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Sammanfattning 

Uppsatsen bygger på fem intervjuer med nu vuxna personer om deras upplevelser av att växa 

upp med föräldrar i oförsonlig konflikt. Kärnan i frågorna har varit hur de bemästrat sin 

situation, vilka som stöttade dem samt vilket stöd de önskade, att de hade fått. Teoretiska 

utgångspunkter är Bowlbys m.fl. anknytningsteori och självutvecklingen enl. Stern. Citat från 

intervjupersonerna placeras in i under de teman som undersökningen avsåg att belysa. Utifrån 

informanternas utsagor formuleras slutsatser i konkreta former kring a) Vad som är stödjande 

insatser och b) Vad som är särskilt viktigt att beakta i psykoterapeutiskt arbete med barn vars 

föräldrar befinner sig i oförsonlig konflikt. Intervjuerna har också gett fokus på andra teman 

som frizoner och vikten av ärlighet och öppenhet. Slutligen lyfter studien fram frågan om hur 

samhället med insatser skall kunna nå målgruppen, särskilt de yngsta.  

 

Nyckelord: Vårdnadskonflikt, skilsmässa, psykoterapi, äktenskapsbråk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning/Bakgrund……………………………………………………………………1 

      1.1 Statstik………………...………………………………………………………………..2  

      1.2 Teori……………………………………………………………………………………4 

      1.3 Anknytningsteori……………………………………………………………………….4 

      1.4 Anknytning, självutveckling och separationskonflikter………………………………..5 

      1.5 Anknytningstrauma och mentalisering………………………………………………...7 

      1.6 ”Family Theory of Mind”……………………………………………………………...8 

      2.   Syfte och frågeställningar……………………………………………………………...9 

      3.   Metod…………………………………………………………………………………..9 

      3.1 Utformning av frågorna………………………………………………………………..9 

      3.2 Intervjupersoner………………………………………………………………………..9 

      3.3 Tillvägagångssätt och material………………………………………………………..10 

      3.4 Intervju och tolkningsmetod……………………………………………………….....10 

      3.5 Etik……………………………………………………………………………………11 

      4.   Resultat………………………………………………………………………………..12 

      4.1 Övriga centrala teman………………………………………………………………...15 

            Frizon…………………………………………………………………………………15    

            Barnets behov av ärlighet och öppenhet……………………………………………...16 

      5.   Diskussion…………………………………………………………………………….16 

      5.1 Svårigheten att via socialförvaltningar få tag på intervjupersoner…………………...19 

      5.2 Psykoterapi med barn och ungdomar…………………………………………………20 

      5.3 Annat stöd…………………………………………………………………………….21 

      5.4 Slutdiskussion…………………………………………………….............................22 

      6.   Referenser 

      7.   Tillkännagivanden 

      8.    Bilagor  



1 
 

1. Inledning/bakgrund 

Den grundläggande frågeställningen för uppsatsen är om det finns några entydiga svar på hur 

insatserna för barn och ungdomar som hamnat i kläm mellan föräldrarna vid konfliktfyllda 

separationer kan utformas på ett bra sätt. Det framstår som om det är konflikter mellan 

föräldrarna oavsett om de är gifta/samboende eller skilda/separerade som utgör den stora 

riskfaktorn för barnen. Detta beskrivs av (Gohms et. al. 1998; Gählers 1998) Om inte 

föräldrarna kan få till ett fungerande samarbete under eller efter en separation så utgör det en 

stor risk för psykisk ohälsa hos barnen som i värsta fall kan påverka dem på olika sätt under 

hela livet (Gohms et. al. 1998; Gählers 1998). 

Under de senaste två åren har jag åtagit mig extra många uppdrag som familjebehandlare med 

koppling till vårdnads- och umgängeskonflikter. Till en stor del har det handlat om 

samarbetssamtal med bägge föräldrarna, enskilda samtal med föräldrar, samtal med barn samt 

umgängesuppdrag. Det som slår mig är att det oftast finns en affektiv oförsonlighet mellan 

föräldrarna och att bägge parterna upplever att det är den andra parten som äger konflikten (är 

orsak till att det finns en konflikt), inte man själv eller båda.  

Mitt intresse för barns situation efter att föräldrarna separerat kommer ursprungligen från alla 

de barn och ungdomar jag mött under åren som har det gemensamt, att deras föräldrar aldrig 

försonats eller löpande befunnit sig i konflikt med varandra efter en skilsmässa. ”Med tanke 

på de starka känslor som personer ger uttryck för, som intervjuas i samband med att de blivit 

övergivna vid skilsmässor, är det lättare att förstå varför barn så ofta blir slagpåsar i före 

detta makars fortsatta stridigheter,”(Broberg m.fl. 2008 sid. 265). Barn till separerade 

föräldrar som aldrig slutar bråka, måste få hjälp att gå vidare känslomässigt. De ställs inför ett 

scenario där de praktiskt måste hantera mängder av knepiga situationer. Det handlar om att de 

två personer som är de viktigast för barnet, föräldrarna, inte alls kommer överens. Det visar 

sig t.ex. genom att föräldrarna öppet föraktar varandra eller att nödvändig tillit saknas dem 

emellan. Ofta låter de sin egen sorg eller känsla av misslyckande efter skilsmässan påverka 

relationen till sin tidigare partner, vilket på ett eller annat vis går ut över barnet. Ibland styrs 

konflikten av att parterna är som besatta av tankar om varandra. De är då helt oförmögna att 

egentligen lämna den negativa relationen, för de är ständigt upptagna av den andres värld. 

I vissa fall kan nya partners och styvbarn vara en starkt bidragande orsak till 

samarbetssvårigheterna, genom att de känner konkurrens från eller antipati mot den andre 

föräldern.  
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Föräldrarna kan ha varit skilda sedan en tid och barnen pendlande i ett varannan-veckas-

boende eller också har de sitt huvudsakliga boende hos den ena föräldern, vanligtvis 

mamman.  En vanlig lösning är att barnen träffar pappan varannan helg samt några 

semesterveckor på sommaren.   

Barnen till föräldrar som inte kan uppnå en fungerande relation efter en separation lär sig att 

förhålla sig till föräldrarnas pågående konflikt, men det har ett högt pris. De vet hur relationen 

fungerar, för de hör, ser och känner vad föräldrarna har för känslor och åsikter om varandra.  

Ibland hoppas, framför allt de yngre, barnen på och agerar för att föräldrarna ska återförenas. I 

andra fall drömmer de om att deras mamma och pappa åtminstone skulle kunna tala vänligt 

med och om varandra.  

Vad kan man då göra som utomstående för att den här gruppen barn skall klara sig så bra som 

möjligt och bli hela, välfungerande människor. Ofta har flera försök gjorts för att ena 

föräldrarna, ibland utifrån deras egna ambitioner att bli ense, ibland efter påtryckningar 

utifrån, från t.ex. kommun eller skola, med syfte att föräldrarna ska medverka i 

samarbetssamtal.  

Sällan har jag stött på situationer i andra sammanhang där två personer har så otroligt olika 

uppfattningar om allting som när det gäller dessa typer av konflikter. Utifrån ett 

metaperspektiv då jag som ”neutral” person hört bägge parternas verklighetsbeskrivningar 

kan läget beskrivas med meningen ”Man börjar med att slå tillbaka”. Både tidigare och 

aktuella situationer uppfattas helt olika. De misstag man själv gjort bagatelliseras eller glöms 

bort, medan man minns den andres misstag och tillkortakommanden väl och sätter dem i 

fokus. En till synes vänlig handling som att gå med på att flytta ett umgänge eller att vara 

positiv till att ta kostnaden för ett inköp till barnen, kan de snarare se som något dåligt eller 

som en liten avbetalning på en oändlig skuld. 

