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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att genomföra en deskriptiv studie om föräldrars erfarenheter av att 
leva i en styvfamilj samt undersöka hur ursprungsföräldern uppfattar den nya partnerns 
involvering i styvbarnens uppfostran. Frågeställningarna är: (i) vilka förväntningar har 
föräldern på sin nya partner i rollen som barnets styvförälder, (ii) hur aktivt anser föräldern att 
den nya partnern utövar sitt styvföräldraskap i förhållande till styvbarnet och (iii) hur anser 
föräldern att den nya familjen bör utformas? Metodvalet är kvalitativt och datainsamling har 
skett med hjälp av intervjuer. Undersökningspopulationen bestod av sex biologiska föräldrar, 
varav fyra pappor och två mammor. Vägledande för denna studies teoretiska tolkningsram 
och design har varit forskning om styvfamiljen samt om rollen som styvförälder. Studien visar 
att föräldrarnas förväntningar på styvförälderns involveringsgrad i föräldraskapet och synen 
på hur aktivt styvföräldern utövar styvföräldraskapet är motsägelsefullt. Föräldrarna anser att 
styvföräldrarnas uppgift är att agera som föräldrar, med förbehållet att det finns frågor där 
ansvaret bör överlåtas till föräldrarna. Föräldrarna menade att styvföräldrarna var passiva i sitt 
styvföräldraskap genom bristande aktiviteter ihop med styvbarnen, samtidigt som de var 
aktiva i styvföräldraskapet genom involvering i styvbarnens vardagsomsorg. Slutsatsen av 
denna studie är att det finns hög grad av osäkerhet i hur en bra styvförälder bör agera i rollen 
som styvförälder och trots att målet med styvfamiljen är att efterlikna kärnfamiljen är detta 
inte praktiskt möjligt. 
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Abstract 
The purpose of this study is to perform a description of how parents experience their life in a 
stepfamily and to examine how the parents experience the involvement from their new partner 
in the children’s upbringing. The issues are: (i) which expectations do the parent has on their 
new partner in the role as stepparent to the child, (ii) how active does the parent experience 
their new partners’  step parenting concerning the stepchild and (iii) how does the parent 
expect the new family to take shape? A qualitative study has been done through interviews. 
The participants were sex biological parents, of which four were fathers and two mothers. The 
theoretical approach and design of this study is science of stepfamilies and of the role of 
stepparent. This study shows that the expectations the parents have on the stepparents’  
involvement in the parenting and how actively the new partner is in the role as stepparent to 
the children is contradictive. The experience is that the stepparents should act as parents, but 
not in all matters. The parents thought that the stepparents were inactive in their parenting 
because they do not do activities alone with the stepchildren and active because of their 
concerns in the everyday care. The conclusion is that a great deal of insecurity lies in the 
expectations of how to act as a stepparent and although the purpose with the stepfamily is to 
imitate the nuclear family this is not possible in reality. 
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Inledning 
Flera författare menar att begreppet familj är svårdefinierat i dagens samhälle och kan förstås 
på många olika sätt (Bäck-Wiklund 2003:17, Sabelström 2002:48, Stening 1999:20). Enligt 
Barnombudsmannens rapport om barn och ungas nära relationer (BO 2004:59) beskrivs att 
kärnfamiljen ännu är den vanligaste familjekonstellationen1 för barn som växer upp i Sverige, 
även om det blir allt vanligare med andra konstellationer. En norsk studie visar att det finns så 
många som 72 olika kombinationer av styvfamiljer (Stening 1999:20). Enligt beräkning finns 
det 13 miljoner styvmammor bara i USA och 172 000 styvbarn i Sverige (Sabelström 
2002:39, 226). Detta innebär att familjer i dagens samhälle kan se mycket udda ut med ett 
flertal barn som lever med både biologiska föräldrar, styvföräldrar, halvsyskon och 
styvsyskon (BO 2003:59). Ett viktigt resonemang i dessa nya styvfamiljer blir vilken uppgift 
de olika föräldrarna ska ha och hur stor plats styvföräldrarna bör ta.  
 
Trots den stora omställningen att integrera en ny individ i familjen som barnen inte fått vara 
med att utse kommer de flesta barn och ungdomar bra överens med sin styvförälder (BO 
2004:64). Enligt Statens offentliga utredningar (SOU 2001:89) är det cirka två tredjedelar av 
barnen i åldern 10-18 år i Sverige som kommer bra överens med sin biologiska förälders nya 
partner. Eftersom benämningen styvmor oftast förknippas med klassiska sagors onda 
styvmödrar och därför ses som någonting negativt är detta ett gott betyg för styvmammorna 
(Bjerkesjö 2005:80f, Joelson & Thomsgård-Joelson 1988:14, 79f, Jones 2003:230, Larsson-
Sjöberg 2000:16, Recker 2001:1, Sabelström 2002:71, 79f, Visher & Visher 1982:20). 
Flertalet barn kommer överens med sin styvförälder. Denne medverkar ofta till att familjens 
ekonomi förbättras, stöttar barnen med läxläsning samt utökar barnens sociala möjligheter. 
Trots detta uppfattas styvföräldrarna sällan som en social resurs av barnen (SOU 2001:84).  
 
Det gemensamma hos dagens ibland förvirrande familjekonstellationer är att föräldraskapet 
fortsätter trots att kärleken mellan föräldrarna har dött (Hydén & Hydén 2002:40, Larsson-
Sjöberg 2000:72, Stening 1999:17). En ibland svår uppgift i dessa styvfamiljer är att de 
separerade paren fortfarande måste förhandla med varandra som föräldrar trots att 
kärleksförhållandet tagit slut och nya parter tillkommit (Larsson-Sjöberg 2003:83f, Stening 
1999:17). Diskussionerna mellan personerna i dessa hushåll kännetecknas av de 
förhandlingsrelationer som pågår mellan dem alla och som kräver en hög grad av flexibilitet 
(Larsson-Sjöberg 2003:96). Dessa ständiga förhandlingar har tveklöst en stor inverkan på 
samtliga individer inom styvfamiljen och kan antagligen kännetecknas både av rivalitet och 
en känsla av gemenskap (Bjerkesjö 2005:70, Joelson & Thomsgård-Joelson 1988:77, Jones 
2003:232, Maltén 1992:14, Visher & Visher 1982:25). Både de biologiska och 
styvföräldrarna har tveklöst en stor betydelse för barnen i hushållet. Trots att det finns mycket 
forskning kring styvfamiljen och separationer är det ovanligt med forskning som specifikt 
belyser den nybildade familjen och styvpappan (Hydén & Hydén 2002:41, Larsson-Sjöberg 
2000:52, Larsson-Sjöberg 2005:4, Sabelström 2002:10). Därför är det av intresse att studera 
hur både mammor och pappor upplever att föräldraansvaret rörande barnen bör fördelas 
tillsammans med sin nya partner. 
 
 

                                                
1 73 % av alla barn mellan 0-17 år lever med båda sina biologiska eller adoptivföräldrar. 
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Syfte och frågeställningar  
Det övergripande syftet med denna studie är att genomföra en deskriptiv studie om föräldrars 
erfarenheter av att leva i en styvfamilj samt att studera hur ursprungsföräldern2 uppfattar den 
nya partnerns involvering i styvbarnens uppfostran. För att nå detta syfte ska följande 
frågeställningar besvaras: 
 

• Vilka förväntningar har föräldern på sin nya partner i rollen som barnets styvförälder? 
• Hur aktivt anser föräldern att den nya partnern utövar sitt styvföräldraskap i 

förhållande till styvbarnet? 
• Hur anser föräldern att den nya familjen bör utformas? 

 
Vägledande för denna studies teoretiska tolkningsram och design har varit forskning om 
styvfamiljen samt om rollen som styvförälder. 
 
 
Definitioner  
Definitionen av barn i denna studie följer Hammarbergs (2000:35) förtydligande såsom 
samtliga individer under 18 år.  
 
I stället för att skriva ut ”den andra föräldern”  används för enkelhetens skull Heide-Ottosens 
(1997) benämning ”den externe föräldern” . 
 
Benämningen ursprungsförälder inkluderar biologiska, adoptiv och familjehemsföräldrar. 
Orden förälder eller biologisk förälder används dock genomgående i denna studie istället för 
ursprungsförälder för enkelhetens skull. 
 
Beteckningen respondent används för att förklara vilken form av intervju som genomförts i 
denna studie. Valet av respondentintervjuer till denna studie innebär att intervjuerna sker med 
dem som själva är delaktiga i det som ska undersökas, till skillnad från någon som är kunnig 
inom det aktuella området (Dahmström 2000:60, Holme & Solvang 1997:104). 
 
Benämningen styvfamilj används för att beskriva en familj där det ingår barn från tidigare 
relationer och där det finns åtminstone ett styvbarn och en styvförälder (Larsson-Sjöberg 
2004:84, Visher & Visher 1982:9). Skillnaden mellan styvfamiljer och ombildade familjer 
innebär är att man i den ombildade familjen har valt att separera istället för att förlorat någon 
genom dödsfall. Larsson-Sjöberg (2004:84) väljer att använda begreppet länkade 
familjesystem för att markera att familjetillhörigheten överskrider hushållens gränser och att 
samtliga individer i hushållen är länkade till varandra genom olika förhandlingsrelationer. Det 
finns ett flertal definitioner av ordet styvfamilj, bland annat såsom ”en familj där det finns 
barn från tidigare äktenskap eller förhållanden och där således minst en av föräldrarna är 
styvförälder och minst ett av barnen styvbarn”  (Larsson-Sjöberg 2003:84). Ordet styvfamilj är 
inte heller självklart som begrepp, ombildad familj eller länkade familjesystem kan även 
användas för att beskriva mer eller mindre samma sakförhållande (Larsson-Sjöberg 2003:84). 
Ordet styvfamilj används för enkelhetens skull för samtliga av ovan beskrivna konstellationer 
i denna studie eftersom detta begrepp är lättbegripligt och därför funktionellt. 
 
För enkelhetens skull definieras ordet styvförälder i denna studie som någon som bor ihop 
med en förälder där någon form av umgänge finns med biologiska eller adopterade barn. När 

                                                
2 Benämningen ursprungsföräldern inkluderar biologiska, adoptiv samt familjehemsföräldrar. 
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enskilda styvföräldrar avses används benämningarna styvmamma eller styvpappa. Detta trots 
den negativa klang prefixet styv- kan innebära (Bjerkesjö 2005:12). 
 
 

Metod 
I följande kapitel beskrivs metodval, litteraturanskaffning samt urvalsförfarandet av 
intervjupersoner. Därefter skildras konstruktionsarbetet med intervjumanualen, etiska 
överväganden, genomförandet av intervjuerna samt bearbetningen och analysförfarandet. 
Slutligen följer ett resonemang om studiens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. 
Genomgående i kapitlet förs ett metodkritiskt resonemang.  
 
Metodval 
Eftersom både kvantitativ och kvalitativ metod kan användas för att nå djupare kunskap om 
det samhälle vi lever i och hur individer och grupper agerar och interagerar med varandra kan 
båda metoderna användas för att få en djupare inblick i styvfamiljen (Silverman 2000:1, 8). 
Kvalitativ metod betraktas dock ofta felaktigt såsom det enda sättet att skapa information 
beträffande sociala processer (a.a. sid. 8). Kvantitativ metod kan kritiseras för att försumma 
informationens sociala och kulturella kontext och endast inriktas på att översätta information 
till siffror och antal (a.a. sid. 5). Erfarenheter kan inte tolkas med hjälp av statistik, vilket 
förespråkar ett kvalitativt förfarande (a.a. sid. 8). Meningen med denna studie är att beskriva 
erfarenheten hos den enskilda individen i den familjesituation denne lever i. Eftersom det är 
intresseområdet som bestämmer vilket undersökningssätt som är den lämpligaste föredrogs 
kvalitativ metod (DePoy & Gitlin 1999:31, Silverman 2000:1).Valet av intervju som 
förfaringssätt innebär en närhet till respondenten, en närhet som förhoppningsvis skapar de 
förutsättningar som krävs för att göra relevanta tolkningar av respondentens erfarenheter 
(Holme & Solvang 1997:83, 104). Det finns risk för att en alltför strikt struktur och slutna 
frågor begränsar informationen i undersökande studier, vilket har undvikits (Silverman 
2000:88). Med anledning av denna studies syfte kan frågorna därför komma att förändras 
under intervjuns gång, eftersom det är respondentens erfarenhet som står i fokus. I praktiken 
innebar det att de ämnen som väckte fler frågor eller tankar gav upphov till följdfrågor till 
respondenterna, samtidigt som andra ämnen avslutades relativt skyndsamt. Denna flexibilitet 
kan dock kritiseras för att vara ostrukturerad även om den är ändamålsenlig (Patel & 
Davidson 2003:78, Silverman 2000:2). Genom att få en helhetsbild av individerna inom 
styvfamiljen, skapas tillfälle att öka inblicken i de processer som sker inom styvfamiljen i 
dess rätta kontext (Holme & Solvang 1997:79, Patel & Davidson 2003:78).  
 
 
Litteraturanskaffning 
Sökning av litteratur och information har skett på biblioteken i Avesta, vid 
Universitetsbiblioteket i Lund och Örebro, Internetbokhandeln och Bokus bokhandel, samt 
via databaserna DiVA, Ebsco, Elin, Libris, Sagepub och Xerxes, i Socialstyrelsens arkiv och 
bland Regeringens publikationer och informationsmaterial. Sökningar har även gjorts genom 
sökmotorn Google, i referenslistor från böcker och uppsatser som ansetts relevanta för denna 
studie. De ord som använts vid sökningarna har exempelvis varit: styvfamilj, styvföräldrar, 
styvbarn, styvmamma, styvpappa, stepfamilies, stepchild, linked families, remarriage och 
stepparents.  
 
Det är ofta tillfälligheter som gör att just det funna materialet blir påträffat och det är inte 
alltid som informationen är relevant för studiens syfte (Holme och Solvang 1997:124). Det 
finns ett brett fält med information och forskning om styvfamiljer (Hydén & Hydén 2002:41). 
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Där det krävdes ett omfattande urval för att finna material av överskådligt omfång som 
samtidigt ansågs relevant för denna studie. Avsikten har varit att lägga fokus på forskning 
som berör styvfamiljen i dagens samhälle där jämlikhet ses som grundläggande, även om den 
i praktiken inte är absolut. Därför har fokus lagts på forskning som inkluderar hur ansvaret har 
fördelats inom och mellan hushållen. Synen som de olika familjemedlemmarna har på den 
egna och den andras roll som förälder och hur det i praktiken fungerar har även inkluderats. 
Detta gjordes praktiskt genom prioritering av texter och abstracts som var relaterade till 
styvfamilj och styvförälder och en utsortering av texter och abstracts som betonade styvbarn 
och separationer. Eftersom denna studie behandlar relationer och pågående sociala processer 
har inte informationen heller prioriterats beroende på utgivningsår. Detta beror på en fördom 
om att relationer och sociala processer förändras i sin kontext och inte beroende på årtal.  
 
