ledsna och 
mår dåligt och därmed inte orkar ge barnen lika mycket uppmärksamhet eller är mer 
frånvarande. Barbro upplever att många blir gladare och får mer tålamod med barnen efter 
separationen. I Bergs (2002) studie visar att de pappor som inte träffar sina barn varje vecka 
lägger ner mer tid och energi när de väl ses. De har möjlighet att utveckla en djupare 
känslomässig kontakt då de umgås på ett annat sätt när de väl ses. Det ser olika ut för alla 
familjer. Barbro berättar att det finns separerade familjer som umgås tillsammans för 
barnens skull, detta gäller när föräldrarna inte har träffat nya partner. Hon tror att barnen 
mår bra av detta men att det kan bli dubbla budskap, barnen kan få för sig att föräldrarna ska 
bli ihop igen. Hon menar att om en förälder har den förhoppningen känner barnen av detta. 
Anna berättar att det finns barn som uppskattar att de får fira dubbla födelsedagar och 
dubbla jular.  
 

5.5 Familjens stöd 
De flesta respondenterna menar att många barn har sina mor- och farföräldrar som de träffar 
regelbundet eller med jämna mellanrum. I många fall bor de inte i samma städer men de har 
en viktig roll i barnens liv berättar Berit, det är därför viktigt att de ställer sig neutrala inför 
separationen och inte tar parti för sitt barn då det kan påverka relationen till barnbarnen. 
Annika menar att om barnen inte har haft en nära känslomässig kontakt med en 
förälder/föräldrarna kommer de troligtvis inte heller prata med denne/dem om sina tankar 
kring separationen framöver. Hon förklarar att många barn upplever att föräldrarna inte har 
tid eller inte lyssnar när de vill berätta något, samtidigt är det viktigt att man som förälder inte 
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pressar sitt barn till att berätta och förklara hur de mår utan låter de prata när de vill och 
orkar. Många föräldrar hanterar det bra och pratar mycket med sina barn. Barbro berättar att 
”det har hänt mycket på tjugo-trettio år. Man tar barnen på allvar nu, de är egna individer” 
(Angelica). Anna berättar att många föräldrar är oroliga för hur sina barn mår, de ser att de 
far illa, längtar och funderar på hur framtiden ska bli. Barbro förklarar att föräldrar själva 
söker hjälp hos familjerådgivningen eller familjerätten, man vill helst inte dra in barnen i 
problemen för att man inte tror att de förstår. Taylors (2001) artikel visar att barn i hans 
studie hade någon att prata med men det fanns de som inte kände att någon förstod och 
därför inte heller pratade med någon om situationen förrän flera år efter händelsen. Små barn 
tenderar att ha lättare att prata medan tonåringar drar sig mer undan och tyr sig till 
kompisar, andra tonåringar har ett stort behov av att prata av sig. Anna förklarar att 
föräldrarnas liv drabbar barnens, det är viktigt att föräldrarna går vidare efter separationen 
och inte fastnar i sorgen för då blir barnen lidande på längre sikt, menar hon. Anette upplever 
att ”ju äldre de är desto mer finns det att prata om. Det är svårare att prata med yngre barn 
(Anette). Det är inte alltför sällan som de barn som har störst behov av att prata också har 
svårast för det, deras kontaktsökande blir istället att bete sig aggressivt genom att exempelvis 
smälla i dörrar fortsätter hon. Anna berättar att i de fall där barnen inte får tillräckligt stöd 
hemifrån brukar det finnas syskon eller annan vuxen i nätverket, såsom en kompis förälder, 
som kan fungera som ett stöd, andra barn pratar med skolsköterskan eller kuratorn på 
skolan. I de fall där barnen mår riktigt dåligt brukar föräldrarna kontakta BUP - barn och 
ungdomspsykiatrin för professionell hjälp.  
 