1.1. Statistik 

Nästan två tredjedelar av paren i den undersökning som ligger till grund för boken ”Skiljas – 

men inte från barnen” (Öberg & Öberg 1987) ansåg att de hade en god eller mycket god 

relation till sin före detta partner, medan omkring en tredjedel var överens om att kontakten 

var dålig eller otillfredsställande. 
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För att få ett begrepp om hur vanligt det är med barn som lever med separerade föräldrar och 

därmed kan komma att tillhöra den här åsyftade gruppen, redovisas här ett urval av statistik 

utifrån bl.a. intervjuer med c:a 2500 barn och ungdomar i åldern 10 – 18 år (2008/2009)  från 

SCB:  

- 26 % av alla barn 0-18år lever med en ensamförälder. Andelen ökar ju äldre barnen 

blir.  

- Av dessa barn bor 65 % enbart eller mestadels hos sin mamma.  

- 17 % helt eller mestadels hos sin pappa och 18 % bor växelvis.  

I statistiken (barn 10-18år) kan man vidare se vissa skillnader vad gäller barnens relation till 

sina föräldrar före och efter en skilsmässa. På samtliga punkter ser man att relationen till 

bägge föräldrarna blir sämre sedan föräldrarna separerat, särskilt gäller detta relationen till 

fäderna. 

- Kommer bra överens med mamma. Ensamstående förälder (EF) 90 %. 

Sammanboende förälder (SF) 93 %.  

- Kommer bra överens med pappa: EF 77 %. SF 90 %.  

- Kommer inte överens med varken mamma eller pappa EF 5 %. SF 3 %.  

- Mamma har tid om jag vill prata EF 94 %. SF 96 %.  

- Pappa har tid om jag vill prata. EF 73 %. SF 84 %.  

- Barn som pratar med sin mamma när de är bekymrade över något. EF 59 %. SF 72 

%.  

- Barn som pratar med sin pappa om de är bekymrade över något. ES 44 %. SF53%. 

Skillnaden är inte signifikant men den är ändå tydlig och talar i en och samma riktning. Man 

kan fråga sig om det beror på problematiken som uppstår när föräldrar efter en 

skilsmässa/separation inte kan få till ett fungerande samarbete utan ständigt bråkar? 

När det gäller utvecklingspatologisk diagnostik nämns tre viktiga faktorer avseende 

föräldrarnas påverkan på barnet (Broberg m.fl. 2003): 

- Föräldrarnas levnadsätt (missbruk, psykisk sjukdom) 

- Föräldrarnas uppfostringsmetoder (aga/misshandel) 

- Grav oenighet mellan föräldrarna. Som ofta leder till otydliga och inkonsekventa 

gränser. 
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Barn till skilda föräldrar som hamnar i oförsonlig konflikt, löper större risk än andra barn att 

drabbas av psykisk ohälsa.  BRIS redovisar årligen barns skäl till att ringa på organisationens 

jourtelefon, Den vanligaste anledningen var under 2007 barns oro för familjerelationerna 

(Broberg m.fl. 2008). Skilsmässa är den vanligaste orsaken till stress som barn kan utsättas 

för enligt flera forskare (Amato et. al. 1995; American Psychiatric Association, 1990; ref. i 

Dunlap, 2002). 

1.2. Teori 

Vid en närmare genomgång av forskning eller skrivet material inom ämnesområdet fann jag 

inget med direkt koppling till barn/ungdomars psykiska mående vid föräldrars oförsonliga 

osämja eller teoretiska förklaringar till vad som egentligen händer rent psykologiskt i barnens 

tanke- och känsloliv. En rimlig utgångspunkt är att föra in även det triadiska perspektivet i 

resonemanget. Tresamhetens betydelse – självklar men outforskad (Hedenbro, 2009).  

Uppsatsen tar upp teman inom psykologin som kan ses som möjliga förklaringar till den 

psykiska ohälsan.  

I denna del tar jag upp kopplingen till vissa teorier som det förefaller adekvat att reflektera 

kring när det gäller problematiken med osämja mellan föräldrar i konflikt och hur detta 

medför stora risker för barnet/tonåringens framtida utveckling och psykiska hälsa. Jag 

beskriver kort anknytningsteorin enligt Bowlby (1969) och Sterns (2003/2000) teorier när det 

gäller självutvecklingen. Vissa utvecklingspsykologiska aspekter och mentaliseringsbegreppet 

kommer även att beröras .  

1.3. Anknytningsteori 

Anknytningens betydelse handlar efterhand som barnet växer och blir äldre allt mer om 

omsorgssystemets funktion som ”trygg bas” och ”säker hamn”. Senare forskare (Marvin & 

Britner, 1999; Waters & Cummings, 2000) betonar, liksom Bowlby, betydelsen av att 

beskriva anknytningen under barn och ungdomsår utifrån begreppet trygg bas, men att 

begreppet får ett i viss mån nytt innehåll i och med att barnets behov av föräldrarna ändras. 

Ett nyckelord i sammanhanget är tillgänglighet. (Broberg m.fl. 2006). Anknytningsteorin 

utvecklades av John Bowlby (1989) och senare myntade han tillsammans med Mary 

Ainsworth begreppen anknytningsbeteende och omsorgsbeteende. Anknytningsbeteende är 

det instinkt beteende som det lilla barnet riktar mot den primära anknytningspersonen, oftast 

mamman. Barnet söker på det viset den trygghet som det behöver för att kunna utvecklas 
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känslomässigt till en harmonisk vuxen. Omsorgssystemet är anknytningspersonens svar på 

detta behov i form av fysisk och psykisk tillgänglighet utifrån barnets behov av skydd, tröst 

och stöd . Bowlby beskriver olika anknytningsmönster: 

1. Trygg anknytning. Föräldrarna finns till hands som ”trygg bas” och ”säker hamn” vid 

behov, så att barnet kan upptäcka världen och frigöra sig.  

2. Otrygg ambivalent anknytning. Omsorgspersonen är ojämn vilket leder till att barnets 

anknytningssystem är påslaget för jämnan.  

3. Otrygg avstängd anknytning. Omsorgspersonen är frånvarande vilket leder till att barnet 

inte räknar med att föräldrarna finns på plats, så barnet får finna andra lösningar.  

4. Otrygg desorienterad anknytning, som bygger på rädsla och beror på frånvaro av 

organisation för barnets anknytning till en primär anknytningsperson (som uppmärksammades 

senare pga. att vissa beteenden inte kunde platsa in i de övriga kategorierna) (Main & 

Solomon, 1990; Main & Hesse, 1990; Hesse & Main; 2000, 2006; Greenberg et.al. 2001; 

Speltz et.al. 1999). 

Bowlby hävdar att anknytningsmönstret när barnet växer upp hela tiden påverkas utifrån hur 

barnet och föräldrarna samspelar. Mönstret främjas av föräldrarnas tillgänglighet. Barn har 

behov av sina anknytningspersoner i fall stressgenererande händelser inträffar, även om de 

haft en trygg anknytning från start.  

1.4. Anknytning, självutvecklingen och separationskonflikter 

I en situation där det råder en oförsonlig konflikt mellan föräldrarna kan man fundera över hur 

säkert och tryggt barnet upplever att det är hemma. Skilsmässa är en stressfaktor som ökar 

barnets behov av sina föräldrars stöd (Waters et.al. 2000). Vid konfliktfyllda skilsmässor 

reduceras föräldrarnas förmåga att stödja sina barn (Mahl, 2001). Mental tillgänglighet 

handlar mycket om tillit och flera undersökningar bl.a. Cartwright (2006), King (2002) och 

Franklin, Janoff-Bulman och Roberts (1990; ref. i King, 2002) har visat att barnens relation 

och tillit till sina föräldrar försämrades efter en skilsmässa.  

