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STORT TACK! 

 

Till mina tre intervjupersoner! Utan ert generösa bidrag där ni öppnade dörren till era liv 

och för en stund släppte in mig så hade jag inte haft något att skriva om. 

 

Till Helena. Med dina kloka ord och tankar, ovärderliga hjälp under hela resan och framför 

allt med din entusiasm och tro på mig så blev det en uppsats till sist. Men den hade aldrig 

blivit av utan dig. 

 

Till min handledare. Det är inte lätt att möta en stressad man med många känslor och mycket 

tidsbrist. Men du har hanterat det väl, med såväl akademisk som ordmässig skärpa. 

 

Till Sebastian. Om inte du hade funnits så hade jag aldrig skrivit om styvfamiljen. Eller varit 

styvfarsa. Eller blivit en bättre förälder.  

 

Tack! 
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Abstract 

Isberg, J. (2013) Att bli en riktig låtsasmamma – En kvalitativ studie av hur 

styvföräldraskapet kan upplevas. 

 

This is a qualitative study aiming to study stepparents’ view of the relationships within the 

stepfamily and their thoughts about what makes it work. It is based upon three stepmothers’ 

life stories focusing on their relationships with their stepchildren. The study is based on a 

symbolic interactionistic theory and explores the experiences and unique perceptions of these 

women in their life as stepparents. The main conclusions of this study are that it is important 

to begin your journey as a stepparent building a good relationship with the child, prior to 

acting as a co-parent. The stepmothers all describe different strategies to create a sense of 

common ground with the child. It is also important to feel support and mandate within oneself 

and from the family members to act as an important adult. Lack of support makes 

relationships within the stepfamily difficult. In the absence of clarity when it comes to being a 

stepparent, it seems that these stepmothers have created their own role, based on their ideas of 

"good parenting". Emotions play an important part when it comes to how relationships 

develop within the stepfamily. 

 

 

Keywords: stepparent, stepmother, stepchild, relationship, emotions, life stories 

Nyckelord: styvförälder, styvmamma, styvbarn, relationer, känslor, livsberättelser 
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Inledning 

 

Bakgrund – varför styv? 

 

Mitt intresse för styvfamiljen väcktes av att jag själv lever i en sådan familjekonstellation. Jag 

har ett stort intresse för föräldraskap, papparollen och det ansvar det innebär att klara av att 

relatera på ett konstruktivt sätt till framtidens vuxna. Tyvärr kan konsekvenserna bli stora om 

föräldrar brister och samhället inte förmår att skydda barnen och styvfamiljen tycks av olika 

orsaker vara en familjeform som är extra utsatt för påfrestningar.  

 

De allra flesta barn, så många som 74 %, mellan 0 och 17 år i Sverige växer upp med sina 

sammanboende biologiska föräldrar. Resten växer upp med antingen en ensamstående 

förälder eller tillsammans med en av sina biologiska föräldrar och en styvförälder. Den 

sistnämnda gruppen utgör 7 % av alla familjer och i dessa är det vanligast att kvinnan har 

barn sedan ett tidigare förhållande, det vill säga det är mer vanligt med en styvpappa än med 

en styvmamma (SCB 2012). Styvfamiljen är dock ingen ny familjeform. Förr i tiden med hög 

dödlighet var det inte ovanligt att en ny vuxen kom in i familjen om modern till exempel dog i 

barnsäng eller fadern i något krig (Batchelor, Dimmock & Smith, 1994). Förstavelsen ”styv” 

har sitt ursprung i fornsvenska ordet ”stiup” vars ursprungsbetydelse betyder just ”stympad, 

berövad” (Nordstedts etymologiska ordbok, 2008). Även om det stora flertalet barn växer upp 

i en traditionell familj med båda sina föräldrar lever alltså så många som en eller två elever i 

varje klass i en styvfamilj i Sverige idag, eller i en ”ombildad” familj som det också kallas. 

Det finns olika skäl till den benämningen, bland annat den negativa stämpel som förstavelsen 

”styv-” fått. I dagligt tal har barn och ungdomar kommit på fler och friare benämningar på 

sina nya föräldrar; gummifarsa, låtsaspappa, plastmamma och så vidare (Sjöberg Larsson, 

2000).  

 

Forskningsområde – relationerna i styvfamiljen 

 

Vi har alla hört sagorna om Askungen och Snövit, vars elaka styvmödrar orsakade problem 

för dem. Vi har också läst i tidningarna om styvfäder som misshandlar och i värsta fall dödar 

sina styvbarn – det finns enligt en del utländsk forskning (bl a Daly & Wilson, 1988) starka 

samband mellan bristen på genetiska band och mord på barn i styvfamiljer. De drar slutsatsen 
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att styvföräldern är den största enskilda riskfaktorn. Detta har till viss del motsagts av nordisk 

forskning (t ex Temrin, Nordlund, Rying & Tullberg, 2011), som hittat andra förklaringar till 

barnamorden, som kriminalitet, missbruk och psykisk ohälsa eller ett sätt att hämnas på 

partnern. 

 

Med föreliggande studie vill jag fördjupa bilden av hur styvföräldrar uppfattar att relationerna 

mellan dem och barnen ser ut och utvecklas i styvfamiljen och vad som kan påverka 

relationerna i positiv eller negativ riktning. Ingrid Sahlin (2002) skriver att ett problem kan 

sägas ha tre nödvändiga delar; det existerar, det är skadligt och det har potentiellt en lösning. 

Ett konstruktivistiskt tillägg är att ett problem uppstår när det definieras som ett problem av 

någon som har makt att definiera. Jag vill betona att styvfamiljen inte i sig är ett socialt 

problem, utan en samlevnadsform, men styvföräldrar och styvbarn har en relation som dras 

med extra många utmaningar enligt bland andra Ganong och Coleman (1994). Extra svår sägs 

relationen mellan styvmamma och styvdotter vara, den framhålls som den mest komplexa och 

problematiska av alla relationer inom styvfamiljen (Hetherington & Kelly, 2002) med brist på 

närhet, mindre respekt och tolerans samt högre nivåer av konflikter och stress än andra 

styvrelationer (Ahrons, 1994). Således är ofta styvfamiljelivet i sig en påfrestning för dess 

medlemmar. Oavsett om man kallas för extramamma eller bonusbarn så befinner sig vuxna 

och barn i en situation där de dagligen förväntas relatera till och med varandra som 

familjemedlemmar, utan att banden alltid är så starka.  

 

Andrea Lambert visade i en studie 2010 att majoriteten av styvbarnen ansåg sina styvföräldrar 

som en del av familjen. Den väsentligaste slutsatsen som hon drar är att det var tio gånger fler 

positiva eller neutrala än negativa omdömen för styvpappor och tre gånger fler positiva eller 

neutrala än negativa omdömen för styvmammor. Lambert föreslår att det kanske är dags att 

sluta problematisera relationen styvförälder och styvbarn. Den är inte nödvändigtvis 

besvärlig, däremot annorlunda än relationer mellan föräldrar och biologiska barn, menar hon. 

Trots det övervägande positiva resultatet så kvarstår enligt Lambert ”den elaka styvföräldern” 

som ett begrepp inom nutida massmedia. Jag tror att den bilden kan påverka hur människor 

som hamnar i situationen att bli styvförälder funderar kring sin roll, med vilka ambitioner de 

går in och hur de upplever misslyckanden och framgångar i relationen till styvbarnen. 

Styvrelationer är känsloladdade, har vi konstaterat ovan, och i vår västerländska kultur döljer 

vi ofta sådana reaktioner hävdar Scheff och Starrin (2002). Att uppleva sig leva upp till rollen 

som den elaka styvföräldern kan väcka skamkänslor, eftersom det blir en bekräftelse av en 
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negativ bild som samhället har av den livssituation man befinner sig i (Scheff & Starrin, 

2002). 

 

Att belysa familjen utifrån ett styvföräldraperspektiv ser jag som ett angeläget tillskott till 

övrig samtida forskning. Många undersökningar om styvfamiljer är gjorda utomlands och 

med kvantitativ metod, vilket ger tendenser och fakta men mindre förståelse. Där mer 

kvalitativa metoder använts så har frågeställningarna mer varit fokuserade på att se generella 

mönster än att lyfta enskilda erfarenheter och förståelse. Här kan min uppsats bli ett 

komplement, där enskilda styvföräldrars unika upplevelse av att agera förälder till såväl 

styvbarn som egna biologiska barn, ger värdefulla ledtrådar till vad som kan fungera för att få 

till relationerna i styvfamiljen i vardagen. Gunilla Lindén (2002) betonar också vikten av att 

ställa frågor om vad som främjar utveckling när man problematiserar frågor kring barn och 

familj. 

 

De vuxna i familjen har ett stort ansvar för hur relationerna utvecklas och styvföräldern möter 

särskilda svårigheter. Det är komplext att agera vuxen/förälder till ett eller flera barn som man 

inte har biologiska band med. Min studie kan bidra till större förståelse för hur det kan 

upplevas samt vilka vägar de inblandade själva ser som konstruktiva, vilket jag ser som 

väsentligt för att kunna bidra till att möta och stötta dem som får problem och konflikter i 

familjelivet. Att ha medvetenhet och kunskap om ombildade familjers situation menar jag är 

viktigt för alla som i sin profession har till uppgift att stötta barn och familjer i kris, 

exempelvis socionomer i olika positioner. Extra viktigt är det om det likt i styvfamiljen finns 

en bakgrund av separation och sorg med i bilden och situationen i sig är behäftad med en 

negativ förväntan, ”den elaka styvföräldern”. Jag har genom några föräldrars livsberättelser 

närmare undersökt hur föräldrar upplever relationerna mellan föräldrar och barn i styvfamiljer 

med egna biologiska barn och hoppas därigenom öka förståelsen för vad som bidrar till 

fungerande relationer inom styvfamiljen. 

 

Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur det är att vara styvförälder i en familj där man 

också har egna biologiska barn. Mina frågeställningar utifrån ovanstående är följande: 

 

• Hur upplever föräldrarna relationen till styv- respektive biologiska barn? 
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• Hur tror föräldrarna att styvbarnen upplever relationen till dem? 

• Vad uppfattar föräldrarna har betydelse för relationerna mellan föräldrar och barn 

inom styvfamiljen? 

 

Avgränsningar och centrala begrepp 

 

Den här uppsatsen fokuserar på hur styvföräldrar, i det här fallet tre styvmammor, upplever 

relationerna mellan styvföräldrar och styvbarn samt föräldrar och biologiska barn. Övriga 

relationer i familjen har inte varit i fokus, men omnämns i den mån de är relevanta för att 

besvara frågeställningarna. Jag har inte i den här uppsatsen studerat hur barnen eller de andra 

föräldrarna upplever situationen. 

Centrala begrepp i den här studien är styvfamilj, styvförälder, styvmamma, styvpappa och 

styvbarn. Förstavelsen ”styv” betecknar ett familjeband som är ickebiologiskt. En styvfamilj 

består av två vuxna varav en biologisk förälder och minst ett barn, där den ena vuxna kommit 

in i bilden i ett senare skede. Ibland används termen ombildad familj som synonym till 

styvfamilj. Du blir styvförälder om du har en varaktig relation med en partner som har 

biologiska barn, men inte är barnets andra förälder. Homosexuella föräldrar blir exempelvis 

inte automatiskt styvföräldrar till barnen i familjen, men de kan vara det om de inleder en 

relation med en partner som har barn. Styvbarn uppstår i relation till styvföräldern. 

Styvföräldrar och styvbarn befinner sig i förhållande till varandra i förälder/barnposition, men 

är det inte biologiskt eller genom en juridisk adoption. Det förekommer att styvföräldrar 

adopterar sina styvbarn och då upphör styvrelationen. Jag använder begreppet styvrelation för 

att beteckna just relationen mellan styvförälder och styvbarn. Som jag tidigare har nämnt 

används flera andra förstavelser i stället för styv, med samma innebörd, exempelvis 

bonusförälder och bonusbarn, plastförälder, låtsasförälder och extraförälder.  

Ett annat centralt begrepp i studien är relation. Relation betecknar förhållandet mellan två 

eller flera människor. En relation kan värderas och upplevas som exempelvis nära, 

distanserad, fungerande eller obefintlig. En relation är också föränderlig och beroende av de 

parter som ingår – alla har en inverkan på hur relationen utvecklas. Jag menar att en 

fungerande relation kännetecknas av att båda parter huvudsakligen känner intresse och glädje 

i samvaron och får sina behov av bekräftelse och närhet tillgodosedda. Svårare är en relation 

som kännetecknas av negativa känslor och otillfredsställda behov samt upprepade upplevelser 

av avvisande, vilka till slut kan leda till en obefintlig relation. 
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Ytterligare ett centralt begrepp är uppleva, då jag i min undersökning fokuserar på 

styvföräldrarnas upplevelser av relationerna. Med det menar jag att fokus är deras 

utgångspunkter, deras verklighet och deras erfarenheter. En upplevelse är subjektiv och 

personlig. En annan person i samma familj kan ha en annan syn på och upplevelse av 

situationen och relationen. Dessutom kan min upplevelse förändras och omtolkas i samband 

med att jag gör nya erfarenheter i livet, vilket innebär att det jag berättar om mina upplevelser 

idag kanske inte är det samma som jag berättar om imorgon.  

Slutligen är föräldraroll också ett centralt begrepp i min studie. En roll menar jag uppstår i 

mötet mellan mig som person, den grupp jag ingår i (exempelvis en familj) och det 

omgivande sammanhanget (exempelvis samhället). Rollen innefattar vissa förväntningar, som 

kan vara olika tydligt definierade av mig själv, gruppen och sammanhanget i övrigt. Att vara 

förälder anser jag åtminstone innefattar att vara ett stöd och ett skydd för de barn man har 

ansvar för. Föräldraroll kan också förstås som den inställning och hållning man har som 

förälder. 
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Teoretiska utgångspunkter 

 

Jag kommer här att presentera den symboliska interaktionismen närmare. Jag har valt det 

teoretiska perspektivet för att analysera resultatet av min studie, eftersom min studie handlar 

om relationer mellan människor och hur dessa kan förstås. Jag presenterar också kort 

begreppet mentalisering och modern forskning, som utvecklar och förstärker teorierna i den 

symboliska interaktionismen. Därefter kommer jag att presentera teorier kring emotionernas 

betydelse för hur relationer fungerar, vilket också bygger vidare på den symboliska 

interaktionismen. Slutligen presenterar jag en modell som knyter ihop teorierna, den så 

kallade kognitiva triangeln. 

