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Adskillige  tidligere  undersøgelser  har  vist,  at  børn  kan  lide  ganske  længe  under  forældrenes 
skilsmisse, og at de kan udvikle forskellige psykologiske problemer i kølvandet på skilsmissen. Der 
er dog også undersøgelser, der tyder på, at disse negative virkninger på børnene efter forældrenes 
skilsmisse ofte går over efter nogle år. Nu viser to nye, amerikanske undersøgelser imidlertid, at de 
psykologiske virkninger på børnene af forældrenes skilsmisse ikke altid er så kortvarig - faktisk 
viser  begge undersøgelser  på hver sin  måde,  at  de,  der  oplever en skilsmisse  hos  forældrene i 
barndommen, kan være “mærkede” både på sjæl og krop langt ind i voksenalderen.

I England har Bryan Rodgers sammen med to medarbejdere undersøgt et repræsentativt udvalg af 
en hel fødselsårgang, dels da de pågældende var 23 år, og igen 10 år senere da de pågældende var 
33 år. Undersøgelsen omfattede over 10.000 personer, der bl.a. blev spurgt, om deres forældre var 
blevet skilt, og hvor gamle de selv var ved forældrenes eventuelle skilsmisse. Desuden blev alle de 
unge voksne bedt om at udfylde et omfattende spørgeskema, der formodes at give et godt, samlet 
mål for voksne menneskers psykiske trivsel og veltilpashed i tilværelsen som helhed.

For både mændenes og kvindernes vedkommende var der en klart lavere gennemsnitlig psykologisk 
trivsel  i  tilværelsen,  hvis  forældrene  var  blevet  skilt  i  barndommen  (  i  0-16-årsalderen).  Hvis 
forældrene  var  blevet  skilt,  efter  de  pågældende  var  16  år,  var  der  også  en  lidt  lavere  trivsel 
sammenlignet med de, hvis forældre ikke var blevet skilt, men her var forskellen ikke nær så stor, så 
det er altså klart værre, når forældrenes skilsmisse finder sted i barndommen end senere hen. 

Der blev også set på det psykologiske velbefindede hos dem, der i 0-16-årsalderen havde mistet den 
ene af forældrene som følge af et dødsfald.  Det viste sig, at  denne form for forældretab - pga. 
dødsfald - ikke gav nær så megen senvirkning i form af nedsat psykisk trivsel hos de voksne som 
hos de, der havde oplevet en skilsmisse. For kvindernes vedkommende var der stort set ingen nedsat 
trivsel  som følge  af  forældredødsfald  i  barndommen;  for  mændenes  vedkommende  var  der  en 
tendens til lidt mindre trivsel hos dem, der havde mistet en af forældrene som følge af et dødsfald, 
men denne nedgang i trivselen var ikke engang lige så stor som hos de mænd, der havde oplevet en 
skilsmisse hos forældrene, efter de var fyldt 16 år.

Alt i alt viser denne engelske undersøgelse altså, at en skilsmisse tilsyneladende går noget mere ud 
over den senere psykiske trivsel i  voksenalderen end dødsfald hos en af forældrene - især hvis 
skilsmissen finder sted, inden barnet er 16 år.

I USA har et forskerhold ledet af Joan Tucker og Howard Friedman studeret sammenhænge mellem 
skilsmisse i barndommen og over-levelsestid hos 1.200 personer, der var blevet fulgt, lige fra de var 
10 år i 1920, til de var 85 (eller døde) i 1995.

De personer, hvis forældre var blevet skilt, mens de var under 15 år, havde senere i livet en større 
hyppighed af dødsfald som følge af f.eks. hjertesygdom, kræft eller ulykker.

Denne sammenhæng var lige tydelig for mændenes og kvindernes vedkommende, men der var dog 
en interessant kønsforskel i forbindelsen mellem skilsmisse og sygdom. 



For  mændenes  vedkommende  var  der  tale  om  en  forbindelse,  der  gik  ud  på,  at  forældrenes 
skilsmisse i barndommen gav højere risiko for 1) at de fik mindre uddannelse og 2) at de senere 
selv blev skilt som voksne. 

Og det var netop i den gruppe af mænd, der  både havde oplevet en skilsmisse,  og som selv var 
blevet skilt,  og som kun havde fået ringe uddannelse, at man fandt langt den højeste forekomst af 
“tidlige dødsfald”.

For  kvindernes  vedkommende var  der  også en  forbindelse  mellem skilsmisse  hos  forældrene  i 
barndommen  og  større  risiko  for  egen  skilsmisse  i  voksenalderen,  men  der  var  ikke  nogen 
sammenhæng mellem skilsmisse  og  ringe  uddannelse.  Til  gengæld var  der  forbindelse  mellem 
skilsmisse og senere øget tilbøjelighed til cigaretrygning, og således var det især hos de kvinder, der 
både havde oplevet i barndommen, og som selv var blevet skilt som voksne, og som røg meget, der 
havde en uforholdsmæssig høj hyppighed af tidlige dødsfald.
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