 
Urvalsför farande 
I styvfamiljen förväntas man genomleva olika utvecklingsstadier innan familjemedlemmarna 
upplever att de skapat en inre struktur, en utveckling som beräknas att ta minst 1½ - 2 år 
(Berg & Johansson 1999:73ff, Bjerkesjö 2005:72, 98, 132, Joelson & Thomsgård-Joelson 
1988:150f, Recker 2002:2, Visher J. 1994:340, Winckler 2000a:3f). Av denna orsak valdes 
endast föräldrar som varit separerade mer än två år ut till denna studie. Eftersom den inre 
strukturen även kan urholkas totalt då någon av föräldrarna träffar en ny partner begränsas 
även urvalet till styvfamiljer där familjesituationen varit oförändrad i minst två år (Berg & 
Johansson 1999:155f).  Detta innebär att föräldern måste ha levt ihop med sin nya partner i 
minst två år för att vara aktuell i denna studie. Vetenskapsrådet (2004) slår fast att risker och 
skador som berör respondenterna måste reduceras i högsta möjliga mån, samt att forskaren 
ansvarar för deras välbefinnande. Därför har enbart en person från varje hushåll valts ut i syfte 
att inte återuppliva en tillsynes genomarbetad konflikt mellan familjemedlemmarna. Att 
endast använda sig av en person från varje familj i studien innebär dock begränsningar i den 
form att det endast är en persons perspektiv som tas upp.  
 
Genom syfte och frågeställningar står det klart att styvfamiljen är den population som är 
relevant för denna studie (Holme & Solvang 1997:181). En totalundersökning av samtliga 
föräldrar som lever i styvfamiljer innebär ett alltför stort antal respondenter och 
informationsomfång för att det ska vara hanterligt i denna studie. Dessutom är ett urval 
nödvändigt av ekonomiska och tidsbesparande skäl (Dahmström 1996:56f, Holme & Solvang 
1997:182, Patel & Davidson 2003:54). För att frambringa en helhetsbild av individerna inom 
styvfamiljen krävs öppna frågor och ett mindre urval respondenter (Silverman 2000:89). 
Urvalsförfarandet att finna dessa personer innebär dock svårigheter då det inte finns noterat i 
befolkningsstatistiken vilka personer som lever i styvfamiljer (Joelson & Thomsgård-Joelson 
1988:154).  
 
För att få tillgång till personer som kan tillhöra den aktuella populationen, vilken består av 
föräldrar som lever i styvfamilj sedan minst två år lämnades informationsblad3 ut till ett flertal 
förskolor i en kommun. Detta urval kan ses som ett stratifierat då respondenternas 
gemensamma egenskap är att de har barn i åldern mellan 1 och 6 år (Dahmström 1996:216, 
DePoy & Gitlin 1999:212f, Holme & Solvang 1997:186). Valet av vilka förskolor som skulle 
vara med i studien utfördes genom ett slumpmässigt urval där sju stycken valdes ut (DePoy & 
Gitlin 1999:210f , Patel & Davidson 2003:54). Personal vid dessa påtog sig att skicka med 
vissa barn informationsblad där föräldrarna som önskade delta i studien ombads att kontakta 

                                                
3 Se bilaga 1. 
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författaren för ytterligare information inför ställningstagande om delta i intervjun. Personalens 
uppdrag var att bifoga informationsblad till de barn vars föräldrar levt ihop med en ny partner 
i minst två år. Detta innebär att undertäckningsfel inte går att identifiera eftersom det endast är 
de föräldrar som är öppna med sin familjesituation inför personalen som delges (Dahmström 
1996:196).  
 
Genom att låta föräldrarna själva ta initiativ till att delta i studien genom att svara på 
informationsbladet finns även indikationer att dessa konsekvent skiljer sig från resterande 
population. Något som innebär en risk för oriktiga resultat om styvfamiljen (Holme & 
Solvang 1997:183). Eftersom inte samtliga förskolor i kommunen valdes ut, eller andra 
institutioner där man skulle ha möjlighet att nå äldre barns föräldrar kan inte alla föräldrar 
inom styvfamiljer antas ha lika stor möjlighet att delta i studien (Holme & Solvang 1997:184). 
Hur stor sannolikheten är att delta eller ej är omöjlig att räkna ut då det inte är känt hur många 
föräldrar som lever i en styvfamilj i den aktuella kommunen (Dahmström 1996:196, Holme & 
Solvang 1997:184, Joelsson & Thomsgård-Joelson 1988:154).  
 
Eftersom ingen av föräldrarna som mottog information om intervjuer genom förskolorna 
valde att ta kontakt med studiens författare misslyckades detta urvalsförfarande. Det fortsatta 
arbetet med att finna respondenter inom den aktuella populationen gjordes därför genom att 
författarens bekanta föreslog respondenter som passade in i populationen, något som kan 
klassificeras såsom ett snöbollsurval (Dahmström 1996:196, DePoy & Gitlin 1999:206, 215). 
Detta urval resulterade i sex stycken respondenter, varav fyra var biologiska pappor och två 
biologiska mammor. Detta urval kan kritiseras eftersom det grundades på tillfällighetsurval 
och därför kan dess förmåga till representativitet ifrågasättas (Holme & Solvang 1997:183). 
Syftet med denna studie är dock att genomföra en deskriptiv studie om föräldrarnas 
erfarenheter istället för att eftertrakta representativitet, vilket berättigade detta 
urvalsförfarande (Holme & Solvang 1997:101, Patel & Davidson 2003:106). 
 
 
Konstruktion av intervjumanual 
För att erhålla en beskrivande studie av föräldrarnas erfarenhet av att leva i en styvfamilj samt 
hur föräldern uppfattar den nya partnerns involvering i styvbarnens uppfostran användes en 
intervjumanual4 (Layder 1993:121, Silverman 2000:88). De frågor som utarbetades till 
intervjumanualen inspirerades av forskningen om styvfamiljen samt om rollen som 
styvförälder. Detta innebar att frågorna koncentrerades på de problemområden som den 
tidigare forskningen indikerade att var vanligast inom styvfamiljen och i rollen som 
styvförälder. Manualen skapades för att vara ett stöd under intervjutillfället, men utan krav på 
att den skulle följas i detalj (Layder 1993:121, Silverman 2000:2). Detta i intentionen att ge 
möjlighet till att fördjupa frågorna vid de områden som anses intressanta hos den enskilda 
respondenten (DePoy & Gitlin 1999:233, Layder 1993:121, Silverman 2000:88). 
Intervjumanualen konstruerades genom korta frågor och ett enkelt språk med följdfrågor som 
uppmuntrar till beskrivande svar (Layder 1993:121, Patel & Davidson 2003:74f). Kritik kan 
riktas mot att frågorna i intervjumanualen påverkats genom egen förförståelse då jag själv 
lever i en styvfamilj. Egna erfarenheter och åsikter om styvfamiljen leder ofrånkomligt till en 
viss påverkan (Holme & Solvang 1997:151ff, Patel & Davidson 2003:79). Tidigare 
erfarenheter och värderingar ingår alltid inom forskning men genom att vara självkritisk och 
medveten om detta tydliggörs denna problematik (Holme & Solvang 1997:151ff).   
 

                                                
4 Se bilaga 2. 
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För att kontrollera intervjumanualens funktion, samt träna på intervju- och anteckningsteknik 
utfördes först en provintervju. Respondenten som deltog i denna provintervju var lämplig som 
deltagare enligt denna studies urvalsförfarande, men inte på grund av sin nära relation till mig. 
Intervjusvaren noterades skriftligt under intervjuns gång i avsikten att kontrollera om det var 
praktiskt att endast anteckna utan att spela in intervjun med kassettbandspelare, ett förfarande 
som provintervjun visade att var möjligt. Provintervjun motiverade dock en omarbetning av 
intervjumallen, där fler följdfrågor av beskrivande art infogades (Patel & Davidson 2003:83, 
Dahmström 2000:264). Anledningen till omarbetningen grundades i att respondentens svar 
inte gav utrymme till en djupare analys, då frågorna var alltför slutna. Eftersom 
intervjumanualen innehåller detaljerade och styrande frågor kan den uppfattas såsom 
standardiserad, något som inte rekommenderas inom kvalitativ metod (Holme & Solvang 
1997;100f). Detta var dock inte fallet eftersom användningen av intervjumanualen var mycket 
begränsad och endast användes vi ett fåtal tillfällen som stöd då respondentens kom bort sig i 
sitt berättande.  
 
 
Etiska överväganden  
De personer som tillfrågats om de vill delta i denna studie har blivit upplysta om 
informationskravet samt hur lång tid intervjun förväntades att ta. Detta innebär att personerna 
informerats om hur intervjuerna ska användas, att deltagandet är frivilligt och att de när som 
helst kan avstå från att vara med i studien (Vetenskapsrådet 2004). Enligt Vetenskapsrådet 
(a.a.) krävs att forskning enbart får genomföras om respondenten har samtyckt till det som rör 
den egna personen efter sedan denne fått information angående forskningen. Respondentens 
samtycke till deltagandet i studien ska vara tydligt, frivilligt och preciserat till den aktuella 
forskningen. Samtycket får dessutom återtas när som helst med omedelbar verkan (a.a.). I 
enlighet med detta har personerna muntligt samtyckt till att delta i denna studie. De har inte 
heller lovats några fördelar genom att delta i denna studie eller riskerat några negativa 
konsekvenser genom att avstå från att delta eller välja att avbryta deltagandet under pågående 
intervju (a.a.). 
 
Konfidentialitetskravet har i denna studie efterföljts genom att samtliga namn och 
personbeskrivningar som kan innebära att enskilda personer blir identifierade har tagits bort i 
det skriftliga materialet. Jag har även muntligen avgett tystnadsplikt kring deltagarnas 
uppgifter (Vetenskapsrådet 2004). Materialet har även förvarats på så sätt att ingen obehörig 
har haft tillgång till det (a.a.). I enlighet med personuppgiftslagen har personerna informerats 
om att den information om dem som kommer att bearbetas enbart är sådan som de själva 
delgivit mig, och att all information hanteras utan uppgifter om namn, ålder, 
familjekonstellation och bostadsort (a.a.). Personerna som deltagit i denna studie har, enligt 
nyttjandekravet informerats om att intervjumaterialet inte ska lånas ut i kommersiella eller 
icke-vetenskapliga avsikter utan endast ska användas i denna studie (Vetenskapsrådet 2004). 
De har även informerats om att uppsatsen kommer att finnas tillgänglig både på 
Universitetsbiblioteket i Örebro och i databasen DiVA5, samt att allt annat material ska 
förstöras efter avslutad studie. 
 
 
Genomförandet av intervjuer  
Intervjuer utfördes individuellt med respondenterna, dels av etiska skäl och dels för att 
förhindra att närvaron av någon anhörig påverkar personernas respons. I syfte att positivt 

                                                
5 Digitala Vetenskapliga Arkivet. 
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påverka kvaliteten på responsen valdes plats och tidpunkt för intervjun ut av personen som 
skulle intervjuas. Samtliga respondenter valde att bli intervjuade i sitt hem och tidsmässigt 
genomfördes intervjun på cirka två timmar. Med tanken att intervjuerna ska ha möjlighet att 
bli intressanta, kunskapsutvecklande och medvetandegörande krävs att respondenten känner 
tillit till mig. För att tillit ska kunna växa fram krävs att deltagandet i intervjun är frivilligt, att 
respondenten känner till hur intervjun ska användas samt att forskaren är lyhörd och 
uppmärksam (Holme & Solvang 1997:105, , Patel & Davidson 2003:70 Vetenskapsrådet 
2004).  
 
Genom att betona för respondenten att det inte är dennes kunskap i frågan om styvfamiljer 
som är relevant utan dess erfarenheter av den kan risken minimeras för att respondentens svar 
styrs av upplevda förväntningar (Holme & Solvang 1997:106). Bemödanden lades vid att 
förefalla neutral och okunnig, men ändå intresserad av ämnet under intervjutillfället i avsikten 
att underlätta för respondenten att formulera sin erfarenhet av styvfamiljen (Dahmström 
2000:264, Holme & Solvang 1997:106, Patel & Davidson 2003:71). Kunskap om ämnet som 
berörs är en fördel även om detta inte bör bli uppenbart för respondenterna. Detta efterföljdes 
genom att intervjuerna tidsmässigt utfördes efter bearbetningen av forskning om styvfamiljen 
och rollen som styvförälder (Patel & Davidson 2003:79).  
 
Genom att intervjua respondenterna på den plats och tid de själva valt underlättades 
möjligheten till att respondenterna upplevde trygghet och tillit (Holme & Solvang 1997:107). 
Det finns dock alltid en risk att respondentens svar varierar beroende på sinnesstämning och 
tillfälle (Patel & Davidson 2003:80). Holme och Solvang (1997:107) betonar vikten av att 
använda sig av kassettbandspelare vid intervjutillfället. Detta utfördes dock ej vid något av 
intervjutillfällena av den anledning att användningen av kassettbandspelare riskerar att 
begränsa respondenten till ett mer krystat berättande även om risken för minnesfel från min 
sida ökar genom att endas skriva ner intervjusvaren (Holme & Solvang 1997:107, Patel & 
Davidson 2003:83). Något som innebar att endast skriftliga anteckningar gjordes under 
intervjuernas utförande, för att direkt efteråt renskrivas av anledning att minimera risken att 
egna fördomar påverkar i alltför hög grad (Silverman 2000:130f).  
 
