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Sammanfattning 
 

 

Vårt huvudgripande syfte med vår uppsats är att belysa somaliska barns upplevelser i 

styvfamiljer, både nackdelar och fördelar. Samt deras personliga utveckling och relation till 

sina styvföräldrar och föräldrar. För att synliggöra dessa barns upplevelser har vi utgått utifrån 

två frågeställningar. Då den ena är hur familjeombildningen förändrat relationen till barnens 

biologiska föräldrar samt om man kan se mönster i styvbarns sätt att beskriva sitt liv i 

styvfamiljen. Insamling utav vårt empiriska material kom ifrån de intervjuer vi gjorde då detta 

är en kvalitativ studie. Våra respondenter bestod utav 8 barn mellan åldrarna  15-18 år. 

Respondenter beskriver de negativa och posstitiva aspekterna av att bo i styvfamiljer. I 

resultatet kom de fram de problematik som uppstår i styvfamiljer från barnens uppfattning. 

Majoriteten beskrev de svårigeheter de upplevde i början men hur det senare blev lite bättre 

medan andra tyckte att det fortfarande var svårt och enda utvägen var att t.e.x. flytta ut.  
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   1. Inledning 

 

"Nin haduu afar jiroo hooyadii waayo arag. Aabe kuma ogaadee, cidna kuma 

daryeeshee...EEDO UL BEEY KULA DHACDAA"  ((Shaafi, Vers ur somalisk låt ) 

 

Översättning: " När man är  fyra år gammal  och inte har en mamma ( istället har en 

styvmor) , som har en oansvarig far och ingen som brys sig om honom, slutar det oftast i att 

styvmamman klår honom. 

 

Styvfamiljer är som en företeelse inte ny men kanske mer omfattande än förut. För i tiden var 

det allt vanligare att bildade en styvfamilj då ena förälder dog, men idag så bildas styvfamiljer 

eftersom antalet skilsmässor ökar . I samhället är begreppet "styv" negativt laddat och den 

används sällan. (Visher &Visher,1982).  

Det har visats att styvbarn inte ofta kallar sina styvföräldrar för styvföräldrar och tvärtom. 

Varje år splittras 25000 barnfamiljer i Sverige och största är sannolikheten för barn till 

föräldrar som är födda utanför landets gränser. (Barnombudsmannen, 1998). 

  

Vi som skriver denna uppsats har en uppfattning om att även inom inflyttande familjer så som 

Somalier finns det ganska många som lever i denna familjeform.. Somaliska barn är en 

understuderad grupp som har en annorlunda familjestruktur som skiljer sig från den svenska 

familjestrukturen. Vi  har då av denna anledning valt att skriva om somaliska barn som lever i 

styvfamiljer. Det här inte alltid enkelt att ha en bra relation till styvföräldrarna men vår avsikt 

med denna uppsats är att se ”barnens upplevelser” då de växer upp i styvfamiljer.  

 

I Sverige upplever många ungdomar och barn att deras föräldrar gifter om sig och på sätt sker 

det nya familjeombildningar.) När en styvfamilj bildas så blir det stora förändringar i barnens 

liv, plötsligt ska de förhålla sig till flera föräldrar. För barnet kan det innebära att han eller hon 

blir en bro eller en länk mellan två nya familjer, två hushåll. Ofta fungerar relationen mellan 

föräldrarna och barnen bra, men i värsta fall kan det hända att barnen känner sig utanför och 

känner sig inte riktigt hemma i någon av familjerna eller hushållen. ( Sjöberg, 2000) 

 

http://by152w.bay152.mail.live.com/mail/RteFrame.html?v=15.4.0332.1110&pf=pf#_ftn4
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Om de lever tillsammans med en biologisk förälder och en styvförälder så har barnen även en 

till biologisk förälder som kanske i sin tur har en annan partner. Men det är inte lätt för barn i 

styvfamiljer att uttrycka sina känslor eftersom de har varit med om mycket. Vid skilsmässa 

förlorar de den ena förälder sedan gifter den kvarstående förälder om sig och då förlorar de 

den nära relationen som de hade med den föräldern också. Vi tycker att det är viktigt att 

barnen blir älskad av både sina biologiska föräldrar och sina styvföräldrar eftersom om de inte 

blir älskade så kan det få konsekvenser som kan följa de resten av livet.  

  

  

1.1 Syfte 

  

Syftet med studien är att se hur unga barn mellan åldrarna 14-18 som har somalisk bakgrund 

upplever deras personliga utveckling och relation till sina föräldrar och styvföräldrar, samt hur 

relationen inom familjen förändras när familjeombildningen sker, då den ena eller båda 

föräldern får nya partner. Utifrån tidigare forskning vill vi belysa hur styvbarn upplever sitt liv 

med sina nya styvfamiljer samt undersöka om vi kan finna gemensamma mönster upplevelser 

och bland dessa ungdomar.  

  

 1.2 Frågeställningar 

  

         Kan man se mönster i styvbarns sätt att beskriva sitt liv i styvfamilj?  

         Har familjeombildningen förändrat relationen till barnens biologiska föräldrar?  

  
1.3 Avgränsningar 
  

Vi har valt att avgränsa uppsatsen till endast somaliska ungdomar som bor i Stockholm. 

Eftersom ämnet är så brett så har vi valt att koncentrera oss på en folkgrupp särskilt somalier. 

Motivet är att somaliska barn är en tidigare understuderad grupp med specifik familjedynamik 

och är därmed en intressant grupp att forska kring.  
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2. Tidigare Forskning och teoretisk analysverktyg  

 

2.1 Tidigare studier kring ämnet styvfamiljer  

 

 

Det har gjort antal tidigare studier kring ämnet "ombildade familjer" som även kan benämnas 

som moderna familj. En väldigt givande och intressant studie som vi använts oss av är "Att 

leva i en ombildad familj- En studie om individers upplevelser och erfarenheter av det 

moderna familjelivet” belyses det utav författarna Maud Andersson och Sara Brännmark 

individers erfarenheter av att leva i moderna familjer. Författarna framhäver även de negativa 

och positiva aspekterna av hur det är att leva i en modern familj. De gjorde en kvalitativ 

studie där de intervjuade sina respondenter. Resultatet de kom fram till är betydande för vår 

egen studie men även deras teoretiska verktyg. De kom fram till de negativa och positiva 

aspekterna utav att leva i en ombildad familj.  Vi har använt liknande tillvägagångssätt 

skillnaden är att de fokuserade sig på föräldrar då deras respondenter var styvföräldrarna i 

ombildade familjer medan i vår studie är vår fokus grupp på barn/ungdomar och hur de 

upplever livet i ombildade familjer. Jämförande med deras studie kan vi se från både 

styvföräldrarnas synsätt men även barnens synsätt då vi i vår uppsats intervjuar endast barnen 

i styvfamiljer och inte föräldrarna . En induktiv tillvägagångssätt användes i denna studie, då 

författarna Andersson och Brännmark ansåg denna analysmetod var mer relevant än en 

deduktiv ansats. Gällande teorier refererar de tillbaka till Giddens teorier om rena relationer. 