När man går från barn, till tonåring, till vuxen så utgör det den fulländande delen mot att bli 

en egen person, på väg att bli självförsörjande och flytta hemifrån. De fem nivåerna av 

känslan om ett ”själv” som Stern (2003/2000) pratar om, har inletts från födseln och leder 

slutligen till att bli en egen person: 
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1. Känslan av ett uppvaknande själv. 

2. Känslan av ett kärnsjälv. 

3. Känslan av ett intersubjektivt själv. 

4. Känslan av ett verbalt själv. 

5. Känslan av ett berättande själv. 

När man betraktar de fem olika nivåerna för utvecklandet av känslan av ett ”själv”, enl. Stern  

så inser man att föräldrarnas konflikt riskerar att störa barnets självutveckling då konflikten 

kan göra dem mindre tillgängliga som omsorgspersoner i mötet med barnets 

anknytningsbeteende. Med detta i åtanke förefaller det som om konsekvenserna för ett barn 

eller tonåring som har föräldrar som ständigt bråkar, är att de utsätts för en överhängande risk 

att detta ska påverka deras självutveckling på ett negativt sätt. 

Anna Freud (ref i Havnesköld, 2009) vidareutvecklade teorin om de psykiska 

försvarsmekanismerna. Hon beskrev ”hur individen med hjälp av dem kan förvränga sin 

uppfattning av sig själv och omvärlden för att skydda sig mot ångest och psykisk smärta” 

(Freud 1936 ref i Havnesköld 2009 sid. 57). För att hålla balans mellan sina föräldrar utifrån 

deras skilda världar verkade barnet tvunget att reducera sin egen värld. Det blev mera viktigt 

att kunna förhålla sig till bägge föräldrarna än att kunna stå för en egen uppfattning. ”Barnet 

minns vad det tror att den vuxne önskar höra för att bli bekräftad av denne” (Havnesköld 

2009 sid. 86). ”Den kraft som det tar för ett barn att handskas med sina föräldrars 

konfliktfyllda relation tar oftast kraft från barnets egen utveckling.” (Hedenbro, 2009 sid. 57) 

Stern tangerade Bowlby när det gällde betydelsen av den psykobiologiska programmeringen 

av hur barnet organiserar sina intryck av sig själv och omvärlden. Stern betonade ytterligare 

vikten av den ömsesidiga känslomässiga relationen för utvecklingen av ett ”själv” 

(Havnesköld 2009). Föräldrarnas psykiska tillgänglighet är det centrala i denna utveckling.  

En skilsmässa kan slå lite olika utifrån barnets varierande ålder och utvecklingsnivå. Riktigt 

små barn som inte kan se vidden av en skilsmässa kan regrediera, få vredesutbrott och bli 

klängiga. Lite äldre barn kan känna stor skuld, sorg och förlust (Dunlap 2002). Barnet har i 

normalfallet sin mamma som den primära anknytningspersonen. Amningen och den dagliga 

omvårdnaden hamnar av både naturliga orsaker och tradition hos modern. Även under 

graviditeten genomgår både barnet och modern en symbios som många forskare menar lägger 

grund för denna nära relation.  
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När man begrundar andra teorier inom utvecklingspsykologin som t.ex. överjagsutvecklingen 

och moralutvecklingen, förefaller det som att även de förebådar olika risker i samband med en 

separation mellan föräldrarna. Barn till föräldrar i ständig konflikt är ofta mycket sårbara. 

Moral för t.ex. en sexåring handlar i första hand om att undvika påföljder från viktiga vuxna, 

som ju är barnets förebilder och rättesnöre (Brenner, 1982). Vem av föräldrarna skall barnet 

följa eller känna sig ledd av när dessa är mer fokuserade på sin inbördes kamp, än i att 

tillgodose barnets behov av omsorg och ledning? Om ett förhållningssätt blir bekräftat av den 

ena föräldern och bestraffat av den andre, så blir barnet förvirrat och utvecklingen kan komma 

att hämmas. Frågan om skuld blir central för barnet. ”Ibland kan barnet ta på sig ansvar för 

något det är oskyldigt till, kanske för att skydda föräldrar eller andra anknytningspersoner”, 

beskriver Havnesköld (2009, sid 323). Barnets benägenhet att ta på sig skuld för att föräldrar 

skiljer sig och/eller bråkar är nämnt och beskrivet av flera forskare, bl.a. Thompson (1994; 

ref. i Dunlap, 2001). 

1.5. Anknytningstrauma och mentalisering 

Mentalisering (Theory of mind) innebär att uppmärksamma mentala tillstånd hos sig själv och 

andra eller enklare uttryckt, att kunna se sig själv utifrån och andra inifrån (Allen m.fl. 2008). 

Föräldrar som är känslomässigt helt upptagna av sin konflikt med sin före detta partner, är 

ofta inte i stånd till en fungerande mentaliseringsförmåga. Föräldrarna kan, var för sig, på ett 

plan vara tillgängliga för barnet och dess behov. Det som blir lidande är mentaliseringen 

utifrån barnets perspektiv. Barnet har behov av att ha bägge föräldrarna tillgängliga och 

accepterade till gagn för sin känslomässiga utveckling. I oförsonliga konflikter mellan 

föräldrar brukar parterna försöka reducera den andres inflytande och påverkan på barnet. 

Barnperspektivet, som ofta lyfts fram som den viktigaste frågan i samband där barns 

levnadssituation diskuteras, blir inte uppmärksammat på det sätt det borde. Läget kan i de 

mest extrema fallen liknas vid det som råder vid desorienterad anknytning, ”Den typ av 

vanskötsel, som följer av att ha föräldrar som är upptagna med sina egna känslomässiga 

tillstånd, kan också vara mycket skrämmande” (Gerhardt, 2004 sid 168). Barnet blir i värsta 

fall desorienterat i hur det skall förhålla sig till de två viktigaste personernas motstridiga 

system av tillgänglighet och omvårdnad. Detta medför att självutvecklingen liksom stödet till 

affektreglering riskerar att minska. ”När ett missat möte mellan mor och barn har skett, 

kanske för att mamman är deprimerad och inte uppfattar sitt barns känslouttryck, kan den 

bristande ömsesidigheten leda till en kvarstående negativ effekt hos barnet. Barnet måste i 

detta fall anpassa sig till mammans depressiva nivå för att inte förlora kontakten” 
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(Havnesköld 2009, sid 264). Svårigheten består i att vara tvungen att anpassa sig till två olika 

personer/system, samtidigt eller växelvis. 

1.6. ”Family Theory of Mind” (Hedenbro 2009) 

Forskning lyfter fram barnets förmåga att från tidig ålder relatera till bägge sina föräldrar 

parallellt. Depeursinge och kollegor (2005) har hittat tecken på något som de benämner, en 

kollektiv form av intersubjektivitet. ”Redan spädbarn, 3-4 mån gamla har visat tydlig 

förmåga att koordinera sin uppmärksamhet och sina känslor mellan två föräldrar, det vi 

skulle kalla början till en triangulär kompetens.” (ref i Hedenbro, 2009 sid. 52) Även Macfie 

och kollegor beskriver samma fenomen ”Resurserna som barnet har till att triangulera, kan 

bli något som framförallt tjänar syftet att distrahera föräldrarna från sin konflikt, istället för 

det som är utvecklingssyftet, nämligen att barnet skall kommunicera sina egna affekter.” 