 
Bearbetning och analysför farande 
För att lyckas i ändamålet att besvara studiens frågeställningar krävs att den insamlade 
informationen klassificeras, koncentreras och bearbetas (Holme & Solvang 1997:201, Patel & 
Davidson 2003:109). Forskaren analyserar på grund av sin förförståelse även informationen 
till viss del kontinuerligt genom hela insamlingsprocessen (Dahmström 2000:282). Det första 
steget i bearbetningen var att bli förtrogen med informationen genom att klassificera den i 
olika huvudfrågor (Dahmström 2000:146, Silverman 2000:152). De klassificeringar som 
framkom genom detta arbete var: 
 

• Hur anser föräldern att en styvförälder bör agera för att vara en bra styvförälder? 
• Anser föräldrarna att styvföräldraskapet ska vara likvärdigt med ett biologiskt 

föräldraskap? 
• Vad anser föräldrarna ingår i ett aktivt styvföräldraskap? 
• Uppfyller den nya partner detta i sin roll som styvförälder? 
• Hur anser föräldrarna att en styvfamilj bör fungera? 
• Anser föräldrarna att den egna styvfamiljen fungerar så? 

 



 

8 

Nästa steg var att föra in informationen från de olika intervjuerna under rätt klassificering 
(Silverman 2000:152). Genom dessa klassificeringar alstrades fyra olika teman, vilka var: 
 

• föräldrarnas förväntningar på styvföräldraskapet 
• det praktiska styvföräldraskapet inom den egna styvfamiljen 
• föräldrarnas förväntningar på styvfamiljen  
• hur den egna styvfamiljen fungerar i praktiken 

 
Dessa teman gavs relevans genom denna studies teoretiska tolkningsram och design, 
bestående av forskning om styvfamiljen samt om rollen som styvförälder (Dahmström 
2000:146, Silverman 2000:152). Citat sovrades ur intervjuerna i intentionen att skapa en 
helhetsbild av föräldrarnas syn på styvföräldraskap och styvfamiljer. 
 
 
Reliabilitet 
Studiens reliabilitet är relaterad till hur noggrann och tillförlitlig metoden varit. Reliabiliteten 
i denna studie stärks av att tillvägagångssättet detaljerat skildras, med intentionen att andra 
ska kunna utföra en likvärdig studie (Silverman 2000:188). Även om dessa skulle använda sig 
av samma respondenter och dessas svar skulle skilja sig åt vid de olika intervjutillfällena är 
svaren ändå trovärdiga eftersom respondenternas kontext aldrig är konstant (Patel & Davidson 
2003:103). Det finns heller inga garantier för att respondenterna kommer ihåg rätt, berättar 
sanningsenligt om sina erfarenheter eller förstår frågorna korrekt (Dahmström 2000:264, 
Holme & Solvang 1997:94, 167f, Silverman 2000:175). För att erhålla möjlighet att öka 
respondenternas motivation att genomföra intervjuerna samt tillfälle att genast klara upp 
eventuella missförstånd utfördes samtliga intervjuer vid personliga träffar istället för genom 
telefon, brev eller e-mail (Dahmström 2000:263f). Personliga träffar ökar dock risken för 
intervjuareffekt, genom att intervjuarens personlighet, klädsel och utseende kan påverka 
kvaliteten på respondenternas svar (Dahmström 2000:264).  
 
Inom kvalitativ forskning är det tolkningen av informationen som prioriteras och viss tolkning 
av intervjuerna sker redan vid sammanställningen av intervjumanualen och tillfället för 
intervjun genom tidigare förförståelse (Holme & Solvang 1997:76). Då jag lever i en 
styvfamilj är det ofrånkomligt med en viss påverkan av mina egna åsikter och erfarenheter, 
enligt Patel och Davidson (2003:79). Genom att använda forskning om styvfamiljen samt om 
rollen som styvförälder som vägledande för denna studies teoretiska tolkningsram begränsas 
influensen av den egna förförståelse även om den ofrånkomligt påverkar resultatet (Patel & 
Davidson 2003:79). 
 
 
Validitet 
Studiens validitet är relaterad till om forskaren har undersökt det som är avsett att undersökas 
i studien (Silverman 2000:175). Det finns dock inga garantier för detta eftersom det är 
omöjligt att säkerställa att respondenterna varit helt ärliga under intervjutillfället, saknat 
minnesfel eller gjort en efterkonstruktion av sina erfarenheter (Holme & Solvang 1997:94, 
167f, Silverman 2000:175). Det finns även en risk för att respondenterna svarar som de tror 
att forskaren förväntar sig (Holme & Solvang 1997:94).  
 
I en kvalitativ studie berör validiteten även den totala forskningsprocessen eftersom målet är 
att utforska, tolka och förstå erfarenheterna i dess rätta kontext (Patel & Davidson 2003:103). 
Validiteten i insamlandet av information mäts i hur trovärdig tolkning som utförts om 
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förälderns erfarenhet av att leva i styvfamilj och hur föräldern uppfattar den nya partnerns 
involvering i styvbarnens uppfostran (Patel & Davidson 2003:103). Det finns även en risk för 
att nedskrivningen av talspråket från intervjuerna påverkar informationen eftersom talspråk 
och skriftspråk skiljer sig år (Patel & Davidson 2003:14, Silverman 2000:187). Genom att 
vara medveten om denna problematik samt kontinuerligt reflektera över de val som utförs i 
bearbetningen har hög validitet bibehållits i denna studie (Patel & Davidson 2003:105). I 
avsikt att upprätthålla detta utformades en intervjumanual vars frågor baserades på forskning 
om styvfamiljen och rollen som styvförälder. För att ytterligare stärka studiens validitet 
utfördes även en provintervju i avsikten att minimera risken för mätfel, genom att kontrollera 
om frågorna i intervjumanualen var relevanta för att uppnå denna studies syfte. Eftersom detta 
inte var fallet, omarbetades frågorna till dess de mätte det intervjumanualen avsåg att mäta 
trots att användandet av manualen var begränsat (Dahmström 2000:263f).  
 
 
Generaliserbarhet 
Inom kvalitativa studier är målet främst att öka kunskapsvärdet och därigenom skapa underlag 
för djupare förståelse om intresseområdet, istället för att utföra statistiska generaliseringar 
eller eftertrakta representativitet (Holme & Solvang 1997:101, Patel & Davidson 2003:106). 
Eftersom det är omöjligt att undersöka samtliga föräldrar i samtliga styvfamiljskonstellationer 
i denna studie är det inte praktiskt möjligt att generalisera resultatet till att avse samtliga 
föräldrars syn på sin nya partners styvföräldraskap (Patel & Davidson 2003:54).  
 
Med ett representativt urval är det enligt vissa forskare möjligt att även kunna generalisera 
resultat från kvalitativa studier. Detta motsägs av andra forskare som menar att forskning 
genom kvalitativ metod aldrig är generaliserbar (Silverman 2000:103, 204). Oberoende av 
denna kontrovers innebär denna studie en djupare förståelse av styvfamiljen och vilka 
variationer som kan existera inom dess olika kontext, vilket eventuellt kan generaliseras i 
förhållande till liknande kontext (Patel & Davidson 2003:106, Silverman 2000:109). 
 
 

Tolkningsram 
I följande kapitel beskrivs den forskning som varit vägledande för denna studies teoretiska 
tolkningsram och design. Eftersom tolkningsramen innehåller en fyllig presentation av 
tidigare forskning avslutas kapitlet med en kortfattad sammanfattning för att tydliggöra 
forskningens väsentliga delar. 
 
Styvfamiljen 
Att dagens samhälle fortfarande är uppbyggt med kärnfamiljen som mall visar sig genom att 
beskrivningarna av styvfamiljerna är desamma med ordet ”styv” , ”plast”  eller ” låtsas”  som 
prefix (Edwards 2002:155, Jones 2003:231, Visher & Visher 1982:20). Styvfamiljen anses 
inte vara en ” riktig”  familj (Winckler 2000a:2). Prefixet styv- har dessutom sitt ursprung i de 
engelska och tyska orden för berövad eller föräldralös, vilka har en tydlig negativ klang 
(Bjerkesjö 2005:12, Larsson-Sjöberg 2000:16). Ordens negativa klang har dessutom förstärkts 
genom klassiska sagorna om bland annat Askungen och Snövit, vilket påverkar synen på 
styvbarn och ger dem en offerstämpel som förstärks av dagens media (Bjerkesjö 2005:24, 
Edwards 2002:157, Jones 2003:230, Larsson-Sjöberg 2000:53; Winckler 2000a:2,) Det finns 
över 900 olika sagor som innehåller styvmammor som framställs såsom onda och elaka 
(Recker 2001:1). Begreppet ”good enough” används även för att förstärka intrycket att 
styvfamiljens mål som konstellation aldrig kan bli mer än funktionellt (Berg & Johansson 
2003:153ff).  
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Det tycks vara svårt för de flesta att acceptera att det kan finnas fler än två vuxna inom en 
familj. Att få denna acceptans är mycket viktig för styvfamiljen för att lyckas hålla ihop och 
fungera tillfredställande (Visher J. 1994:338). Eftersom styvfamiljen uppfattas negativt av 
allmänheten tenderar individerna inom familjen att börja se fel på sig själva, och knappt 60 % 
av styvfamiljerna slutar med en separation (Bjerkesjö 2005:34, Recker 2002:1, Visher E. 
1994:327, Visher J. 1994:338). Genom att synliggöra samtliga föräldraförebilder inom 
styvfamiljskonstellationen som tillgångar för barnet, istället för att använda kärnfamiljen som 
mall, kanske styvfamiljens dåliga anseende kan arbetas bort (Bäck-Wiklund & Johansson 
2003:297, Jones 2003:232). För att motarbeta dess dåliga rykte krävs enligt Bjerkesjö 
(2005:18) även en ökad information om styvfamiljen till allmänheten. Detta kan även 
medverka till att samtliga föräldraförebilder inom styvfamiljen upplever sig sedda och viktiga, 
vilket borde påverka samarbetet i positiv riktning (Ihinger-Tallman & Pasley 1987:50, 52f, 
Visher & Visher 1982:147). Ett av de mer funktionella sätten för att stödja styvfamiljen till att 
fungera bättre är att stärka parets relation (Bjerkesjö 2005:36, Recker 2001:2, Visher E. 
1994:328). 
 
 
Praktiska problem 
De problem som i huvudsak existerar inom styvfamiljen konkretiseras inom fem olika 
områden. Först och främst är det problem som rör ekonomin samt tidsmässiga genom att paret 
inte hinner med att vidmakthålla en romantisk vuxenrelation. Övriga problemområden rör 
svårigheter att ha kvar en privat sfär inför den externa föräldern och svårigheter med 
planering rörande barnen. Slutligen innebär de orealistiska förväntningarna om att 
styvfamiljen ska fungera exakt såsom kärnfamiljen svårigheter (Bjerkesjö 2005:149f, Ihinger-
Tallman & Pasley 1987:63ff, 68f, Joelson & Thomsgård-Joelson 1988:149f, Levin 1994:203f, 
212). De flesta styvfamiljer försöker att återskapa kärnfamiljen eftersom de tror att denna 
modell är den bästa för barnet (Edwards 2002:156, Ihinger-Tallman & Pasley 1987:63ff, 68f, 
Joelson & Thomsgård-Joelson 1988:149f, Visher & Visher 64ff). Att omskapa kärnfamiljen 
är dock inte möjligt i praktiken (Bjerkesjö 2005:16, 86, Levin 1994:203f, 212, Winckler 
2000a:3). Att lägga tid och kraft på detta kan innebära att de vuxna inte tar sig tid för varandra 
i parrelationen, något som är viktigt för att styvfamiljen ska fungera bra (Bjerkesjö 2005:36, 
71, Recker 2001:2, Recker 2002:2, Visher E. 1994:335). Trots att det innebär en större 
problematik att gå in i en styvfamilj än i att starta en ny familj går paret ofta in i detta med 
orealistiskt positiva förväntningar (Bjerkesjö 2005:68f, Visher & Visher 1982:64ff, Visher J. 
1994:337). 
 
 
Tidsmässiga aspekter 
Det är vanligt att styvföräldrarna lägger för mycket kraft på att passa in i styvfamiljen alltför 
fort. Samtidigt möts de kontinuerligt av styvbarnens fientlighet eller arrogans, vilket inte kan 
anses vara funktionellt (Bjerkesjö 2005:72, 132, Recker 2002:2, Visher J. 1994:340, Winckler 
2000b:4,). Styvföräldern rekommenderas att komma in i styvfamiljen långsamt och successivt 
för att minimera problemen (Bjerkesjö 2005:33, Joelson & Thomsgård-Joelson 1988:70, 
Recker 2002:2, Visher J. 1994:343). Man får räkna med att det tar mellan 4 och 8 år för att 
bygga upp ett varmt förhållande till varandra inom styvfamiljen (Bjerkesjö 2005:98, Winckler 
2000a:3). 
 

” It makes sense that it takes time and effort for strangers to become known and trusted, for the 
unfamiliar to become familiar,  and for the unexpected to become routine.”  (Visher J 1994:342). 
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Det är självklart att alla människor har behov av att bli accepterade, få känna omtanke, kärlek, 
ha känslomässiga band till andra, känna gemenskap, ha möjlighet till självbestämmande och 
kontroll. Självklarheter som ofta är omöjliga inom en styvfamilj (Bjerkesjö 2005:85, Visher J. 
1994:339). Det är vanligt att styvbarnet önskar bort styvföräldern, vilket ofta stöds av 
föräldern av samma kön inom det andra hushållet (Bjerkesjö 2005:33, Sabelström 2002:88, 
Visher J. 1994:341, Winckler 2000b:1). I startgroparna för styvfamiljen finns inte bara kaos 
och känslan av att sakna kontroll, även känslan av att inte höra till är vanlig hos styvföräldern 
(Sabelström 2002:65, 100ff, Visher E. 1994:328f, Visher J. 1994:343, Winckler 2000b:1). 
Styvmamman har oftare en upplevelse av utanförskap än styvpappan, samtidigt är hon ofta 
rädd för att kontakten mellan föräldrarna ska leda till en återupptagen kärleksrelation dem 
emellan (Sabelström 2002:65, 100ff, Visher E. 1994:328f). Det finns ett flertal anledningar 
till att styvföräldern kan ha upplevelsen att befinna sig utanför familjegemenskapen, utan stöd 
i sitt föräldraskap och utan att bli uppbackad av någon (Bjerkesjö 2005:36, Sabelström 
2002:149, Visher J. 1994:341). 
 