Med rena relationer menas dessa relationer endast ingåtts för den egnas skull och kan endast 

vara stabilt så länge både parterna känner sig tillfredställda. Giddens menar även att 

ombildade familjer inte ska ses med negativ syn i det moderna samhälle som existerar idag 

utan se det som en positiv utveckling mot tillfredsällande och positiva förhållanden. ( Giddens 

, 1995)  

 

 



 8 

 

 

 

Lii Stening har i sin avhandling fördjupat sig i sin studie om barn i styvfamiljer om just 

barnen och hur de upplever att leva i ombildad familj. (Stening, 1999). Syftet med denna 

studie var främst att med hjälp av barnens egna historier och upplevelser göra en studie där 

hon letar efter gemensamma mönster och upplevelser hos barnen.  De begrepp hon belyser var 

relevanta till vår studie. Ett begrepp som framhävdes i studiens analysdel var hur barnen 

ständigt refererade till sina "riktiga föräldrar" . Det är ett gemensamt mönster vi upptäckte när 

vi gjorde våra intervjuer att barnen inte såg sina styvföräldrar som sina "riktiga föräldrar". Att 

familjerelationer ändras när familjeombildningen förändras är rätt så självklart. När barn är 

inblandade blir en svårare situation, speciellt då barn från både den biologiske föräldern och 

styvföräldern inte kan komma överens konstaterade Stening . 

 

 

 

 

Det har gjorts omfattande studier i U.S.A. om barn som lever i styvfamiljer där det 

framkommer den problematik ombildade familjer ställs inför som kärnfamiljer oftast inte 

upplever.  Sociologer menar att sociala institutioner formar människors beteende i viktiga 

aspekter . Gerth och Mills belyser att " Institutions are organizations of social roles wich 

imprint their stamps upon the individual , modifying his external conduct as well as his inner 

life" Cherlin (1978), 

 

 

 Artikeln "Remarriage as an incomplete instution"  skriven av Andrew Cherlin (1978), 

beskrivs det  olika studier som gjorts kring ämnet styvfamiljer. I artikeln beskrivs de 

svårigheter en styvfamilj kan uppleva. De negativa och de positiva aspekterna med 

styvfamiljer belyses utav olika sociologer. Det framkommer teorier från olika Amerikanska 

sociologer som behandlar just detta ämne. I denna artikel beskrivs en styvfamilj som en 

”incomplete instution” alltså en ofullständig instutition som inte kan ”hel” då det inte är en 

kärnfamilj. Styvfamiljen bemöter svårigheter men även möjligheter som inte kärnfamiljer 

genomgår. Det utvecklas nya relationer och med detta förekommer nya hinder och det är detta 

som forskats kring i denna artikel. Den problematiska situation som barn i styvfamiljer ställs 
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inför är främst den svartsjuka som förekommer mellan styvsyskon men även styvföräldern 

och barnen. Vidare belyser författarna i artikeln hur familjedynamiken kan se ut i en ombildad 

familj. Denna artikel  har mycket kopplingar till vår egen studie, därmed var denna studie 

lämplig till vår egen studie. Dessa studier som är gjorde i USA kan inte generaliseras till den 

Svenska befolkningen men den är relevant då man vill förstå den problematik men även de 

möjligheter som en styvfamilj upplever 

 

I artikeln Reinvestigating Remarriage: Another decade of progress, (Marilyn Coleman m.fl., 

2000) är en artikel om styvfamiljer. I USA utgörs styvfamiljerna en stor del av familjerna, det 

gäller även övriga familjer i västvärden. Men det är inte så att alla som skiljer sig skaffar en 

ny familj. Här kan det finnas en del problem att diskutera hur barnen upplever, det kan t.ex. 

hända att en förälder blir ensam och kanske har sämre ekonomi och det kan i sin tur förändra 

barnens inställning beroende på den ekonomiska situation och det kan bli svåra känslor av 

dåligt samvete. Det kan vara så att barnet heller vill tillbringa mer tid hos den föräldern som 

kan ge dem mera. Författarna skriver att det är större chans att en skild pappa gifter om sig 

även om han är äldre än mamman. Medan däremot mamman relativt ofta blir ogifta.  

I ganska många styvfamiljer skaffar föräldrarna sig nya barn det kan innebära att det kan bli 

stora ålderskillnader mellan barnen. Det är rätt vanligt att det nya äktenskapet kommer relativt 

fort enligt Wilson & Clarke (2000). En del gifter sig mindre än fyra år efter att det skilde sig. 

30 % gifter sig inom ett år. På senare år har det visat sig i USA att allt fler väljer att bo 

tillsammans istället för att gifta sig.  

Denna artikel är relevant för vår egen studie eftersom vi har upptäckt genom våra 

respondenter att det är stora ålderskillnader mellan deras egna styvsyskonen och hel eller 

halvsyskon. Inom den somaliska gruppen gifter föräldrar sig relativt fort efter skilsmässa och 

det är oftast pappor .  
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2.2 Teoretisk analysverktyg 

 

Bohannan Paul (1970) förklara hur språket kan ha en negativ innebörd gällande styvfamiljer. 

Ett exempel är ordet ”Stepparent” (styvförälder) Bohannan förklarar vilket innebörd detta ord 

brukade ha för i tiden. Att "stepparent"  ursprungligen brukade betyda en person som ersätter 

en död förälder, alltså betydde det inte en person  var som en extra förälder. (Bernand, 1956: 

Smith, 1953) förklara även vidare att det inte finns lämpliga namn för styvföräldrar.  Dessa 

sociologer menar då att detta medför en negativ klang på ordet styvförälder. Det finns ett 

exempel som tas upp i artikeln gällande att det inte finns lämpliga namn på styvföräldrarna. 

Exemplet som även är en verklighets händelse är då en pojke kallar sin styvpappa för ”pappa” 

och då blev två utav pappans biologiska barn väldigt upprörda utav detta. Anledningen till 

detta vara att de kände att deras pappa blir fråntagen från dem, att det andra barnet försöker ta 

sig in på deras territorium ”To them sharing the term ”dad” represented a threat to their 

claim on their fathers attention and affection” (Cherlin ,1978, s 643 )  

 

 

En styvförälder tillför ekonomisk tillskott och detta har en positiv effekt rent ekonomiskt. Den 

ekonomiska situationen kan vara ett svar i sig, då personer som invandrat, speciellt från 

flyktingländer så som Somalia har det svårt på den svenska arbetsmarknaden.   Detta leder till 

ekonomiska svårigheter då du är ensamstående förälder. I boken invandrare på 

arbetsmarknaden belyser författarna Ekberg och Gustafsson att  personer från de nya 

flyktingsländerna  klarar sig betydligt sämre på den svenska arbetsmarknad. ( Ekberg, 

Gustafsson , 1995 )  Vidare beskrivs den svåra integrationen i arbetslivet som invandrare från 

flyktingsländer upplever i Sverige 

 

 

 

 

Kärnfamiljen är i dagens samhälle är idealet för hur en "riktig familj" ser ut. Begreppet "styv" 

har en negativ laddning och Edwards belyser i boken "Creating stability for children in 

stepfamilies" ( Edward, 2002, s 154-167)  menar att "styv" kan anses som t.ex. låtsas eller 
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"plast". I sagor har man alltid hört talas om den "elaka styvmamman" och det menar Bjerkesjö  

styvmamma alltid ska jämföras med den biologiske mamman med tanke på man har ingen 

förebild på hur en bra styvmamma ska vara. Utan man har den dåliga bilden av den elaka 

styvmamman och på andra sidan sin biologiska mamma. (Bjerkesjö ,2005).  För att motarbete 

detta måste man först börja med styvföräldrarna fortsätter Bjerkestjö när de känner sig 

betydelsefulla och märkta kan man börja arbeta mot en gynnsammare inriktning. Hon belyser 

även att barnen måste känna sig älskade då de lever i styvfamiljer annars kan det medföra 

svårigheter för barnets personliga utveckling.  

 

 

 

 

 

2.3 Bakgrund  

 

Vad är en styvfamilj? 

 

I början av 1800-talet började man tala om begreppet styvfamilj. Styvfamilj innebär ”en familj 

där det finns barn från tidigare äktenskap eller förhållanden och där såldes minst en av 

föräldrarna är styvförälder (och minst ett av barnen styvbarn)” (Visher & Visher 1982 s. 9).  