 

Symbolisk interaktionism och kopplingen till mentaliseringsförmåga 

 

Socialpsykologi fokuserar på förhållandet mellan individ och samhälle. Den syftar till att 

förstå och förklara samspelet mellan individers inre liv, beteende och det omgivande 

samhället. Den symboliska interaktionismen är ett perspektiv inom socialpsykologin. 

Symbolisk interaktionism tittar lite närmare på växelspelet mellan individerna. Det 

symboliska avser de tecken, gester, drömmar med mera som används i utbytet mellan 

människor och det interaktionistiska syftar på den interaktion som uppstår i utbytet och som 

formar medvetandet och jaguppfattningen (Angelöw & Jonsson, 2000).  

 

Ett känt begrepp inom symbolisk interaktionism som skapades av sociologen Cooley är 

spegeljaget det vill säga att synen på oss själva egentligen främst handlar om en återspegling 

av vad vi tror är andras värdering av oss (Angelöw & Jonsson, 2000). En annan pionjär är 

Mead, som menar att människans medvetande och jaget uppstår och utvecklas i samspel med 

andra och det omgivande samhället. Blumer tolkar Meads tankegångar och har försökt 

sammanfatta den symboliska interaktionismen i tre teser sammanfattade i Angelöw och 

Jonsson (2000): 

  

• Människor handlar i förhållande till den innebörd som situationen har för dem.  

• Situationens innebörd härleds ur eller uppstår ur den sociala interaktion individen har 

med sina medmänniskor.  
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• Denna innebörd hanteras i och modifieras genom den tolkningsprocess som individen 

använder för att hantera olika situationer.  

 

Mead menade att om människor ska kunna handla medvetet och reflektera över egna och 

andras handlingar måste hon ha förmågan till självmedvetande, vilken Mead ansåg vara unik 

för människor. Han menade att kommunikationen är nyckeln till detta reflekterande och att 

kommunikation sker genom utväxlande av symboler, exempelvis ord. Mead konstruerade 

också begreppet den generaliserade andre som är detsamma som samhället. Vid en viss ålder 

har barnet internaliserat den generaliserade andre och kan börja se och bedöma sina 

handlingar i ljuset av samhällets förväntningar (Månsson, 2002). 

 

Ovanstående kan sägas hänga ihop med förmågan att mentalisera (Rydén & Wallroth, 2008), 

vilket kortfattat innefattar följande fyra komponenter: 

  

• en inre arbetsmodell för relaterande som utgår från ens tidiga anknytning  

• kognitiv mognad  

• förståelse för att andra människor också har avsikter med sina handlingar  

• förmåga att skapa och uppnå mål 

 

Förmågan att mentalisera är avgörande för hur vi relaterar till andra människor eftersom vår 

mentaliseringsförmåga påverkar de tolkningar vi gör av andra människors handlingar. Att 

mentalisera innebär att reflektera över våra egna tolkningar med öppenhet för att de kan 

behöva förändras, vilket gör oss bättre på att lösa konflikter och andra påfrestningar. God 

mentaliseringsförmåga hos föräldrar bidrar till en trygg anknytning. Förmågan att mentalisera 

blir sämre vid stress, starka emotioner och andra påfrestningar. Senare års hjärnforskning har 

skapat hypoteser om en särskild spegelneuron med funktionen att spegla rörelser, vilken man 

tror har en stor betydelse för inlärningen och förmågan att imitera, men kanske också för vår 

sociala fostran. Forskarna tror att spegelneuronen sannolikt också har betydelse vid 

känslomässiga reaktioner och utvecklandet av bland annat empati. Att människor har en 

avsikt med vad de gör och förmåga att särskilja avsiktliga och slumpässiga skeenden har 

också fått stöd i hjärnforskningen (Rydén & Wallroth, 2008).  

 

Inom symbolisk interaktionism intresserar man sig enligt Sven-Axel Månsson (2002) för 

processer och förlopp, exempelvis livsbanor. Det gör man för att understryka föränderligheten 
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och dynamiken i sociala fenomen och relationer. Samtidigt betonar man att den stabilitet som 

ändå finns i samhället upprätthålls av sociala normer som internaliseras i individen och gör att 

människor beter sig på ett förväntat och accepterat vis. Begreppet karriär har inom symbolisk 

interaktionism utvecklats till att inte bara gälla en yrkeskarriär utan olika former av 

levnadsförlopp. Inom forskningen har också begreppet vändpunkter kommit att lyftas fram 

som väsentligt i processberättelserna, det vill säga speciella händelser eller tillfällen som fått 

karaktären av övergångar från en situation i livet till en annan (Månsson, 2002). I det här 

sammanhanget skulle vi kunna tala om styvföräldrakarriären – hur blir man styvförälder? 

Vilka är de viktiga händelserna och kan något ses som en vändpunkt i relationen till 

styvbarnet? 

  

Emotioner och deras betydelse 
 

Emotioner är ett ord som används för att beskriva nio grundläggande känslor eller affekter; 

glädje, förvåning, intresse, rädsla, lidande, ilska, avsky, äckel och skam. Det finns tydliga 

kopplingar till både kroppsliga och själsliga uttryck för emotioner och de fyller en 

överlevnadsfunktion för människan. Emotionerna har därför kommunikativa aspekter, det kan 

vara viktigt att kunna förmedla en känsla till andra för att få skydd och hjälp till exempel. 

Även här spelar spegelneuronerna roll, vi härmar varandras uttryck och delar varandras 

känslor (Rydén & Wallroth, 2002).  

 

Glädje som kännetecknas av leendet, är livsviktigt för människor. Det är det kitt som fogar 

oss samman genom att attrahera människor till varandra och motverkar social isolering. 

Problem i interaktionen med andra uppstår när glädjen saknas. Det är viktigt att få njuta av att 

vara tillsammans och det är en viktig pusselbit i vad som skapar en trygg anknytning. (Rydén 

& Wallroth, 2002)  

 

De negativa emotionerna ilska och lidande är olika starka reaktioner på kontinuerlig 

stimulans. Lidandet har som funktion att signalera obehag och skapa motivation hos oss själva 

och andra att förändra situationen. Ilska uppstår om den obehagliga stimulansen blir starkare. 

Rydén och Wallroth (2002) exemplifierar med lidandet vi känner när barn gråter och den 

ökade obehagskänsla som uppstår om gråten övergår till skrik, då vi kanske blir ilskna i 

stället. 

 



14	  
	  

Skam kan ses som en huvudemotion i den emotionella och relationella världen menar 

företrädare för den symboliska interaktionismen enligt Scheff och Starrin (2002). Skammen 

syftar till att hämma och kontrollera fortsatt intresse eller glädje, i situationer där dessa 

emotioner inte är lämpliga (Rydén & Wallroth, 2002). Skam är fundamental för samvetet och 

beskrivs ibland som vår moraliska kompass. Skam uppstår i situationer där det finns ett 

verkligt – eller inbillat – hot mot våra sociala band. Motsatsen till skam är stolthet, vilken 

tyder på säkra sociala band. Skam spelar även en stor roll vid regleringen av andra känslor 

och hur vi förhåller oss till dem. Ilska, rädsla, sorg och kärlek är exempel på känslor som kan 

hållas tillbaka då vi är rädda för att skämmas ifall de uttrycks. (Scheff & Starrin, 2002) 

 

Rädslan att skämmas är typisk för västvärlden. Man är rädd för att 

skämmas och man skäms för att man skäms. Man kan skämmas så 

mycket för sina känslor att de nästan totalt trängs bort… (Scheff & 

Starrin, s 173, 2002).  

 

Cooley menar att såväl stolthet som skam uppstår som en följd av att man ser sig själv i 

andras perspektiv. När så skammen gör sig påmind så finns det i stort två vägar att välja. 

Antingen står man för skammen eller så söker man skydda sig. Om känslouttrycken dämpas 

och hålls tillbaka och skammen undertrycks får man svårt att avgöra var man står i relation till 

andra. Ilska är ofta ett uttryck för dold skam. Uttryck för skam tyder på hotade sociala band, 

menar Scheff och Starrin (2002). Nathanson menar att om man inte förmår ”bita huvudet av 

skammen” det vill säga, stanna kvar i känslan och låta den påverka ens självbild, så väljer 

man olika sätt att skydda sig mot skamkänslan. Nathanson definierar fyra olika 

försvarsmönster som kan uppstå i skyddet av ens självbild, likt riktningar i en ”skammens 

kompass”; tillbakadragande, undandragande, attack mot självet eller attack mot andra. 

Skamkänslor kan bidra till låsta och utdragna konflikter (Scheff & Starrin, 2002).  

 

Den kognitiva triangeln 
 

Den kognitiva triangeln är en modell som används för att visa att våra tankar och tolkningar 

hänger ihop med våra emotioner och våra handlingar i ett växelspel. Det hänger ihop med det 

jag presenterat i teoriavsnittet av symbolisk interaktionism, emotioner och begreppet 

mentalisering.  
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Bild 1. Den kognitiva triangeln (källa okänd) 

 
Tanke innefattar alla former av inre formulerande, tolkningar, förmåga till reflektion och 

mentalisering. Det är en form av strukturerande av information. Känsla motsvaras av det jag 

beskrivit under emotioner ovan. Det är direkta reaktioner på något vi är med om, som vi inte 

styr och kontrollerar. Handling är i den här modellen ett yttre agerande, saker vi gör och 

säger. Vi upplever ibland att vi har kontroll över våra handlingar och ibland upplever vi inte 

samma kontroll och valmöjligheter i olika situationer. Det bottnar ofta i den känsla som 

sammanhanget framkallat – förmågan att mentalisera och göra val minskar vid stress och 

starka emotioner som jag nämnt ovan. 

 
Jag tänker att den kognitiva triangeln blir en pyramid, där ytterligare en dimension står för 

spegeljaget och den generaliserade andre – den påverkan vår tolkning av inställningen hos 

samhället och den vi relaterar till har på våra tankar, känslor och handlingar.  
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Bild 2. Den kognitiva triangeln och relationer (egen) 

 

Jag vill med denna modell föra in den relationella aspekten i den kognitiva triangeln och peka 

på att det skapas mönster i vårt relaterande till andra utifrån det vi bär med oss in i mötet 

(jämför mentalisering ovan, Rydén & Wallroth, 2008). Min internaliserade uppfattning om 

samhällssynen (den generaliserade andre) och/eller mina nära relationers (spegeljaget) syn på 

det jag gör och vem jag är, påverkar hur jag tänker och känner inför det, vilket i sin tur kan 

påverka mina handlingar.  

 

Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter 
 

Den symboliska interaktionismen hjälper oss att förstå hur vi relaterar till varandra och hur vi 

blir sociala varelser. Viktiga begrepp är spegeljaget, som innebär att vår uppfattning om oss 

själva bygger på vad vi tror att andra tycker, och den generaliserade andre som handlar om 

hur vi som barn integrerar samhällsvärderingar och förhåller oss till dem. Modern 

hjärnforskning bekräftar att vi speglar oss i varandra som ett sätt att utvecklas. Både den 

symboliska interaktionismen och mentaliseringsförmåga bygger på tankar om att vi ständigt 

tolkar vår omvärld och försöker förstå andra människors avsikter, det är det som avgör hur vi 

relaterar till varandra. Våra handlingar är situationsbundna och påverkas av våra tolkningar. 

En god förmåga att mentalisera (ett öppensinnat reflekterande) underlättar våra relationer.  

 

Den symboliska interaktionismen intresserar sig för människors livsförlopp, eller karriärer, 

som de kallar det, och vad som påverkar dessa att ta olika riktningar, viktiga vändpunkter i 

karriären.  



17	  
	  

 

Människan sägs ha ett antal grundläggande emotioner, från glädje till skam, som har 

betydelse för vår överlevnad och vårt sociala liv. Glädjen gör att vi fogas samman med andra 

människor, skam kan leda till ett undandragande från relationer. Inom den symboliska 

interaktionismen ses skam som en mycket viktig emotion för att förstå mänskligt 

interagerande.  

 

Jag avslutar min teorigenomgång med den kognitiva triangeln, en enkel modell som visar att 

våra tankar, känslor och handlingar hänger ihop och påverkar varandra på olika sätt. Modellen 

bygger jag sedan på till en pyramid som syftar till att visa att andra mänskliga relationer 

påverkar våra tankar, känslor och handlingar – till och med när vi är ensamma, eftersom vi 

internaliserar dem.  
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Kunskapsområdet 

 

En stor del av den forskning jag tagit del av på området styvfamiljer har sitt ursprung i den 

anglosaxiska kontexten (Nordamerika, Storbritannien och Oceanien) och en del i den 

nordiska. Kulturellt hör Sverige till den nordiska kontexten och en del av de anglosaxiska 

studierna är inte direkt överförbara till svenska förhållanden. Detta bland annat för att 

samhällsstruktur och trygghetssystem ser delvis olika ut och för att förväntningar på 

föräldraroller och fäders delaktighet möjligen ser annorlunda ut. Den forskning jag 

presenterar nedan bedömer jag vara relevant för min studie, trots eventuella skillnader i 

kulturell kontext. 

 

Materialet i de artiklar och avhandlingar jag gått igenom kommer jag nedan presentera under 

tre rubriker utifrån de huvudteman jag tycker mig ha funnit i forskningen; föräldraroller, 

relationerna inom styvfamiljen och barnens situation. 