(Macfie et. al., 2005 i Hedenbro, 2009 sid. 57) 

”Barnet uppfattar inte bara sina två egna relationer med föräldrarna men bevittnar också 

föräldrarnas respektive sätt att möta varandras inre tankevärldar.” (Hedenbro 2009 sid. 55) 

Utifrån barnperspektivet skulle man kunna mynta ”Theory of childrens mind”. Frånvaro av 

ömsesidig respekt, samarbete och kärlek skapar en exkludering av betydelsebärande 

gemensamma rum föräldrarna emellan, som förmår inkludera barnets identifikation med sina 

förebilder och utgöra grundstenen i det egna identitetsbygget, det egna jaget. ”En resonans 

som är utlöst genom aktivitet i spegelneuronen innebär att vi får en spontan intuitiv förståelse 

för det som rör sig i en annan människa, när vi i oss själva kan förnimma vederbörandes 

avsikter med sina handlingar och känslor”(Bauer 2006 ref i Hertz 2011 sid. 124). Med två 

resonansrum som vibrerar dissonant kan inte barnet forma en egen inre förståelse av äkta 

känslor, eller intentionen av sina egna föräldrars ord och handlingar. Hedenbro beskriver att 

när det i en familj är acceptabelt att föräldrarna uttrycker sina olika synsätt och känslor i 

hemmet, då lär sig barnet att olikheter är en tillgång. Barnet som i sin tur blir sett och 

respekterat för sina känslor och tankar ges en grogrund för att skapa ett eget SJÄLV i den 

triadiska relationen (Hedenbro 2009) När konflikter och disharmoni mellan föräldrarna 

dominerar, bygger barnet upp två skilda identiteter för att kunna älska och förstå sina 

föräldrar i sina skilda rum och tappar bort sig själv.”Självet är aldrig tillräckligt i sig själv, 

utan söker ständigt efter tecken och meningsskapande signaler från andra”(Kearney, 1996 

ref i Hertz, 2011 sid. 124).  
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Utan egen identitet blandas självrespekt samman med självförakt och leder till orena, ej rena 

känslor. ”Lost in mind” ger flykt från jaget och eget ansvar för sina handlingar förs över till 

någon annan. Tycker du inte om dig själv dvs. känner din egen identitet, kan du inte älska din 

nästa. ”man måste själv ha ett socialt, känslomässigt och relationellt överskott för att kunna 

vara empatisk”(Hertz, 2011 sid. 126). 

En ytterligare risk av icke mentalisering, är att barn som växer upp i en oempatisk miljö i 

regel går miste om den viktiga reparativa processen (Bebee & Lachmann, 2002; Tronick, 

2007). Föräldrarna som förebilder blir till en negativ erfarenhet för barnet som riskerar att 

påverka deras relationer till andra i framtiden och leda till icke ändamålsenliga sätt att lösa 

konflikter på. (Westervelt o Vanderberg, 1997, ref. i Christensen & Brooks, 2001). 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att öka kunskapen om hur man på bästa sätt kan behandla och stödja 

barn och ungdomar till föräldrar i oförsonlig konflikt. Detta genomförs i intervjuer som lyfter 

fram utsatta barns upplevelser och minnen av sin tidigare situation som barn med separerade 

föräldrar, när de i dag som unga vuxna ser tillbaka på den tiden. 

Frågeställningar studien utgår ifrån: 

1. Hur beskriver de sina relationer till sina föräldrar, när de reflekterar i efterhand. 

2. Hur påverkades de av situationen.  

3. Från vilka personer eller från vad, fick de då bäst stöd. 

4. Vilket stöd hade de behövt eller önskat att de hade fått. 

5. Kunde föräldrarna vara ett stöd trots situationen. 

6. Kan de i dag se något positivt med det som de har upplevt. 

3.  Metod 

3.1.  Utformning av frågorna 

Frågorna har utarbetats i samarbete med två vuxna personer som varit drabbade av den 

konfliktsituation som är temat för uppsatsen. Se alla intervjufrågor i bilaga 1. 

3.2.  Intervjupersoner 

Gruppen intervjupersoner (IP) kom att bestå av fem stycken vuxna personer, 18 – 25 år, varav 

tre var kvinnor och två män. Fyra gick på högskoleutbildningar och en gick på gymnasiet. 
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Alla hade erfarenheter av bråk mellan sina föräldrar efter skilsmässa eller separation. Tanken 

med att en något äldre åldersgrupp av intervjupersoner valdes, var att personerna skulle vara 

myndiga och därmed känna sig fria att berätta, utan att behöva riskera att ta hänsyn till sina 

föräldrar. Åldersgruppen är också intressant därför att den förmodligen fått lite distans till sin 

barndom samt att de som vuxna blivit mera avancerade i att uttrycka sig och kunna reflektera. 

Samtidigt ligger deras minnen från barndomen ganska nära i tiden.  

Rekryteringen av intervjupersoner påbörjades genom att kontakter togs tidigt våren 2011 med 

de flesta socialförvaltningar i och runt Stockholm, men det resulterade inte i några 

intervjupersoner alls. Intervjupersonerna rekryterades därefter via lappar uppsatta på 

Socialhögskolan i Stockholm samt institutionen för Psykologi i Frescati, Stockholm. En 

intervjuperson hörde av sig efter en annons på internet, ungdom.nu. De som tog kontakt med 

mig intervjuades. De påverkades kanske av att ett litet arvode utlovades.  

3.3.  Tillvägagångssätt och material 

Intervjuerna skedde i författarens vardagsrum efter överenskommelse. Samtalen spelades in 

och skrevs ut som utgörande det grundläggande arbetsmaterialet i undersökningen. 

Intervjupersonerna fick 12 olika frågor (se bilaga 1, Frågeformulär). Intervjutiden var mellan 

1,5 – 2 timmar. Frågorna 3, 4, 6, 7, 10, 11, och 12 utgör kärnfrågorna.  De övriga frågorna 

togs med för att de skulle få möjlighet att berätta sin historia och därmed komma in i känslan 

av hur det var och kanske är. Intervjuerna fick oftast formen av ett personligt samtal utifrån de 

teman som det var tänkt. Flera berättelser hade delvis ett innehåll som inte själva uppsatsen är 

ämnad att fokusera på. Samtidigt kunde detta ibland ge svar på frågorna bättre än när de 

ställdes mera direkt. Överenskommelse gjordes med några IP om att få ställa ytterligare frågor 

eller efterfråga förtydliganden via mail. Så vissa svar via E-post har kompletterat deras 

historier. 

3.4.  Intervju och tolkningsmetod 

Metoden som användes får ses som en variant av Grounded Theory (GT). Metoden användes 

dock inte helt konsekvent. GT är en kvalitativ analysmetod som innebär att slutsatserna 

stödjer sig på den insamlade informationen i intervjuerna. Den är alltså induktiv där syftet är 

att forma teori utifrån praktik. De som initierade denna metod var Barney Glaser och Anselm 

Strauss 1967 i boken The discovery of grounded Theory Strategies for Qualitative Research 

(Strauss & Corbin, 1998; Hallberg, 1998). Det som egentligen förutsätts i GT är att forskaren 
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är neutral utan förkunskaper i ämnet (Olsson & Sörensen, 2011). Samtidigt gynnas 

utredningen och analysen av dennes erfarenheter på grund av att det är ett svårt och 

emotionellt ämne. Analyserna och tolkningarna är också beroende av forskarens förkunskaper 

(Hallberg, 1998). ”Intervjusituationen är en kommunikationsprocess där två personer 

påverkar varandra. Detta är oundvikligt, men i bästa fall kan man hålla sig medveten om det 

och därigenom minska påverkan” (Kahn och Canell, 1957 i Heine Andersen, 1994 sid. 80).  

Bearbetningen av det insamlade materialet skedde i flera steg. Först skrevs intervjuerna ut och 

genomlästes noga. Sedan kodades svaren och reflektionerna in under de centrala teman som 

utgör uppsatsens syfte.  

Den enskilda fråga som kom att utgöra undersökningens kärnpunkt, då målet var att få en 

uppfattning om hur man kan förbättra stödet till barn med föräldrar i oförsonlig konflikt efter 

en separation, var fråga nummer 10: ”Vilka råd skulle du vilja ge till barn och tonåringar i 

motsvarande läge som du var i?” Frågan utgår från temat i frågeställningen nr 4: Vilket stöd 

hade de behövt och önskat att de hade fått? 