Fler av respondenterna upplever att mamman verkar ha lättare att prata med barnen om 
känsliga saker, pappan har inte samma sorts kommunikation med barnen menar Berit. 
Om barnen far illa på grund av föräldrarnas beteende mot varandra och mot dem, borde 
föräldrarna söka hjälp för sin problematik, fortsätter hon. ”Föräldrarna borde gå och prata och 
lösa sina egna konflikter istället för att barnen ska prata och “få hjälp” (Berit). Om föräldrarna 
fortsätter att “kriga” sitter barnen ändå fast och hon förklarar att mor och farföräldrar ofta är 
indragna i konflikten. Det är viktigt att de ger barnen stöd och “vila” från konflikterna, en 
fristad där de får lugn och ro, säger hon. 
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6. DISKUSSION 

Studiens syfte var att utifrån ett professionellt perspektiv undersöka hur barn kan påverkas av 
skilsmässor/separationer samt hur relationen mellan föräldrarna och barnen förändras i 
samband med detta. Studien undersöktes utifrån två frågeställningar och resultatet från 
undersökningen analyserades med hjälp av existerande teorier och överensstämmer i många 
avseenden med tidigare forskning. 
 

6.1 Resultatdiskussion 
Den första frågeställningen fokuserade på hur barn påverkades av en skilsmässa/separation 
och resultatet ger stöd för att en det innebär en kris för många samt att föräldrarnas 
samarbetsförmåga kan bidra till minskat lidande för barnen. Föräldrarna bär ansvaret att 
hålla barnen utanför det som händer på vuxennivå. En del barn vill ha förklaringar till varför 
föräldrarna har tagit beslutet och de tenderar att hantera situationen lättare om de får vara 
delaktiga men många gånger gör föräldrarna tvärt emot för att de inte vill blanda in barnen 
och belasta de med sina problem. Det är viktigt att inte glömma att barnen redan är 
involverade, de går också igenom krisen, det är även deras separation och då kan information 
vara till hjälp för att acceptera. Barn reagerar olika på kriser och stressande situationer 
beroende på hur de är som person och vad de har för uttryckssätt. Vissa barn kan bli 
aggressiva och utagerande medan andra blir introverta och tysta, vissa får sömnsvårigheter, 
andra blir oroliga eller får ont i magen. Grossman och Rowats (1995) studie visar att det som 
ger barnen psykiskt välmående inte bestäms av föräldrarnas civilstatus utan snarare 
föräldrarnas konflikthanteringar. Föräldrar som har problem i relationen och som inte kan ge 
stöd till varandra tenderar att även ha svårt att ge stöd åt barnen. Hur barnen tar beskedet om 
separationen beror på hur i vilken utvecklingsfas de befinner sig, dvs. om de är i en känslig 
ålder i enlighet med anknytningsteorin. Tonåringar har fokus på sig själva och att hitta sin 
egen identitet, i den åldern kan separationen göra stor påverkan. Man bör ha i åtanke att alla 
barn har behov av stöd och uppmärksamhet, även om de inte visar det. En respondent 
berättar att det är viktigt som förälder att vara lyhörd och uppmärksamma om barnet sänder 
ut signaler att den vill prata, men man bör heller inte tvinga fram diskussioner. I vissa åldrar 
har man lättare att prata med sina föräldrar om saker som är betungande men vissa barn vill 
inte belasta mamma eller pappa med sina bekymmer eftersom föräldrarna redan kan vara 
ledsna eller arga. Orsaken till detta kan vara att föräldrarna har blandat in barnen i det 
känslomässiga krig som kan förekomma efter en separation, en annan orsak kan vara att 
barnet är väldigt moget och ansvarstagande som person och därför vill skydda mamma- 
och/eller pappa från ytterligare svårigheter. Många barn är i småbarnsåren när föräldrarna 
separerar, påfrestningarna och omställningarna blir för stora och relationen avslutas innan 
barnet har hunnit fylla ett år (Wadsby & Svedin, 1995). Av egen erfarenhet som 
familjerättssekreterare har föräldrar delgett information om att deras partner förändrades när 
barnen föddes och att det var då problemen eskalerade. Är barnen väldigt små, bör barnet bo 
hos en av föräldrarna, förslagsvis den som barnet har starkast anknytning till. Anledningen är 
att växelvis boende inte rekommenderas för barn under 3 år då anknytningen är som viktigast 
och behovet av en stark relation påverkar barnets framtida trygghet och utveckling.  
 