 

Föräldraroller 

 

Föräldrarollen påverkas och förändras i den ombildade familjen. Vi har rollen som mamma, 

pappa, styvmamma och styvpappa, alla med olika svårigheter och möjligheter. Kristina 

Sjöberg Larsson (2000) noterar att mammans föräldraskap i de allra flesta fall är ovillkorligt, 

medan faderskapet är friare. En del som kopplas till den ovillkorliga position som mamman 

har, är den att vara såväl chefsförhandlare som främste samordnare i det utökade 

familjesystemet samt den som alltid befinner sig mellan sitt barn och sin nya partner. Det 

stämmer med vad Claire Cartwright (2012) påvisar när hon ser över den biologiska mammans 

situation utifrån det faktum att de allra flesta styvfamiljer består av just henne, barn som följer 

med henne och så den nya styvpappan. Ett område i Cartwrights forskning berör 

lojalitetstvister och koalitioner. Mamma och barn har i de allra flesta fall starka band och 

behåller även dessa i den nya styvfamiljen. Den biologiska mamman kan ta olika roller, som 

en slags portvakt, försvarare, medlare eller fungera som tolk mellan barnet och styvpappan. 

Barn kan ju också känna sig slitna mellan sina båda biologiska föräldrar såväl som mellan sin 

förälder och sin styvförälder. Det menar Cartwright har en mamma stor möjlighet att såväl 

förvärra som mildra, beroende på om hon strävar efter att ha en konfliktfri kontakt med den 

biologiska pappan eller inte. Allt påverkas också i stor grad av vilken inställning den 
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biologiska pappan och styvpappan har till hela situationen. Kristina Sjöberg Larsson (2005) 

har visat att styvpappornas inställning till situationen i sin tur påverkas av om det finns en 

närvarande pappa, då vågar de inte gå in i en för nära relation till styvbarnet. Här kan man 

tänka sig att emotionerna styr föräldrarnas agerande, graden av ilska och rädsla att bli avvisad 

och känna skam påverkar sannolikt de vuxnas relaterande. 

 

Patricia Hart (2009) pekar ut några grundläggande faktorer när det gäller styvmammans 

komplexa roll och utmaningar i styvfamiljen. Hart menar att människor behöver genomgå en 

stor psykologisk förändring för att framgångsrikt kunna hantera de multipla psykologiska 

uppgifter som kommer av ett nytt giftermål och barn från ett tidigare giftermål och hon kallar 

denna förvandling/process för ”internal parental stance” (inre föräldraroll, min övers). Den 

innebär att känslomässigt engagera sig i barnet, känna och acceptera ansvaret att möta barnets 

behov, att bli en del av barnets växande och utveckling och att se barnet med empati.  

 

Kristina Sjöberg Larsson (2005) ser ett socialt föräldraskap träda fram i Sverige, vid sidan av 

ett biologiskt och ett juridiskt, när hon studerar styvpappor som saknar blodsband och 

juridiskt ansvar men som ändå delar vardag med barn. Hon hävdar att det forskningsmässigt 

är relativt oklart vad en styvpappa egentligen är. Hon ser att det bland annat beror på egna 

möjligheter och viljan hos styvpappan men också på hur andra aktörer reagerar och relaterar 

och låter styvpappan vara. Sjöberg Larsson menar att diskussionen i Sverige gällande mäns 

faderskap främst fokuserar på att göra de biologiska papporna till omvårdande sådana, medan 

styvpappornas föräldraomsorger i stort förblir osynliga. Sjöberg Larsson beskriver att en 

styvförälder som inte har egna barn mer och mer går in som ersättare för den biologiska 

pappan, i de fall den biologiska pappan inte varit så närvarande. Hon resonerar som att det 

kanske lättare sker om man inte har egna biologiska barn. Hennes iakttagelser kring vikten av 

att titta närmare på styvpapparollen och dess komplexitet lyfter aspekten att ett föräldraskap 

är mer än bara något som utgår från biologisk anknytning eller juridiskt ansvar. Här kanske 

det känslomässiga engagemanget som Hart (2009) resonerar kring stämmer väl in. 

 

Utifrån ovanstående skulle man kunna säga att rollen som mamma är relativt konstant, rollen 

som pappa är valfri, rollen som styvmamma tycks svår att ikläda sig och rollen som styvpappa 

är väldigt beroende av vad han själv och omgivningen låter den bli. Jag tänker nu fördjupa 

mig i styvföräldrarnas särskilda utmaningar i relationsbyggandet.  
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Relationerna inom styvfamiljen 

 

Styvföräldrar möter enligt forskningen särskilda utmaningar. Många styvföräldrar misslyckas 

med att bygga upp en vänskap med sina styvbarn innan de kliver in i en uppfostrande roll, 

vilket ofta resulterar i motstånd och negativa reaktioner från styvbarnen (Mills, 1984; Visher 

& Visher, 1996). Det kan ses som ett olyckligt förbiseende då samhörighet är en 

grundläggande faktor att bygga en bra relation på (Daly & Kreiser, 1994). Annan forskning 

(bl a Baxter, Braithwaite, Bryant & Wagner, 2004) har visat att när styvföräldrar tar en mer 

uttalad föräldraroll är något av det mest utmanande och svåra som styvfamiljens medlemmar, 

speciellt styvbarnen, har att möta och hantera under uppväxten. Inom forskningen har olika 

röster höjts kring det dilemmat¸ en del har förespråkat en linje som går ut på att styvföräldern 

bara borde agera som en slags kompis och stödja den andre förälderns disciplinära agerande 

(Bray & Harvey, 1995; Schwebel, Fine & Renner, 1991) medan Hetherington, Henderson och 

Reiss (1999) har argumenterat, att visserligen kan barn till en början sätta sig på tvären men i 

det långa loppet så har styvfamiljer där styvföräldern tagit en mer uttalad föräldraroll oftast 

beskrivits som familjer med sundare relationer. De flesta familjer har landat i den nybildade 

familjen efter cirka två år (Hetherington & Clingempeel, 1992). Brittisk forskning visar att 

ombildade familjer som skaffar barn i syfte att ”cementera” relationen istället riskerar göra 

den betydligt mer sårbar (Ferri & Smith, 1998). 

 

Hart (2009) identifierar tre speciella utmaningar som uppstår för styvmödrar när den 

biologiska mamman finns kvar som en aktiv närvarande förälder, den första (second tier 

mother – andrahandsmamman, min övers) handlar om att utveckla och definiera sin relation 

till styvbarnet i skuggan av den biologiska mamman som primärt präglar hela sammanhanget. 

Den andra utmaningen (ambivalence and ambiguity – ambivalens och otydlighet min övers) 

handlar om att styvmammor skiljer sig från adoptiv-, ickebiologiska lesbiska mammor och 

fostermammor, på så sätt att alla de senare har, i varierande grad, sökt eller valt en 

relation/förhållande till barnet. Den tredje utmaningen (triangles, new and revived – trianglar, 

nya och återupplivade, min övers) syftar på de olika relationskonstellationer som en 

styvmamma har att förhålla sig till. Hon får en tuffare utmaning än styvpappan att brottas med 

på grund av de förväntningar och krav som följer med den ”klassiska” mammarollen. Det är 

extra viktigt med stöd från pappan och omgivningen menar Hart, för att lyckas bygga upp den 

inre föräldrapositionen, speciellt om barnet självt inte belönar hennes försök utan tvärtom 

möter henne med starka negativa känslor och mycket motstånd. 
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Cartwright (2012) anser att styvförälderrollen präglas av osäkerhet och oklara normer och 

som i många fall kan mötas av motstånd av barnet den första tiden, även i fall när man tagit 

tid att lära känna varandra innan man blir en styvfamilj tillsammans. Det är en svår avvägning 

för en styvförälder att balansera mellan att uttrycka disciplin och värme gentemot barnet. Att 

kliva in och bli en förälder på samma villkor alltför snabbt möter ofta starka reaktioner. 

Mycket värme och liten grad av kontroll från styvföräldern är den modell som många forskare 

förespråkar, ett koncept som präglar styvfamiljer som fungerar bra menar Cartwright.  

 

Schrodt (2006) har i en stor studie funnit att främst tre områden är väsentliga när det gällde 

föräldraskapet och relationen mellan styvföräldrar och styvbarn: positive regard, stepparental 

authority, och affective certainty (positiv uppmärksamhet, styvföräldraauktoritet och 

känslomässig säkerhet, min övers). Positiv uppmärksamhet handlar enligt Schrodt om på 

vilket sätt och i vilken grad styvbarnet sätter värde på styvföräldern och hur det i sin tur ger 

uttryck för hur de båda relaterar med varandra på ett respektfullt sätt. Med styvförälderns 

föräldraauktoritet menas på vilket sätt och i vilken grad styvbarnen går med på att 

styvföräldern påverkar, bedömer och beslutar vilka handlingar och beteenden som är 

acceptabla eller inte för styvbarnet. Den tredje dimensionen, känslomässig säkerhet, beskrivs 

som i vilken grad styvbarnet känner att relationen med styvföräldern är säker, en relation där 

han eller hon vet hur styvföräldern känner för barnet och i retur uttrycker känslor för 

styvföräldern. Schrodt drar utifrån sin undersökning slutsatsen att kommunikation är oerhört 

viktigt för att etablera positiva styvrelationer. Han menar att det är oklara roller och mycket 

osäkerhet gentemot varandra som präglar styvrelationen, som dessutom för barnets del kan 

blandas med känslor av förlust av sin förra familj och förälder och för styvförälderns del kan 

blandas med oklara normer och förväntningar på styvförälderrollen, vilket tillsammans gör 

deras relation väldigt sårbar. 

 

Ganong, Coleman, Fine och Martin (1999) undersökte vilka strategier styvföräldrar använder 

för att utveckla och behålla samhörighet med sina styvbarn och vilken effekt dessa strategier 

har på utvecklingen av relationen. Styvrelationen karaktäriseras av gillande och kärlek när 

styvföräldern fokuserar på att utveckla vänskap med styvbarnet och fortsätter med den 

ansträngningen även efter att de börjat leva under samma tak samt väntar med att ta en mer 

föräldramässig roll. Gemensamma aktiviteter fungerade bäst – det vill säga när styvföräldrar 

och styvbarn gjorde något tillsammans bara de, jämfört med ifall det var flera inblandade och 
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allra bäst var det om aktiviteten var något som styvbarnet själv hade fått välja. Det visade sig 

också viktigt att styvbarnen uppmärksammade samhörighetssökande försök. I styvfamiljer där 

styvrelationer var dåliga, fanns det konkurrens från den biologiska förälder som inte bodde i 

hushållet, styvföräldrar som hade en dominant personlighet och styvbarn som inte 

uppmärksammade styvförälderns ansträngningar att söka samhörighet. 

 

Styvförälderns utmaningar handlar alltså om att hitta sin egen roll i relation till barnet och att 

förhålla sig till de biologiska föräldrarna. Styvmammor har ofta en svårare position eftersom 

förväntningarna på mödrar är högre. Kanske är relationen mellan barn och biologiska 

mammor också starkare, vilket gör det svårare att så att säga försöka konkurrera om 

mammarollen. Gemensamhetsskapande strategier har visat sig fungera för att få en positiv 

relation med styvbarnet och avvakta med att ta en fostrande roll, tills relationen är mer stabil. 

 

Barnens situation 
 

Barnen i styvfamiljerna har inte valt den familjetyp de växer upp i, det är de vuxnas beslut 

som har lett fram till deras situation och till skillnad från majoriteten barn har de bytt från den 

rådande familjenormen till en annorlunda typ av familj. Kristina Sjöberg Larsson (2000) 

noterar att döttrarna överlag är de som tar ansvar för relationerna i det utökade 

familjesystemet. Cartwright (2012) påtalar den uppmärksamhet som barnen behöver från sin 

mamma, speciellt i skenet av de stora förändringar som sker när en ny familj bildas. Det som 

kan krocka är att mamman också har behov av tid med sin nya partner, vilket gör att barnet 

förlorar mycket tid med såväl sin pappa som sin mamma jämfört med tidigare. I vissa fall 

upplevs de förlusterna som ett bevis på att man inte längre är lika viktig i föräldrarnas liv som 

tidigare. Det gör barnets relation till styvföräldern extra sårbar, har Paul Schrodt (2006) visat.  

 

Sjöberg Larsson (2000) påtalar vikten av att balansera parförhållandet visavi föräldraskapet, 

då hon menar att det är betydligt enklare att gå in i en ny relation än att få grepp om hur och 

på vilket sätt en ny partner ska bli del av den familj som redan finns och där det redan 

existerar en biologisk pappa (eller mamma). Cartwright (2012) ser fyra områden som särskilt 

viktiga att fokusera på; förbereda barnet på en ny relation, kraven på mammans 

uppmärksamhet, styvförälderrollen och dess intryck på mamman och barnen samt 

lojalitetstvister och koalitioner. Cartwright noterar vikten av att mamman pratar med sina barn 

om vad som är på gång, både för att låta barnen få tid att både ställa in sig på att det ska bildas 
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en ny familj men också för dem att få tid att lära känna mammans nya partner och eventuella 

styvsyskon. Det är dock mer sällan det sker, utan många gånger så är den nya relationen 

snabbt ett faktum barnen bara har att förhålla sig till. I de fall där barnen var mer involverade i 

vad som skulle hända och barnen fått lära känna mammans nya partner och eventuella barn, 

så har övergången till att bli styvfamilj gått betydligt smidigare. I förberedelserna innan man 

flyttar ihop och blir en ny familj behövs också samtal om hur man ska göra med uppfostran 

och liknade mellan mamman och den blivande styvpappan, samtal som dessvärre är sällsynta. 

Bristen på förberedelser hos både barn och vuxna inför den nya familjesituationen resulterar 

ofta i extra mycket friktion och frustration då det blir så mycket nytt att förhålla sig till utan 

att man är förberedd. (Cartwright, 2012). 

 

Sammanfattning av kunskapsområdet 
 

Det tycks råda en samstämmighet om att livet i en styvfamilj är mer komplext än i en ”vanlig” 

familj. Det saknas tydliga normer och roller och det finns starka känslor med i bilden, både 

för att en familj splittrats och att en ny bildats. Som vi sett i teoriavsnittet så innebär det risker 

om inte de starka känslorna får komma till konstruktivt uttryck, instängda känslor påverkar 

relationerna negativt. Styvföräldrar behöver en hög mentaliseringsförmåga för att kunna sätta 

sig in i styvbarnens situation och ta hänsyn till den i sitt agerade, kanske mitt i en pågående 

förälskelsefas.  