I början av 1900-talet bildades styvfamiljer bland annat p.g.a. av att någon av föräldrarna hade 

dött medan idag gifter man om sig på grund av att de biologiska föräldrarnas skilsmässa.  

Med åren förändras familjemönstret i vårt samhälle, kärnfamilj ansågs vara den traditionella 

familjen men man kan även räkna in styvfamilj som den traditionella familjen. En familj 

består inte endast av en pappa, en mor och barn. Istället kan en familj bestå av mor/styvmor, 

far/styvfar och barn/styvsyskon. Under årens lopp har man fördelat familjemönster och de tre 

vanligaste är kärnfamiljer, familjer med ensamföräldrar och styvfamiljer.  

 

Kärnfamilj består ofta av en mor en far och deras barn ”Kärnfamilj har blivit standardfamiljen 

i vårt samhälle”. (Visher Visher 1982 , s 34 )Medan i en styvfamilj kan bestå av en styvmor 

utan egna barn och en far och hans barn eller tvärtom. För individerna i en styvfamilj kan 

dessa bestämda strukturella karaktärsdrag skapa komplicerade känslor som är svåra att förstå 

och acceptera. Styvföräldrarna försöker bli som riktiga kärnfamiljer men de har mycket press 
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på sig, från samhället och barnen. Styvfamiljer stöter på olika svårigheter och förändringar i 

familjesystemet, men genom mycket tålamod, samarbete och mångsidighet kan de klara av 

dessa problem. (Bäck-Wiklund, m.fl.2003). 

 

De biologiska föräldrarna betyder mycket för barnen även efter skilsmässa. Men ett annat 

problem är att par som separerat har svårare att samarbeta då någon av dem har hittat en ny 

partner. I samhället finns det inte många normer som beskriver hur relationen mellan 

styvföräldrar och barn bör vara. (Giddens 2003) Men precis som alla andra föräldrar krävs det 

att visa respekt för styvföräldrar.  

 

 

Barn i styvfamiljer 

 

I kärnfamiljer så älskar alla barn sina föräldrar mer eller mindre, barn kämpar, vill alltid ha 

uppmärksamhet från föräldrarna och konkurrerar med sina syskon.  

Barn kan ta illa upp då de blir sårade och det är lätt att de drar sig undan.  

I styvfamiljer kan det också vara så här men eftersom den ena biologiska föräldern inte finns 

med i bilden så kan det innebära att barnens hat kan bli förstorad då det uppstår problem 

förklarar författarna Visher och Visher.  

Om föräldrarna gifter om sig kan det innebära för barnen en förlust på en nära relation till en 

utav föräldrarna.  Men ett omgifte betyder för de vuxna en ny viktig vuxenrelation. (Visher 

Visher, 1982) . När man har undersökt närmare vid skilsmässa och övergång till ett nytt 

äktenskap, så har man upptäckt att barnen upplever sorg och förlust. En undersökning på 41 

styvbarn med störningar har gjorts i USA och man har lagt märke till att 50% av fallen 

började symtomen till då föräldrarna gifte om sig. Ungefär 10% skede när föräldrarna skilde 

sig eller föräldrarnas död. (White, 1943). Denna undersökning gjordes under 1940 talet och 

kan därmed skett ändringar fram tills idag.  

 

När en förälder gifter om sig eller hittar en ny partner inom en kort tid efter skilsmässa eller 

dödsfall, är det förmodligen så att barnen  inte hunnit sörja färdigt. (Visher Visher, 1982) 

Detta kan leda till att barnen inte vill släppa in nya människor i sitt liv. De kan känna att den 

kvarstående förälder har svikit den andra föräldern. Om föräldern gifter om sig efter det gått 

långt tid mellan skilsmässan eller dödsfallet så kan den unika relationen mellan den 
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ensamföräldern och barn förstöras. Den nya partner tar förälderns uppmärksamhet och 

återigen känner barn ännu en förlust. ”Många barn anser inte att de vunnit en ny förälder 

utan snarare att de förlorat den enda de hade kvar” (Visher och visher. 1982, s 181). 

 

 

 

 

 

 

 

Länkande familjesystem  

 

I två avseende kan styvfamilj och länkat familjesystem skilja sig.  

Styvfamiljer består av medlemmar som bor tillsammans i ett hushåll däremot betonar 

begreppet länkande familjesystemet barnets tillhörighet i de två olika hushållen som de 

biologiska föräldrarna hör hemma till. ”Det länkande familjesystemet innefattar ett mamma-

hushåll och ett pappa-hushåll”. ( Sjöber,2000, s 19).  

En annan skillnad mellan begreppen styvfamilj och länkande familjesystem är, att i en 

styvfamilj finns det klara hushållsgränser. Begreppet länkande familjesystem har istället 

hushållsgränser som är öppna och hushållen ligger länkat till varandra.  

I en länkat familjesystem kallas barnen för länkbarn och dessa barn har en positionen 

eftersom de blir den enda familjemedlem som tillhör hela systemet. Begreppen läkebarn och 

familjesystem har hämtats från Doris S Jacobsen (1987). Enligt Jacobsen är det barnet som 

har stort inflytande på människorna som finns i båda hushållen och det är genom den som 

kommunikationer förs. 

 

 

 

Olika problem i styvfamiljer 

 

De flesta styvfamiljer försöker att återskapa kärnfamiljen eftersom de tror att denna  
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modell är den bästa för barnet (Edwards 2002:156). Detta innebär att de vuxna i styvfamiljen 

lägger mycket fokus på detta och glömmer bort att spendera tid tillsammans. Styvföräldrar 

stöter på olika svårigheter då de bildar en familj men de lägger mycket tid på att passa in i 

familjen. Så långsamt som möjligt ska de försöka bygga en relation med varandra i en 

styvfamiljen. Det är vanligt att barnen önskar att den nya föräldern inte fanns med i familj och  

som styvförälder  känner de sig besvikna då barnet inte vill passa in i den nya familjen. 

Sjöberg beskriver i sin forskning om styvfamiljer vilka problem en ombildad styvfamilj stöter 

på , vidare klargörs att styvpappor finns i större utsträckning än styvmammor. Hennes 

forskning är relevant för det beskrivs endast inte problem och hinder med styvfamiljer utan 

förslag på hur man kan överkomma dessa hinder. Hur styvföräldrar ska ta sig an barnen för att 

påbörja en hälsosam relation. Då majoriteten i styvfamiljer genomgått en separations faser är 

det viktigt med att de nya relationer börjar på ett bra sätt. (Sjöberg, 1991) 
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3. Metod  

 

 

3.1 Tillvägagångssätt och urval  

 

Mycket som tog upp vår tid var att få tag på respondenter till våra intervjuer. Ett problem vi hade var att 

faktiskt få tag på dessa barn, vi ville undvika att intervjua kompisar eller folk som vi hade nära relation 

med för då skulle vi blanda in egna känslor och det skulle i sin tur påverka resultatet.  

Det vi gjorde då var att bege oss till somaliska lokaler som låg i Tensta där det fanns läxhjälp för 

somaliska barn mellan åldrarna 15- 18 och detta passade oss perfekt, vi gick även till ideella 

organisationer så som "café respekt" i Rinkeby där det fanns lite äldre barn runt åldrarna 17-20. Det vi 

gjorde då var att prata med dem ansvarige om vårt syfte och varför vi hade kommit dit. Vi frågade även 

om han ge oss lite tips till hur vi skulle gå till väga, för att ställa sig framför barn i just de åldrarna och 

förklara att vi ville intervjua barn som har ändrade familjeombildningar är ingen bra angreppsätt. Eftersom 

att ingen av barnen skulle ställa upp en intervju eftersom vi redan hade gjort det misstaget i den första 

läxhjälpen vi gick till. Vi fick göra ett nytt försök då vi vände oss till lärarna eller de ansvariga eftersom 

de hade en koll på vilka barn vi ville ha till vår intervju .  