Då växelvis boende är den vanligaste uppdelningen bör man även vara lyhörd för barnens 
önskemål. Många barn kan påverkas starkt av att behöva flytta och bryta upp med gamla 
rutiner, vilket kan bidra till en stressig tillvaro. En familjerådgivare berättar att det ibland kan 
ta flera dagar innan barnet har ställt om sig till den nya miljön och de nya rutinerna hemma 
hos den andre föräldern, i samband med överlämning. I de fall där barnen påverkas liknande, 
får de mindre tid att slappna av och hinna med skola och fritid. Det är viktigt att barnet även 
får träffa den förälder de inte bor hos ofta, i form av umgänge och omfattningen av umgänget 
formas av föräldrarna i den mån de är överens. I många fall brukar detta vara pappan då 
barnen tenderar att ha en starkare känslomässig kontakt med modern men Berg (2002) 
förklarar att pappor som inte träffar sina barn ofta utvecklar en djupare relation till sina barn 
och tar mer tillvara på tiden de ses. Om föräldrarna inte kan komma överens om boendet kan 
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de i samarbetssamtal hos familjerätten göra en överenskommelse, eller ett avtal som fungerar 
som ett juridiskt dokument som verkställs av tingsrätten. Fungerar inte detta brukar gången 
bli att en förälder stämmer den andra med hjälp av en advokat och en begäran på en 
vårdnads-, boende och umgängesutredning beställs av familjerätten (Sjösten, 2009). Man bör 
beakta att tingsrättsprocessen ofta är en smärtsam och påkostad rättstvist som involverar 
barnen i föräldrarnas samarbetssvårigheter. En respondent menar att man bör undvika detta 
i den mån det går eftersom konflikten ofta späds på av advokaterna som vill vinna sitt mål. 
Många föräldrar känner inte till de tjänster som kommunen erbjuder och andra vill inte eller 
har inte råd att anlita en advokat för en rättslig process, utan finner sig i den situation som 
råder. Det man som yrkesverksam socionom bör vara uppmärksam på i dessa utredningar är 
av vilken anledning en av föräldrarna vill ha ensam vårdnad eller boendet av barnet/barnen. 
Är det för att exempelvis skydda barnen från en olämplig förebild eller finns det andra motiv? 
 
När föräldrar träffar en ny partner redan innan separationen eller träffar någon ny kort tid 
efteråt, kan det bli svårt för barnen att acceptera situationen då de har fullt upp med att 
hantera den kris som separationen har inneburit. Sett ur det systemteoretiska tänkandet 
påverkas barnet när microsystemet (familjen) upphör, och integrerar med ett nytt 
microsystem, i form av mammans eller pappans nya familj. Kommunikationen i familjen blir 
avgörande för barnens vardag då föräldrarna måste komma överens med förskola och skola, 
samt den andre förälderns familj för att bestämma exempelvis uppdelning av umgänge under 
semestrar och lov. Det är viktigt att relationen till förskolan fungerar på liknande sätt för båda 
föräldrarna och att båda får ta del av den information som lämnas kring barnet, för att barnet 
ska få samma trygghet hos båda. För att stärka barnets anknytning till de biologiska 
föräldrarna är det fördelaktigt om relationen underhålls och att de får tid för varandra. I 
många fall fungerar det bra att bilda en ny familj men i vissa fall hamnar barnet i kläm. Den 
föräldern som är nykär kan exempelvis vara uppe i sitt och missa barnets signaler på att 
denne mår dåligt eller behöver mer tid med sin mamma/pappa. Barnen kan anta ett 
antisocialt beteende för att få tillbaka uppmärksamheten och därmed ställa till problem i 
familjen som leder till negativ uppmärksamhet, och relationen mellan föräldern och barnet 
försämras (von Tetzchner, 2005). Om bonusföräldern kliver in och försöker styra, eller sätta 
upp regler då den biologiska föräldern inte orkar, kan protesterna bli högljudda och barnet 
kan dra sig undan mer och mer som i den undvikande anknytningen. En respondent pratade 
om att barn kan vända sig emot bonusföräldrar om dem kommer in och börjar styra och en 
annan respondent styrker denna tanke genom att förklara att det blir lättare för barnen att 
acceptera en bonusförälder när det har gått en tid och barnen hunnit bearbeta separationen. I 
de fall när barnen har levt ensam med föräldern och fått all dennes tid och uppmärksamhet 
kan det bli svårigheter om föräldern träffar en ny partner som tar del av tiden. Detta kan få 
barnet att vilja vara mer hos den andre föräldern, om denne inte har bildat en ny familj, då 
barnet kan känna sig utanför och anse att föräldern inte bryr sig längre utan bara är med den 
nya familjen. En familjerådgivare berättar att det oftare är mannen som träffar en ny partner 
tidigt. Föräldrarna är inte alltid överens om att bryta upp relationen och i dessa fall blir 
barnen oftare iblandade i konflikterna, det kan röra sig om svartsjuke- eller 
hämndhandlingar, där barnen blir budbärare mellan föräldrarna. Det kan även röra sig om att 
föräldern/föräldrarna säger fula och elaka saker om eller till varandra inför barnen. Dessa 
situationer är givetvis smärtsamma och påverkar barnets relation till respektive förälder. Det 
är ofta i dessa sammanhang barnen väljer sida och försvarar eller skyddar den som är mest 
ledsen eller svag och i vissa fall tar barnen helt avstånd och inte vill träffa den andre 
föräldern. Detta är givetvis svårt för föräldrarna att förstå och avläsa orsaken till. 
 