 

Styvrelationer präglas av att man inte har valt varandra utan man får varandra ”på köpet” och 

det krävs tid, tålamod och aktivt arbete för att få saker och ting i den nya familjen att fungera. 

Det finns inte statistik på hur många styvfamiljer det är som i sin tur separerar. Skilsmässor 

och separation är inte en ovanlig företeelse i dagens samhälle och det finns många svar på 

varför relationer tar slut, men inte lika många svar på vad som får dem att hålla. Kanske den 

negativa bild som fortfarande finns kopplad till styvföräldrar i kombination med den krävande 

situation som styvrelationer innebär, bidrar till att relationen hamnar snett och skamkänslor 

över misslyckandet kan väckas. Det finns en risk att hamna i en negativ spiral med känslor av 

avvisande från både styvförälder och barn.  

 

Några viktiga utgångspunkter för att skapa hållbara relationer när barn är inblandade är enligt 

forskningen att inte rusa in i nya relationer för fort, att förbereda alla inblandade på vad som 

ska ske, att som styvförälder inte kliva in i en föräldraroll alltför snabbt, att aktivt jobba för att 
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bli vän med styvbarnet och fortsätta med det arbetet även efter att man flyttat ihop. Det 

dagliga umgänget i hela familjen och även det utökade familjesystemet, behöver präglas av 

ömsesidig respekt och lyhördhet från alla parter, för varandras förutsättningar, önskningar och 

behov. 
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Metod 
 

Min sökprocess gällande tidigare forskning 

 

Jag har letat efter tidigare forskning via Academic Search Premier, ASSIA, Social Services 

Abstracts och PsycINFO och också hittat material via LIBRIS, DIVA och Google Scholar. 

Mina sökord har varit olika varianter på orden styv* och step*, med syftet att via breda 

sökningar hitta så mycket som möjligt. I de fall när jag avgränsade sökningarna mer noggrant 

(exempelvis stepparent* NOT sexual abuse AND relationship) hittade jag ytterst lite, utan 

fann det enklare att söka på de träffar som kom under de breda sökningarna. Det material jag 

kommit över har i sin tur haft intressanta referenslistor, där jag fått ytterligare uppslag till 

litteratur att ta del av. 

 

Val av metod – kvalitativ intervju med narrativ ansats  
 

Jag har valt att genomföra studien med hjälp av kvalitativa forskningsintervjuer utifrån en 

narrativ ansats. Denna narrativa ansats har inneburit en strävan efter att få de människor jag 

intervjuar att berätta om sig själva och sina liv genom så kallade livsberättelser. En 

livsberättelse är enkelt uttryckt den berättelse en människa berättar om sitt liv, hela livet eller 

valda delar. Narrativ metod ställer individen i fokus och följande sociologiska aspekter kan 

hittas i studier av livsberättelser: De artikulerar våra vardagserfarenheter, skapar ordning och 

mening i vårt dagliga liv och synliggör livsvärlden. Berättelser synliggör även hur människor 

upplever sina subjektiva liv och hur deras identitet utvecklats. Berättelserna skapar också 

möjlighet att förstå andra människor då vi får ta del av deras liv (Johansson, 2005). Då mitt 

syfte är att titta på hur det är att vara styvförälder i en familj där man också har egna barn och 

i det öka förståelsen för vad som bidrar till fungerande relationer inom styvfamiljen, så anser 

jag att djupintervjuer med denna narrativa ansats ger mig de bästa förutsättningarna för att 

uppnå det syftet. 

 

Urval  
 
Jag har gjort ett så kallat snöbollsurval (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007) 

via egna kontakter som i sin tur sökte vidare i sina respektive nätverk. Det jag sökte var 
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människor som var eller har varit styvförälder med egna barn och levt i en ombildad familj i 

minst ett år. Det visade sig dock inte vara helt enkelt att hitta intervjupersoner som var villiga 

att dela berättelsen om sitt liv som styvförälder. Jag fick inga svar alls från män som ville dela 

med sig av sina erfarenheter, så trots att styvpappor är vanligare än styvmammor enligt 

statistiken, så blev det till sist endast kvinnliga intervjupersoner. Det kan finnas flera orsaker 

till att det blev så. Det kan lika gärna handla om ett alltför begränsat urval som att det är ett 

för känsligt ämne eller helt enkelt om tidsbrist. Till sist hade jag kontakt med fyra personer 

som passade in i min målgrupp. Då en av dessa inte bodde i Stockholm och jag rent 

metodologiskt föredrog intervjuer öga mot öga så valde jag, i samråd med den personen, att 

avvakta ifall en intervju trots allt skulle bli aktuell. Efter att jag genomfört de tre andra 

intervjuerna så bedömde jag att det underlag jag hade var tillräckligt för studiens syfte. 

 

Intervjuer  

 

Intervjuerna som jag genomfört med intervjupersonerna har varit halvstrukturerade, med 

öppna frågor kopplade till teman som berört mina frågeställningar. Jag valde denna öppna 

intervjuform som ett sätt att uppmuntra ett berättande, där interaktionen mellan mig och 

intervjupersonen mer har haft formen av ett samtal än en klassisk intervjusituation med fråga-

svar, fråga-svar. Jag har sedan fritt och intuitivt följt intervjupersonen och allt eftersom ställt 

följdfrågor med syfte att fördjupa, förtydliga och föra samtalet, berättelsen, vidare. Det har 

även funnits tillfällen under intervjuerna när jag presenterat tankar eller tolkningar från mig, 

som ett sätt att föra samtalet vidare och för att se om jag uppfattat och förstått vissa saker på 

samma sätt som intervjupersonen själv men också som ett sätt att i vissa fall problematisera 

det som sagts. Kvale och Brinkmann säger att ”de explorativa möjligheterna i intervjun kan 

öppna för kvalitativa beskrivningar av nya fenomen” (2009, s 187). De menar att styrkan i 

den kvalitativa intervjun ligger i de personliga perspektiv som intervjuaren och den 

intervjuade representerar. En mängd olika tolkningar ger rikare underlag för att förstå 

livsvärlden och forskaren som person är det känsligaste verktyget i att utforska mänskligt 

beteende (Kvale & Brinkmann, 2009). Den första intervjun ägde rum hemma hos mig. De två 

andra intervjuerna tog plats på respektive intervjupersons arbetsplats, i rum där vi satt ostörda. 

Alla intervjuer tog drygt en timme och spelades in på band. 
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Analys av data 

 
Efter varje intervju har jag direkt lyssnat igenom inspelningen och gjort anteckningar kring 

saker jag uppmärksammat. Jag har sedan transkriberat samtliga intervjuer ordagrant och 

utöver det även noterat tystnader, skratt, eventuella märkbara skillnader i volym och tempo, 

betoningar av ord, påtagliga in- eller utandningar, instämmande ljud och verbala ljudeffekter, 

med syfte att noggrant skapa ett så fylligt och mångdimensionellt underlag som möjligt till 

förmån för den kommande analysen.  

 

Efter transkriptionen lästes varje intervju igenom ett flertal gånger och i det arbetet gjordes en 

första sortering av materialet där jag valde ut de delar som jag såg som relevanta i relation till 

studiens syfte och frågeställningar. Dessa delar satte jag sedan ihop i en så pass kronologisk 

ordning det var möjligt, tillsammans med kommentarer för att söka överbrygga dessa 

delberättelser till att bli en hel berättelse. Nästa del i arbetet var att redigera citaten för att 

underlätta läsningen av resultatet (se nedan). Jag har gått igenom materialet flera gånger, 

stuvat om och successivt klippt ner berättelserna, för att lyfta fram och koncentrera underlaget 

där de starkast illustrerar de teman jag till sist tycker mig ha hittat i materialet.  

 

Därpå applicerade jag den forskning och de teoretiska perspektiv som jag tillägnat mig, för att 

se över resultatet och söka jämföra delarna, söka skillnader samt eventuella samband och 

mönster. Det analyserade materialet tog sedan form i en inledande presentation av mina 

intervjupersoner, där jag sedan under olika rubriker varvar delar av intervjupersonernas 

berättelser i form av längre eller kortare citat, med kommentarer, tolkningar och slutsatser 

kopplade till forskning och teoretiska utgångspunkter.  

 

Redigering av livsberättelser 

 

Jag har en strävan efter att levandegöra de unika röster jag haft förmånen att ta del av, men det 

sker saker i omvandlingen från tal till text. Enligt Riessman (refererad i Johansson, 2005) så 

skapas en ”metaberättelse” om vad som händer när man som forskare redigerar och söker 

sammanfatta det transkriberade materialet, hon kallar det som konstrueras för ett ”falskt 

dokument”. Jag som forskare väljer och väljer bort. Jag tolkar och skapar i det material som 

jag överför till skrivna ord.  
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Det är en utmaning att värna varje röst samtidigt som det krävs arbete med att få materialet 

hanterbart för att passa in i de ramar studien har att förhålla sig till. En viss redigering av 

citaten har av bland annat den anledningen skett till förmån för ett bättre läsflöde. Det handlar 

främst om att jag i stor utsträckning har tagit bort läten och ord som är typiska för talspråk, 

som exempelvis ”eh” och ”liksom” samt tagit bort mina egna inlägg i samtalet i form av 

frågor, instämmande läten eller bekräftande ord, som till exempel ”mm” och ”ja”, då de i 

utskriven form mer tynger än underlättar läsningen. Av samma anledning har jag också i vissa 

fall tagit bort upprepningar av ord och till och med i några enstaka fall kastat om orden i en 

mening, för att förtydliga innehållet i det som sägs. I vissa fall har jag även tagit bort en del 

skratt, tystnader, och så vidare, då jag inte funnit att de påverkat själva innehållet i det som 

sägs – men i vissa fall har jag behållit dylika markeringar då jag funnit att de tillfört 

dimensioner till berättelsen som endast orden i sig inte förmått beskriva. När jag klippt i mina 

respondenters citat så har jag markerat det med /…/.  

 
Etiska överväganden 
 

Etiskt sett så kan forskning kring familjer och det egna privatlivet ses som väldigt 

svårhanterbart. Det uppstår enligt Kvale och Brinkmann (2009) ett dilemma där man vill ha så 

mycket kunskap som möjligt men samtidigt respektera de intervjuades integritet. Jag har följt 

Vetenskapsrådets etiska krav när det gäller informations-, samtycke-, konfidentialitets- och 

nyttjandekraven (Vetenskapsrådet, 2012) och har inför varje intervjutillfälle särskilt betonat 

att man inte behöver svara om man inte vill och har rätt att avbryta intervjun om det skulle 

kännas så. Vidare har jag varit väldigt noggrann med ramar med syfte att skapa en så pass 

trygg situation som möjligt innan intervjun börjar. Jag har diskuterat med varje intervjuperson 

om hur jag kommer hantera materialet och med dem kommit överens om att de tar del av det 

färdiga arbetet, vilket samtliga var nöjda med. Jag har inför intervjuerna tänkt igenom 

intervjusituationen väl medveten om att ämnet i sig kan väcka starka känslor och i det sökt 

skapa en medvetenhet hos mig själv för att det kan ske och i så fall vara beredd att möta det 

med empati, lyssnade och närvaro. Efter varje intervju tog jag en stund till diskussion med 

intervjupersonen om hur det kändes med intervjun, vilket var såväl välkommet som 

värdefullt, att tillsammans ”landa” efter ett så pass intensivt och djupgående samtal som alla 

tre intervjuer fick karaktären av. I de delar av intervjuerna som jag sedan använt mig av så har 

jag gett alla inblandade nya namn och även i vissa andra aspekter ändrat eller tagit bort 

uppgifter som annars skulle kunna röja identiteten på dem som ställt upp.  
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En problematik är huruvida jag på ett etiskt sätt kan röra mig fritt när det gäller tolkningar och 

slutsatser utifrån det material jag förfogar över. Mitt material är litet och utifrån det är det 

svårt att peka ut generella mönster. De tolkningar jag gör är mina och stämmer kanske inte 

alls med hur intervjupersonerna upplever sin tillvaro. Jag är forskaren som har överblick, men 

jag äger ingen absolut sanning. 

 

Jag försöker i analyserandet jämföra med tidigare forskning och stödja mig på vissa teoretiska 

resonemang, samt ett så kallat inifrånperspektiv (mina egna erfarenheter som styvförälder) 

utöver det som mina intervjupersoner delat med sig av. Men med tanke på den relativt korta 

tid jag samtalat med dem plus alla de röster som inte får komma till tals i samma veva, så 

upplever jag att mitt resonerande kan bli grunt och kanske till och med orättvist. De jag 

intervjuat har kanske ännu mer att uttrycka kring ämnet, de biologiska föräldrarna kommer 

inte till tals, barnen kommer inte till tals och en annan forskare skulle kanske ha ställt andra 

frågor och gjort andra tolkningar av det ihopsamlade materialet.  

 

Med stor respekt och ödmjukhet inför alla dessa aspekter så konstaterar jag faktum: det här är 

endast en skärva av en slags verklighet som just jag uppfattar. Med hänsyn till de människor 

som gjort mitt arbete möjligt genom att låta mig lyssna på deras unika röster, hoppas jag att de 

inte ser mitt slutresultat som någon slags värdering eller bedömning av deras tankar, känslor 

eller handlingar. Det är mer ett försök till förståelse av vissa aspekter av mänskligt relaterande 

än ett definitivt bokslut över vägar som valts. 

 
Validitet och reliabilitet 
 
Med validitet avses giltigheten i min forskning - studerar jag det som jag tror att jag studerar? 

(Esaiasson m fl, 2007). Johansson (2005) tar upp problematiken gällande validitet då narrativ 

analys handlar om tolkning och tolkningar är svåra att värdera. Nu använder jag mig inte 

specifikt av narrativ analys på mitt material, men på samma sätt som min insamling av 

materialet inspirerats av narrativ metod, så har även mitt förhållningssätt till mitt material rent 

analytiskt inspirerats av vissa riktlinjer gällande narrativ analys. Några av dessa riktlinjer är 

att söka göra analysen övertygande och möjlig genom rikliga mängder citat, sträva efter 

sammanhang så att de olika delarna av tolkningen skapar en fullständig och meningsfull bild 
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samt att sammanhanget i en berättelse kan värderas internt i termer av hur de olika delarna 

hänger ihop och externt gentemot tidigare forskning i fältet (Johansson, 2005). 