 
Organisation 
Inom styvfamiljen krävs att de involverade föräldraförebilderna är skickliga på att organisera 
och har en god framförhållning eftersom det är en mångfald av olika önskningar, scheman och 
behov som påverkas av deras beslut (Berg & Johansson 1999:153f, Hydén & Hydén 2002:40, 
Joelson & Thomsgård-Joelson 1988:123, Larsson-Sjöberg 2000:20, Stening 1999:17). Ett av 
de största problemen inom styvfamiljskonstellationen beskrivs som känslan utav 
kontrollförlust (Bjerkesjö 2005:20, Crosbie-Burnett 1992:5). Detta sker praktiskt genom att 
den externa föräldern bryter mot schemat, hör av sig vid olämpliga tidpunkter, låter barnen 
vara budbärare dem emellan eller inte respekterar det nya parets privata sfär (Bjerkesjö 
2005:35,70f, 147f, Ihinger-Tallman & Pasley 1987:55, Larsson-Sjöberg 2003:83f, 96, Stening 
1999:17, Visher & Visher 1982:232). Föräldraskapet innebär ett kontinuerligt samspel mellan 
föräldrarna och vilka konsekvenser samspelet leder till beror ofta på hur de lyckats 
omförhandla sitt föräldraskap efter separationen (Bjerkesjö 2005:147, Hydén & Hydén 
2002:33).  
 

” Styvfamiljen måste samarbeta med de föräldrar som lever utanför dess gränser. […]  styvfamiljen är 
som en paraplyorganisation, som består av olika delgrupper”  (Visher & Visher 1982:266). 

 
Relationen mellan föräldrarna påverkar även relationen mellan övriga vuxna och barn inom 
styvfamiljskonstellationen. Om samspelet mellan föräldrarna är välfungerande kan det mynna 
ut i öppna relationer, men samtidigt kan det vara en grund till osämja mellan det nybildade 
paret (Sabelström 2002:65, Visher & Visher 1982:155). Samspelet mellan 
föräldraförebilderna innebär ett flertal praktiska problem, dessutom innebär konstellationen 
att det ofta finns en motpart som man upplever som en rival (Bjerkesjö 2005:95f, Visher & 
Visher 1982:25). Målet med ett fungerande samspel mellan föräldrarna sägs vara att bibehålla 
en välfungerande kontakt mellan barnen och den andra föräldern (Larsson-Sjöberg 2004:96). 
Det är barnets bästa som ska vara det grundläggande i de bestämmelser som görs mellan 
föräldrarna (Bjerkesjö 2005:26f, Hammarberg 2000:37). 
 
 
Legalitet och legitimitet 
Trots att föräldrarna efter en separation har gemensam vårdnad är det oftast den förälder som 
barnet är skriven hos som sociala institutioner såsom skola och sjukvård vänder sig till (Berg 
& Johansson 1999:135, Visher & Visher 1982:21). Ofta är kommunikationen mellan 
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föräldrarna otillfredsställande, något som kan leda till att mamman får information som hon 
sen inte berättar vidare till pappan. Genom att bli begränsad till att enbart betala underhåll och 
anlitas som barnvakt avtar motivationen till att engagera sig som förälder (Berg & Johansson 
1999:136, 141f). Det vanligast är att mamman tar hand om den dagliga omvårdnaden om 
barnet efter en separation eftersom pappans vardagsliv oftare blir behäftat med kaos (Bäck-
Wiklund & Johansson 2003:293). 
 
Den allmänna fördomen som finns i samhället att det endast är de biologiska föräldrarna som 
har rättigheter och skyldigheter gentemot barnen förstärks genom att styvförälderns ansvar 
enligt lag nästan är obefintligt (Jones 2003:229, 231, Larsson-Sjöberg 2005:5). Svensk 
lagstiftning är överhuvudtaget inriktad på att stödja individen och inte familjen (Bäck-
Wiklund & Johansson 2003:287, Larsson-Sjöberg 2005:1). Vid händelse av förälderns död 
eller separation lyckas styvföräldern endast i undantagsfall att tilldömas vårdnad eller 
umgänge, utan samtycke från den eller de biologiska föräldrarna. Inte ens då styvföräldern bor 
ihop med barnet har denne juridisk rätt till att underteckna papper där målsmans underskrift 
krävs eller ta del av information från sjukvård och skola (Jones 2003:232, Sabelström 
2002:61, Winckler 2000b:2).  
 
Termen mandat används för att beskriva styvmammornas problematik. Genom att inte ha 
mandat att fostra barnet blir styvmammans sådana ansatser avvisade, något som i 
förlängningen ofta medför att styvmamman får upplevelsen att vara oduglig och osynlig 
(Joelson & Thomsgård-Joelson 1988:79). Det finns ofta en oro hos styvföräldern att de efter 
en eventuell separation från föräldern inte ska få möjlighet till ett umgänge med styvbarnet 
(Edwards 2002:158f, Larsson-Sjöberg 2005:5, Sabelström 2002:61). Även styvbarnen 
upplever svårigheter att veta vilken legalitet och legitimitet styvföräldern har beträffande dem 
i frågor som rör uppfostran och umgänge efter en separation (Bjerkesjö 2005:27f, Sabelström 
2002:62f, Visher E. 1994:328, Winckler 2000b:2). Att genom lag göra styvföräldern till 
försörjningspliktig för barnet under en övergångsperiod efter en separation från föräldern 
borde enligt Jones (2003:333) leda till ett ökat moraliskt ansvarstagande hos styvföräldern 
samt en legitimering av styvföräldern i sin föräldraroll.  
 
 
Ekonomi 
Det ekonomiska tillskottet en styvförälder bidrar med till familjen medför ofta en positiv 
skillnad (Jones 2003:231). Detta innebär att ett av de få val en arbetslös, ensamstående kvinna 
kan ha är att gifta om sig så att hon kan få ekonomin att gå ihop (Bjerkesjö 2005:42, Bäck-
Wiklund 2003:35f, Crosbie-Burnett 1992:6). Männen inom styvfamiljen upplever ofta att det 
är genom ekonomisk försörjning som de tar ansvar för barnets trygghet, oavsett om de har 
några känslomässiga band till barnet eller inte (Edwards 2002:163f). Styvpappan är oftare än 
styvmamman bekymrad för ekonomiska frågor inom familjen och ser detta som sitt 
ansvarsområde (Bjerkesjö 2005:181). Om paret inom styvfamiljen är gifta eller har 
gemensamma barn är styvföräldern försörjningsskyldig även för partnerns barn (Bjerkesjö 
2005:179, Föräldrabalken 7:5 §). Trots att ekonomin ofta förbättras då en styvförälder 
tillkommer i familjen är de frågor som redan är komplicerade i en kärnfamilj ännu mer 
komplicerade i en styvfamilj (Crosbie-Burnett 1992:5, Ihinger-Tallman & Pasley 1987:63, 
Joelson & Thomsgård-Joelson 1988:120ff). För att ekonomiska frågor som rör styvfamiljen 
ska lösas tillfredsställande bör dessa frågor lösas gemensamt av paret inom styvfamiljen 
(Winckler 2000b:5). Ekonomin kan även användas effektivt som vapen i konflikten mellan 
föräldrarna eftersom de fortfarande har ett gemensamt ansvar för barnen (Bjerkesjö 2005:25, 
Visher & Visher 1982:46).  
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Känslomässiga band 
Det ses oftast som självklart att styvföräldrar och barn genast ska älska varandra, vilket är 
orealistiskt (Bjerkesjö 2005:89, Crosbie-Burnett 1992:5, Jones 2003:233f, Recker 2002:2, 
Visher & Visher 1982:64ff, Winckler 2000a:3). Styvfamiljen kan fungera utan att 
styvföräldern och barnen älskar varandra, förhållandet mellan dem kan ändå bygga på respekt 
och värme (Bjerkesjö 2005:110f, Recker 2001:2, Winckler 2000a:3). Även om banden mellan 
familjemedlemmarna inom styvfamiljen inte är av biologisk art kan de istället vara av 
känslomässig art, även om de inte alltid existerar eller är lika stabila som inom kärnfamiljen 
(Jones 2003:232f). För att skapa stabila känslomässiga band mellan styvföräldern och barnet 
krävs tid och att de gör saker ihop ensamma (Bjerkesjö 2005:37, Recker 2002:2, Visher E. 
1994:335, Winckler 2000b:2).  
 
Ofta finns det en rädsla för negativa känslor inför varandra inom styvfamiljen genom att ingen 
vågar erkänna eller ventilera känslor av svartsjuka, avundsjuka, avsky och skuld (Bjerkesjö 
2005:73, Crosbie-Burnett 1992:5, Winckler 2000a:3). Eftersom livet i en styvfamilj är mer 
komplext och innehåller fler öppna konflikter kan det även stärka familjemedlemmarna när de 
klarar av att lösa problem och gå vidare som en enhet. Det förstör mer om 
familjemedlemmarna trycker tillbaka sina negativa känslor istället för att ge utlopp för dem då 
de dyker upp (Bjerkesjö 2005:90). De vanligaste konflikterna inom styvfamiljen handlar om 
att paret har olika värderingar och syn på hur barnen ska uppfostras (Bjerkesjö 2005:130f). 
Innan det uppstått några känslomässiga band rekommenderas styvföräldern att undvika 
engagemang i frågor om barnuppfostran inför barnet (Recker 2000:2, Visher J. 1994:343, 
Winckler 2000b:2). Den biologiska föräldern och styvföräldern bör dock samarbeta i frågor 
om barnuppfostran, även om det är föräldern som tar upp dessa frågor med barnet (Bjerkesjö 
2005:36, Recker 2002:2, Winckler 2000b:6). 
 
En positiv skillnad som livet i styvfamilj kan leda till är att barnet som lever med en 
styvförälder inte behöver ta lika mycket ansvar som barn som lever ihop med endast en 
förälder (Zentall 2001:2). Andra positiva inträffanden som kan uppstå är att nya 
välfungerande relationer utvecklas, att familjemedlemmarna får uppleva en känsla av 
gemensamhet då de förenas genom oro, omsorg och omvårdnad av barnet. Samtidigt leder 
expanderandet av föräldraförebilder till att paret förhoppningsvis får mer tid till att värna om 
den romantiska vuxenrelationen (Bjerkesjö 2005:16, Joelson & Thomsgård-Joelson 1988:77, 
Maltén 1992:14, 22). Barnen får även möjlighet till att få fler positiva vuxenförebilder, 
föräldern får ett utökat föräldrastöd av sin partner, ett mer nyanserat perspektiv, tillgången av 
en större familj och två hem då fler individer är involverade (Bjerkesjö 2005:50, Joelson & 
Thomsgård-Joelson 1988:149f, Visher E. 1994:333).  
 
 
Föräldraskapet 
Föräldrarollen för en styvförälder är svår, främst beroende på att det saknas förebilder och att 
förväntningarna utifrån och från en själv är att man samtidigt ska vara förälder, icke-förälder 
och styvförälder (Bjerkesjö 2005:154f, Crosbie-Burnett 1992:5, Recker 2001:2, Sabelström 
2002:18, 52, 67f, Visher & Visher 1982:42). Den biologiska föräldern är ofta negativ till hur 
styvföräldern sköter sitt föräldraskap gentemot barnet (Visher J. 1994:341). För att stödja sin 
partner bör föräldern stötta styvföräldern genom att se till att barnen bemöter denne på ett 
respektfullt sätt. Dessutom bör föräldern visa tacksamhet inför styvföräldern för det arbete 
denne lägger ner på barnen (Bjerkesjö 2005:87, Visher J. 1994:343). Den biologiska föräldern 
i styvfamiljen har ofta problem med att känna sig sliten mellan sina barn och den nya partnern 
(Visher J. 1994:340). För att stötta föräldrarna bör styvföräldern därför hjälpa till att stärka 
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banden mellan dem och barnet. Detta är även funktionellt i syftet att minska den rädsla som 
föräldrarna ofta har om att styvföräldern är ett hot för deras relation till barnet (Bjerkesjö 
2005:32, Visher J 1994:343, Winckler 2000b:6).  
 
 
Moderskapet 
Föreställningen om den goda modern innehåller idén att det finns en genuin moderskärlek 
som instinktivt medvetandegörs vid det tillfälle mamman för första gången ser sitt barn. 
Dessutom anses att en kvinna med barn alltid prioriterar alla andra framför sig själv. I början 
av 1900-talet i USA sågs moderskapet för kvinnor som lika självklart som militärtjänsten för 
män (Brembeck 2003:100ff). Mamman upplever ofta att barnen måste kompenseras på grund 
av skilsmässan, vilket praktiskt innebär att hon genom sina ibland överdrivna omsorger 
försöker att hela deras sår (Bjerkesjö 2005:73, 86, Joelsson & Thomsgård-Joelson 1988:60). 
Brembeck (2003) beskriver fyra olika sätt att uppfatta moderskapet. Den första är att 
moderskapet främst handlar om det biologiska genom att föda barnet och inte relationen 
mellan mamman och barnet. Den andra uppfattningen innebär att det är mammans uppgift att 
ansvara för och vägleda barnet. Den tredje att kvinnorna äntligen fått en livsuppgift genom 
sitt moderskap och den slutliga innehåller föreställningen av att moderskapet endast är en av 
ett flertal roller (Brembeck 2003:101-108). Den biologiska betydelsen av moderskapet stöds 
av Bäck-Wiklund och Johansson (2003:289) som anser att de andra föreställningarna är 
omoderna i dagens samhälle. Moderskapet bör istället betraktas som en konstruktion, vilken 
kan förvaltas av båda föräldrarna (Bäck-Wiklund & Johansson 2003:289). 
 
 
Styvmamman 
Det existerar allmänt en uppfattning om att det är mer problematiskt att vara styvmamma än 
styvpappa och många styvmammor upplever att de genom sitt eget handlande kontinuerligt 
måste avliva myten om den onda styvmodern (Sabelström 2002:40ff; Visher & Visher 
1982:62f, Winckler 2000b:4). Det är vanligt att styvmamman upplever ilska i sin roll som 
styvförälder, men hon vänder den hellre mot sig själv istället för mot barnet (Sabelström 
2002:112). Forskning om styvmamman fokuserar oftast på de olika former av problem som 
kvinnan möter i sin roll som styvmamma. Den största problematiken med att vara 
styvmamma grundas i att platsen som mamma redan är upptagen, i kombination med att 
övriga familjemedlemmar oroas för att mamman ska bli utkonkurrerad (Sabelström 2002:18, 
54). Trots detta är det mamman som styvmamman kontinuerligt jämförs med eftersom det 
inte finns någon annan förebild för hur en bra styvmamma bör handla (Bjerkesjö 2005:67, 85, 
94, Crosbie-Burnett 1992:5, Recker 2001:2, Sabelström 2002:52, 57, Visher & Visher 
1982:42). I jämförelsen med den biologiska mamman har man funnit att styvmamman är mer 
depressiv, arg och har fler inre konflikter (Joelson & Thomsgård-Joelson 1988:149). I 
Sabelströms studie (2002:109) framgår det att styvmammorna ofta förväntar sig ett mer moget 
beteende från styvbarnen, samt kräver att de ska ta mer ansvar än vad mammorna gör. Ett 
flertal amerikanska studier pekar på att det avgörande för att lyckas som styvmamma är att 
man har stöd i föräldraskapet av sin partner (Sabelström 2002:149, Visher J. 1994:341, 
Winckler 2000b:3).  
 