Studiens andra frågeställning fokuserade på hur relationen mellan barn och föräldrar 
förändras efter en skilsmässa/separation och resultatet visar att den relation barnen hade till 
föräldrarna innan separationen är kopplad till den de har efter. Har man en dålig relation till 
sina föräldrar kommer detta att spegla barnens relationsmönster i framtiden via det inlärda 
beteendet. Det finns en stor risk att dessa erfarenheter finns kvar och plockas fram när man 
bildar en egen familj och får egna barn. Grossman och Rowats (1995) förklarar att barn tar 
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med sig föräldrarnas erfarenhet av separationen till sitt eget kärleksliv vilket stöds av en 
respondents resonemang kring att man ofta separerar i liknande ålder som sina egna 
föräldrar. Det är därför viktigt att föräldrarna visar och lär sina barn hur man hanterar 
konflikter och hur man löser problem tillsammans. Respondenternas uppfattning om hur 
föräldrar och barn förändras i samband med en separation överensstämmer med tidigare 
forskning då de menar att det i synnerhet beror på hur familjesituationen och relationerna 
inom familjen såg ut innan. Om en familj är dysfunktionell innan separationen och har svårt 
att kommunicera och samarbeta lär inte problemen lösas konfliktfritt efteråt heller.  
 
Föräldrar som har haft det jobbigt i relationen kan bli gladare och mer tillgängliga för barnen 
när de kommer ur det som tyngt dem, andra föräldrar kanske inte har haft en tanke på att 
separera och blir överraskade av den andre partnerns beslut och krisen blir därmed större för 
denne. Barn som har levt i påfrestande familjeförhållanden, där exempelvis våld eller 
missbruk har förekommit kan bli lättade av att slippa det. Många barn vågar inte berätta för 
exempelvis mamma om de vill vara mer hos pappa, vilket påverkar relationen mellan 
mamman och barnen. Barnen ska uppleva att de kan uttrycka sina känslor och behov utan 
rädsla för konsekvenser. Det finns föräldrar som reagerar genom att börja gråta, eller bli arga 
när barnet ska åka till den andra föräldern vilket försvårar barnets val och den känner att den 
måste välja sida. Om barnet får för lite ”egentid” med någon förälder kan detta på sikt också 
påverka anknytningen och den framtida relationen. Via respondenterna har det framkommit 
att de flesta barn har någon att prata med, om det inte är föräldrarna kan det röra sig om 
syskon, far- och morföräldrar eller någon annan vuxen person i barnets närmiljö.  I de fall där 
barnen far illa brukar en kurator eller BUP bli involverade och många gånger är det 
föräldrarna som söker den kontakten. Det finns många vuxna vars föräldrar separerade när de 
var små, och som än idag går omkring med en obearbetad separation som troligtvis kommer 
att påverka deras egna förhållanden.  
 