 

Med reliabilitet menas hur väl resultaten motstår slumpens inflytande (Esaiasson m fl, 2007). 

Kvale och Brinkmann (2009) menar reliabilitet återkommer i olika faser av 

forskningsprocessen i intervjuforskning, såväl i själva intervjusituationen (kan olika 

formuleringar av samma fråga ge olika svar?) som i utskriftsstadiet (blir det samma utskrift 

om man låter två olika personer skriva var sin version av en och samma utsaga?). Jag har 

strävat efter att vara så noggrann som möjligt i intervjusituationerna och ställt uppföljande 

frågor vid tillfällen när jag varit osäker på hur jag skulle uppfatta det som sagts för att inte 

göra missvisande tolkningar. I utskrifterna har jag strävat efter att täcka in i stort sett allt som 

jag hört på inspelningen, med syftet att inte missa någon väsentlig information. Jag har många 

gånger lyssnat om valda sekvenser tills dess att jag kunnat identifiera vad som sagts eller 

hörts. I de fall jag trots upprepade försök inte lyckats uttyda det så har jag markerat det med 

”ohörbart”.  

 

Generaliserbarhet 

 

Generaliserbarhet avser på vilket sätt de resultat jag kommer fram till skulle kunna överföras 

till andra sammanhang (Esaiasson m fl, 2007). Kvale och Brinkmann (2009) för ett 

resonemang kring olika typer av generalisering och lyfter bland annat fram naturalistisk 

generalisering som en möjlig produkt av kvalitativa intervjuer. Den sortens generalisering 

innebär att sätta ord på tyst kunskap vilket kan leda till explicit påståendekunskap. Jag har inte 

haft ambitionen att hitta resultat som kan sägas överförbara på alla relationer i alla 

styvfamiljer, men jag har en strävan efter att via de unika röster jag tagit del av, tillsammans 

med de teorier och den forskning som jag studerat, hitta just sådan explicit påståendekunskap 

till förmån för en djupare förståelse vad gäller delar av mänskligt relaterande och agerande 

inom styvfamiljen. 

 

 

 

 



31	  
	  

Resultat och analys 
 

Här kommer jag att presentera resultatet av min intervjustudie och koppla ihop den med 

tidigare forskning och de teoretiska utgångspunkter jag tidigare presenterat i syfte att 

analysera och fördjupa det som framkommit. Avsnittet börjar med en presentation av mina 

intervjupersoner, sen är det presenterat i teman i en till viss del kronologisk ordning från 

första mötet till vändpunkter i relationen. Avslutningsvis sammanfattar jag några tankar kring 

hur man blir styvförälder. 

 

Presentation av mina intervjupersoner 
 

Carin, Julia och Lotta, är tre styvmammor som berättat om sina liv som styvföräldrar. De har 

olika erfarenheter och styvförälderskapet har nått olika faser.  

 

Carin mötte Carl-Fredrik i samband med ett kulturevenemang där båda arbetade ideellt. Hon 

hade själv inga barn och jobbade vid den tiden på en förskola. Carl-Fredrik var skild och hade 

två barn sedan tidigare, Felix fyra år och Felicia ett och ett halvt år, tillsammans med 

Fredrika, som han delade vårdnaden med. Carin träffade Carl-Fredriks barn första gången 

inför ett bröllop som de skulle gå tillsammans på. Efter några år så blev det tydligt att 

Fredrika hade stora drogproblem och det blev många tillfällen när hon inte kunde hämta 

barnen som överenskommet. Carin och Carl-Fredrik har numera barnen Caj och Cajsa 

tillsammans och ser även styvbarnen som sina barn. 

 

Julia träffade Jan-Olov på universitetet i slutet av sin utbildning. Hon hade varit allvarligt sjuk 

och tvingats hoppa av studierna en tid och när hon kom tillbaka så började hon i en ny klass 

där Jan-Olov gick. Då var Julia i annan relation men efter drygt ett år blev de två ett par. Jan-

Olov hade sonen Olle, då elva år, sedan en tidigare relation med Olivia. Olivia har två äldre 

söner från en tidigare relation och har sedan med sin nya man fått två döttrar, som alla bor i 

södra Sverige. Julia och Jan-Olov har fått två barn, Johanna och Jonna. Julias relation till Olle 

har inte varit enkel. 

 

Lotta och Lars-Erik började träffas och kände ganska snabbt att de trivdes med varandra. 

Lotta kommer ihåg att Lars-Erik var ivrig med att hon skulle få träffa hans barn sen en 
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tidigare relation, men att hon bromsade lite, av rädsla för att det skulle gå för fort. Det var 

också viktigt för Lotta att tidigt få en bra relation till barnens mamma, vilket de fått. Hon ville 

inte att barnen skulle tro att hon kom in och försökte leka mamma. Relationen till Elias blev 

snabbt öppen och god, medan relationen till Elin var svårare och inte blev lättare av att Lotta 

flyttade in i deras lägenhet bara några månader senare och strax därpå blev gravid. Lotta har 

nu ett barn, Lisa fem år, tillsammans med sin man Lars-Erik. I familjen ingår också, 

tonåringarna Elin och Elias, som varannan vecka bor hos sin mamma. Till familjen hör också 

Lottas hund, Loffe. 

 

Inledningen av relationen med styvbarnen 
 

Cartwright (2012) betonar vikten av att förbereda barnen inför mötet med förälderns nya 

partner, för att underlätta övergången till att bli en styvfamilj. Det handlar om att prata om vad 

som är på väg att ske men också skapa tid för barnen att lära känna den nya partnern. Nedan 

ser vi några olika exempel. 

 

Carin tar ansvar inför första mötet med de blivande styvbarnen och förbereder sig genom att 

köpa presenter. Hennes partner berättar för barnen att hon ska komma. 

 

”Så då skulle jag träffa barnen, det skulle jag göra innan det här bröllopet, och då 

var Carl-Fredrik jättenervös, och då tänkte jag - tror han att jag aldrig har sett ett 

barn eller? ’Du skulle kanske köpa presenter?’ frågade han – men det har jag 

redan gjort! (skrattar) Jag har redan förberett det här, vad som ska hända. ’Jaha’ 

svarade han… Jag tror att han var rädd för att det inte skulle funka mellan mig och 

barnen. /…/ Han ville ju inte pracka på dem nånting som inte stämde (skrattar). Så 

kom jag dit och så öppnade en 4-årig Felix dörren och så tittade han på mig och sa 

’jag vet att du har en present till mig’. ’Okej… men det var ju intressant’ sa jag, 

’hur kan du veta det?’ ’Ah pappa har sagt det!’ Jag tänkte - han har förberett här 

också! (skrattar) Så fick jag ju fiska fram den där legogrejen som jag hade köpt 

och så pratade jag lite med honom och sen kom Felicia och hon var ett och ett 

halvt och hon tultade ju runt… /…/ Och det kände jag också, att det var så himla 

lätt. Och när Felix hade öppnat sitt lego så tittade han på mig och sa ’men du får 

inte sova här i natt’. Neej sa jag, jag ska inte sova här i natt. Jag behöver inte sova 

här i natt. Och sen så gick ju liksom kvällen, nu kommer jag inte ihåg, men jag 
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tror att det var så att han ändrade sig och sa att om jag inte sov i hans säng så var 

det okej, jag kunde sova i pappas säng (skrattar). Men jag tror inte jag sov kvar 

där den kvällen.” 

 

Lottas partner får barnen nyfikna på henne och hennes hund och det skapar ett positivt möte, 

åtminstone med ett av barnen.  

 

”… efter att vi hade dejtat en eller två månader så träffade jag dem för första 

gången. Och det var för att Lars-Erik hade berättat att jag hade en hund (skrattar) 

då ville dom genast, eller Elias ville träffa mig, direkt, så Lars-Erik ringde samma 

dag och sa ”mina barn vill jättegärna komma” /…/ jag kommer ihåg det så starkt, 

jag kommer ihåg att de stod där och såg så oerhört söta och väluppfostrade ut… 

/…/ Jag minns att Elias pratade hela tiden, hela tiden, han liksom babblade på med 

mig, och jag kände också väldigt tydligt att Elin tyckte det var märkligt och jag 

märkte på henne att hon inte riktigt visste hur hon skulle förhålla sig till mig 

riktigt... /… / Och så har jag ett väldigt starkt minne av att det var Loffe som blev 

länken till dom, dom var åtta och tio så jag tror att dom längtade jättemycket efter 

en hund och så kom jag med hund, det var ganska… det var inte strategiskt, men 

jag tänkte att det var (skrattar till) jävligt bra!” 

 

Bristen på förberedelser resulterar ofta i frustration, menar Cartwright (2012). I Julias fall 

verkar mötet inte ha förberetts särskilt och hon reflekterar i efterhand om att det kanske hade 

varit bra om pappan varit mer aktiv inför mötet.  

 

”Jaa… hans pappa bodde i studentlägenhet på Gärdet och då var han där på 

sportlovet och han hade precis blivit osams med sin pappa och han hade en 

kompis med där också, hemifrån, för han ville inte åka ensam på tåget, så då hade 

de åkt tillsammans och kompisen satt i rummet men Olle låg liksom under ett 

täcke och ville inte visa sig. Så det var första gången vi sågs. /…/ Jag var nog, 

innan vi träffades, jag var nog ganska blank i mitt möte med honom… Jag tänker 

att man ska, att prata med de biologiska barnen sådär, och som med min situation 

då, vet jag inte om Jan-Olov kunde ha förberett Olle mer. Att… om vi setts på 

någon mer neutral plats först… eller att man går ut och fikar lite först eller… /…/ 

Sen när man som vuxen, om man då träffar nån partner så kan man ju inte be sitt 
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barn att godkänna eller avslå en relation men man kanske… kan förbereda dom 

mer, på nåt vis… och sen kommer det bli bråk i alla fall men…”  

 

I berättelserna om deras första möten med styvbarnen ser vi delvis olika förhållningssätt. Två 

möten förbereds noga av de vuxna och det tredje är inte förarbetat på samma sätt. Cartwright 

(2012) menar att det ofta ligger till så, men i de fall där barnen varit mer involverade i vad 

som skulle hända och barnen fått lära känna mammans nya partner och eventuella barn, så har 

övergången till att bli styvfamilj gått betydligt smidigare. När det gäller emotioner som 

påverkar tankar, så blir det tydligt vilken kraft förväntningar kan ha på en situation. Det fanns 

i två av mötena positiva förväntningar hos barnen, ett intresse som ledde till glädje, de fick en 

present respektive träffa en hund. I det tredje mötet kan jag inte se samma förväntan. Det 

mötet fick även en svårare förutsättning då pojken precis hamnat i konflikt med sin pappa, 

dessutom inför sin kompis som följt med på resan upp. Med andra ord så tror jag att 

interaktionen i det mötet, i alla fall till en början, mer präglades av känslorna lidande och 

skam, mer än glädje och intresse (Rydén & Wallroth, 2008). 

 

Relationsbyggandet 

 

Flera forskare (bl a Ganong m fl, 1999; Cartwright, 2012) betonar vikten av att 

styvföräldrarna börjar med att bygga en vänskapsrelation med styvbarnen innan de tar en mer 

aktivt fostrande roll. Mina intervjupersoner har beskrivit olika samhörighetsskapande 

strategier. 

 

Olle bodde i ett drygt halvår hemma hos Julia och Jan-Olov i samband med att Julia var 

föräldraledig med deras första barn. 

 

”Jag kunde känna mig närmre honom och också tycka att vi två kunde ha det 

ganska mysigt tillsammans, speciellt när det bara var vi två. Till exempel att vi 

brukade ligga i soffan tillsammans och titta på film sådär och att han gärna ville 

att jag skulle massera hans fötter och… att han kände sig trygg med mig och att 

han också… Han har ju aldrig utmanat mig på samma sätt som han har utmanat 

sin pappa så när Jan-Olov inte var hemma så var det ganska… det var rätt 

coolt…” 
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Lotta berättar att det var enkelt med Elias redan från början. 

 

”Jaa, jo… jo alltså vi klickar ju… /…/ Han har alltid kunnat få mig att skratta 

väldigt mycket /…/ Sen har vi ju också pluggat tillsammans, /…/ han har läs- och 

skrivsvårigheter och det har blivit så att det har varit lättare för mig och jag tycker 

att det är kul, där har byggts nåt förtroende och sen har ju jag, jag glömmer det, 

jag har ju masserat honom jättemycket, jag har masserat honom på kvällarna, och 

det har jag fått göra ganska högt upp i åldern /…/ och det blir nåt förtroende i det 

också, att man småpratar lite och…”  

 

Lotta sammanfattar sin erfarenhet av vad som är viktigt för att bygga relationer med 

styvbarnen.  

 

”… dels så är det nog år… vardag ihop… upplevelser ihop… att man, vi har ju 

vår Spanienresa ihop som vi gjorde, den tror jag är jätteviktig, Lisa var ett år… 

/…/ Och tiden ihop, jag tror ju att när de är hos oss så är de ju också ganska 

mycket hemma hos oss liksom, det finns nån sån här, jamen nån vardag 

tillsammans i köket. Men också att man har tagit sig igenom tror jag, jobbiga 

saker och perioder och man har funnits där och man har helt plötsligt lärt sig 

och… jamen, man blir självklar för varandra för att man finns… ja. Det är väl 

tiden och det man har gjort tillsammans och att de har fått ett syskon… ja, det blir 

nåt klister i det.” 