 

Vi hade ett urval på 10 barn mellan åldrarna 15-18 i början men fick med tidsbrist istället nöja oss med 8 

respondenter vi fick tag på fyra tjejer och fyra killar med somalisk bakgrund . Eftersom vi kände att vi 

skulle få bättre kontakt med barn ville vi fokusera oss endast på barn och inte föräldrarna men det 

handlade även om begränsning. Det skulle bli en för stor och utspridd studie och med detta i åtanke 

begränsade vi oss endast till barn.  
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I uppsatsen ville endast ha barn med somalisk bakgrund till vår studie, detta var främst för att det är 

intressant grupp att studera men samt att det i Sverige gjorts väldigt få studier om ens några om just denna 

grupp, detta är en av anledningarna till att vi gör denna studie som endast fokuserar s ig på somaliska 

ungdomar. Personligen är både vi som skriver denna uppsats från Somalia och under intervjuerna så vi att 

de barn vi intervjuade kände tillit till oss och på så sätt öppnade de upp sig mer samt att de var väldigt 

frispråkiga vilket ledde till väldigt intressanta intervjuer. Tydligt märktes det att tjejer var mycket mer 

frispråkiga än killarna det kan förklaras av att tjejerna kanske kände sig mer bekväma med oss än vad 

killarna var. Även om vår studie blir begränsad med endast 8 respondenter så har vi valt att intervju både 

tjejer och killar för att kunna se om det finns mönster som utmärka i de olika könen.  

 

 

3.2 Utförande av intervjuer  

 

Intervju var formulerad på så sätt att vi först gjorde bakgrunds frågor som byggdes upp med 

de andra frågorna. Det gjordes olika teman i våra intervjufrågor och det gjordes även extra 

frågor ifall det skulle behövas. Detta ledde till en mer strukturerad intervju och mindre 

krävande. Vi höll intervjuerna hemma hos oss för barnen som vi ville intervjua ville inte hålla 

det hemma hos dem,. då kan de tala konfidentiellt utan att behöva tänka på att föräldrar, 

styvföräldrar eller syskon hör vilket annars skulle kunna tänkas påverka deras svar. Vid en 

intervju utanför hemmet får ni antagligen ärligare svar än om den gjort 

hemma. Vi använde oss utav bandspelare samt att vi antecknade i våra intervjuer och 

klargjorde för våra respondenter att de var anonyma. Anledning till att vi använde bandspelare 

var för att de skulle kunna tala ut utan att vi behövde avbryta de för att antecknade det som 

sades, det var verkligen en fördel och vi antecknade de som var centrala i varje intervju. Vi 

antecknade även de gester som våra respondenter gjorde, då kunde vi uppmärksamma när de 

blev lite obekvämt eller känsligt med frågorna så kunde vi styra intervjun så det blev mer 

lättsamt. Vidare antecknande vi allt som vi spelade in för att sedan kunna koda det mönster 

som vi utmärkte. Kvale förklara vikten utav att göra en bra intervju som möjligt ”En intervju 

vars syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de 

beskrivande fenomenens mening”. ( Kvale, Stenar 1997). Med detta i åtanke försökte vi göra 

en så pass bra och icke stressfull intervju som möjligt.  
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3.3  Validitet och Reliabilitet och Generaliserbarhet  

 

Esiassion (2007) belyser aspekterna för att ha en hög validitet i sin studie och han förklarar 

detta hur man ska gå tillväga för det. Esiasson menar att validitet innebär att det finns 

överensstämmelse mellan den teoretiska definitionen och den operationella indikatorn. Vi 

måste undersöka det vi påstår att vi ska undersöka samt att det ska vara frånvaro utav 

systematiska fel ”(Esaiasson P, m.fl. 2007,).  Reliabilitet innebär att man vi en upprepad 

mätning får samma resultat utav ett objekt enligt författarna Starrin och Svensson (Starrin, B., 

& Svensson 1997) . Ju högre validitet och reliabilitet man har när man gör en studie desto mer 

trovärdig blir den. Vi har strukturerat våra fråga för att mäta det vi säger att vi ska mäta , 

intervjuade var inte strukturerade på ett visst sätt utan ,det var frispråkigt och fördelen var att 

lämpliga följdfrågor ställdes.   

 

 

Studien kan inte generaliseras till någon större omfattning då vårt urval är för litet för att 

generalisera. Det finns kriterier som måste följas för att generalisera till samtliga styvfamiljer, 

för att möjligheten att intervjua alla barn i styvfamiljer i hela Sverige praktiskt inte är möjligt i 

denna studie. Holme och Solvang förklara att målet inom kvalitativa studier är att öka 

kunskapsvärdet för att skapa underlag för djupare förståelse inom intresseområden då det blir 

mindre viktigt med statistiska generaliseringar. (Holme& Solvang , 1997). Vårt syfte är inte 

att generalisera till samtliga styvfamiljer eller ens samtliga styvfamiljer av somalisk ursprung 

utan snarare att genom intervjuer belysa processer i svensk-somaliska styvfamiljer. 
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3.4 Etik  

 

När man gör en kvalitativ studie där intervjuer med respondenter ingår är det viktig att man följer etik 

kraven. Vi förhåll oss till de krav som ställdes och följde en mall där det klar framkom de fyra 

huvudreglerna gällande etik.  

 

 Informationskravet - "Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den   

aktuella forskningsuppgiftens syfte." Det vi gjorde var att vi informerade klart och 

tydligt själva studien samt dens syfte till alla våra respondenter innan intervjuerna 

gjordes. Samt att vi informerade deras föräldrar om studien, då det är barn som vi 

intervjuade så är det viktigt med deras vårdnadshavares samtycke.  

 

 

 Samtyckeskravet - Deltagaren i en undersökning har rätt att själva bestämma över 

sin medverkan. Våra respondenter valde personligen själva att de skulle vara med på 

studien, det var inte påtvingat. Vi såg till att uppmärksamma deras åsikter och att de 

när som helst kunde tacka nej till intervjun.  

 

 

• Konfidentialitetskravet - Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall 

ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant 

sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Frågan om konfidentialitet har ett nära 

samband med frågan om offentlighet och sekretess. Vi informerade om att de var 

anonyma men även att all information som sades och all personuppgifter skulle 

försvaras, ingen annan skulle ta del utav dem.  

 

• Nyttjandekravet - Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål . All empiriskt material vi samlar in skall endast användas till vår 

studie. 1 

 

                                                                 
1
 http://www.vr.se/  
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3.5 Analys av empirisk data 

 

Vi kodade vårt empiriska material, då vi först gjorde en tematisk analys. Tematisk analys är 

den process man gör när ska göra en tematisk kodning, alltså att man tematiserar först sitt 

material Boyatzis förklara hur tematisk analys kan användas ”Thematic analysis is a process 

to be used with qualititive information”. (Boyatzis, 1998, s 4). Intervjuerna som vi spelade in 

på bandspelaren skrev vi ner för hand efter detta tematiserade vi det i olika sektioner t.ex. kön 

ålder m.m. Efter detta sökte vi efter gemensamma mönster och utifrån de olika mönster vi 

upptäckte kodade vi vårt material. Vi delade upp mellan tjejer och killar mellan oss, då den 

ena sökte mönster hos tjejerna och den andra hos killarna. Vidare jämförde vi med varandra 

då kunde vi upptäcka de gemensamma mönster i överlag men även det som var utmärkande.  