6.2 Metoddiskussion 
Respondenternas svar utifrån den erfarenhet de har om barn och föräldrar i sin professionella 
roll har bidragit med användbart material som stämmer överens med tidigare forskning. För 
att få en balans i studien var målet att hälften av respondenterna skulle vara 
familjerättssekreterare och hälften familjerådgivare vilket visade sig inte vara genomförbart 
då färre familjerättssekreterare hade möjlighet att medverka och därför har fyra 
familjerådgivare och två familjerättssekreterare intervjuats. En sak som hade kunnat bidra till 
ökad validitet hade varit om man var två som gjort studien, då en hade kunnat intervjua 
medan den andra antecknade och observerade respondenterna under samtalen. Om man 
hade varit två författare skulle båda haft möjlighet att lyssna igenom inspelningarna och läsa 
igenom transkriberingarna för att se om de uppfattade allt lika, i detta fall gjordes det av 
författaren själv, dock noggrant och grundligt. Genom att intervjua respondenter som är 
yrkesverksamma inom professionen som arbetar med familjer som har gått igenom en 
skilsmässa var tanken att få objektiva och ärliga svar. Författaren valde att intervjua 
yrkesverksamma inom familjerådgivning och familjerätt vilket var ett strategiskt urval för att 
undersöka det som var syftet. Man hade kunnat välja andra yrkesgrupper för att få fram 
informationen på och svaren hade då kunnat bli annorlunda. Urvalet var även begränsat till 
ett visst geografiskt område. Under mötet försökte författaren skapa en avslappnad stämning 
som skulle bidra till en ärlig och öppen intervju. Intervjuerna ägde rum på respondentens 
arbetsplats vilket kan ha bidragit till att denne slappna av på ett fördelaktigt sätt.  
 
Jag arbetar själv deltid på familjerätten sedan ett halvår tillbaka, vilket medför en viss 
förförståelse i problematiken. Den frågeteknik som användes och den relation som uppstod 
med respondenterna var inte något problem i studien då förhållningssättet var neutralt under 
intervjuerna (Denscombe, 2000). Frågorna i sig fungera bra men behövde ibland formuleras 
om beroende på vad respondenten arbetade med, familjerådgivarna träffade sällan barnen 
utan deras svar utgick från föräldrarnas berättelser. Den kvalitativa ansatsen lämpar sig bra 
när det kommer till den frågeställning studien har och det området som berörs eftersom 
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sociala frågor är komplexa (Blom, Morén & Nygren, 2006). Om en kvantitativ ansats valts 
hade man säkerligen fått svar på det som undersöktes men troligtvis enkla svar utan chans till 
utveckling och fördjupning. Författaren anser att intervjuer var lämpliga för denna studie då 
mötet med respondenterna gav nyanser som inte annars hade framkommit. De teman som 
valdes i resultat och analysdelen valdes utifrån det material som framkommit av intervjuerna 
då transkriberingen genomförts.  
 

6.3 Etikdiskussion 
När det kommer till etiken har respondenterna noga informerats om de etiska riktlinjerna 
och dessa har följts under studiens gång vilket uppfyller informationskravet. Samtyckeskravet 
uppfylldes då jag fick respondenternas samtycke innan intervjun påbörjades. Informanternas 
svar är kodade och ersatta med fiktiva namn vilket bidrar till att fullfölja 
konfidentalitetskravet och nyttjandekravet följs då all information endast används som 
material i studien. I början av planering gjordes ett etiskt ställningstagande att inga barn 
skulle ingå i studien, vilket kändes korrekt då det är ett känsligt ämne och att frågorna 
handlade om barn under 15 år. Att intervjua föräldrar som har genomgått en skilsmässa anses 
inte heller som optimalt då det skulle vara svårt för dem att vara opartisk i en självupplevd 
kontext. Frågor om skilsmässor och separationer skulle givetvis kunna vara jobbiga att svara 
på även för ungdomarna. Vidare har jag funderat kring hur författarens förkunskaper kan ha 
påverkat frågorna samt tolkningen av svaren.  
 