3.5.  Etik 

En fråga som var viktig för alla IP var garantin om sekretess, vilket de informerades om var 

given utifrån den tystnadsplikt som är knuten till denna forskning. Identifieringsmöjlig 

information har gjorts om, utan att det påverkat resultatet i uppsatsen. Alla informerades om 

att materialet bara skulle användas för uppsatsen och en noggrann avidentifiering av 

uppgifterna utlovades. Bandinspelningarna skall när uppsatsen redovisats och godkänts 

raderas. Om intervjuerna skulle sätta i gång ohanterbara känslor eller kristillstånd så kunde 

terapeuter rekommenderas. De fyra etiska huvudkraven: informationskravet, samtyckekravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som finns inom humanistisk-samhällvetenskaplig 

forskning bör därmed betraktas som uppfyllda.    

4. Resultat 

De fem intervjupersonerna (IP) var i lite olika åldrar när skilsmässan skedde, från 5 – 12 år. 

Två stycken hade de första åren bott växelvis varannan vecka hos bägge föräldrarna. I mitten 

av tonåren hade de flyttat till sina mammor på heltid. Två hade bott huvudsakligen hos sina 

mammor och besökt sin pappa varannan helg.  Den sista bodde med en till en början ganska 

stor flexibilitet hos båda föräldrarna pga. fritidsintressen nära pappans bostad. En person 

levde med mamma och pappa delvis under samma tak, till och från. Föräldrarnas relation har 
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från alla beskrivits som knepig. Allt ifrån slagsmål med tillhyggen till subtila negativa 

signaler som ständigt blottade osämjan. 

Svaren och reflektionerna i intervjuerna har lagts in i form av citat och egna observandum 

utifrån uppsatsens syfte och konkreta frågeställningar. 

1. Hur beskriver de sina relationer till sina föräldrar, när de tittar i backspegeln? 

Som barn hade alla ganska vaga minnen från mycket av det som hänt. En säger; ”Jag vet 

fortfarande inte om vissa minnen är saker jag minns eller har fått berättat”/…../”Den våren 

har jag inte så mycket minnen av pappa, han var där men ändå inte.”  

Många sorgliga historier berättades.”Jag var mycket tillags mot pappa och speciellt till hans 

nya.”/…../ ”Pappa lät mig aldrig prata, han lyssnade inte, vi var rädda, han bara pratade om 

deras problem.”/…../”Mamma blev väldigt ledsen grundad i besvikelsen, och där var jag och 

fick trösta henne.”/…../ ”Mamma försökte hela tiden ge oss ansvaret, för att hon hade offrat 

sig för vår skull.”  Det visade sig vara en känslig fråga som ledde till mycket tårar.  

2. Hur påverkades de av situationen?   

På det här sättet beskriver IP att de fick hålla tillbaka sina känslor: ”Jag vågade aldrig vara 

ledsen”/…../”Till saken hör att jag inte hade någon tonårsrevolt. Det fanns inte utrymme för 

det.” ”Om någon frågade, sa man att allt var bra.”/…../ ”Jag försökte göra saker för att de 

skulle bli glada.”/…../ ”Jag hatade när pappa frågade varför jag inte trivdes.” (Hon var 

ditintills inte färdig för att blotta det hon verkligen kände.) ”Jag var tvungen att bli vuxen 

redan när jag var 12år”…..”Det var så mycket som var jobbigt så det var svårt att rangordna 

känslorna”. 

På olika sätt beskriver IP hur de hamnade mitt mellan föräldrarnas konflikt: ”Det blir ju 

väldigt svårt när man hör dem säga saker om varandra, för man vill ju själv älska sina 

föräldrar”/…../” Man visste inte vem man skulle lyssna på. Båda gillade man över allt 

annat.”/…../ ”Jag älskade min pappa och det var stundtals bra med honom, men det fick man 

inte tycka för det var att välja sida.”/…../” Om jag var med mamma höll jag med henne och 

tvärt om. Det var ett sätt att överleva.”/…../ ”Jag försökte skapa fred.”/…../” Vissa konkreta 

saker. Vi signalerar hemma till mamma att vi har det jobbigt hos pappa. Mamma blir arg på 

pappa och han sätter sig ner för att prata och frågar: -Vadå, tycker ni det är jobbigt? Och 

man kanske tycker det men det kan man inte säga. Då bidrar man med argument till honom 
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att säga till mamma. – Amen de tyckte det är jättebra. Och så kommer man hem till mamma 

och hamnar i korselden.”/…../ ”När man är barn är det svårt att tänka att det inte finns 

någon sanning.”  

Om det hade varit ett fungerande samarbete mellan föräldrarna: ”Man hade sluppit att hela 

tiden behöva anstränga sig…det finns bara ett veckobrev: ska jag be om ett till eller först ge 

det till den ena och sen till den andra…just det här med att vara sändebud, innebär att man 

måste sätta sig in i deras situation på ett annat sätt. Om jag inte behövt ha den rollen känns 

det som om det inte hade varit lika viktigt, det kanske hade varit lättare att låta deras problem 

vara deras problem.”/…../ ”Om de hade varit sams, hade jag kunnat göra mera som jag ville, 

jag hade kanske inte känt lojalitetskonflikten på samma sätt om de hade skiljt sig på ett bättre 

sätt.”/…../ ”Om de hade varit sams hade man fått mera hjälp.”  

Andra uttryck för den situation IP hamnade i: ”Jag hanterade situationen genom att aldrig 

rota mig hos pappa”…..”Jag försökte gömma mig för att slippa se dem bråka”…..”Man ville 

framförallt inte att de skulle bråka med varandra.” Som barn eller tonåringar var det svårt för 

flera att placera vissa minnen i bestämd tidsföljd. Flera av IP fantiserade ofta om föräldrarnas 

återförening. Detta avtog dock med åren.  

Kommentar: Det finns en mängd svar, med olägenheter som IP berättat om som de inte 

svarade kopplat direkt till den här frågan men som ändå framstod tydligt under intervjuerna. 

Kontakten med släkten på någon av föräldrarnas sida blev ibland krystad eller helt utarmad. 

3. Från vilka personer eller från vad, fick de bäst stöd? 

”Jag och min syster fann stöd i varandra.”…..”Min bästis.”…..”Det är väl stöd att bara ha 

vänner, folk som bryr sig.”…..”Ungdomsmottagningen. Det gjorde att jag fick mod till mig 

att tala ut.”…..”Jag gick till en kurator för att jag mådde dåligt…att inte ta på sig skulden”.  

Att kunna ge stöd till barnen när de var mindre verkade komplicerat. Att lita på någon annan 

vuxen när man själv har det besvärligt med sina egna föräldrar verkade vara svårt.  

4. Viket stöd hade de behövt eller önskat att de hade fått? 

Alla IP förde fram att de skulle behövt någon vuxen att prata med. Det var också det stödet 

som saknades: ”Jag saknade mina föräldrars stöd.”/…../ ”Jag saknade mina lärares stöd” 

”hitta någon som man kan prata med och dela detta med. Inte bära allt inom sig själv.”/…../ 

”Det skulle varit värdefullt att ha haft en vuxen att prata med…det är inget konstigt det du 
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känner.”…..”Att försöka prata med bägge föräldrarna och förmå dem att samarbeta. De 

måste göras tvungna att samarbeta.”    

Hjälp erbjöds ofta men kunde inte alltid tas emot: ”Det kom psykologer till skolan, som sa att 

har ni några problem så kan ni komma till mig. Det gjorde man inte, det kändes så 

främmande.”/…../ ”Det måste vara någon som kommer till en”/…../ ”typ familjerådgivning. 

Jag gick dit också efteråt, det var inte bekvämt, hon var jätteläskig. Jag förstod henne inte. 