Ett ex på ett gemensamt mönster vi upptäckte hos alla våra respondenter var den dåliga bild 

de hade av vad en styvmamma är . Denna process underlättade till en stor del och vårt 

empiriska material var organiserat. Vi antecknade även olika gester våra respondenter gjorde 

under intervjuerna och på så sätt kunde vi uppmärksamma när det blev obekvämt eller för 

känsligt. Det visade sig att tjejerna var mer känsligare än killarna , då vissa av tjejerna började 

gråta då de berättade om deras upplevelser medan killarna kunde skratta bort det.  
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4. Resultat  
 

Under denna avsnitt redovisar vi resultatet utifrån våra intervjuer vi kommer utgå från olika 

teman som vi kodad fram genom vårt empiriska material. Nedan kommer vi presentera de 

olika teman med en kort beskrivning. Samt förekommer en beskrivning utav våra 

respondenter  

 

4.1 Kort beskrivning utav respondenterna  

 

Genom våra intervjuer med fyra informanter har vi samlat in vårt empiriska material .Våra 

respondenter består utav åtta barn varav fyra tjejer och fyra killar  mellan åldrarna 15-18 och 

de alla har somaliskt ursprung. Nedan följer en liten presentation om dessa barn. Alla 

respondenter har därmed fiktiva namn för att värna om konfidentialitetskravet.  

 
 

 

Filip är idag 15 år och bor med sin biologiska mamma , sin styvpappa samt 3 helsyskon och 

två halvsyskon. Hans mamma  och pappa skilde sig när Filip var nio år och hans mamma gifte 

om sig då han fyllde tio år. Hans styvpappa har inte barn från tidigare förhållanden , hans 

biologiska pappa har ännu inte gift om sig. Filip bor växelvis med sin biologiska pappa, under 

vissa perioder. Han är tacksam att han har kontakt med både sina biologiska föräldrar och har 

inte så mycket emot att han bor med sin styvpappa och mamma.  

 

Selma är idag 16 år bor med sin biologiska mamma, styvpappa och 2 halvsyskon. Hon har 

ingen kontakt med sin pappa och hennes föräldrar skilde sig då hon var 2 år. Hennes mamma 

gifte om sig när hon var 10år. I början var det svårt för henne att acceptera mammas nya 

partner, han tog för mycket plats. Hon kände sig bort glömd och ville inte släppa in honom i 

hennes liv. Efter svåra situationer kom halvsyskonen och idag så känner hon att hon måste 

respektera hennes styvpappa eftersom han är far till hennes syskon. Men i själva verket ogillar 

hon honom. 
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Daniel är 18 år hans mamma dog när han var tio år , han bor med sin styvmamma och sin 

pappa samt en helbror och 4 halvsyskon. Daniels pappa gifte om sig två år efter mammans 

död , då han var 12 år. Hans styvmamma har två barn från tidigare förhållande.  

 

 

 
Emma är idag 18 år och bor med sin biologiska mamma, sin styvpappa, 4 helsyskon och en 

halv bror. Hennes biologiska föräldrar skilde sig då hon var 15 år och hennes pappa har flyttat 

tillbaka till Somalia. Emma mamma gifte om dig då hon var 16år. Som familj trivs den bra 

ihop men i början var Emma emot att hennes mamma skulle gifta om sig. Hon kände att det 

var för tidigt och att om en ny person skulle komma in i hennes mammas liv då skulle hon och 

hennes syskon bli ensamma och bort glömda.  

 

Sven är idag 17 år och bor med sin styvpappa och biologiska mamma samt fyra halvsyskon 

och 2 helsyskon . Hans föräldrar skilde sig då han var 11 år. Hans pappa flyttade till Amerika 

och gifte om sig ett år efter skilsmässan och hans mamma gifte om sig två år efter skilsmässan 

då Sven var 13år. Han har endast telefonkontakt med pappan , minst två gånger i månaden.  

 

Sara är idag 16 år bor en period och hennes biologiska mamma/styvpappa och en period hos 

hennes biologiska pappa/styvmor. Hennes föräldrar skilde sig då hon var 9 år och båda gifte 

om sig efter några år. Hon har inga helsyskon men halv syskon från båda hållen. Hon önskar 

ibland att hennes biologiska föräldrar var gifta eftersom hon inte gillar alls hennes 

styvföräldrar. Det är jobbigt för henne att bo i två hushåll där det finns olika regler. Hennes 

syskon är mycket yngre än henne och hon gillar inte att de tar hennes föräldrars 

uppmärksamhet. Så denna flicka känner sig jämt utanför.  

 

Otto är 18 år och han bor med sin pappa och hans styvmamma samt två helsyskon och tre 

halvsyskon. Ottos föräldrar skilde sig när han var sju år och hans pappa gifte om sig efter tre 

år när han var tio år. Hans mamma har han ingen kontakt med och vet därmed inte om hon har 

gift om sig.  
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Pia är idag 15 år bor med sin biologiska far, styvmamma och 6 halv syskon. Hennes mamma 

bor i en annan del av Sverige och är också omgift och har egna barn. Hon träffar sällan sin 

mor och hennes biologiska föräldrar skilde sig då hon var 5 år. Sen dess har hon alltid bott 

med sin far och han gifte om sig då hon var 7år. Hon gillar sin styvmamma och hennes 

halvsyskon. 

 

 
 

 

4.2 Barnens upplevelser med att bo med styvfamiljer 

 

Alla respondenter som vi intervjuade berättade deras upplevelser med att bo med sina 

styvfamiljer. Barnen berättade utförligt om den personliga relation med deras styvförälder 

som de bodde med. Majoriteten av våra respondenter trivdes inte så bra med sina 

boendeförhållanden. Vissa barn såg inte sina styvförälder som någon förälder alls. De kände 

att de var utsatta, orättvist behandlade och det ledde att de inte kände sig som en del utav 

familjen. Men det fanns även de som accepterade sin styvföräldrar så småningom och de hade 

inga större problem med dem. 

 

- Jag är inte alls glad över att bo med min styvmamma och pappa, så skönt att jag fyllt 18 år 

nu , ska leta efter eget så fort som möjligt, Hon är verkligen den "elaka styvmamman" man 

hört talas om i sagor. (Daniel 18år) 

 

Flertalet utav barnen berättade att styvföräldrarna inte så ofta var tillgängliga då de behövde 

hjälp med vardagliga saker så som läxor men även när de behövde stöd och uppmuntran. Av 

denna anledning blev relationen mellan barnet och styvföräldern riktigt dålig. Å andra sidan 

fanns det två utav barnen som skilde sig från mängden och berättade att de personligen inte 

ville släppa in styvföräldern i deras liv. Den ena kände att han inte var redo att få en ny 

förälder eftersom det inte hade gått så långt tid mellan då hans föräldrar skildes.   

 

-         "Det känns som att jag förlorat min mamma , en förlust jag aldrig fått tid att sörja över, 

och helt plötslig ville jag inte släppa in en ny kvinna som skulle spela min mamma i mitt liv” 

(Otto 18år)  
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Den andra barnet berättar att hon inte ville släppa in sin styvförälder för att hon hade byggt en 

sådan nära relation med sin biologisk förälder och var inte redo att förlora denna värdefulla 

relation till en annan person.  

Ett utmärkande mönster som alla våra respondenter var eniga om var att de kände att 

styvföräldrarna tog bättre hand om sina biologiska barn än dem samt kände de att dem blev 

mer utskällda än de biologiska barnen. Samtidigt tyckte de att halvsyskonen hade tur eftersom 

de hade sina biologiska föräldrar plats då de behövde dem.  

Två utav respondenterna bodde växelvis hos sina biologiska föräldrar och sina styvföräldrar. 