 
Rivalitet 
Ibland kan styvmamman på ett omedvetet plan välja att bli kär i en man just för att han är 
pappa (Sabelström 2002:86ff). Detta kan leda till en mer djupgående problematik då 
styvmamman upplever att hon i styvbarnen har syskon som konkurrerar om pappans gunst. 
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Detta kan även försvåra problematiken då mamman fortsätter att närvara i familjen som en 
rival (Bjerkesjö 2005:73f, 90f, 96, Sabelström 2002:88). Det är ingalunda ovanligt att 
styvmamman vill ha bort mamman och tror att livet skulle bli mindre komplicerat om hon inte 
längre levde. Trots detta önskar styvmammor till barn vars mamma är död motsatsen 
(Sabelström 2002:125f). Detta kan bero på att en avliden förälder idealiseras i minnet, vilket 
försvårar ännu mer för styvföräldern att komma barnen nära (Crosbie-Burnett 1992:5). Den 
externa föräldern har alltid ett visst inflytande på styvföräldern, oavsett om denne lever eller 
inte (Bjerkesjö 2005:99, 101, Winckler 2000a:4). 
 
I början av relationen rekommenderas styvmamman hålla ett avstånd till styvbarnet så att 
barnet själv får ta initiativet till en närmare relation (Joelson & Thomsgård-Joelson 1988:70, 
Recker 2002:2, Visher J. 1994:343, Winckler 2000a:2). Detta kan även innebära problem 
genom att styvmamman kan missa tillfällen att skapa kontakt, men om styvmamman försöker 
och blir avvisad resulterar detta ofta i att styvmamman börjar hålla ett större avstånd än 
tidigare (Bjerkesjö 2005:86f, Joelson & Thomsgård-Joelson 1988:70). Flertalet av styvbarnen 
ser styvmamman som ett positivt tillskott och det är få som upplever negativa tankar om 
henne (Berg & Johansson 1999:190, BO 2004:64, SOU 2001:89). Det är vanligt att 
styvmammor upplever glädje och att de kommer styvbarnen närmare genom att utföra 
praktiska sysslor för dem, såsom att välja, vårda och köpa kläder till dem (Sabelström 
2002:118f). Detta kan dock bli problematiskt i förhållandet till mamman eftersom hon kan 
uppleva detta som konkurrens om moderskapet (Bjerkesjö 2005:101f). 
 
 
Faderskapet 
När papporna framställs som mindre fördelaktiga i de klassiska sagorna är det främst i rollen 
som den underlåtande och frånvarande pappan (Brembeck 2002:73). Det finns enligt 
Bjerkesjö (2005:97) och Sabelström (2002:145) tre olika sätt för pappan att lösa frågan om 
ansvar inom styvfamiljen. Den första gruppen tar ansvar i så hög grad att styvmamman inte 
släpps in, den andra överlåter huvudansvaret på styvmamman och den tredje ser det som sin 
viktigaste uppgift att försörja den stora familjekonstellationen och därför arbetar han så 
mycket som möjligt (Bjerkesjö 2005:97, Sabelström 2002:145). Ett dilemma som papporna 
slits mellan är att försöka ha tid, kärlek och pengar till samtliga familjemedlemmar 
(Sabelström 2002:73). Genom intervjuer med styvmammor har två typer av pappor 
utkristalliserat sig (Sabelströms 2002:147). Den första som är överdrivet engagerad och har 
problem med att dela med sig av ansvaret. Den andra som är försvunnen, antingen genom att 
överlåta ansvaret för alla relationer på styvmamman eller genom att försöka lösa konflikterna 
mellan barnet och styvmamman genom passivitet (Sabelström 2002:147).  
 
 
Umgänge 
Att pappor tenderar att överlåta ansvaret för barnen till styvpappan är inte ovanligt. 
Styvpappan i sin tur törs sällan fördjupa sin relation till barnet eftersom han upplever att det är 
fel att försöka att ta över pappans roll (Bjerkesjö 2005:119, 122, Larsson-Sjöberg 2004:97). 
Denna problematik leder till att familjens kärna ofta utgörs av mamma och barn, samtidigt 
som både pappan och styvpappan befinner sig mer eller mindre utanför (Bjerkesjö 2005:128, 
Larsson-Sjöberg 2004:97). Pappor har genom sitt kön större valfrihet i sitt föräldraskap än 
mammor (Bäck-Wiklund & Johansson 2003:293). Samtidigt som mammornas ansvar är 
oåterkalleligt som förälder är både den biologiska och styvpappans föräldraskap mer eller 
mindre frivilligt. Biologiska och styvpappor kan själva välja om de vill ta ett föräldraansvar 
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eller inte, samtidigt som mammornas alternativ endast är om de vill ge pappan plats eller inte 
(Larsson-Sjöberg 2005:7).  
 
Studier om hur många pappor som tappar kontakten helt med sina barn visar så skiftande 
resultat som från 13 % till så många som 50 % (Berg & Johansson 1999:27f, Bjerkesjö 
2005:21). En del pappor som väljer att helt bryta kontakten med sin gamla familj gör det med 
ursäkten att den destruktiva kommunikationen mellan föräldrarna förstör för barnen. Denna 
problematik kan, enligt Berg och Johansson (1999:158, 259) härledas till mannens bristande 
förmåga att känslomässigt bearbeta de kontinuerliga separationerna från barnet. Det ses dock 
som mer legitimt för pappan att bryta kontakten med barnen efter en separation än om 
mamman gör det. En faktor som tycks påverka umgänget med barnen i negativ riktning är om 
pappan flyttar ihop med en ny partner (Berg & Johansson 1999:28). Att pappan bryter 
umgänget helt tenderar dock att bli allt mindre tolererat i dagens samhälle (Berg & Johansson 
1999:159) Det är antagligen den ökade jämlikheten i samhället som resulterat i att alltfler män 
vill ha en nära och vardaglig kontakt med sina barn (Bäck-Wiklund & Johansson 2003:293, 
Joelson & Thomsgård-Joelson 1988:105). Trots detta hävdar Bäck-Wiklund och Johansson 
(2003:288) att mannen har övergivit familjen idag, inte genom att bryta kontakten utan att 
tillbringa mindre tid med familjen än någonsin. Synen på pappan i dag är att han är vårdande, 
pålitlig och en emotionellt involverad man (Berg & Johansson 1999:160, Bäck-Wiklund 
2003:35).  
 
 
Styvpappan 
Precis som med papporna jämförs inte heller den manliga styvföräldern med någon ond 
sagofigur i de klassiska sagorna (Sabelström 2002:73; Visher & Visher 1982:102). Trots att 
det idag forskars mycket kring pappan och faderskap, tycks forskning kring styvpappans 
föräldraroll saknas (Larsson-Sjöberg 2005:1). Styvpappan uppfattas ofta som mer accepterad i 
sin roll än styvmamman, dessutom väcker inte ordet lika mycket känslor som ordet 
styvmamma (Bjerkesjö 2005:119, Winckler 2000b:4). Det kan ändå finnas en ömsesidig 
svartsjuka mellan den nya partnern och styvbarnet. En känsla om att mamman ägnar för 
mycket tid till barnet och därför stjäl tid som styvpappan anser att borde tillhöra honom. 
Denna problematik finns även inom kärnfamiljen, men eftersom det då handlar om 
gemensamma barn är detta antagligen lättare för pappan godta (Joelson & Thomsgård-Joelson 
1988:59f). Man kan välja att se på styvpappans position till barnen som maktlös och utan 
rättigheter eller som en potential och en inspiration att utvecklas i relationen till barnen 
(Larsson-Sjöberg 2004:8). Styvpappan bör dock inte försöka konkurrera med pappan om han 
vill komma bra överens med styvbarnen (Larsson-Sjöberg 2005:5). Han värderas ofta högre 
av styvbarnen än vad han själv håller för sannolikt. Den största skillnaden mellan pappor och 
styvpappor är att den senare tenderar att vara mer självkritisk och jagmedveten i sin 
föräldraroll (Joelson & Thomsgård-Joelson 1988:148). I Sverige tenderar styvpapporna att se 
sin föräldraroll som ett komplement till pappan, även om det finns några som önskar att han 
skulle kunna ta över det biologiska faderskapet (Larsson-Sjöberg 2005:8). 
 
 
Den diktatoriska styvpappan 
Problem mellan styvpappan och barnet beror oftast på att han för tidigt eller för diktatoriskt 
träder in i rollen som fostrare eller att han försöker att ta över pappans roll (Bjerkesjö 
2005:131, Morin, Milito & Costlow 2001:282, Winckler 2000b:2). Nästan 30 % av barnen 
inom styvfamiljen ser den manliga styvföräldern som ansvarig i disciplineringsfrågor (Morin, 
Milito & Costlow 2001:284). Vilken oftast föredrar att överlåta frågor om uppfostran, regler 
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och disciplin på föräldrarna (Bjerkesjö 2005:121). Ofta ökar värmen och närheten i 
förhållandet till styvbarnet i relation till mängden av kontakt dem emellan, hur mycket 
föräldraansvar styvpappan väljer att ta och deras kommunikation (Bjerkesjö 2005:121, 124, 
Joelson & Thomsgård-Joelson 1988:148).  
 
Förväntningarna på styvpappan är oftast lägre än de på styvmamman, detta eftersom mannen 
inte ses som lika involverad i barnens uppfostran och omsorg som kvinnan (Bjerkesjö 
2005:119, Visher & Visher 1982:102, Winckler 2000b:4). De förväntningar som finns är ofta 
av mer diskret art då styvpappan ses som utförare av andras beslut när han har tid och 
möjlighet (Larsson-Sjöberg 2005:7). Ofta har mannen mer realistiska krav på sig själv i rollen 
som styvförälder än vad kvinnan har (Bjerkesjö 2005:119). Känslan av utanförskap som är 
vanlig hos styvmamman förekommer inte lika ofta hos styvpappan (Bjerkesjö 2005:135, 
Larsson-Sjöberg 2005:9). Det är vanligt att relationen till styvbarnet blir lättare när mamman 
inte är närvarande, dessutom kan det bli mindre komplicerat om de olika papporna undviker 
varandra (Bjerkesjö 2005:126, Larsson-Sjöberg 2005:6).  
 
Styvpappan jämförs sällan med pappan och känner undantagsvis krav på att älska styvbarnen 
eller att bli älskad tillbaka (Bjerkesjö 2005:119f, 124). Vid de fall som han faktiskt jämförs 
med pappan brukar det ske genom komplimanger från styvbarnen som efterföljs med att så är 
även pappan, men ännu mer (Larsson-Sjöberg 2005:5). Det kan vara mer problematiskt för 
honom än för styvmamman att visa ömhetskänslor inför barnen. Främst gäller detta 
styvdöttrar eftersom det finns en rädsla för att beteendet ska uppfattas som olämpligt 
(Bjerkesjö 2005:125, Winckler 2000b:4). Denna problematik är mer vanligt då styvpappan 
har biologiska barn (Larsson-Sjöberg 2005:10). 
 
 
Familjemodeller   
Mai Heide Ottosen (1997) och Irene Levin (1994) har gjort varsin studie om hur familjer 
omskapar sitt familjeliv då en av föräldrarna träffar en ny partner efter separationen från den 
andra föräldern.  
 
Heide Ottosens familjemodeller 
Heide Ottosens benämner den vanligaste familjemodellen ”dubbelt upp familjen” , där 
föräldraskapet beslutas efter de vuxnas involvering i barnet istället för biologiska band. 
Arbetsfördelningen och ansvaret delas ofta mellan styvföräldern och den externe föräldern, 
där styvföräldern sköter vardagsomsorgen och den externa föräldern står för det materiella 
(Heide-Ottosen 1997:196). Den andra modellen innefattar ”blodbandsfamiljen”  och innebär 
att det är de biologiska föräldrarna som bibehåller sitt föräldraskap även efter separationen 
(a.a. sid. 181). Den slutliga modellen innefattar ”ersättningsmodellen” , vilken är den minst 
komplexa (a.a. sid. 199f). 
 
 
Levins familjemodeller 
Levin benämner den vanligaste familjemodellen ”återskaparfamiljen”  (1994:20f, 212). Målet 
med denna familjemodell är främst att försöka återskapa kärnfamiljen. Ofta finns det en 
föreställning i denna styvfamilj att det inte finns någon skillnad mellan dem och kärnfamiljen. 
Det innebär att styvförälderns uppgift är att vara barnens mamma eller pappa (a.a. sid. 207). 
Trots detta känner styvföräldrarna ofta en känslomässig skillnad mellan biologiska och 
styvbarn, vilket upplevs negativt av partnern (a.a. sid. 211f). Den andra gruppen kallas för 
”vänta och se – familjen”  och de är på det klara med att livet i kärnfamiljen har sina fördelar, 
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men försöker ändå inte att återskapa den (a.a. 215ff). Den tredje gruppen kallas för 
”nyskaparfamiljen” . De är främst upptagna med att inte återskapa kärnfamiljen eftersom 
föräldrarna ser denna konstellation som anledningen till separationen (a.a. sid. 223f).  
 
 
Sammanfattning av tolkningsramen 
Enligt tidigare forskning tycks det utmärkande för styvfamiljen vara de olika problem som 
innefattar:  
 

• ekonomi 
• bristande tid  
• svårigheter att bibehålla ett privatliv inför den andra föräldern 
• komplikationer med att planera  
• orealistiska förväntningar om att styvfamiljen ska fungera exakt som kärnfamiljen 

 
Rollen som styvföräldraskapet inkluderar ett flertal motsägelsefulla förväntningar från 
omgivningen, partnern, barnen samt från individen själv. Något som beror på att det saknas 
positiva förebilder och innebär osäkerhetskänslor för både styvföräldern och dennes 
omgivning. Främst styvmamman drabbas av denna problematik, något som kan bero på att 
förväntningarna på mammor är högre än de för papporna. Styvmammorna beskrivs ofta som 
argare och hårdare än de övriga föräldrarna, även om hon oftare vänder ilskan inåt mot sig 
själv. De problem som är specifika för styvpappan tycks främst ligga i att de har svårare att 
visa ömhetskänslor inför barnen. Både styvmammor och styvpappor rekommenderas att 
undvika öppet engagemang i uppfostringsfrågor som rör styvbarnen eftersom detta ofta leder 
till ett negativt förhållande mellan styvföräldrar och barn. Det är vanligt att omgivningen och 
personerna själva förväntar sig omedelbar kärlek mellan styvföräldrar och barn, något som 
anses vara orealistiskt. 
 