Jag gick bara en/två gånger.”  

Matchningen till dem som barn var enligt IP otillräcklig: ”Det hade varit bättre om det varit 

mjukare, att det inte är så uppstyrt, hårt och läskigt.”/…../ ”Någon som kunde vänta in barnet 

och skapa kontakt.”/…../ ”För mig hade det varit bra om jag hade haft en neutral vuxen. Men 

hur man säger det till ett barn. Kurator kanske, och pusha där för många barn gör det inte 

självmant.”   

Vissa konkreta budskap hade IP velat få: ”Att tala om för dem att inte ta på sig skulden och 

ansvaret för situationen.”/…../ ”just det här. Det är inte ditt fel det är dina föräldrar, det är 

sånt som man läser och hör överallt, men det är svårt att ta till sig.”/…../ ”Just det här med 

att kunna få hjälp att tycka det är jobbigt, att inte behöva sopa allting under mattan.”/…../ 

”Att man inte sviker sina föräldrar bara för att man är besviken på dem.”  

 Viktigt var också att man kunde lita till 100 % på personen som man pratade med: 

”Tystnadsplikt är prio för mig om jag skulle pratat med någon..Att man får prata med någon 

där man slipper ta hänsyn och väga sina ord.”/…../ ”Träffa en kurator t.ex. Söka hjälp hos en 

vuxen som kan förstå, att kunna prata hos en som har tystnadsplikt, det skulle hjälpa väldigt 

mycket tror jag.”   

En mycket intressant synpunkt är följande: ”Det jag skulle vilja ha så här i efterhand är en 

form av dagbok, någon form av loggbok. Vad folk faktiskt säger fram och tillbaka… här är 

den bilden och vad jag har upplevt… mina minnen är rätt så fragmentariska… just det att 

skriva upp saker, inte bara jag känner så här och så här, vilket också är bra… konkreta 

händelser… jag har skrivit upp det samma dag som det hände det är inget jag hittat på i 

efterhand. De har olika uppfattningar som jag inte behöver pussla ihop för det är deras 

bilder.”  

Här var kreativiteten god både vad gäller insikt och förslag.   
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5. Kunde föräldrarna vara ett stöd trots läget. 

”Mamma var ledsen men ändå ett stöd.”/…../ ”Hon funderade på att söka ensam vårdnad… 

jag är glad att hon valde att inte bråka, vilket var det klokaste”/…../ ”När jag sa att jag ville 

ta livet av mig så sa hon att då kommer din pappa gå samma väg och det ville jag inte. Det 

hon sa betydde jättemycket för mig.”/…../ ”En gång när pappa skjutsade mig till mamma så 

minns jag att vi pratade om skilsmässan och att det inte hade något med oss att göra, och det 

var skönt.” För första gången hade pappan själv fört på tal skilsmässan och förmodligen 

förstått vikten av att eliminera eventuella skuldtankar hos dottern. ”De har alltid gjort det de 

kunnat för att stödja mig.”/…../ ”Jag har dubbla tankar om mamma. Hon försökte göra det 

bästa av situationen. Mamma försökte trösta att pappa inte menade det han sa när han varit 

dum.”/…../ ”Jag minns mammas kärlek och hur hon offrade sig”.  

6. Kan de i dag se något positivt med det som de har upplevt.  

”Att inte göra och bli som de.”/…../ ”Massa erfarenheter om hur det är att växa upp med 

skilda föräldrar… från att ha varit en person som härbärgerat allt, sa inte ett knyst. Nu pratar 

jag gärna med vem som helst.”/…../ ”Jag vet hur det kan bli om man inte jobbar aktivt med 

sin relation och inte satsar mycket på kommunikation.”/…../ ”Jag tror man blir mera 

anpassningsbar när man inser att det finns olika sätt att se på saker.”/…../ ”Om man tänker 

på sina framtida barn, att man skall sätta dem främst men någonstans måste man också tänka 

på sig själv och sitt äktenskap.”/…../ ”Jag har fått förståelse för livet och kunskap om mig 

själv.”/…../ ”Jag har fått en styrka i att jag kan klara motgångar.” 

4.1. Övriga centrala teman 

Frizon 

Det som alla de intervjuade talade om var en ”frizon” som de antingen hade lyckats finna eller 

skulle ha behövt. ”Jag spelade saxofon. Där satt jag och pratade om allt. Det blev inte 

mycket spelat.”…..”Jag saknade ett ställe där man bara kunde vara, där inte alla såg en på 

ett visst sätt, en skyddad plats”(IP 2011) Den frizonen var ju inte hemmet hos mamma eller 

pappa. Att någonstans få ut sin frustration. Flera av IP mådde bra av att kunna vara i 

sammanhang utanför familjen, fotboll, ishockey, spela instrument där de kunde gå upp helt i 

den aktivitet de gillade att hålla på med. Det blev också deras frizoner. 

                   Barnets behov av ärlighet och öppenhet  
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Många uttryckte att det hymlades alldeles för mycket runt skilsmässan och dess orsaker. 

Barnen skulle besparas smärta därför så berättade man så lite som möjligt.”Att han inte bitvis 

kunde släppa in oss. Om han hade sagt, jag har mött en annan kvinna som jag älskar - Ja det 

hade  varit bättre . Det är lättare att förhålla sig till något man förstår än något man inte 

förstår.”(IP 2011)  

Så här låter det oftast i officiella sammanhang. ”Paret har tillsammans bestämt att gå skilda 

vägar och de är överens om det.” Enligt min uppfattning är det sällan så. Oftast vill någon 

part hellre än den andre avsluta äktenskapet eller avbryta ett samboförhållande. Att vara den 

som blir lämnad har lägre status än den tycker sig ha, som vill göra slut.  

Frågan är vid vilken ålder barnen skall redovisas sanningen. Det har självklart att göra med 

både ålder och mognad. Några av de vuxna personerna i undersökningen hade uppskattat 

uppriktighet och menar att situationen hade blivit mera lätthanterlig för dem, om de hade fått 

veta sanningen. Detta skulle förmodligen utmynnat i stora känslosvall då, men enligt dem 

skulle situationen blivit mera lätthanterlig på sikt. Om man inte vet så spekulerar och gissar 

man. Till slut blir gissningen, som kanske inte är hela sanningen, en sanning. Barn brukar 

visserligen gissa ganska bra eftersom de är hemma och tydligt ser spelet och de små 

signalerna. Det kan räcka med att de hör ett samtal eller ett gräl mellan föräldrarna, som det 

inte var avsett att de skulle höra, så anar de hur det ligger till. 

5. Diskussion. 

Överlag ger intervjuerna en bild av att relationerna med papporna minskade och ibland 

avslutades de helt medan relationerna med mammorna blev intensivare och samtidigt ofta 

ganska komplicerade. På frågan om relationerna till föräldrarna försöker verkligen alla 

komma med något positivt. När de pratade om den egna känslomässiga relationen till sin 

förälder så gled historien raskt över mot andra fokus. Det går att se hur relationen till 

föräldrarna verkligen inneburit stora svårigheter som satt djupa spår hos barnen.  

Det genomgående temat för IP:s svar är olika typer av defensiva strategier. Det gällde att 

förhålla sig på olika sätt och vara flexibla i att snabbt ändra strategin. För flera präglades tiden 

av att hålla inne med sina verkliga känslor. Några beskriver tillstånd av stor förvirring. 

Vanliga roller var medlare, budbärare och glädjespridare. Några beskrev känslan av att 

behöva ta ett stort ansvar och bli vuxna i förtid. Maktlösheten att inte kunna påverka 
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situationen, trots alla desperata försök, verkar vara det mest genomgående. Nedstämdheten 

fick inte visas upp, förmodligen för att de inte ville belasta föräldrarna ytterligare.   