Filip och Sara var båda länkbarn,  Filip tyckte att det var en lättnade att hans bilogiska 

föräldrar hade vårdnad över honom. Han kände sig älskad av sina biologiska föräldrar och 

gillad även sina styvföräldrar. Sara tyckte att det var jobbigt att bo på två olika ställen, hon 

kände att hon fick komma till två hushåll som hade olika regler som hon var tvungen att 

anpassa sig efter. Pia brukar uppleva att hennes biologiska mamma ibland sade dåliga saker 

om hennes bilogiska pappa och det mådde Pia dåligt av eftersom, hon kände att hennes pappa 

var en del av henne. Anledningen till att hon inte berättade vidare till sin pappa var för att hon 

ville inte försämra situationen mellan hennes föräldrar.  

 

 

Majoriteten av barnen upplevde svåra situationer då de bodde hos sina styvfamiljer. Det 

kunde känna att det blev orättvist behandlande av sina styvföräldrarna och de var lite 

avundsjuka på sina halvsyskon eftersom dem hade två biologiska föräldrar som alltid var där 

för dem. Vissa barn erkände att de försvåra situationen för sina styvföräldrar då de inte 

släppte in de i deras liv. 

Barn som bodde växelvis hos sina föräldrar kunde lyfta fram både fördelar och nackdelar med 

att vara länkbarn. Barnen verkade känna sig utanför då de inte fick mycket uppmärksam av 

styvföräldrarna och istället för att prata om det valde de att vara tillbakadragna.  

 

Många barn anser inte att de har vunnit en ny förälder då deras biologiska föräldrar gifte om 

sig, istället känner de att de förlorat sina riktiga föräldrar ( Visher och Visher 1982). Eftersom 

föräldrarna skilsmässan skapar mycket funderingar och tankar hos barnen så är det inte lätt för 

de acceptera en främmande person. De vuxna i styvfamiljer försöker efterlikna kärnfamiljer 

och glömmer istället att spendera tid tillsammans som familj. (Visher & Visher 1982, 

Bjerkesjö 2005). Det allra viktigaste för en familj är att relationen mellan den vuxna paret ska 

vara bra (  (Bjerkesjö 2005,) 
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För att en styvfamilj ska också fungera så behöver barn, styvföräldrar samspela och tillbringa 

tid tillsammans. Man ska inte sträva efter att bli den perfekta familjen istället ta vara på den 

tiden som man har tillsammans. "Familjens medlemmar deltar i ett samspel, där alla 

påverkar varandra......tillsammans förhandlar föräldrar och barn fram lösningar, som ger 

enkla vardagsrutiner för försörjning, omsorg och samliv"  (Björnberg  & Bäck-Wiklund 1987, 

Bäck-Wiklund & Lindfors 1990).  

 

 

 

 

 

4.3 Barnens förväntningar på styvföräldrarna  

 

Några av våra respondenter utom tre berättade att de hade vissa förväntningar på sina 

styvföräldrar. De förväntade sig att styvföräldrarna skulle vara nästa som de biologiska 

föräldrarna. Först när de träffade styvföräldrarna var  de "världens snällaste" människor men 

så fort deras föräldrar gifte sig med dem kom riktiga sanningen.  

 De tre som inte hade stora förväntningar var de som inte ville släppa in styvföräldrarna i 

deras liv.  Otto berättade att han kände att han hade förlorat sin riktiga mamma och hans 

pappa var den enda personen i världen som han såg upp till.  

" när min styvmamma kom så tog hon ifrån mig det enda som jag hade kvar i mitt liv, hon 

påminde mycket om min mamma till utseende och det  blev ännu svårare att ens titta på 

henne. förlusten av min riktiga mamma kom i minna tankar konstant. (Otto 18år). 

 

Alla våra respondenter tyckte att en styvmamma eller styvpappa borde vara snäll, omtänksam, 

rolig bry sig om alla i familjen, inte bara om sina egna barn och den andra föräldern. De ska 

också vara rättvisa och vara där för oss då man behöver deras stöd.  

Om en styvmor eller styvpappa  uppfyllde alla dessa funktioner så skulle det inte vara några 

problem allts i en styvfamilj. Barnen tyckte också att styvföräldrarna ska respektera de 

biologiska föräldrarna och inte baktala de. Barnen ska få friheten att träffa sina biologiska 

föräldrar utan att styvföräldrarna ska lägga i sig. Barnen tog upp liknade aspekter i deras 

berättelser där de hävdar den viktigaste relationen i en styvfamilj är förhållandet mellan 

styvföräldrarna och styvbarnen. Om detta inte fungerar så kan det bli stora problem inom 

styvfamilj. Pia är en av de som gillar sin styvmor och sina halvsyskon. Hon sade: 
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"min styvmamma är underbar, och dessutom är hon mor till mina små syskon ...hur kan jag 

ogilla henne. Hon behandlar mig bra och det är som att jag har fått en ny mamma som jag 

tidigare inte har haft". 

 

Några av styvföräldrarna var så pass unga då deras biologiska föräldrar gifte om sig och de 

hade inte några förväntningar på sina styvföräldrar. Somliga ville inte släppa styvföräldrarna 

allts och det gjorde att de inte hade förväntningar heller. Men det fanns även de som hade 

förväntningar på hur en styvfamilj ska fungera och hur en styvmor eller en styvfar bör vara. 

De ville ha styvföräldrar som respekterade, lyssnade, omtänksamma, roliga och snälla. Detta 

tillsammans skulle göra familjelivet mer fungerade och roligare.  

 

 

 

Barn vet oftast att det kan ta tid innan man får tillit och kärlek för sina styvföräldrar och om 

styvföräldrarna försöker för snabbt komma nära barnet så kan det leda till att barnet drar sig 

undan (Visher & Visher 1982).  Barn har oftast en tendens att acceptera sina styvsyskon än 

sina styvföräldrar. Och det är p.g.a. att deras förväntningar på deras förhållanden är mer 

realistiska (Visher & Visher 1982).  Om de biologiska föräldrarna tala mer om sin skilsmässa 

med sina barn så skulle det vara lättare för de att acceptera styvföräldrarna. Wallersteins och 

Kellys (1976)  gjorde en undersökning om skilsmässor och det har visats i undersökningen att 

föräldrar som inte talar med sina barn om skilsmässan, får barn som har fantasier om att de 

biologiska föräldrarna ska återförnas nongång.  
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4.4 Gemensamma drag och utmärkande mönster 

 
 
Främst var det killarna som beskrev sig som "upproriska” när deras biologiska mamma/pappa 

gifte om sig. Mönster vi kunde utmärka som skillnad mellan killarna och tjejerna var att 

killarna verkligen emot att deras förälder gifte om sig och dem kunde göra det ogjort skulle de 

inte tveka. Tjejerna var också emot det men det varade inte länge, efter ett tag lärde de 

verkligen känna sin styvförälder och accepterade dem för att kunna gå vidare. Relationen 

förbättrades då halvsyskon kom in i bilden förklara Pia. Flertalet utav killarna och två utav 

tjejerna berättar om den syskonrivalitet de upplevt med sina halvsyskon och de som hade 

helsyskon förklarade hur de alltid stod på deras helsyskon sida(även om denne person hade 

gjort fel. De förklarade att det handlade om lojalitet till sin ”riktiga” familj. Detta belyser utav 

både killarna och tjejerna att de hade ett närmare samband med sina helsyskon än sina 

halsyskon. Vidare förklarade de att när det gällde att välja sida i argument eller bråk syskon i 

mellan valde de tvekningslöst sitt helsyskon sida.  

 

Majoriteten utav våra respondenter har som gemensamt mönster att de alla tycker om sina 

halvsyskon men att de älskar sina helsyskon mer. En utmärkande person var Sven som 

förklara att han tycker om sina halvsyskon men att han känner sig avundsjuk. Han kände sig 

ibland orättvis behandlad men det som kändes värre var att Sven kände att det inte var rätt att 

hans halvsyskon bor med båda sina biologiska föräldrar.  