 

Resultat och analys 
Nedan presenteras de teman som framkommit beträffande föräldrarnas syn på 
styvföräldraskapet och styvfamiljen. Den kursiverade texten efter dessa stycken består av en 
analys av det empiriska resultatet. Efter en parvis presentation av dessa teman följer en 
analys med stöd av denna studiens teoretiska tolkningsram, vilken består av tidigare 
forskning om styvfamiljen samt om rollen som styvförälder. Citat har sovrats i avsikt att 
förtydliga respondenternas helhetsintryck. Dessa efterföljs av fabricerade namn i föresatsen 
att skilja personerna åt, men utan att förbigå konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2004). 
 
Föräldrarnas förväntningar  på styvföräldraskapet 
Flertalet av föräldrarna berättade att en bra styvförälder ska vara som en förälder till 
styvbarnen. ”Man ska vara som en förälder, inte som en kompis”  förtydligade Sara. I viktigare 
frågor, berättade en av papporna att det var de biologiska föräldrarna ensak att bestämma, 
men i vardagliga frågor bör en bra styvförälder agera som en förälder. De talade även om 
vikten att vara rättvis, konsekvent, respektfull och engagerad i styvbarnen. ”Styvföräldern 
måste ha kunskap om vad som är åldersadekvat beteende för barnen, så att de inte har för 
höga förväntningar på dem”, berättade Lars. Peter menade att ”… det kan vara känsligare om 
styvföräldern sätter tuffa regler” .  
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Flertalet av de föräldrarna angav att man inte kan förvänta sig lika starka känslomässiga band 
mellan styvföräldrarna och styvbarnen som mellan biologiska föräldrar och barn. Peter slog 
även fast att: ”Man måste kunna kräva av en styvförälder att hon accepterar barnen från 
tidigare förhållanden.”  Andra vanliga åsikter var att man inte kan begära att styvföräldern ska 
lägga ner lika mycket tid på styvbarnen eller ta lika mycket ansvar som den biologiska 
föräldern. Sara förtydligade detta genom kommentaren: ”Man måste fråga om saker som är 
självklara inom kärnfamiljen, till exempel om det går bra att jag åker i väg och lämnar barnen 
hemma.”   
 
Empirisk analys: De förväntningar som föräldrarna uppfattas ha på sin partner i rollen som 
styvförälder tycks vara att de ska agera som förälder ibland och ibland inte. Det som främst 
verkade skilja förväntningarna på styvförälderns föräldraskap från det biologiska var att 
större krav kan läggas på den biologiska föräldern beträffande ansvar och tid. Flertalet 
föräldrar tycks även förnimma en rädsla för att styvföräldern ska vara sträng och orättvis mot 
styvbarnen.  
 
 
Det praktiska styvföräldraskapet i den egna styvfamiljen 
Ett fåtal av de biologiska föräldrarna berättade att den nya partner var en aktiv styvförälder 
genom att enskilt utöva aktiviteter tillsammans med styvbarnen. Flertalet berättade att 
styvföräldern var aktiv i sitt styvföräldraskap genom att hämta och skjutsa barnen. I samtliga 
familjer var det främst kvinnan, oavsett om hon är barnens styv- eller biologiska mamma, som 
handlade presenter och kläder till barnen. Detta oavsett om styvmamman hade ett bra eller 
dåligt förhållande till barnen.  
 
Alla föräldrar utom en menade att barnen ser styvföräldern som en extraförälder. Förklaringar 
till detta var bland annat att styvföräldern och barnen pratar mycket med varandra, visar 
respekt för varandra, att styvföräldern lyssnar på barnen, engagerar sig, skämtar mycket med 
dem, hjälper till med läxor, har regler samt ordning och reda. Den förälder som skiljde sig 
från mängden berättade att barnen inte ser styvföräldern som en extraförälder eftersom 
styvföräldern överhuvudtaget inte accepterar styvbarnen.  
 
Det vanligaste var att den biologiska föräldern är den som bestraffar barnen, även om det 
förekom att styvföräldern eller samtliga föräldrar var involverade i bestraffningsfrågor. De 
biologiska papporna berättade att styvmammorna ofta har hårdare regler mot barnen och är 
strängare mot styvbarnen än vad de själva är. Peter berättade att detta var positivt genom 
uttalandet: ”Det är bra för det ska finnas regler.”  Övriga tycktes dock inte vara lika positiva 
över detta. De biologiska mammorna berättade istället att de var själva om att besluta frågor 
som rör barnens uppfostran och att styvpapporna är snällare och mindre uppfostrande. I 
jämförelsen med barnens externa förälder berättade dock en majoritet att styvföräldern var 
strängare och hade fler regler än den externa föräldern. Eftersom samtliga styvföräldrar i 
denna studie även var biologiska föräldrar gjordes jämförelsen mellan hur styvföräldern beter 
sig mot styvbarnen i relation till sina egna biologiska barn. Majoriteten av de biologiska 
föräldrarna berättade att styvföräldrarna är mer mån om sina biologiska barn, samt att de har 
en tendens att skälla mer på styvbarnen än de biologiska. 
 
Empirisk analys: Det praktiska styvföräldraskapet i styvfamiljen tycks i majoriteten fungera 
som det biologiska, genom att styvföräldern är aktiv genom omsorgsarbete och skjutsningar 
av styvbarnen. Majoriteten av barnen ansågs uppfatta styvföräldern som en extraförälder, 
men i disciplineringsfrågor ansvarade främst de biologiska föräldrarna. Oavsett vem som var 
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biologisk förälder eller relationen mellan styvmamman och barnen, var det kvinnan i 
hushållet som ansvarade för inköp till dem. Rädslan för att styvföräldern ska vara elak 
bekräftas inte även om styvmamman ofta anses ha hårdare krav och är strängare mot barnen. 
I jämförelse med styvpappan tycktes förhållandet vara det omvända genom att han verkar 
undvika att inta en uppfostrande hållning. Utan att göra skillnad mellan kön tycks samtliga 
styvföräldrar göra positiv skillnad mellan biologiska och styvbarn. 
 
Teoretisk analys: Tidigare forskning pekar i på att det finns en rädsla för elaka och stränga 
styvföräldrar samtidigt som det är vanligt att styvmamman förväntar sig ett mer moget 
beteende och ett större ansvarstagande av styvbarnen jämfört med deras biologiska mamma 
(Bjerkesjö 2005, Joelson & Thomsgård-Joelson 1988, Sabelström 2002). Styvmamman 
tenderar att känna vrede i sin roll som styvmamma, trots att det brukligaste var att rikta vreden 
mot sig själv (Joelson & Thomsgård-Joelson 1988, Sabelström 2002). Styvföräldrarollen 
beskrivs enhetligt som komplicerad och komplex beroende på att det inte finns några positiva 
förebilder, samt att de egna och andras förväntningar på individens roll som styvförälder är 
otydliga (Bjerkesjö 2005, Crosbie-Burnett 1992, Recker 2001, Sabelström 2002, Visher och 
Visher 1982, Visher J. 1994, Winckler 2000b). Bilden av den elaka styvföräldern, främst då 
det gäller styvmamman som beskrivs genom tidigare forskning bekräftas inte av föräldrarna i 
denna studie. Trots att föräldrarna i denna studie upplevde en rädsla för en elak styvförälder 
framhöll en majoritet att relationerna mellan styvföräldrar och styvbarn var positiva. Min 
tanke är att myten och sagorna om den elaka styvföräldern (främst styvmamman) kanske 
endast är en myt, eftersom det praktiska styvföräldraskapet i stort fungera såsom det 
biologiska. Det finns dock en risk att föräldrarna inte svarat sanningsenligt i denna fråga 
beroende av att de kan ha svårt att erkänna för sig själva eller andra att styvföräldern faktiskt 
behandlar styvbarnen illa. 
 
Föräldrarna menade att omtanke, respekt och tydlig kommunikation var de viktigaste 
ingredienserna inom styvfamiljen för att hålla den samman. Vikten av dessa ingredienser 
styrks då dessa ses som mer realistiska än omedelbar kärlek mellan samtliga medlemmar i 
styvfamiljen (Bjerkesjö 2005, Crosbie-Burnett 1992, Jones 2003, Recker 2002, Visher & 
Visher 1982, Winckler 2000a). Genom att ha en öppen kommunikation om negativa känslor 
inom styvfamiljen underlättar det för individerna att ge utlopp för sina känslor istället för att 
undertrycka dem (Bjerkesjö 2005, Crosbie-Burnett 1992, Winckler 2000a). Det är vanligt 
med orealistiska förväntningar på omedelbar kärlek mellan styvföräldrar och styvbarn 
(Bjerkesjö 2005, Crosbie-Burnett 1992, Jones 2003, Recker 2002, Visher & Visher 1982, 
Winckler 2000a,). Det är mer realistiskt att hoppas på en varm och respektfull relation mellan 
styvföräldrar och barn inom styvfamiljen (Bjerkesjö 2005, Recker 2001, Winckler 2000a). 
Detta är någonting som föräldrarna i denna studie tycks vara medvetna om och flertalet talar 
om förväntningar om acceptans och respekt istället för om kärlek. Jag tror att dessa mer 
realistiska förväntningar kan ligga som grund till att majoriteten av föräldrarna ser relationen 
mellan styvföräldrar och barn som främst positiv även om jag också kan ana en viss 
besvikelse hos föräldrarna över att relationen inte är ännu bättre och varmare. 
 
Trots att chanserna till att få en positiv och kärleksfull relation mellan styvföräldern och 
barnen ökar genom att de utövar aktiviteter utan den biologiska föräldern (Bjerkesjö 2005, 
Recker 2002, Visher E. 1994, Winckler 2000b). Trots detta var det ett fåtal av föräldrarna som 
berättade om att styvföräldrarna utförde aktiviteter ensamma med styvbarnen. Detta tror jag 
att kan bero på att familjerna som ingick i denna studie var relativt komplexa genom att 
konstellationer med dina, mina och våra barn var vanligt förekommande, något som kan vara 
en indikation på tidsbrist. Det umgänge som jag upplevde som prioriterat inom styvfamiljerna 
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i denna studie var det som inkluderade hela familjen. Inte i någon av styvfamiljerna 
prioriterades umgänget mellan det vuxna paret eller mellan en av föräldrarna och barnen. Jag 
tror att detta har sin grund i en rädsla om att familjen ska bli uppdelad i olika grupper, därför 
tycks föräldrarna ideligen fokuserar familjesamhörigheten istället för parrelationer.  
 
Sabelström (2002) beskriver hur styvmammor tenderar att känna glädje och ömhet gentemot 
styvbarnen genom inköp och praktiska omvårdnadssysslor. De som främst handlade presenter 
till barnen i denna studie var kvinnorna, något som jag anser att kan tyda på en önskan hos 
styvmamman att komma barnen närmare. En annan förklaring kan vara att det förväntas av 
kvinnor att de ska utföra sådana göromål, vilket även kan medföra att de känner sig tvungna 
till att utföra dessa sysslor. 
 
Öppen kommunikation gällande de motsättningar som existerar inom styvfamiljen är 
ytterligare en faktor som påverkar relationerna inom styvfamiljen i positiv riktning (Crosbie-
Burnett 1992, Winckler 2000a). Den enda förälder som uttryckte enbart negativa åsikter om 
relationen mellan styvförälder och barn, berättade även att ingen i familjen pratade om 
konflikterna. Något som styrker indikationen om att öppen och tydlig kommunikation har stor 
betydelse i ändamålet att skapa positiva relationer inom styvfamiljen. I övriga familjer var det 
vanligt förekommande att öppen och regelbunden kommunikation mellan styvföräldrar och 
barn uppfattades som kännetecken på att de hade en positiv relation. Det är dock svårt att veta 
om den positiva relationen grundar sig på den öppna kommunikationen eller tvärs om. 
 
Det rekommenderas att styvföräldern inte involverar sig i barnuppfostringsfrågor inför barnet 
innan känslomässiga band har uppstått mellan barnen och styvföräldern (Bjerkesjö 2005, 
Recker 2000, Visher J. 1994, Winckler 2000). Styvmammorna inom denna studie hade oftare 
önskemål om hårdare regler än de biologiska föräldrarna samtidigt som de upplevdes som mer 
engagerade i barnuppfostringsfrågorna än styvpapporna. Jag anser inte att man kan dra 
slutsatsen att styvmammorna bryter mot denna rekommendation eftersom samtliga 
styvfamiljer inom denna studie levt tillsammans i minst tre år, något som borde innebära att 
känslomässiga band har uppstått mellan individerna. Det är viktigt att komma ihåg att 
skillnader i beteendet mellan styvmammor och styvpappor kan bero på de förväntningar som 
finns på könen och vilka intresseområde de bör ha, istället för att betraktas som fakta. 
 
De största problemen mellan styvpappor och barn grundar sig i att styvpappan engagerar sig i 
allt för hög grad i disciplineringsfrågor som rör barnuppfostran (Bjerkesjö 2005, Morin, 
Milito & Costlow 2001, Winckler 2000b). Den biologiska pappan anses ha en fallenhet för att 
överlåta ansvaret för barnen antingen på kvinnan i hushållet eller på barnens styvpappa 
(Bjerkesjö 2005, Brembeck 2002, Bäck-Wiklund & Johansson 2003, Larsson-Sjöberg 2004, 
Sabelström 2002). Dessa resultat skiljer sig åt i förhållande till denna studie där de biologiska 
föräldrarna tycks vara de som främst ansvarar i disciplineringsfrågor. Även om styvmammor 
har hårdare regler i hemmet, tycks detta stödjas av den biologiska pappan. Det mest 
funktionella för att styvföräldern ska lyckas med sitt föräldraskap är stöd från sin partner 
(Bjerkesjö 2005, Sabelström 2002, Visher J. 1994, Winckler 2000b). Genom att styvmamman 
får stöd av pappan i regelsättandet tror jag att styvföräldraskapet underlättas, något som även 
kan påverka relationen mellan styvföräldrar och styvbarn i positiv riktning. 
 