Det stöd som nämnts i reflektionerna är syskon och kompisar. De professionella: Kurator, 

skolsköterska, ungdomsmottagningen fick flera också ett bra stöd från, framförallt när de blev 

lite äldre, en bit upp i tonåren.  

När de var yngre berättar de om svårigheter för dem med att ta emot hjälp från proffs. Helt 

klart är det ett tydligt problemområde, hur man skall hjälpa mindre barn t.ex. till att få 

samtalshjälp.  

Enligt SCB:s rapport om barns levnadsförhållanden (2011), framkommer angående barn som 

pratar med skolsköterska eller kurator när de är bekymrade: Barn till ensamstående föräldrar 6 

%. Barn till sammanboende föräldrar 5 %. Ingen större skillnad således, men barn använder i 

högre utsträckning sin egen familj, mamma pappa syskon c:a 80 %. Att ha en aktivitet som 

man går upp i, ett annat neutralt sammanhang beskrivs också som ett stöd, en frizon för att få 

bättre balans i sin tillvaro. Det verkar som behovet av att bara få tänka på sig själv utifrån sig 

själv är eftertraktat.     

Helt klart så anger IP att de fick för lite stöd, samtidigt som de berättar att det inte var så lätta 

att ge stöd.  

Att de vuxna skulle varit mer aktiva i sina försök att ge stöd tycker samtliga. Det handlar om 

att ha tålamod och matcha bättre. Som vuxen måste man knyta en kontakt först på ett mera 

neutralt plan innan man kan ställa mera närgående frågor om man förväntar sig att barnet 

/ungdomen skall öppna sig. ”Den första uppgiften vid behandling av barns psykiska ohälsa, 

antingen det rör sig om familjeterapi eller annan behandling, är att lära känna barnet väl” 

(Broberg m.fl., 2003 i Broberg m.fl. 2008 sid. 312). Vuxna personer som t.ex. friidrottstränare 

och lärare som kommer i kontakt med barnet i ett annat sammanhang än runt familjen är 

kanske de personer som barnet skulle kunna vända sig till lättast. Släktingar och grannar 

kanske är mera involverade i föräldrarnas konflikt på någondera sidan, vilket barnen i så fall 

förmodligen känner. Uppgiften för den vuxne enligt IP är inte att agera utan snarare att lyssna 

och försöka förstå.  

Att lova att inte föra vidare vad barnen sade var mycket viktigt. Här skulle det faktiskt finnas 

ett utrymme för de professionella stödfunktionerna att göra en adekvat insats eftersom de har 

en lagstadgad tystnadsplikt sammanbunden med sin tjänst, där överträdelser är straffbelagda.  
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Männen i intervjun hade varit mera benägna att hålla allt inom sig, vilket innebar att de 

mådde mycket sämre.  

Det som flera IP framförde var att de hade velat ha hjälp med att slippa skuldoket och att 

behöva bli delaktiga i konflikten.  

Enligt min egen erfarenhet handlar det om att vara uppmärksam när man anar att någon mår 

dåligt. När det gäller föräldrar i oförsonlig konflikt så brukar dessa skylla på sin före detta 

partner i fall det kommer fram att deras barn mår dåligt. Att konflikten i sig möjligen är 

grogrunden till barnets dåliga psykiska tillstånd är många föräldrar oförstående för. Jag har 

upplevt att föräldrar i dessa lägen ofta är pigga på att framhålla andra skäl som enligt min 

bedömning egentligen är av mindre betydelse.  

Jag minns att på frågan om föräldrarna kunde vara ett stöd verkade det som om alla verkligen 

ansträngde sig för att komma på något. Ett exempel som en IP tog upp var ett samtal där en 

förälder talade om skilsmässan och att det inte var barnets fel. Det betydde mycket för honom.  

När det gällde ifall föräldrarna kunde utgöra ett stöd trots läget, handlade det framförallt om 

att de inte gjorde något ytterligare dumt som t.ex. att söka egen vårdnad som en IP berättade 

om. Att föräldrarna försökte undvika allt som innebar ytterligare konflikter var den 

gemensamma nämnaren. Den förälder som verkligen försökte verka för ett samarbete och 

tydligt i alla fall periodvis undvika bråk, aktades högt så här i efterhand. Föräldrarna fick till 

stor del förståelse från sina barn.  

Mammorna var de som fanns kvar för barnen medan papporna svek med bara ett undantag, 

enligt personerna i intervjugruppen. De föräldrar som brydde sig om barnets känslor ansåg de, 

utgjorde ett stöd. 

Att reflektera över att det finns flera perspektiv och ingen odiskutabel sanning samt att man 

lärt sig att livet är en kamp för lycka, verkar vara det mest framträdande i intervjuerna. 

Upplevelsen av att man blivit anpassningsbar och lärt känna sig själv bättre, var andra 

reflektioner. Att man själv faktiskt också på flera sätt torde vara mera sårbar efter det man 

upplevt var det ingen som nämnde. Samtidigt ställdes inga frågor i syfte att reflektera över 

detta. 

 Flera sa att de blivit starkare och uppskattar livet på ett annat sätt, som de inte hade gjort om 

de haft andra mindre dramatiska erfarenheter. De har bl.a. insett vikten och behovet av att få 
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prata ut. Att man i en relation måste ta väl hand om sina barn, men också värna om relationen 

för att hålla kärleken vid liv. De poängterade att man blivit anpassningsbar och lärt sig att det 

finns flera sanningar och bilder om verkligheten.  

När det gäller uppfattningen om föräldrarna ser man verkligen hur alla försöker tänka positivt, 

men kanske är det bara den gruppen som frivilligt ställer upp på en sådan här intervju. Många 

andra tror jag mår alldeles för dåligt för att utsätta sig för detta. ”små doser svårigheter tidigt i 

livet, som aktiverar men inte överbelastar barns bemästringsförmåga, gör barnet bättre rustat 

att hantera större doser svårigheter senare i livet. Men en stor dos svårigheter tidigt i livet, 

som överbelastar barns bemästringsförmåga, gör dem sämre rustade att klara även små 

doser svårigheter senare i livet.” (Broberg m.fl. 2006 sid. 307) 

Ärlighet och öppenhet låter ofta som ett självklart mål. Sanningarna skulle säkert varit mycket 

smärtsamma i stunden. Enligt egen erfarenhet så vill föräldrarna ofta bespara barnen smärta. I 

vad mån det egentligen handlar om förälderns egen smärta kan diskuteras. IP gav ett starkt 

stöd till att ärlighetsprincipen skall ha företräde. 

5.1. Svårigheten att via socialförvaltningen få fram 

intervjupersoner 

En omständighet i studien som behöver kommenteras är varför det inte gick att få fram en 

enda intervjuperson via socialförvaltningarna och deras familjerätter, barn och 

familjesektioner eller deras ungdomsgrupper. Jag kontaktade de flesta av dessa i 

Stockholmstrakten. Det finns massor med barn och ungdomar som lever under bisarra 

omständigheter i stridsröken mellan ständigt bråkande föräldrar. Det finns många unga vuxna 

och äldre vuxna som genomlidit detta trauma. Är det så att om någon ringer från 

socialförvaltningen och frågar om de vill ställa upp på en intervju, så är det förknippat med så 

mycket negativt att man bara inte vill.  

De gånger jag varit en neutral umgängesperson har jag ofta förknippats med något negativt, 

som om jag vore en symbol för föräldrarnas osämja. Kanske har socialsekreterare och andra 

tjänstemän på socialkontoren hamnat i samma kategori, fiendesidan. Eftersom vi vet att 

barnen alltid försöker försvara sina föräldrar är det ju ganska följdriktigt att några måste vara 

de onda. Om detta rollindelande av onda och goda hjälpte till att mildra problemen är det 

tråkigt, men bra. Efter många år som socialarbetare har jag uppmärksammat att det är vanligt 

att hjälpare som är nära de som skall hjälpas tidvis blir deras värsta fiende. 
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5.2.  Psykoterapi med barn/ungdomar 

I dag finns det två huvudinriktningar inom barnterapin; nämligen den som betonar innehållet 

och den som betonar relationen. I innehållsorienterad barnterapi läggs vikt vid tolkning och 

att ge barn insikt i sina egna problem.(Hart, 2006).  