 

 

- Jag älskar så klart mina halvsyskon men känner ändå lite avundsjuk över att de får 

leva med både en biologisk mamma och pappa medan jag berövades den chansen" 

(Sven)  
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I den somaliska kulturen är ett vanligt att när föräldrar skiljer sig så får mamman ta barnen 

och uppfostra dem förklara majoriteten utav tjejerna. Pappan brukar oftast finnas kvar i bilden 

men oftast när det gäller den ekonomiska delen . Förklaringar till detta är att mammor älskar 

sina egna barn mer än något annat och just därför är hon den som bäst ser efter sina barn 

menar Emma. Med anledning till detta faller det naturligt att mammor får ha barnen efter 

skilsmässa och det är därför majoriteten utav våra respondenter bor med sina mammor. Delad 

vårdnad är inte något som är vanligt i den somaliska kulturen. Om pappan vill träffa sina barn 

får han komma och besöka dem i deras mammas hus eller ta ut dem men sedan ta dem hem 

till deras mamma igen forstätter Emma. Fem utav våra åtta respondenter bodde med sin 

biologiska mamma och deras styvpappa. De förklarade hur de kände sig lyckliga över att bo 

med deras biologiska mamma även om hon gift om sig. De berättade vidare att det skulle vara 

hemskt att ha en styvmamma istället för en styvpappa, då de hört många historier om hur 

hemsk och elak en styvmamma kan vara.  

 

Daniel som var utmärkande från alla våra respondenter då hans biologiska mamma dog när 

han var tio år. Efter att hans pappa gift om sig var det den nya kvinnan som bestämde i 

hushållet berättar Daniel. Han och hans biologiska bror fick gå igenom en väldigt tuff tid då 

hans pappa inte brydde sig så mycket om vad som pågick utan valde att blunda för det. Daniel 

berättade vidare att det alltid är kvinnorna som bestämmer hushållet när det kommer till 

Somalier. Våra respondenter som bodde med sina biologiska mammor förklarade att det var 

deras mammor som styrde och ställde i huset att deras styvpappor ofta var ute och jobbade. Så 

det var mammorna som hade hand om huset och tog hand om barnen. Pia som bor med sin 

styvmamma upplever inga stora svårigheter med henne styvmamma medan de två killarna 

som bor med sin styvmamma har det jobbigt och känner sig orättvisst behandlade utav deras 

styvmammor. 

 

- Jag önskar bara att hon kunde behandla mig och hennes egna barn lika på ett rättvist 

sätt, istället för att skylla allt som går snett i huset på mig” (Otto)  

 

 

 

 

Tydligt kan man utläsa att alla dessa barn kände ett större samband och lojalitet till sina 

helsyskon gentemot deras halvsyskon. Majoriteten utav våra respondenter hade deras 
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biologiska mamma som vårdnadshavare och detta ansåg de vara en fördel. Då de ansåg att det 

alltid är kvinnorna som bestämmer i hushållet och över barnen när det gäller den somaliska 

kulturen. Alla våra respondenter har den här bilden utav den ”elaka styvmamman” och håller 

alla med om att de hellre har en styvpappa än en styvmamma. Daniel var utmärkande då han 

levt ett tufft liv då han har en pappa som inte bryr sig och en riktigt elak styvmamma som han 

än idag inte tål.  

 

 

 

Gällande den tidigare forskning som gjorts kring styvmammor förekommer det tydligt den 

dåliga bilden som finna utav styvmammor. (Bjerkesjö, 2005). Att barn i en tidig ålder har en 

bild utav den elaka styvmamman förklaras utav Visher & Visher. Vidare belyser de att 

styvmammor rent psykiskt har det svårare än biologiska mammor eftersom de försöker så 

mycket att de överanstränger sig att inte bli ”den elaka styvmamman” och detta brukar oftast 

leda till att myten istället bekräftas istället för att utplånas. ( Visher & Visher, 1979) . Det 

finns inga positiva förebilder för hur en bra styvförälder ska vara och därmed är gränserna 

oklara och rollen som en styvförälder väldigt otydlig (Bjerkesjö, 2005: Sabelström, 2002)  

Föräldrars omgifte blir en svårare omsättning för barnen än för föräldern och det kan förklara 

varför majoriteten utav våra respondenter hade det svårt när deras förälder gifte om sig. 

Tidigare forskning visar att avundsjuka och rivalitet förekommer i ombildade familjer, då det 

finns rapporter om vuxna som blir avundsjuka på sina partners barn (Ahrons & Rodgers, 1987 

Avundsjuka förekommer även mellan styvsyskonen. (Cherlin, 1978)  
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4.5 Hur relationer ändrats med tanke på den nya familjeombildningen 

 

 

Den andelen utav våra respondenter som hade kontakt med sin biologiska förälder som de inte 

bodde var glada och lyckliga över att de ändå har båda sina biologiska föräldrar i sitt liv. Vare 

sig det var endast telefonkontakt eller att de åker och hälsar på. Två utav våra respondenter 

beskrev hur de längre inte har kontakt med den biologiska föräldern efter deras 

mammas/pappas omgifte. De båda känner en stor saknad till sina föräldrar och känner ett en 

del utav dem saknas. Daniel känner fortfarande sorg över hans biologiska mammas död, det 

känns svårare då han inte heller har en bra kontakt med sin pappa som han bor med.  

Otto förklara hur han inte alls har kontakt med sin mamma, då hon lämnade honom och hans 

två syskon med deras pappa. Han var sju när hans föräldrar skiljde sig och han minns lite om 

bråk och skrik den tiden då hans föräldrar skilde sig. Det enda han vet om sin mamma är att 

hon flyttat till Somalia och han ingen kontakt med henne alls, men trots att hon lämnat de så 

är Ottos stora dröm att en dag få träffa sin mamma igen. Vidare fortsätter han att relationen 

med hans styvmamma inte är bra men han respekterar henne för sin pappas skull.  

 

Pia som sticker ut från den lilla gruppen utav våra respondenter som bor med sin styvmamma 

förklara hur hon och hennes styvmamma byggt en bra relation. Hon förklara hur denna 

relation var lite skakig i början men efter att hennes halvsyskon föddes och hon såg att hennes 

styvmamma älskade de lika mycket, såg hon sin styvmamma med andra ögon. Pia har ingen 

bra kontakt med sin biologiska mamma och tar därmed vara på sin relation till styvmamman. 

Majoriteten utav våra respondenter har en någorlunda bra relation till deras styvpappor och 

biologisk mammor, och denna relation förbättras med åren. Ingen utav våra respondenter 

beskrev att de har en nära relation till deras styvpappa.  

 

 

- Min riktiga mamma var aldrig där för mig när jag behövde henne även om jag älskar 

henne så betyder min styvmamma oerhört mycket för mig.(Pia) 
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Tydligt framkommer det att de respondenter som bodde hos sin styvmamma och biologiska 

pappa hade det betydligt jobbigare än de som bodde med sin biologiska mamma och 

styvpappa. Utav de tre respondenter som bor med en styvmamma var det endast en som 

trivdes med sin styvmamma medan de två andra fortfarande hade det svårt. Alla 

respondenterna beskrev svårigheterna de upplevde i början när deras förälder gifte om sig, 

men förklara hur det blev lättare med åren. Samtliga visade att de ä lskade sina biologiska 

föräldrar oavsett om de ibland vissa behandlades dåligt. Det utmärktes även att styvpappan 

inte tog stor roll gällande relationer. Styvpappan antog en stel roll då majoriteten utav våra 

respondenter inte pratade mycket om deras styvpappor  

 

 

 

Sjöberg pratar om hur styvpappan inte vet vilken roll han ska anta, hur mycket han ska säga 

till om och med tanke på detta så antar han en väldigt ”styv” roll.  Vidare belyser hon at 

”Styvpapporna har rapporterats känna sig dåligt förbereda för de många problem de ställs 

inför med ett nytt hushåll i övergången från äktenskap till skilsmässa till omgifte” (Sjöberg, 

1991, sid 54) Papporna vågar inte riktig ta plats och det kan vara förklaring till varför ingen 

utav våra respondenter utvecklat någon nära relation till deras styvpappor. Tidigare forskning 

visar hur det är vanligare att styvmammor känner sig mer utanför i styvfamiljer än vad 

styvpappor gör. Då styvmamman kan känna hot från barnet, då barnet oftast önskar att 

styvmamman kunde försvinna. (Larsson-Sjöberg 2005, Sabelström 2002, Visher E. 1994)  
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5. Diskussion  

 

Nedan följer den avslutande diskussionen kring hela studien samt slutsatser. 