 

Det framgår i berättelserna att relationer byggs med hjälp av tid, närhet och aktiviteter som 

skapar trygghet mellan styvförälder och styvbarn. Andra faktorer som påverkar är 

personligheten hos dem som möts och omgivningens förväntningar. Lotta nämner att de 

skrattar mycket ihop och glädje är ett viktigt kitt i sociala relationer. Det är viktigt att njuta av 

att vara tillsammans (Rydén & Wallroth, 2008). I både Lottas och Julias beskrivning 

framkommer att de haft mysiga stunder med sina styvbarn. Att det är viktigt kan vi förstå 

genom den symboliska interaktionismen som förklarar att vi tolkar och hanterar de situationer 

vi befinner oss genom den sociala interaktionen (Angelöw & Jonsson, 2000). Alltså byggs 

fungerande relationer genom samspel som båda parter mestadels tolkar som trevligt och 

positivt och vill fortsätta med, medan relationerna kan upphöra om interaktionen mest är 

slitsam och utsatt för starka negativa emotioner. Vilket som sker oftast är en viktig faktor, 
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eftersom våra tankar och känslor påverkas av våra handlingar och upplevelser och tenderar att 

färgas av det vi oftast möter. Ganong med flera (1999) påpekar också vikten av att de 

samhörighetsskapande strategierna fortgår över tid. 

 

Att inte ha valt varandra 

 
En situation som särskiljer styvfamiljer från många andra familjeformer är att styvföräldrarna 

inte aktivt valt relationen till styvbarnen, utan får dem på köpet, vilket betonas av Hart (2009). 

Schrodt (2006) och Cartwright (2012) framhåller att barnen är drabbade av känslor av förlust 

av sin familj och det gör relationen till styvföräldern extra sårbar. Barnen har inte heller valt 

relationen men måste förhålla sig till den nya familjekonstellationen. 

 

Carin berättar att relationen till Felicia snabbt blev självklar, vilket hon tror bland annat 

berodde på att hon var så liten. Relationen till Felix var svårare. 

 

”Det var ju så många år som Felix fortfarande… han har ju hela tiden sagt ”efter 

sommarn då ska mamma och pappa flytta ihop igen” eller ”då ska vi flytta ihop 

igen”. Och… sen jag tror han har tyckt jättemycket om mig och att han nog tänkte 

att vi skulle bo allihop i ett enda stort hus, i en enda kaosröra liksom, jag tror att 

det är så han har tänkt. Men det har varit den största utmaningen. Han var inte 

lika… självklar när han var liten.”  

 

Julia reflekterar kring att det nog blev svårt för Olle när hans pappa valde att bilda ny familj.  

 

”Men Olle hade ju inte valt mig och jag hade inte valt honom så för honom blev 

det nog svårt tror jag, att så snabbt få reda på att han skulle få ett syskon, hans 

mamma har ju flera barn, men inte hans pappa, där var han ju van vid att vara 

ensam, så det blev nog jobbigt för honom. /…/ Jag känner också skuld i att han 

var ett barn och han har inte valt mig och… och så tänker jag att han är ett barn 

som har varit… som har många saker som gör det extra svårt för honom själv 

kring hans ilska och… impulsiviteten och lättkränktheten och så.” 

 

Julias tankar får stöd i brittisk forskning som visar att den ombildade familjen riskerar bli mer 

sårbar när det kommer fler barn (Ferri & Smith, 1998). Cartwright (2012) påtalar den 
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uppmärksamhet som barnen behöver från sin mamma, speciellt i skenet av de stora 

förändringar som sker när en ny familj bildas. Det som kan krocka är att den biologiska 

föräldern också har behov av tid med sin nye partner. Det gör att barnet förlorar mycket tid 

med båda de biologiska föräldrarna jämfört med tidigare, något de inte själva valt. Jag tänker 

att tiden är en viktig faktor när det gäller hur styvbarn relaterar till sin nya styvförälder och 

eventuella nya styvsyskon. Tiden ska plötsligt räcka till för fler, det blir en 

konkurrenssituation och i skenet av det så är det inte så konstigt att det kan bli starka 

reaktioner i form av till exempel svartsjuka och ilska. 

 

Lotta berättar hur svårt det var att känna sig avvisad av Elin. 

 

”Jag fick försöka att absolut inte ta det personligt, och där var ju min syster den 

som tipsade mig att inte kliva in, att släppa och inte ligga på så mycket utan bara 

låta henne få vara, hon måste ju få… hon har ju inte valt mig… men det var ju 

inte helt lätt. Det var väldigt många gånger jag gick ut med Loffe och bara grät 

och kände att allt bara var jobbigt.” 

 

Både Julia och Lotta beskriver i ovanstående citat negativa emotioner. Starka negativa 

känslor, skuld och upplevelser av att vara avvisad, kan enligt Scheff och Starrin (2002) väcka 

skam och vara svåra att prata om, vilket i så fall försvårar relationerna.  

 

Både Carin och Lotta funderar kring det ansvar den vuxna personen har i relation till 

styvbarnen och vikten av att ta hänsyn till att det funnits en tidigare familj.  

 

”Jag tror att man måste… om man träffar en person som har barn, så tror jag att 

man måste acceptera det. Man måste, på riktigt, verkligen sätta sig in i att här är 

det några som står som nummer ett, för den här mannen, kvinnan. /…/ nu var det 

så att jag träffade en kille som hade två barn, då måste jag ta det. /…/ Jag tror att 

det har jättemycket att göra med mig som person, att jag tycker jättemycket om 

barn. Att jag längtade efter barn redan tidigt och att det inte blev några barn i min 

förra relation. Det tror jag är en sak.” (Carin)  

	  

”Den här relationen, bygger ju inte… vi har ju inte valt varandra, de har inte valt 

mig och jag har inte valt dem, på det sättet, jag har valt deras pappa, så vi har ju 



38	  
	  

fått varandra på köpet, och så ska vi utifrån det hitta ett sätt att tycka om varandra. 

Och det behöver ju inte alls funka. Fast då känner jag ju att man som vuxen får 

göra ett såklart större jobb än vad de måste göra, att jag måste, har jag valt Lars-

Erik så får jag ju för fan köpa hela paketet.” (Lotta) 

 

I berättelserna framträder den generaliserade andres bild av gott föräldraskap. Jag uppfattar att 

mina intervjupersoner förhåller sig på olika sätt till denna bild och försöker göra om den till 

en styvförälderroll, samtidigt som de måste förhålla sig till en negativ bild av styvföräldern. 

Skamkänslor kan uppstå ifall man känner att man inte lyckas leva upp till de förväntningar 

man har på sin roll eller av rädsla för att inte vara en bra styvförälder (Månsson, 2002; Scheff 

& Starrin, 2002).  

 

De tre styvmammorna visar prov på god inlevelseförmåga i förhållande till sina styvbarn, då 

de kan förstå att situationen inte är enkel för dem. De strävar efter att hantera de svårigheter 

som uppkommer och visar förståelse för att relationsbyggande är en process. Med andra ord 

visar de prov på den mentaliseringsförmåga som är så viktig för fungerande relationer (Rydén 

& Wallroth, 2008). 

 

Föräldraroll och mandat 
 

Patricia Hart (2009) menar att det är en utmaning att vara styvmamma på grund av de 

förväntningar och krav som följer med den ”klassiska” mammarollen. Julia konstaterar att det 

varit mer påfrestande än hon trott att vara styvmamma. 

 

”Det har varit jävligt mycket jobbigare än vad jag tänkte (skrattar) att vara 

styvförälder… eller vad jag nu är…” 

 

Det är extra viktigt med stöd från pappan och omgivningen betonar Hart (2009) vidare, 

speciellt om barnet självt inte belönar styvmammans försök utan tvärtom möter henne med 

starka negativa känslor och mycket motstånd. Både Julia och Lotta pratar om vikten av att få 

stöd i rollen som styvmamma. För Julia har situationen blivit problematisk i relationen till 

hennes partner. 
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”Jag tror att det fanns, jag kände en förväntan från hans pappa, att han ville att det 

skulle vara bra, vi skulle liksom tycka om varann… så det kunde jag nog känna 

som ett slags krav. (tystnad) Och jag har både tyckt, eller tycker, att han har fina 

sidor, jag kan se att han har fina sidor, med sina småsystrar när han träffar dom 

och så där men… så har han haft andra sidor som… varit svåra att hantera och 

eftersom jag inte är en förälder… så har det blivit jobbigt, vilket är något som har 

påverkat relationen mellan hans pappa och mig eftersom han är pappa till honom 

och… det blir så känsligt och han går i försvar och han hör min kritik och han 

tycker att jag är hård och så… /…/ det kanske kan vara skönt att prata med någon 

som är i en liknande situation… eller få stöd kring hur det är… för den man lever 

med kan ju inte alltid det och jag har ju sett hur Jan-Olov har slitit väldigt 

mycket… för att jag… han har ju försökt att förekomma, när han märker 

tendenser hos Olle så har ju han försökt förekomma det för att jag inte ska bli arg 

och så där tyst och… att det ska bli sådär jävla laddat liksom… jag har ju sett hur 

han… har ansträngt sig till det yttersta för att alla ska vara så glada (skrattar) och 

så har vi inte varit det!” 

 

Cartwright (2012) tar upp lojalitetstvister och menar att den biologiska mamman kan ta olika 

roller, som en slags portvakt, försvarare, medlare eller fungera som tolk mellan barnet och 

styvpappan. Jag kan se att situationen ovan som beskrivs mellan Julia, Jan-Olov och hans son 

Olle påminner om just detta. Jag tror att det finns många styvfamiljer som, utöver att det är 

påfrestande med konflikter i sig mellan vuxna och barn, får det än mer besvärligt att hantera 

dessa då det dessutom finns en dimension av otrygghet i relationen mellan de inblandade.   

 

Carin konstaterar att hennes inställning till styvbarnens biologiska mamma och hennes 

inställning till Carin haft betydelse. 

 

”Men också, att jag faktiskt accepterar att Fredrika fanns. Även om det var tufft. 

Och fortfarande är. /…/ Det som är så bra med Fredrika, trots allt som hon har gått 

igenom, för hon fick drogproblem, massor, så trots allt som hon har gått igenom 

under de här åren så har hon hela tiden landat i att det är bra för barnen att dom 

har mig.” 

 

Lotta beskriver vilket stöd hon fått ifrån sin partner och hur det hjälpt henne komma vidare.  
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”Det var absolut tufft i början då med att Elin var så… inte ville… att det var tufft 

att se att hon tyckte att det var så jobbigt att jag var där och det fanns en rädsla i 

mig att hon inte skulle närma sig mig, att vi inte skulle få en bra relation. /…/ Det 

som var fint var ju att Lars-Erik alltid på nåt vis, vad ska jag säga, har stått bakom 

mig i vår relation, så han har alltid kunnat, om jag har upplevt att hon har varit 

väldigt svartsjuk, så har jag kunnat prata med honom om det, utan att han hamnat 

i försvar – ’nämen så är det inte alls’ – vilket har gjort att jag… ibland har jag 

tyckt att han har försvarat mig för mycket och då kan jag ställa mig på barnens 

sida… /…/ hans förståelse för mig har gjort att jag inte behövt känna mig utanför 

utan jag har kunnat bli vuxen i att se ’hon är ett barn’. Att inte hålla på och tolka 

in en massa saker… ja, och så har jag försökt tänka, att det här har ju inte, det 

spelar ingen roll om det är jag eller någon annan människa, det har inte med mig 

att göra. Men sen har det ju varit jävligt jobbigt ibland, för jag har ju velat att hon 

ska tycka om mig.” 

 

Lotta berättar också att hon kände oro att hon skulle utesluta styvbarnen när hon själv fick 

barn, en oro så stark att hon och Lars-Erik gick till psykolog innan förlossningen. Så Lotta 

fick stöd som hjälpte henne att hantera relationen och situationen med Elin, och gemensamt 

med sin partner aktivt sökte hjälp med det som kändes svårt att hantera själva. Carin hade den 

biologiska mammans mandat. Julia upplevde mer att det som redan var svårt blev ännu 

svårare. Harts (2009) resonemang om vikten av stöd från partnern och omgivningen blir i 

skenet av deras erfarenheter ännu tydligare. Julias reflektioner visar på att det kan finnas stort 

behov av stöd utifrån i någon form om det blir alltför låsta positioner därhemma. Att sedan 

steget till att ta hjälp i någon form kan vara långt tänker jag i sin tur hänger ihop med de 

känslor som väcks i och med situationen. Det är som jag tidigare resonerat, svårt att hantera 

känslor av skuld och skam, otillräcklighet som såväl biologisk som styvförälder. Att aktivt 

söka stöd utifrån kan kanske ses som ett slags misslyckande i relation till såväl rådande 

normer i samhället (den generaliserade andre, Månsson, 2002) som egna föreställningar om 

att man ska vara en bra och duktig förälder. Vi har i teoriavsnittet sett den paradox som kan 

uppstå i hanterandet av känslor, man är rädd för att skämmas och man skäms för att man 

skäms (Scheff & Starrin, 2002). 
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Schrodt (2006) och Cartwright (2012) betonar att styvföräldern har en otydlig roll i familjen. 

Hetherington m fl (1999) menar att sett på sikt så är styvfamiljer där styvföräldern tagit en 

mer uttalad föräldraroll oftast familjer med sundare relationer.  

 

Julia beskriver att hon kände ett stort ansvar för Olle när han bodde hos dem, men utan att 

känna att hon hade mandat. Hon resonerar vidare kring föräldraroller.  

 

”Jag tyckte det var svårt att veta vilken roll jag skulle ta också, för han var ju så 

pass stor… Det hade varit lättare om han hade varit ett mycket mindre barn, och 

då hade jag ju inte heller fått barn själv, jag vet inte om det skulle varit enklare nu 

när jag fått två barn själv, för nu känner jag också att det här med att vara förälder 

är ju någonting som finns i mig på ett annat sätt, i ens identitet, men det handlar ju 

också om vilka mandat man tar sig eller känner att man får och så. Ja får från… 

pappan och barnets mamma och från barnet själv och vad barnet liksom går med 

på.”  

 

Julia säger att hon sett det som pappans uppgift att ta de tuffaste bråken med sonen. Alla mina 

intervjupersoner har mött uttalandet ”du är inte min mamma, du bestämmer inte över mig”. 

Carin berättar: 

 

”Jag tror att Felix nån gång… prövade på att säga att du bestämmer inte över mig. 