I relationsorienterad terapi läggs vikt vid intoning och vid att skapa ett intersubjektivt fält med 

barnet utifrån dess förutsättningar, så att barnet får möjlighet att tona in sig med en neutral 

vuxen och att uttrycka tankar och känslor (Theophilakis, 1999 ref. i Hart, 2006).  

Det är den relationsorienterade inriktningen som vinner mark inom dagens barnterapi. 

Crittenden (1992a) framhåller att terapins viktigaste mål är att stötta barnet i att uppfatta och 

reagera på den faktiska omgivningen snarare än att satsa energi på andra former av mental 

bearbetning. Liksom i relationen mellan omvårdnadspersonen och barn ska terapeuten bygga 

upp kontakten och ge barnet möjlighet att lära känna honom eller henne (Hart, 2006).  

”Ett erbjudande om individualterapi bör bara ges om man bedömer att det inte finns någon 

med tillräcklig kapacitet i barnets nätverk för att stödja en eventuell utveckling hos barnet.” 

(Hart 2006 sid 355). Den numera allt vanligare relationsinriktade barnterapin, förefaller vara 

mera lämplig för den målgrupp vi här avhandlar.     

Utifrån studien kan följande förslag till riktlinjer för terapeuter i samtalsbehandling med 

barn/ungdomar vars föräldrar är eller varit i oförsonlig konflikt ges: 

1. När kontakt med dessa skall knytas så måste det ske på mjukt och matchande sätt. 

Dessa barn och ungdomar kommer ofta inte självmant. (IP i undersökningen), 

Relationsorienterad terapi (Hart 2006) 

2. När samtalen börjar beröra föräldrarnas konflikt, härbärgera detta i stället för att ta 

ställning mot den part som verkar åsamka barnet störst smärta. Barnet behöver inte 

fler på barrikaderna. (IP i undersökningen) 

3. Hjälp barnet/tonåringen att utifrån deras historia begripa situationen. Detta anpassat 

till barnets utvecklingsnivå. (IP i undersökningen). 

4. Påverka barnet till att försöka släppa sitt skuldok. (IP i undersökningen). 

5. Hjälp barnet att känna och förstå att han/hon är en egen person med egna behov och 

egna tankar. (IP i undersökningen). 

6. Påverka barnet till att förstå att det inte är rätt för något barn att behöva vara sändebud, 

medlare eller informatör mellan de bråkande föräldrarna. (IP i undersökningen). 
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7. Påverka barnet till att inte bli en del i konflikten. Det är föräldrarnas konflikt inte 

barnets/tonåringens. (IP i undersökningen) 

8. Ge tips och råd på hur barnet kan hantera situationen. (IP i undersökningen) 

9. En del barn kan känna det som att de går bakom ryggen på sina föräldrar när de pratar 

med en tredje person. Övertyga dem om att det är deras rättighet i ett krisläge. (IP i 

undersökningen) 

10. Om du märker att barnet känner sig pressat av alla dina råd och tips, ta ett steg tillbaka 

börja prata om något annat mera neutralt, men tappa inte kontakten. (IP i 

undersökningen). 

11. Övertyga barnen om att det är okey att vara besviken på sina föräldrar och att det inte 

är samma sak som att svika dem.(IP i undersökningen) 

12. Ett tips är att skriva dagbok/loggbok för att hålla ordning på vad som hänt, vad man 

tänkt och vad man har känt. (IP i undersökningen). 

13. Lär barnet tänka på sina föräldrars goda sidor och att han/hon nog ändå har fått det 

bästa av bägge två. Alla människor har möjligheten att i stor utsträckning välja vem 

man vill vara. (Egen erfarenhet). 

14. Försök undvika att vara överempatisk eller alltför känslosam. Det kan skrämma bort 

barnet. Förmodligen har barnet/tonåringen nog med känsloutspel från vuxna mot alla 

ytterligheter på hemmaplan. ”Psykoterapeuten eller analytikern >>håller<< den 

oroliga eller ångestfulla patienten genom att tillhandahålla en trygg ram för arbetet 

på samma sätt som modern håller barnet i den situation som avgränsas av det 

psykiska rum som modersfamnen bildar.”(Winnicott. 1963 i C. Crafoord 2001 sid. 

196) 

      5.3. Annat stöd 

Omgivningen bör uppmärksamma barn som går och tiger eller är utagerande extra mycket. 

Speciellt om de känner till att föräldrarna har relationsproblem under eller efter ett äktenskap 

(IP i undersökningen) Positiva sammanhang utanför hemmet är viktigare för dessa än för 

andra barn. Idrott, musik, scouterna eller andra gruppaktiviteter är frizoner där dessa kan 

hämta kraft och tänka på annat. (IP i undersökningen) 

Gruppverksamheter för barn till skilda föräldrar finns i vissa kommuner.”Mina föräldrar är 

skilda” (Andersson och Grane, 2006) Filmen ”Barn skall bli hela människor” (Monica 

Hedenbro, 2010) finns att rekvirera. 



22 
 

5.3. Slutdiskussion 

Hur kan man hjälpa föräldrar att sluta bråka och börja samarbeta? Förmodligen delvis genom 

att kunna förklara för dem hur de genom sin osämja skadar sina barn. Hur kan vi hitta vägar 

att nå främst de mindre barnen som behöver stöttning? Samhällssanktionerade stödinsatser 

som socialtjänst, BUP, skolpsykologer terapeuter m.fl. har svårigheter utifrån sina 

arbetsformer att nå de behövande? Är det mera realistiskt att tänka sig att stödinsatsen skall 

göras av andra pålitliga vuxna som redan finns i eller i närheten av barnens nätverk? 
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Frågeformulär                                                                                                                       Bilaga 1                                                                                                                                                                 

Namn:___________________________ 

Född:____________________________ 

Syskon:__________________________ 

Födelseår:________________________________________________________ 

Föräldrarnas födelseår: Mamma___________________Pappa______________ 

Föräldrarna: Gifta sedan_______________ 

Föräldrarna: Skilda sedan______________ 

1.   Hur såg ditt boende ut A) Boende hos den ena föräldern bara_____ 

                                         B) Boende hos den ena föräldern i huvudsak_______ Varannan helg hos den. 

                                               andre_______                                                                                                                

                                         C) Växelvis boende_______________________________________________ 

                                         D) Annan variant:________________________________________________ 

2.   Hur vill du beskriva dina föräldrars relation genom 

åren:______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3.   Om det var mycket konflikter. Hur kan det 

beskrivas:__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

4.   Hur hanterade du detta? Som barn, som tonåring, som 

vuxen?____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

5.   Vilket var jobbigast? På vilket 

sätt?______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

6.   Vem/Vilka fick du bäst stöd 

ifrån?______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 



 
 

7.   Vilket stöd saknade du? Vad för stöd hade du 

behövt?____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

8.   Vad hade varit skillnaden för dig, tror du, om dina föräldrar hade varit hyfsat sams och kunnat 

samarbeta?_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

9.   Vid vilka tillfällen blev dina föräldrars osämja som mest ett problem för 

dig?_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

10.   Vilka råd skulle du vilja ge till barn och tonåringar i motsvarande läge som du var 

i?_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

11.   Kunde dina föräldrar vara ett stöd eller vara behjälpliga på något sätt trots 

läget?_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

12.   Kan du se något positivt med det som du har 

upplevt?___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  