Vi har genomfört en kvalitativ studie vars syftet var att främst att belysa somaliska barns 

upplevelser utav att bo i ombildade familjer men även få en djupare förståelse. Detta ämne 

ligger oss nära då majoriteten utav vår egen omgivning har upplevt att bo i ombildade 

familjer, då vissa också idag lever i styvfamiljer. Vi utgick ifrån tre frågeställningar som 

handlade om barnens upplevelser i styvfamiljer, vilka mönster vi kunde utmärka samt hur 

relationer har förändrats med den nya familjebildningen  

 I vårt resultat framkom det tydligt att alla respondenter en viss tidpunkt vart missnöjda med 

att bo med sin ”nya” familj och visa upplever det än idag. De har haft det svårt med de nya 

relationerna som förekom då deras förälder gifte om sig. När ett halvsyskon tillkom så kände 

vissa respondenter att det förde familjen närmare medan andra beskrev det som att familjen 

gled isär mer och det förekom mer orättvisor. Ett nytt barn brukar oftast ses som en symbol på 

en sammanhållen familj då båda parterna har barn från tidigare förhållanden. (Sabelström, 

2002). De förekom både negativa och positiva upplevelser då det var det negativa som 

förekom mest. Det beskrevs missnöje utav att styvföräldrarna inte var hjälpsamma då det kom 

till vardagliga saker, barnen kände sig ofta osynliga och det var detta som berörde många. Då 

man inte trivs i en relation kan det omöjligen bli en ren relation, och om kvalitén på en 

relation är så pass dålig kan det leda till konsekvenser för hur man utvecklas och sedan skapar 

egna relationer. Då barn inte får den uppmärksamhet och hjälp de behöver är det inte sunt för 

barnets utveckling (Giddens, 2003)  

 

De teorier som stämt överens i vår studie är främst svårigheterna som en ombildad familj 

upplever. Barnen som vi intervjuade hade upplevt både negativa och positiva upplevelser med 

ombildade familjer. Då vissa föredrog att leva i kärnfamilj hade underlättat mycket och en 

andel ansåg att de har det bättre i nuläget och kommer överens med sin styvförälder. Våra 

resultat visades även i tidigare forskning, där man forskade kring liknande frågor fast då det 

var styvföräldrar som var respondenter. De kom fram i sitt resultat del de svårigheter som 
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styvföräldrar upplever i styvfamiljer och det visade sig även att baren i styvfamiljer upplevde 

liknande svårigheter. Skillnaden mellan deras och vår resultat var främst att styvföräldrarna 

som var deras respondenter upplevde att det var bra att leva i ombildade familjer om man 

kunde få det att fungera. Till skillnad till vår egen studie där majoriteten ansåg att det nästan 

var omöjligt och att det uppstod stora svårigheter. (Andersson &Brännmark, Att leva i 

ombildad familj, 2006). 

 

Vissa av barnen beskrev hur de ville att deras biologiska föräldrar skall lösa alla deras 

problem innan deras styvföräldrar blandad sig i. Barnen uttrycker hur elak och orättvissa 

styvföräldrarna kunde vara. Å andra sidan fanns det barn som tyckte att styvföräldrarna ska ha 

en stor roll i deras liv eftersom de lever med dem. Även om man är en styvfamilj så skall man 

ha samma regler som i en kärnfamilj konstaterade en av våra respondenter. De barn som var 

läkbarn tyckte att först och främst ska det vara deras biologiska föräldrar som ska lösa viktiga 

frågor i deras liv. Och att Styvföräldrarna ska hålla sig undan och hjälpa till med det som har 

med deras hushåll och göra.  

Vissa barn uppger vem som bestämmer hur man ska fria vissa högtider. Om barnen kunde 

önska så skulle de helst vilja vara hos sina biologiska föräldrar då de firar alla högtider. Men 

de visste ju att det inte var möjligt. Några av våra respondenter beskriver hur orättvist 

behandlade de brukade bli då man friade vissa högtider som t.ex. Eid. De uppger att deras 

halvsyskon kunde få finare presenter än de själva. p.g.a. av detta väljer de att fira sina 

högtider hos andra släktingar som exempel hos mormor eller andra släktingar. När det gäller 

att resa till olika ställen i världen var det inget snack om. De tankarna fanns inte hos de här 

barnen som vi intervjuade. Deras styvfamiljer planerade inte så ofta semester. Våra 

respondenter berättar att de var för många barn i familjen och av denna anledning var det 

svårt att resa. En av våra respondenter berättar att han aldrig tänkte på resor eller liknade 

eftersom det var redan så pass illa hemma och det första man göra är inte att man tänker på 

resor. Majoriteten av våra respondenter uppgav att det inte hade att göra med  ekono miska 

svårigheter utan att det endast var på grund utav orättvisa de inte fick åka på resor. Medan de 

resterande påpekade de ekonomiska svårigheter de upplevde ibland.  

Vidare har vi kommit fram till slutsatser kring denna kvalitativa studie som vi genomfört. 
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Barnen upplever alltid en rädsla i frågan om att få en styvförälder, speciellt då det gäller 

styvmammor gentemot styvpappor. När den ombildade familjen är relativt ny upplevde 

barnen svårigheter med att komma överens med den nya styvföräldern. Vidares sågs inte 

styvsyskon som något negativt förutom då de personligen behandlades orättvisst, med de 

anklagade aldrig styvsyskonen utan styvföräldern.  

 

 

Som sagt tidigare är vanligt mammor alltid får ta barnen i Somaliska familjer, efter 

skilsmässan, då man rådfrågar de närmaste släktingar och oftast enas alla om att det är 

mamman som är lämpligast för barnen. Det som tydligt kunde utmärkas i studien var att 

majoriteten utav våra respondenter bodde med sina biologiska mammor och inte med sina 

pappor. Det är en självklar sak att mamman alltid ska ta barnen ifall det sker skilsmässa i 

äktenskapet.  

 

 

 

Det har gjorts låtar, skrivits sagor samt att det är ett känt och vanligt bland somalier att en 

styvmamma inte är bra, att hon alltid är elak. En vanlig reaktion till ett barn som t.ex. bor med 

sin pappa och en styvmamma är oftast” Herregud , stackars dig”, behandlas du bra?. Man har 

en sådan stark bild i huvudet om hur en styvmamma är och det är något som våra 

respondenter pratat om men som även vi personligen upplever. Det sägs däremot inte mycket 

om styvpappor eftersom det är oftast mammor som har hand om barnen och hushållet inom 

somaliska familjer.  
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5.1 Förslag till vidare forskning  

 

Det skulle vara en väldigt intressant fortsättning att göra en studie där man intervjuar 

styvföräldrar istället. Man har liknande frågeställning så ser man resultat ur en annan 

synvinkel vilket skulle leda till en väldigt intressant jämförelse mellan barnens upplevelser 

och styvföräldrarnas upplevelser.  
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