 
Föräldrarnas förväntningar  på styvfamiljen 
Samtliga av de biologiska föräldrar utom en berättade att målet med deras styvfamilj är att 
den ska fungera som en kärnfamilj. Peter motiverade denna strävan med att: ”… allt annat är 
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ju ett misslyckande”. Emma hade en åsikt om att kärnfamiljen är ett måste som målsättning så 
att det inte blir ” två familjer i familjen” . Den förälder som hade en avvikande mening (Sara) 
berättade att man inte får ta ansvaret från den andra biologiska föräldern och att målet med 
deras familj är ”… som en utbyggd kärnfamilj, där barnen har tillgång till båda sina 
biologiska föräldrar även fast de lever i en styvfamilj” .  
 
De biologiska föräldrarna berättade att det viktigaste för att hålla ihop familjen var att alla 
tycker om varandra, fungerar bra ihop, har respekt för varandra, umgås tillsammans, har 
tydliga regler, förtroende för varandra, öppen kommunikation och att man strävar mot samma 
håll. Hälften av föräldrarna berättade att den parrelation som var viktigast för att hålla ihop 
styvfamiljen var den mellan styvföräldern och barnen. Övriga menade att den egna relationen 
mellan parterna var av högre vikt. 
 
Empirisk analys: De förväntningar som styvfamiljen uppfattas ha på styvfamiljen är att den 
måste fungera som en kärnfamilj, även om det fanns åsikter om att barnen även måste ha 
tillgång till båda biologiska föräldrarna. Det viktigaste för att lyckas hålla samman en 
styvfamilj tycktes föräldrarna anse att var omtanke, respekt och tydlig kommunikation. 
Åsikterna delades i hälften angående vilkas relation som ansågs viktigast i avsikten att hålla 
samman styvfamiljen. Denna åtskillnad kan bero på att hälften ansåg att relationen mellan 
paret i styvfamiljen var självklar eller att de faktiskt prioriterade att barnen och 
styvförälderns relation framför den romantiska vuxenrelationen. 
 
 
Hur  den egna styvfamiljen fungerar  i praktiken 
Samtliga av de biologiska föräldrarna i denna studie berättade att det existerar skillnader 
mellan att leva i styvfamilj och kärnfamilj. De talade främst om ständiga separationer från 
barnen, ett ökat behov av sammanhållning samt att det är så många involverade i 
familjeangelägenheter. Några nämnde även en rädsla om att barnen ska känna sig utanför då 
de gosar med sin partner, att barnen drabbas av lojalitetskonflikter och att de inte skulle ha 
haft lika många barn om de fortfarande levde i en kärnfamilj. De familjer som tycks ha 
lyckats bäst med att bygga upp en känsla av gemensamhet tycks ha ansträngt sig för att göra 
saker tillsammans med hela familjen och de vanligaste aktiviteterna bestod av vardagliga 
företeelser som att under alla omständigheter försöka äta tillsammans hela familjen.  
 
Det var ovanligt att det vuxna paret utövade aktiviteter ihop i syftet att försöka bibehålla 
romantiken i förhållandet, den främsta anledningen till detta angavs vara tidsbrist. Hälften av 
de biologiska föräldrarna trodde att styvföräldern brukade känna sig utanför i familjen, varav 
samtliga var styvmammor. Problem med att planera i frågor som rörde barnen uppkom endast 
i de fall där båda vuxna inom styvfamiljen och den externa föräldern var styvföräldrar. Alla 
utom en av de biologiska papporna berättade att det var en dålig relation mellan den externa 
föräldern och styvmamman där svartsjuka och rädsla för konkurrens i föräldrarollen var 
vanligt förekommande. Pappan med avvikande mening (Göran) beskrev relationen mellan 
styvmamman och den biologiska mamman som ”en trevande kompisrelation” .  De biologiska 
mammorna beskrev istället att den externa föräldern och styvpappan hade ”en hyfsat bra 
relation”  även om den ena mamman berättade att den biologiska pappan antagligen känner sig 
hotad av styvpappan i sin föräldraroll.  
 
I samtliga fall utom ett menar de biologiska föräldrarna i denna studie att barnen har ett tryggt 
och respektfullt förhållande med sin styvförälder. De flesta skildrade att det fanns varma 
känslor mellan barnen och styvföräldrarna och två av dem framställde även relationen som 
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kärleksfull. Två av dem, båda mammor, poängterar att förhållandet inte är lika bra mellan 
samtliga barn och styvföräldern och gissar att det beror på lojalitetsproblem gentemot den 
externe föräldern. Peter berättade att barnen antagligen anser att styvmamman är ” tjatig och 
gnatig” .  
 
Empirisk analys: Det praktiska livet i styvfamiljen tycks kraftfullt skilja sig från livet i 
kärnfamiljen, tvärtemot de biologiska föräldrarnas förväntningar. Föräldrarna anser att de 
lägger ner mer tid tillsammans med den nuvarande familjen, vilket kanske sker på bekostnad 
av parrelationen. Styvmamman uppfattades ofta känna sig mer eller mindre utanför familjen, 
något som inte alls var uppfattningen om styvpapporna. Majoriteten av föräldrarna verkade 
anse att relationen mellan styvföräldern och den externa föräldern var dålig, samtidigt som 
relationen mellan styvföräldrar och barn uppfattades som relativt bra. 
 
Teoretisk analys: Det vanligaste målet med styvfamiljen är att försöka återskapa kärnfamiljen, 
något som antas att vara bäst för barnen (Bjerkesjö 2005, Edwards 2002, Ihinger-Tallman & 
Pasley 1987, Joelson & Thomsgård-Joelson 1988, Visher & Visher 1982). Detta är någonting 
som efterföljs av föräldrarna i denna studie, då endast en av dem anser att familjen bör 
fungera annorlunda. Levin (1994) benämner denna strävan som ”återskaparfamiljen”  och 
menar att försöket att återskapa kärnfamiljen innehåller en önskan om att styvföräldern ska 
vara styvbarnens mamma eller pappa. Heide-Ottosen (1997) benämner detta såsom ”dubbelt 
upp familjen”  då det är engagemanget i barnen som tycks styra uppfattningen om vem som är 
förälder. Även om föräldrarna uttrycker att målet med familjen är att efterlikna kärnfamiljen 
tyckts inte detta efterföljas i praktiken. Det är orealistiskt att förvänta sig att styvfamiljen ska 
fungera exakt såsom kärnfamiljen eftersom det inte är praktiskt möjligt (Bjerkesjö 2005, 
Ihinger-Tallman & Pasley 1987, Joelson & Thomsgård-Joelson 1988, Levin 1994, Winckler 
2000a). Samtliga föräldrar i denna studie ansåg att livet i styvfamiljen var mer problematiskt 
än det i kärnfamiljen, vilket jag tror att kan bero på den omöjliga kampen att få styvfamiljen 
att fungera identiskt med kärnfamiljen. Genom att kontinuerligt tänka på att stärka 
familjekänslan och pressa in styvfamiljen i mallen ”mamma, pappa och barn”  finns det en risk 
att individernas enskilda behov och intressen glöms bort. Något som kan skapa onödig 
problematik om individerna ständigt måste kämpa för att bli sedda och bekräftade som 
personer och inte bara en del av familjen. 
 
Den relation som är viktigast för att en styvfamilj ska fungera tillfredsställande är den mellan 
det vuxna paret inom styvfamiljen (Bjerkesjö 2005, Recker 2001, Visher E. 1994). 
Föräldrarna i denna studie var kluvna i vilken relation de ansåg vara grundläggande för 
styvfamiljen. Något som kan vara en bidragande orsak till att de främst tycks arbeta för att 
förbättra relationen mellan styvföräldrar och barn. Den främsta problematiken inom 
styvfamiljer är att hinna med den romantiska vuxenrelationen och att lyckas genomföra 
planering av scheman gällande barnen (Bjerkesjö 2005, Ihinger-Tallman & Pasley 1987, 
Joelson & Thomsgård-Joelson 1988, Levin 1994). Genom att lägga ner obefogad tid och kraft 
på att efterlikna kärnfamiljen hinner inte de vuxna att prioritera parrelationen, vilket försvårar 
arbetet att bygga upp positiva relationer inom styvfamiljen (Bjerkesjö 2005, Recker 2001, 
Recker 2002, Visher E. 1994). Trots att föräldrarna inom styvfamiljen borde ha mer tid för 
varandra då det finns fler föräldrar till barnen och det blir allt vanligare med växelvist boende 
menade majoriteten att de inte hann med att underhålla den romantiska relationen. Detta 
kanske kan bero på dagens stressiga samhälle, den relativt stora mängd barn som figurerade 
inom dessa relativt komplexa styvfamiljskonstellationer (det lägsta antalet barn som uppkom 
var 3 stycken och som mest var det 7 stycken) eller orealistiska krav på vad de egentligen bör 
hinna med. 
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Hälften av föräldrarna uppgav att styvmamman brukar känna sig mer eller mindre utanför i 
familjen. Forskningen pekar också på att fler styvmammor känner sig utanför i familjen än 
styvpappor (Bjerkesjö 2005, Larsson-Sjöberg 2005, Sabelström 2002, Visher E. 1994). 
Samtidigt är styvmamman ofta rädd för att de biologiska föräldrarna ska återuppta sin 
kärleksrelation (Sabelström 2002, Visher E. 1994). Det är heller inte ovanligt att styvföräldrar 
och externa föräldrarna upplever varandra som rivaler, samtidigt som styvbarnen önskar att 
styvföräldern försvann från familjen (Bjerkesjö 2005, Sabelström 2002, Visher & Visher 
1982, Visher J. 1994, Winckler 2000b). Genom upplevelser av utanförskap och rivalitet om 
sin position i hemmet är det kanske inte konstigt att styvfamiljens funktion ses som mer 
negativ än kärnfamiljens, även om föräldrarna i denna studie poängterar andra orsaker till 
detta. Det är viktigt att komma ihåg att det endast är föräldrarna uppfattning av den egna 
partners känsla av utanförskap som redovisas och inte styvförälderns faktiska erfarenhet. Det 
finns inga garantier för att föräldern är medveten om vilka erfarenheter styvföräldern 
egentligen har, om paret diskuterat frågan eller om styvföräldern varit uppriktig i frågan. 
 
 

Diskussion 
En kvalitativ studie har genomförts där det övergripande syftet var att nå en djupare förståelse 
för hur föräldrar upplever sin nya partners föräldrainvolvering i styvbarnet, om detta 
överensstämmer med den förväntan som föräldern har på styvföräldern i rollen som barnets 
styvförälder och hur styvfamiljen fungerar och bör fungera. Frågeställningarna var: (i) vilka 
förväntningar har föräldern på sin nya partner i rollen som barnets styvförälder, (ii) hur aktivt 
anser föräldern att den nya partnern utövar sitt styvföräldraskap i förhållande till styvbarnet 
samt (iii) hur anser föräldern att den nya familjen bör utformas? 
 
Föräldrarnas förväntan på sin nya partner i rollen som barnens styvförälder var att de först och 
främst skulle bete sig som en extraförälder mot styvbarnen. Även om styvföräldrarna 
förväntades överlåta viktigare frågor och beslutanderätten till de biologiska föräldrarna. 
Föräldrarna ansåg att det biologiska föräldraskapet innebar högre krav på ansvarstagande samt 
mängden tid som spenderades med barnen. Förväntningarna på styvföräldrarna från 
föräldrarna i denna studie kan tyckas vara motsägelsefulla. Ibland anser föräldrarna att 
styvföräldern ska bete sig som en förälder och ibland inte, detta utan att det finns någon tydlig 
gräns mellan när de bör agera och när de bör avvakta. Denna motsägelsefulla aspekt styrks 
genom att rollen som styvförälder beskrivs som komplicerad, mycket eftersom det inte finns 
någon positiv förebild och styvföräldern ofta jämförs med den biologiska föräldern av samma 
kön (Bjerkesjö 2005, Crosbie-Burnett 1992, Recker 2001, Sabelström 2002, Visher & Visher 
1982, Visher J. 1994, Winckler 2000b). 
 
Det fanns en förståelse hos föräldrarna i denna studie om att de känslomässiga banden inte har 
möjligheten växa sig lika starka mellan styvföräldrar och barn som mellan biologiska 
föräldrar och barn. Detta är en realistisk förståelse som beskrivs som ovanlig inom 
styvfamiljen (Crosbie-Burnett 1992, Jones 2003, Visher & Visher 1982). Genom att 
föräldrarna har realistiska förväntningar på vilka känslomässiga band som är troliga att uppstå 
mellan styvföräldrar och styvbarn ökar möjligheten till att styvfamiljen ska fungera 
tillfredsställande (Bjerkesjö 2005, Recker 2001, Winckler 2000a). Även om relationerna 
mellan familjemedlemmarna i majoritet beskrevs som varma och respektfulla, påträffades ett 
flertal negativa redogörelser. Något som kan tyda på att styvfamiljerna inte fungerar riktigt så 
positivt som föräldrarna önskar ge uttryck för, eller kanske förmår erkänna för sig själva.  
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Även när föräldrarna i denna studie resonerade omkring hur styvförälderns föräldraskap 
fungerade i praktiken blev resultatet motsägelsefullt. Styvföräldrarna bedömdes oftast inte 
som aktiva i sitt styvföräldraskap, eftersom det var ovanligt att de utförde aktiviteter ensamma 
med styvbarnen. Samtidigt sågs de som aktiva om de var engagerade i styvbarnets 
vardagsomsorg, skjutsade dem och utförde inköp åt dem. Aktiviteter som Sabelström (2002) 
beskriver som vanligt att styvmamman genomför i förhoppningen att komma närmare 
styvbarnen. En förklaring till det motsägelsefulla resultatet kan vara att inte heller de 
biologiska föräldrarna var aktiva i föräldraskapet på annat sätt än genom vardagsomsorg och 
att det är min egen fördom att föräldraskapet bör inkludera frivilliga gemensamma aktiviteter 
tillsammans med barnen. 
 