Och… men då var Carl-Fredriks och min relation ändå så säker, vi bodde redan 

ihop, så då sa jag såhär ’men vet du, mamma och Filip bestämmer hemma hos 

mamma och Filip, och här, det här är mitt hem, här bor vi tillsammans och här är 

jag med och bestämmer’. Och så har jag liksom tänkt hela tiden, att jag är med 

och bestämmer. Men med Felix har det varit svårare… /…/ det har fått vara en 

tankeloop istället för att man bara, att man bara gör.” 

 

Detta att behöva fundera aktivt över sitt förhållningssätt till något av styvbarnen har alla tre 

berättat om. Det gäller främst det styvbarn som relationen är mest sårbar till. Julia minns en 

gång när hon sa ifrån till Olle, när Johanna var två år och sjuk, och att det fick till följd att han 

blev ännu argare och ringde sin mamma och skrek att Julia inte var hans mamma och inte 

kunde bestämma över honom. Julia berättar att hon önskar att hon kunnat vara mer spontan i 

relation till Olle. Hon funderar vidare kring sitt förhållningssätt till Olle.  
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”Jag vet inte, hur det hade blivit om jag hade gått in mera aktivt… när jag gjorde 

det så tyckte jag att det blev så svårt också, men… det hade kanske blivit 

annorlunda om jag gjort det många gånger… Och markerat vad jag tyckte. Istället 

för att bli tyst som jag har blivit mycket, tycker jag. Men det är ju mer att det har 

blivit jobbigt i mig också, det här att känna mycket och inte uttrycka det, det… tar 

kraft.” 

 

Lotta har valt ett mer aktivt förhållningssätt till sina styvbarn. 

 

”Sen så måste man skilja på när man kan lägga sig i och inte och ibland lägger jag 

mig i alldeles för mycket men då ber jag också om ursäkt. /…/ Men jag går hellre 

för långt än att jag inte går alls. /…/ det är väl bättre att de känner att jag bryr mig 

för mycket än att jag inte bryr mig alls. /…/ Att jag ibland, om man lägger sig i för 

mycket, tar i för mycket… så har det varit viktigt för mig att säga förlåt på nåt sätt 

för att de ska ha rätt till sina känslor och veta att nu gick jag faktiskt som vuxen 

över en gräns, därför att man har makt.” 

 

Lotta beskriver vidare att det ibland kan vara en fördel att inte vara barnens biologiska 

förälder.  

 

”Ja… jag tror att man blir, för så ser jag det lite, att jag är en extravuxen för dem 

och då tror jag ibland att det är lättare att säga saker till nån som inte är ens 

förälder, för man blir mer orolig för dom, att den oron för hur mamma och pappa 

ska ta det här och kanske bli ledsna eller skulden för att man känner på ett visst 

sätt, tror jag ibland är lite… befriad i vår relation. /…/ och sen tror jag också att 

jag har varit viktig för honom med skolan, för att jag trott på att han kan klara av 

saker och att jag har kunnat hjälpa honom att klara av grejerna.” 

 

Mina intervjupersoner visar en förståelse för att barnen är utsatta och det tycks påverka hur de 

väljer att agera. Här kan jag se Harts (2009) inre föräldraroll komma till uttryck. Vi ser en 

process mot att se barnet med empati, bry sig om barnet och stödja det såväl känslomässigt 

som praktiskt.  
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Egna barn och styvbarn 

 

En intressant fråga är hur styvmammorna ser på eventuella skillnader i sin relation med de 

egna biologiska barnen och styvbarnen. Carin uttalar att hon inte gör någon skillnad. 

 

”Jag kan känna att det är lika smärtsamt när Felicia är ledsen som när Caj är 

ledsen som när Cajsa är ledsen, det… nej jag kan inte… jag kan inte värdera dom 

andra högre eller… /…/ sen tycker jag det är jättehäftigt att ha varit med från 

starten med Caj, jag har ju liksom sett honom när han var såhär pyttepyttig och 

Cajsa också när hon var såhär jättejätteliten och nyfödd och så… precis som 

Felicia kan säga ’jag skulle vilja ha legat i din mage’ så kan jag känna att så hade 

jag velat haft det med Felicia och Felix också.” 

 

Att det kommer nya barn kan vara känsligt för styvbarnen. Lotta berättar om när hon och 

Lars-Erik berättade för hans dotter att de väntade barn. 

 

”Jag har också ett starkt minne av när vi berättade att vi skulle få barn, hur Elin 

reagerade fysiskt, hon blev… jag satt i soffan… så satt hon på sängen med ryggen 

mot mig, jag har aldrig sett en människa som reagerat så… hon blev som en, hon 

blev som en pinne, det var som att hela världen, alltså det, det var fruktansvärt, jag 

bara kände att varför sa vi det här till henne, för hon blev, det var nog det värsta 

hon kunde föreställa sig skulle hända mellan mig och Lars-Erik, att vi skulle få 

barn. Och så gick hon in på sitt rum och så var hon jätteledsen. Och hon är inte en 

person som visar känslor mycket.” 

 

För Julia finns det en skillnad i hennes känslor gentemot styvsonen och de egna barnen, som 

hon känner skuld över.  

 

”Men… sen har Olle varit en pojke som… han har varit svår att… Ja det låter ju 

hemskt men han har varit svår att tycka om. För han har varit väldigt aggressiv 

och… när han har varit hos oss så har det gått åt mycket ork och kraft till honom, 

det har inte blivit över så mycket till annat känner jag. Och det väcker ju såklart 

skuldkänslor, när man inte känner, jag har inte en ovillkorlig kärlek till honom 

som jag kan känna till mina egna barn och det där blir ju, väcker ju känslor i mig. 
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Och han har verkligen testat det till den yttersta gränsen ibland kan jag känna. På 

ett sätt är det lättare, för nu är han ju nästan myndig och är inte så mycket hos oss 

längre. /…/ Och jag känner också att jag… jag har backat mycket tror jag nu.” 

 

I Julias berättelse framkommer hennes skuldkänslor över att inte ha förmått möta Olle 

annorlunda. Scheff och Starrin (2002) konstaterar att skamkänslor i sig kan motverka 

konfliktlösning och också leda till att man drar sig undan om man inte får hjälp att hantera 

dem. 

 

Lotta tycker å sin sida att relationen till styvbarnen på sätt och vis är enklare, då hon inte får 

samma känslor av ansvar och sårbarhet som väcks av hennes eget barn.  

 

”Jag har kunnat tjata utan att bli förbannad, för att det inte är mitt barn. Alltså att 

jag också kunnat vara… haft ett annat tålamod med ett barn som inte är ens eget 

barn tycker jag. Jag kommer ju inte alls vara lika pedagogisk med min egen 

dotter! /…/ Jag blir inte lika sårbar med honom heller, för att han är inte mitt barn 

så jag behöver ju inte känna såhär (drar efter andan) fan varför klarar han inte det, 

vad jag är dålig som förälder. Ja, eller att jag blir orolig, jag känner inte den oron 

på samma sätt som jag skulle ha gjort, tror jag, om jag hade haft ett barn med läs – 

och skrivsvårigheter, så då kan man vara stöttande på ett annat sätt, tänker jag.” 

 

Julia och Lotta talar om den speciella kärlek de hyser till sina biologiska barn. Lotta ser även 

styvbarnen som sina, vilket Julia inte gör på samma sätt.  

 

”Jag kan ju bli fruktansvärt arg… på mina barn, men… men den här kärleken jag 

har till dem står ju över den här ilskan… ilskan försvinner ju men kärleken finns 

ju kvar, kärleken är ju grundmurad den prövas liksom inte av att dom är riktigt 

pestiga ibland… och den kärleken har jag ju inte till andra barn… inga andra 

barn… och på samma sätt så… ja Olle har ju inte… den till mig heller, jag är ju 

inte nån som han bara älskar så där för att jag är ihop med hans pappa.” (Julia) 

 

Lotta känner sig också mer sårbar i relation till sitt biologiska barn. 
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”Jag tycker ju att jag är mycket mer sårbar inför mitt eget barn på nåt sätt… alltså 

att jag… men det är väl klart att det är ju en viss typ av, vad ska jag säga, det är ju 

en viss… kärlek, som är väldigt speciell till sitt eget barn på nåt vis, att man har 

fått det och man har fött det och man har haft det sen det var litet. Men sen så 

känner jag ju så mycket kärlek till dem också, såklart. De är mina barn tycker jag, 

på ett sätt. Inte i att, jag har ju inte ansvar för dem på det sättet som… men jag har 

ju den stora förmånen att jag har fått följa dom./…/ Och de… ja, jamen de är ju, 

mina barn… jo jag känner att de är det.” (Lotta) 

 

Bland andra Daly och Wilson (1988) har fokuserat på bristen på biologiska band som orsak 

till tragiska händelser i styvfamiljer medan Temrin med flera (2011) sett andra samband med 

styvförälderns egna problem. Jag tror dock utifrån vad mina intervjupersoner säger om 

skillnaden i kärlek mellan biologiska och styvbarn att känslor kan spela en viktig roll när det 

uppstår problem i styvfamiljer. Det är ett känsligt ämne att tala om och kan väcka 

skuldkänslor och skam, vilket Julia nämner. Om man inte kan erkänna och tala om känslorna 

är det risk att man i stället agerar ut enligt den skammens kompass jag presenterade i 

teoriavsnittet (Scheff & Starrin, 2002).  

 

En skillnad som framträder mellan mina intervjupersoner är att Carin mer tagit en uttalad 

mammaroll jämfört med de två andra, då hon i högre grad har fått ersätta den biologiska 

mamman. Kanske har Carin övertagit det Kristina Sjöberg Larsson (2000) kallar moderns 

ovillkorliga position i relation till sina styvbarn.  

 

Styvföräldrarnas uppfattning om barnens bild av dem 
 

Mina intervjupersoner reflekterar över vad de vill kalla sig i relation till styvbarnen. För Carin 

är det viktigt att kallas vid namn eller ses som en bonusförälder.  

 

”Så hon kunde säga i telefon så att jag hörde det (föreställer rösten) ’Ja, men jag 

pratar med min plastmamma bara’. Jag bara – hallå! Antingen så är jag Carin eller 

så är jag din bonusmamma, nån plast är jag inte. ’Ah, men, alla säger så Carin, det 

måste du förstå’ (skratt) - jaha?! Så blev jag jättekränkt och försökte verkligen 

’nej jag ska inte gå igång, jag ska inte gå igång på det här…’” 
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Julia definierar sig inte som styvförälder.  

 

”Jag ser nog inte att jag är en styvförälder riktigt, jag tänker att jag är en, ja att jag 

är en vuxen som finns nära, har funnits i alla fall nära Olle… sen vet jag att han 

har sagt sådär, nån gång när vi har träffat på nån kompis till honom så har han sagt 

att jag är hans låtsasmamma eller nånting… men det har känts lite märkligt. Jag 

tror inte han riktigt ser mig heller som nån slags, inte riktigt låtsasmamma så 

där… Mer som, ja pappas tjej och som sina systrars mamma…” 

 

Lotta pratar om sig själv som extravuxen. Min tolkning är att de alla laddar begreppet 

styvförälder med något negativt. Sannolikt hänger det ihop med den bild som förmedlas av 

styvföräldern i samhället via bland annat media (Lambert, 2010), vilket vi återigen kan förstå 

genom den symboliska interaktionismens beskrivning av hur vi internaliserar samhällets 

normer och värderingar och sedan förhåller oss till den generaliserade andre (Månsson, 2002).  

 

Carin har fått bekräftelse på att hennes och styvbarnens relation bär. Hon beskriver att Felicia 

frigjorde sig från henne och sökte sin mamma i tonåren. 

 

”Men, vår relation har hållit för det, det där var ju hennes tonårsfrigörelseprocess 

på nåt sätt, det var ju det. Hon behövde leta efter Fredrika och behövde slita av 

navelsträngen från mig på nåt sätt… (drar efter andan) så för henne är det 

fortfarande självklart att jag finns och att är det nånting så ringer hon till mig /…/ 

Jag minns ett tillfälle när Felicia kom och undrade om jag var svartsjuk på hennes 

mamma. ’Är det så? Är du svartsjuk på mamma?’ Eh ja, kanske lite… ’men det 

behöver du inte va, för jag tar dig. Alltså när jag ska opereras eller nånting sånt’, 

då hade hon precis gjort en gastroskopi, ’då är det ju dig jag tar med mig, och ska 

jag till nån ny skola, då är det ju dig jag tar med mig, du behöver inte, jag vill bara 

ha min mamma liksom, för att hon är min mamma’.” 

 

Julia beskriver att hon tror att Olle trots allt ser henne som en trygg vuxen person i hans 

närhet. 

 

”Han har nog kunnat känna sig obekväm med att det har varit mera strukturerat 

hemma hos oss, jag har varit mer ordningsam. Jag tror att han tycker att jag är rätt 
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schysst. Men lite tråkig. /…/ Alltså jag tror att… jag tror att när han bodde hos oss 

då var ju Jan-Olov ganska mycket borta på kvällarna, inte så där hela tiden, men 

eftersom han jobbade natt ibland och kväll ibland så då tror jag att jag kanske 

grundlade någon slags känsla hos Olle att jag är nån som man kan lita på eller att 

jag kunde vara en trygg person för honom… ja… sådär när jag hade lagt Johanna 

och så brukade jag läsa godnattsaga för honom och vi kunde ligga och prata lite 

och jag kunde ge honom lite ryggmassage och… eller att jag gjorde läxor med 

honom på kvällen liksom… /…/ Kanske ändå finns nån slags… trygghet i mig, att 

jag är trygg för honom då.” 

 

Mina intervjupersoner ger här uttryck för sin uppfattning av hur styvbarnen ser på dem. De 

tror alla att styvbarnen har en övervägande positiv inställning till dem, vilket också stämmer 

med den bild Lambert (2010) ger av styvbarnens åsikter om sina styvföräldrar. Den bild vi 

tror att andra har av oss, påverkar vår syn på oss själva (spegeljaget, Angelöw & Jonsson, 

2000) och kanske färgas exempelvis Carins bild av sig själv som bonusmamma av Felicias 

återkommande bekräftelser på hur viktig hon är för henne, medan Julias mer försiktiga 

tolkning att hon är en trygg och lite tråkig vuxen för Olle färgar hennes tankar om att hon inte 

är en ”riktig låtsasmamma”. 