6.4 Slutsatser 
Resultatet visar att föräldrarnas samarbetsförmåga påverkar barnens upplevelser och 
krishantering i samband med skilsmässan/separationen. Har relationen varit dålig innan 
kommer detta att följa med i framtiden såvida föräldrarna inte gör en förändring, vilket 
separationen i vissa fall kan innebära. Relationen förändras i och med att de rådande 
omständigheterna bli annorlunda, dvs. man flyttar och umgås på ett annat sätt än när man 
levde ihop som en familj. För en del barn innebär separationen en förbättring och för andra 
en försämrad livssituation men detta är övergående och de flesta barn anpassar sig relativt 
fort till den nya situationen. De slutsatser som kan dras, om man ser till resultatet och 
tidigare forskning, är att barn vars föräldrar genomgår en separation inte får märkbart sämre 
mental hälsa senare i livet, jämfört med barn vars föräldrar lever ihop. Förslag på vidare 
forskning är att undersöka vilka stöd barn och föräldrar kan behöva i samband med en 
skilsmässa/separation. 
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BILAGA 1 INTERVJUGUIDE 
 
Syfte: Att undersöka hur barn kan påverkas av en skilsmässa/separation och hur relationen 
mellan barn och föräldrar kan påverkas efter skilsmässan/separationen. 
 
Frågeställning 1: På vilka sätt upplever familjerättssekreterare/familjerådgivare att barn 
påverkas av en skilsmässa/separation då föräldrar inte kommer överens?  
 
Frågeställning 2: Hur upplever familjerättssekreterare/familjerådgivare att relationen mellan 
barn och föräldrar förändras efter en problematisk skilsmässa/separation? 
 
 
Frågor: 
 

1. Vad har du för examen och när blev du klar med dina studier? 
 

2. Hur länge har du arbetat inom det område som du gör idag? 
 

3. I vilken ålder är de flesta barn du har kommit i kontakt med i samband med 
en skilsmässa/separation? 

 
4. Vad upplever du är den största förändringen i relationerna mellan 

familjemedlemmarna efter en skilsmässa/separation? 
 

5. Hur ser fördelningen av boendet oftast ut mellan föräldrarna? Verkar barnen 
nöjda med detta eller är det föräldrarna som bestämmer? 

 
6. Hur påverkas relationen till den förälder de inte bor med? 

 
7. Tror du att föräldrarna upplever att barnen blir annorlunda efter 

skilsmässan/separationen? I så fall, på vilket sätt? 
(Förklara och ge exempel) 

 
8. Tror du att barnen upplever att föräldrarna blir annorlunda efter 

skilsmässan/separationen? I så fall, på vilket sätt? 
(Förklara och ge exempel) 

 
9. Finns det barn som har svårt att prata om sin nya livssituation och det de 

förstår kring händelsen. Vad tror du i så fall att det beror på? 
 

10. Hur ofta får du kännedom om att en eller båda föräldrarna träffar nya 
partner? Hur lång tid efter separationen sker det oftast? Upplever du att det 
ofta är en förklaring till separationen? 

 
11. Hur upplever du att barnen hanterar bonusföräldrar? 

 
12. På vilket vis hanterar föräldrarna barnen behov av att prata om separationen 

och det som hänt? Skiljer det sig beroende på vilken ålder barnet är när 
skilsmässan inträffar?  

 
13. Hjälper föräldrarna barnen med att komma i kontakt med professionell hjälp 

genom exempelvis samtal efter en skilsmässa/separation? Finns det andra i 
barnens närhet som också hjälper till att förmedla den kontakten? 
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BILAGA 2 MISSIVBREV 
 
Kära familjerättssekreterare/ familjerådgivare. 
 
Jag är en tjej som studerar socionomprogrammet på Mälardalens högskola med inriktning 
mot missbruk, ohälsa och rehabilitering. Under våren kommer jag att göra min c-uppsats och 
studiens syfte är att undersöka hur barn påverkas av skilsmässor. Jag har valt att undersöka 
området genom professionellas ögon och anser därför att Du är en önskvärd respondent. Jag 
har valt en kvalitativ metod med intervjuer som verktyg och intervjun kommer att ta ca en 
timme. Din medverkan är viktig och kan inte ersättas med någon annans!  
 
Detta är naturligtvis frivilligt och du kan avbryta ditt deltagande närhelst du vill. Din 
medverkan och dina svar kommer att behandlas konfidentiellt och dina personuppgifter 
kommer att kodas.  
 
 
Ser fram emot din medverkan! 
 
Tack på förhand. 
 
Med vänliga hälsningar Isabella Rahunen 
 
 
Vid frågor eller funderingar kan du nå mig på: 
070-4433691 
ihn08001@student.mdh.se 
 
 
Min handledare: Regina Ylvén 
016-153264 
regina.ylven@mdh.se 