 

Vändpunkter i relationen med styvbarnen 
 

Jag har identifierat några händelser i mina intervjupersoners berättelser som både jag och de 

ser som vändpunkter i relationen till styvbarnen. Carin berättar om en känsloladdad situation 

mellan henne och Felix när han var i början av tonåren. 

 

”Och sen blev han väldigt hypokondrisk, inte helt konstigt liksom, med att 

Fredrika varje gång som hon inte kunde komma så var hon sjuk i nånting. /…/ han 

kunde sitta och gråta och säga ”jag kommer att dö, jag kommer att dö, jag har 

hjärntumör, jag kommer att dö”. Och vi slet med det där. Och så vet jag en kväll 

när han var helt förtvivlad, så jag fick ringa sjukvårdsupplysningen. /…/ Och när 

hon hade pratat med honom, jag tror att de pratade i en kvart, tjugo minuter, hon 

var jättebra, så sa Felix (förställer rösten) ’hon vi-vill prata med dig igen’ då var 

han lite lugnare, och så tog jag tillbaka telefonen och hörde henne säga: ’men han 

har ju dödsångest?’ ja, (rösten går upp i volym) vad tror du jag ringer till dig för!! 
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(skrattar) Nånstans där, i hanterandet av hans… hypokondri, hände det nåt i vår 

relation, som gjorde att den landade lite… bättre. /…/ Det var ett jätteviktigt 

ögonblick den kvällen… /…/ då satt jag och pratade med honom och då bad jag 

om ursäkt för att jag varit så arg och då tittade han på mig och så sa han ’neej, du 

var inte arg, du var bara bestämd och det var bra.’ /…/ Det var verkligen en 

milstolpe.” 

 

Lotta beskriver hur hon agerade på att Elin visade intresse för sitt kommande syskon. 

 

”Då minns jag jättestarkt att Elin säger till mig när hon vaknade på en lördag och 

bara ’men gud vi har ju inte köpt några kläder till bebisen!’ /…/ Och jag som 

aldrig shoppar och hade massor med kompisars kläder, kände att det här får jag ju 

inte missa nu! Och så ville hon så gärna ha en lillasyster, och det blev ju det 

också, då var det nog nånting som släppte, då det kom från henne själv, ett eget 

intresse av att ’oj nu blir det snart en bebis’.”   

 

Det som förenar Carins och Lottas berättelser är att de tog styvbarnens känslor på allvar och 

bekräftade dem i handling, vilket kan vara orsaken till att det blev en vändpunkt. Julia var 

med om en händelse som jag tänker kanske skulle ha kunnat bli en vändpunkt i hennes och 

Olles relation, om han inte flyttat tillbaka till mamman strax efteråt, eftersom den innehåller 

samma kvalitet. 

 

”Dom hade ett möte med lärare i skolan som han inte alls kom överens med /…/ 

sen kom Olle hemspringande utan några kläder, för han hade blivit så arg under 

mötet, och att ja, han grät och att jag fick trösta honom och så där, han lät sig 

liksom bli tröstad av mig.” 

 

Att bygga en relation är en process, men i processen kan vissa ögonblick bli mer avgörande 

än andra. Vi kan i vändpunktsberättelserna hitta de områden som Schrodt (2006) menar är 

betydelsefulla när det gäller föräldraskap och relationerna mellan styvföräldrar och styvbarn: 

positiv uppmärksamhet, styvföräldraauktoritet och känslomässig säkerhet. Vid dessa tillfällen 

visade styvbarnen att styvföräldrarna hade ett värde för dem och de lät styvmammorna agera 

utifrån situationen de befann sig i. Den känslomässiga säkerheten kommer till uttryck 

exempelvis i Felix bekräftande av att Carin inte var arg utan bestämd, eller i Olles val att låta 
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Julia trösta honom. Schrodt (2006) betonar vikten av kommunikation i relationsbyggandet. 

Styvbarnen och styvföräldrarna möttes i någon slags kommunikation kring ett viktigt tema i 

de ovan beskrivna vändpunkterna. 
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Diskussion 
 

Jag har i min studie undersökt relationer och vad som påverkar dem i styvfamiljer utifrån tre 

styvmammors upplevelser. Jag anser att mina tre forskningsfrågor: hur upplever föräldrarna 

relationen till styv- respektive biologiska barn, hur tror föräldrarna att styvbarnen upplever 

relationen till dem och vad uppfattar föräldrarna har betydelse för relationerna mellan 

föräldrar och barn inom styvfamiljen, är väl besvarade. 

 

Mitt metodval 

Jag har haft en narrativ ansats i min studie och strävat efter ett berättande från 

intervjupersonerna. Metoden har fyllt sitt syfte att ge röst åt de styvföräldrar jag intervjuat. 

Detta utforskande förhållningssätt i intervjusituationen har inneburit att jag kunnat uppmuntra 

ett fritt flöde i samtalet och ha tillit till att det väsentliga kommer fram. Samtidigt påverkar det 

naturligtvis möjligheten att jämföra materialet från de tre intervjuerna då tyngdpunkten 

hamnat olika och vissa aspekter kanske inte framkommer i alla intervjuer. Sammantaget 

tycker jag ändå att metoden passat väl ihop med den teoretiska ram jag valt och syftet med 

min studie. 

 

Styvföräldrars relationer i en större kontext 
 

Rent definitionsmässigt blir man styvförälder genom att leva med en partner som har barn 

från ett tidigare förhållande, men när börjar man definiera sig själv som styvförälder? Två av 

intervjupersonerna var inte beredda från början på att ta en föräldraroll, den tredje längtade 

efter barn. Ingen av dem kallar sig styvförälder, utan låtsas- eller bonusmamma eller viktig 

vuxen. Samtidigt kan vi, som jag visat i materialet, urskilja viktiga händelser och vändpunkter 

i relationen till styvbarnet, i form av situationer när de tar en mer fostrande roll, sätter gränser 

och tar ansvar för barnet. Hetherington m fl (1999) har sagt att i det långa loppet uppkommer 

sundare relationer i de styvfamiljer där styvföräldern tar en aktiv föräldraroll.  

 

Kristina Sjöberg Larsson (2005) talar om ett socialt föräldraskap, som är beroende av 

styvförälderns egna möjligheter och vilja. Jag tror att det i sammanhanget är viktigt att minnas 

att män och kvinnor har olika förväntningar på sig i föräldrarollen, vilket också Patricia Hart 
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(2009) påtalar. Jag kan se att styvmammorna i min studie resonerar kring sin roll i termer som 

jag skulle kunna tolka som ett socialt föräldraskap. 

 

Min studie visar på de svårigheter som kan finnas när det som styvförälder gäller att få 

mandatet att agera förälder. Vilket mandat styvmammorna tänkt och känt att de har haft att 

agera, från sig själva, partnern, styvbarnet och den andra föräldern har återkommit som en 

övergripande dimension i livsberättelserna. Det är tydligt att det har haft en stor betydelse för 

relationerna.  

 

Modellen är tänkt att visa på det komplexa samspel som påverkar utvecklandet av rollen som 

styvförälder och hur man väljer att relatera i den.  

 

 
Bild 3. Den kognitiva triangeln och föräldrarollen (egen) 

 

Jag tänker att styvföräldrarollen påverkas av både spegeljaget och den generaliserade andre – 

att styvföräldrars upplevelse av andras inställning och deras egen inställning, påverkar deras 

roll och relation med styvbarnet (Angelöw & Jonsson, 2000; Månsson, 2002). Vi kan urskilja 

tre olika styvmammaroller i materialet; en som övertagit mammarollen, en som är 

komplementär och en som backar undan. Det är naturligtvis många saker som samverkat i 

utvecklandet av deras förhållningssätt. Bland annat tror jag att deras egen inställning till 



52	  
	  

föräldrarollen när de först blev styvföräldrar samt styvbarnens ålder och sätt att möta 

styvmammorna påverkat. Det har också blivit tydligt i berättelserna att det stöd 

styvmammorna upplevt sig få (eller inte få) av omgivningen i styvfamiljsrelationerna spelat 

en stor roll, vilket även Hart (2009) påtalat.  

 

Det är till exempel troligt att spegeljaget, det vill säga hur intervjupersonerna upplevt att 

andra värderat dem, påverkat vilket mandat de gett sig själva i rollen som styvförälder. Det är 

lättare att vara aktivt fostrande i en relation där man oftast upplever sig som uppskattad. De 

känslor som aktiverats i samspelet har haft stor betydelse för hur relationerna utvecklat sig. 

Hur känslorna hanteras spelar stor roll för hur stora problem som uppstår. Om 

familjemedlemmarna inte hittar sätt att uttrycka sina känslor eller söker stöd, kan konflikter 

och problem växa sig stora, vilket resonemangen om skam och andra negativa emotioner visat 

(Scheff & Starrin, 2002).  

 

I avsaknad av en tydlig styvförälderroll så tycks styvmammorna ha utgått från den norm för 

gott föräldraskap som de bär med sig. Det är dock inte samma förutsättningar att vara 

biologisk förälder som styvförälder, vilket styvmammorna ger uttryck för på olika sätt. Den 

ovillkorliga kärleken uppstår inte per automatik vilket min studie visat, juridiskt har 

styvföräldern inget mandat (man blir exempelvis inte inbjuden till skolmöten även om man 

hjälper till med läxorna varje dag) och relationerna är inte självvalda och dessutom påverkade 

av svåra känslor.  

 

Styvföräldrarollen växer fram i ett samspel mellan individens egen vilja att ta en föräldraroll, 

individens uppfattning av styvfamiljens sätt att fungera och relatera (spegeljaget) samt de 

normer och värderingar kring gott föräldraskap (den generaliserade andre) som individen 

internaliserat.  

 

Tillämpning och vidare forskning 

Mina resultat stämmer väl överens med tidigare forskning inom området styvfamiljer. Mitt 

bidrag till forskningen är att lyfta fram tre styvmammors unika röster. Jag har fokuserat på hur 

tankar och kanske i ännu högre grad känslor i livssituationen påverkar ens handlingar som 

styvförälder och visat att dessa tankar och känslor hänger samman med det stöd och mandat 



53	  
	  

man har i styvförälderrollen, ens tankar om dem man interagerar med (spegeljaget) och de 

bilder man internaliserat av samhällets åsikter om styvfamiljen (den generaliserade andre).  

 

Jag menar att relationerna i styvfamiljer behöver uppmärksammas mer för de möjligheter som 

finns i att vara fler vuxna kring ett barn. Samhällets professionella hjälpare (som socionomer 

och psykologer) behöver vara duktiga på att involvera alla vuxna runt ett barn som har 

svårigheter. Min studie kan bidra till att ge röst åt styvföräldrarnas resurser i relation till 

barnen.  

 

Min studie kom att belysa tre styvmammors livsberättelser. Det är en brist att inte 

styvpappornas röst kommer fram, vilket vore intressant i vidare forskning på området, liksom 

hur de biologiska föräldrarna i styvfamiljer ser på situationen. Framför allt vore det också 

intressant att höra styvbarnens tankar och känslor om just relationen till sina styvföräldrar. 

Har barnen en bild som överensstämmer med vad styvmammorna i min studie ger uttryck för 

eller skulle vi få helt andra insikter från dem? 
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Informationsbrev: Studier av styvfamiljen 
 

Hej! 

Jag heter Jakob Isberg och läser termin 6 på socionomprogrammet på Socialhögskolan, Stockholms 
Universitet. Jag håller nu på att skriva min c-uppsats som handlar om styvfamiljer och hur relationerna 
mellan föräldrar och barn kan se ut i familjer där det både finns styvbarn och egna biologiska barn. 

 

För att studera det närmre så behöver jag styvföräldrar! Jag söker därför er som både har erfarenhet av 
att leva med både styvbarn och egna biologiska barn och som vill medverka i enskilda intervjuer 
kring ämnet vid något tillfälle under v 49-51. Intervjun kommer bli ett slags samtal på ca 1 timme, 
där jag med hjälp av ett antal teman som är kopplade till mitt syfte och mina frågeställningar (se 
nedan) lyssnar på dig och det du vill berätta. Studien beräknas vara färdig i slutet av januari och du får 
gärna ta del av den. 

 

Studiens syfte och frågeställningar: 

 

Syftet med studien är att undersöka hur föräldrar upplever relationerna mellan föräldrar och barn i 
styvfamiljer och öka förståelsen för vad som bidrar till fungerande relationer inom styvfamiljen. Är 
det skillnad i relationerna till barnen? Vad är svårt? Hur handskas man med det? Kan man lära något 
av det? Frågeställningarna är: 

 

• Hur upplever föräldrarna relationen till styv- respektive biologiska barn? 
• Hur tror föräldrarna att styvbarnen upplever relationen till dem? 
• Vad uppfattar föräldrar påverkar relationerna mellan föräldrar och barn inom styvfamiljen? 

 

Kan du medverka? 

Jag hoppas att du är intresserad av att delta i studien och vill dela med dig av dina erfarenheter. 
Kontakta mig så snart du kan, så kommer vi överens och en tid och plats som passar dig. Mobil: xxx-
xxxxxxx eller mail: xxxxx@xxxxx.xxx  

 

Tack på förhand! 

 

Vänliga hälsningar, 

Jakob Isberg 
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Intervjuguide: 

 

 

- Berätta om din familj för mig! Hur ser den ut? 

 

- Kan du berätta mer för mig om din familj? 

 

- Hur kom det sig att du blev styvförälder? 

 

- Kan du berätta om din relation till ditt/dina styvbarn? 

 

- Kan du berätta om din relation till ditt/dina biologiska barn? 

 

- Hur tror du att ditt/dina styvbarn upplever relationen till dig? 

 

- Kan du berätta om hur du ser på dig själv som styvförälder? 

 

- Vad tror du är viktigt att ta med sig utifrån dina erfarenheter som styvförälder? 