Förälderns förväntningar på styvföräldraskapet innehöll även en rädsla om en elak och 
orättvis styvförälder. Något som till viss del ansågs befogat eftersom samtliga styvföräldrar 
gjorde en positiv särbehandling gentemot sina biologiska barn. Det uppkom en tydlig skillnad 
mellan styvpappor och styvmammor i denna fråga, då styvpapporna uppfattades som snällare 
och mindre uppfostrande än de biologiska föräldrarna. Styvmammorna däremot uppfattades 
som strängare i sitt styvföräldraskap, då de hade hårdare regler och krävde mer 
ansvarstagande av barnen än de biologiska föräldrarna. Denna skillnad kan grunda sig i att 
styvmamman oftare upplever negativa känslor i sin roll som styvförälder än styvpappan, samt 
att hon kräver en relativt hög mognad och ansvarskänsla från styvbarnen (Joelson & 
Thomsgård-Joelson 1988, Sabelström 2002). Andra anledningar till dessa skillnader kan bero 
på de olika förväntningar som allmänheten har beroende på kön. Det är heller inte säkert att 
strängheten från styvmammans sida beror på kyla eller nonchalans, den kan istället vara ett 
tecken på omtanke eller kärlek. 
 
Bjerkesjös (2005) och Wincklers (2000b) forskning pekar på att styvpappornas relation till 
styvbarnen försvåras eftersom de brukar ha svårare att visa ömhet gentemot styvbarnen än vad 
styvmammorna har. Detta framgår inte i denna studie, då de biologiska mammorna beskriver 
att styvpapporna har ett varmare och mer humoristiskt förhållande till styvbarnen än vad de 
biologiska papporna beskriver förhållandet mellan styvmammor och styvbarn. Det 
humoristiska förhållningssättet som styvpapporna har till styvbarnen kan även ha som syfte 
att maskera känslor av ömhet eller osäkerhet till ett mer legitimt uttryckssätt. I de flesta fall 
ansågs styvförälderns föräldraskap fungera snarlikt med det biologiska föräldraskapet. Vilket 
bekräftades av att majoriteten av barnen betraktade styvföräldern som en extraförälder, samt 
att det var kvinnan inom styvhushållet som ansvarade för inköp till barnen. Detta oavsett om 
barnen var kvinnans styvbarn eller biologiska barn eller om relationen mellan dem ansågs 
vara positiv eller negativ.  
 
Förväntningarna hos de biologiska föräldrarna om att styvföräldern ska bete sig som en 
förälder mot styvbarnen kan relateras till målet att försöka att återskapa kärnfamiljen. Dessa 
förhoppningar ses inte som efterföljda i praktiken eftersom de biologiska föräldrarna berättar 
om en familjeproblematik som skiljer sig från kärnfamiljens. Detta sker praktiskt genom 
separationer från barnen, rivalitetstänkande, ökade krav om familjegemenskap och att det är 
en mängd personer är involverade i familjen samt lojalitetsslitningar. Denna problematik 
anses som typisk för styvfamiljen (Berg & Johansson 1999, Bjerkesjö 2005, Hydén & Hydén 
2002, Joelson & Thomsgård-Joelson 1988, Larsson-Sjöberg 2000, Stening 1999, Visher & 
Visher 1982). Föräldrarna i denna studie antyder att denna problematik grundar sig på 
faktumet att de inte lever i en kärnfamilj. Mer konkreta orsaker till detta kan vara känslorna 
hos styvföräldern om att inte vara välkommen i familjen, det utanförskap och 
rivalitetstänkande som ofta styvföräldern drabbas av. Eftersom dessa känslor är vanligare hos 
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styvmamman än hos styvpappan kan detta vara en förklaring till att styvfamiljer med 
styvpappor uppfattas fungera mer positivt. En annan förklaring till detta kan vara att dessa 
negativa känslor är en följd av styvmammans engagemang i barnuppfostringsfrågorna, 
eftersom styvpappan oftare överlåter dessa frågor till de biologiska föräldrarna. Slutligen kan 
skillnader som beror på kön ha sin bakgrund i att föräldrarna ser mer positivt på styvpappans 
roll i familjen eftersom de har lägre och mindre komplicerade förväntningar på honom än på 
styvmamman. 
 
Det är viktigt att poängtera att syftet med denna studie var att uppnå en djupare förståelse för 
komplexiteten inom styvfamiljer och inte att eftertrakta generaliserbarhet och representativitet 
(Holme & Solvang 1997, Patel & Davidson 2003, Silverman 2000). Intressanta infallsvinklar 
i denna studie skulle även vara att studera skillnader i styvföräldraskap som beror på kön och 
tidsaspekter. En annan intressant infallsvinkel är att låta båda föräldrarna berätta hur de ser på 
den egna och den andra förälderns nya partners styvföräldraskap. Forskning tyder på att det 
finns en hög grad av osäkerhet i hur en bra styvförälder bör agera i rollen som styvförälder 
(Bjerkesjö 2005, Crosbie-Burnett 1992, Recker 2001, Sabelström 2002, Visher & Visher 
1982) vilket även ger uppslag till vidare forskning.  
 
Studiens övergripande syfte är att genomföra en deskriptiv studie om föräldrarnas erfarenheter 
av att leva i en styvfamilj samt studera hur ursprungsföräldern uppfattar den nya partnerns 
involvering i styvbarnens uppfostran. De slutsatser som denna studie kommer fram till är 
följande: 
 

• Den syn som föräldrarna ger uttryck för är motsägelsefull genom förväntningar på att 
den nya partner i rollen som styvförälder ska agera som en förälder i vissa frågor men 
inte i andra. Föräldrarna tycks uppleva en rädsla för att styvförälderns föräldraskap ska 
skilja sig alltför mycket från det egna föräldraskapet genom ett alltför strängt 
agerande.  

• I frågan om hur aktivt den nya partnern utövar sitt föräldraskap i förhållandet til l 
styvbarnen uttrycks motsägelsefulla meningar, då styvföräldern ses som inaktiv 
genom att inte utföra aktiviteter ensam tillsammans med styvbarnen och aktiv genom 
engagemang i vardagsomsorgen av styvbarnen.  

• Föräldrarnas mål med styvfamiljen var att försöka att återskapa kärnfamiljen, ett mål 
som de inte lyckades efterfölja i praktiken. 

 
Varje styvförälder söker troligtvis sin individuella strategi att utforma sitt styvföräldraskap, 
precis som individerna i varje styvfamilj försöker finna sin teknik att utforma familjen till att 
fungera bra. Med anledning av detta är det viktigt att poängtera att denna studie inte är en 
mall på hur styvfamiljen eller styvföräldraskapet bör utformas, utan endast en studie om hur 
detta kan fungera.  



 

27 

Referensför teckning 
Barn och ungdomars välfärd. SOU 2001:55. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 
 
Barnombudsmannens årsrapport (2004), Älskar, älskar inte. Om barn och ungas nära 

relationer. Stockholm: Barnombudsmannen. 
 
Berg, Lars-Erik & Johansson, Thomas (1999), Den andre föräldern. Om deltidspappor och 

deras barn. Stockholm: Carlsson Bokförlag. 
 
Bjerkesjö, Anna (2005), Att leva med andras barn. Handbok för styvfamiljer. Stockholm: 

Bokförlaget Prisma. 
 
Brembeck, Helene (2003), De >>nya<< mödrarna. Kapitel i Bäck-Wiklund, Margareta & 

Johansson, Thomas (red), Nätverksfamiljen (s. 100-117). Stockholm: Natur och Kultur. 
 
Bäck-Wiklund, Margareta & Johansson, Thomas (2003), Nätverksfamiljens yta och djup. 

Avslutande reflektioner. Kapitel i Bäck-Wiklund, Margareta & Johansson, Thomas (red), 
Nätverksfamiljen (s. 286-301). Stockholm: Natur och Kultur. 

 
Bäck-Wiklund, Margareta & Johansson, Thomas (red) (2003), Nätverksfamiljen. Stockholm: 

Natur och Kultur. 
 
Bäck-Wiklund, Margareta (2003), Familj och modernitet. Kapitel i Bäck-Wiklund, Margareta 

& Johansson, Thomas (red), Nätverksfamiljen (s. 17-39). Stockholm: Natur och Kultur. 
 
Crosbie-Burnett, Margret (1992), The ” Brave New Family Form” : Directions for Theory 

Development, Research, Teaching and Practice vith Extended Stepfamily Networks. 
Centennial Convention of the American Psychological Association, Washington, DC. 

 
Dahmström, Karin (1996), Från datainsamling till rapport –att göra en statistisk 

undersökning. Lund: Studentlitteratur. 
 
DePoy, Elizabeth & Gitlin, Laura (1999), Forskning, en introduktion. Lund: Studentlitteratur. 
 
Edwards, Rosalind (2002), Creating ´Stability´ for Children in Step-families: Time and 

Substance in Parenting. Children & Society. 16, 154-167. 
 
Föräldrabalken 7:5 §. Hämtad från: http://www.sposit.se/juridik/fobalk.html. Hämtad 16 

november 2005.  
 
Hammarberg, Thomas (2000), Mänskliga rättigheter. Konventionen om barnets rättigheter. 

Stockholm: Norstedts Tryckeri AB. 
 
Heide Ottosen, Mai (1997), Børn i sammenbragte familier. Et studie af forældraskab som 

social konstruktion. København: Socialforskningsinstituttet 97:24. 
 
Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn (1997), Forskarmetodik. Om kvalitativa och 

kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur. 
 



 

28 

Hydén, Margareta & Hydén, Lars-Christer (2002), Samtal om den nya familjen och det eviga 
föräldraskapet. Stockholm: Natur och Kultur. 

 
Ihinger-Tallman, Marilyn & Pasley, Kay (1987), Remarriage. California, United States of 

America: SAGE Publications. 
 
Joelson, Lars & Thomsgård-Joelson, Barbro (1988), Leve styvfamiljen. En bok om de nya 

familjernas problem och glädjeämnen. Stockholm: Bokförlaget Prisma. 
 
Jones, Anne C (2003), Reconstruction the Stepfamily: Old Myths, New Stories. Social Work, 

48:2, 228-236. 
 
Larsson Sjöberg, Kristina (2000), Barndom i länkade familjesystem. Om samhörighet och 

åtskillnad. Akademisk avhandling. Örebro: Örebro Universitet. 
 
Larsson Sjöberg, Kristina (2003), Mamma, pappa, styvpappa – barn. Kapitel i Bäck-Wiklund, 

Margareta & Johansson, Thomas (red), Nätverksfamiljen (s. 83-99). Stockholm: Natur och 
Kultur. 

 
Larsson Sjöberg, Kristina (2004), ”Det fanns redan en pappa” Om styvpappa i länkade 

familjesystem. Nationellt seminarium om mansforskning. 2004:1. 
 
Larsson Sjöberg, Kristina (2005), Styvfäder och biologiska fäder i föräldrasamverkan. 
Hämtad från: www.kvinfo.su.se Hämtad 2005-11-28. 
 
Layder, Derek (1993), New strategies in social research. Cambridge: Blackwell Publishers 
Ltd. 
 
Levin, Irene (1994), Stefamilien – variasjon og mangfold. Oslo: Aventura Forlag. 
 
Maltén, Arne (1992), Grupputveckling. Lund: Studentlitteratur. 
 
Morin, Suzanne M, Milito, Carla & Costlow, Nikki (2001) Adolescentś  preceptions of 
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Bilaga 1 

Föräldrar efterlyses! 
 
Hej! Jag söker föräldrar som lever i en styvfamilj 
sedan minst 2 år. Jag är en socionomstudent vid 
Örebro Universitet som är i full färd att skriva min 
C-uppsats. Uppsatsen ska handla om styvfamiljen 
och har sin fokus på hur den biologiska föräldern 
ser på styvförälderns föräldraskap. En anledning 
till mitt ämnesval är att jag själv lever i en 
styvfamilj. Nu söker jag föräldrar som är villiga att 
bli intervjuade. Deltagandet är självklart frivilligt 
och vill Du inte svara på alla frågor eller dra Dig ur 
intervjun medan den pågår är detta helt okej. 
Intervjuerna ska enbart användas i uppsatsarbetet 
och namnen på deltagarna framkommer inte. 
 
Om Du vill delta i detta så hör av Dig till mig snarast möjligt. Jag heter Maria 
Westerdahl och finns tillgänglig på telefonnummer: xxxx-xxx xx eller via mail: 
miawesterdahl@hotmail.com 
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Bilaga 2 
Intervjumanual 
 
Beskriv hur Din familj ser ut. 
 
Är det någon skillnad mellan att leva i en kärnfamilj och i en styvfamilj tycker Du? Beskriv 
hur? 
 
Anser Du att det finns någon skillnad mellan att hålla ihop en styvfamilj än en kärnfamilj? 
Beskriv hur? 
 
Finns det något speciellt inom styvfamiljen som rör planeringen kring barnen? Hur går det till 
mer praktiskt när planer som rör barnen görs? 
 
Hur vill du att din familj ska fungera? Som kärnfamiljen? På annat sätt? Hur? Varför? 
 
Hur anser Du att samhället ser på styvfamiljen? 
 
Hur gick det till när styvföräldern började komma in i styvfamiljen? Hur lång tid tog det? Hur 
reagerade barnen? 
 
Gör Ni någonting speciellt för att skapa en vi-känsla i familjen? Beskriv. 
 
Gör Ni fler eller färre saker ihop hela familjen nu jämfört med när Du levde i kärnfamilj? 
 
Vad tror Du att är viktigast för att en styvfamilj ska lyckas hålla ihop? Gör Ni det/så i Er 
familj? 
 
Beskriv hur en vanlig dag går till när ni ska jobba och barnen till ska till barnomsorg/skola. 
 
Beskriv hur en vanlig helg brukar se ut hemma hos Er. 
 
Beskriv hur rutinerna inför sänggåendet ser ut hemma hos er?  
 
Vem/vilka i familjen är hemma med barnen när de är sjuka? Följer med på läkarbesök? Til l 
tandläkaren? Varför? 
 
Vem tar hand om matlagning, läxläsning och tvätt inom styvfamiljen? Hur fördelas detta och 
varför? 
 
Har ni många konflikter inom styvfamiljen? Beror de konflikter som finns på 
styvfamiljsproblematiken (att ena föräldern inte är den biologiska)? 
 
Beskriv hur löser ni konflikter som rör ekonomin hemma hos er? 
 
Hur kommer ni överens i familjen om barnens uppfostran? Vilka sysslor de ska göra? Regler 
de ska följa? Hur löser ni konflikter i uppfostringsfrågor? 
 
Tror Du att styvföräldern brukar känna sig som om han/hon är utanför familjen? Ofta? Gör 
Ni/Du någonting för att motverka detta? 
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Tillbringar Du mer eller mindre tid ihop med din nya partner än vad Du gjorde med Din 
partner i kärnfamiljen? 
 
Gör Ni någonting speciellt för att bibehålla kvaliteten i Ert vuxenförhållande? Beskriv. 
 
Vad anser Du generellt att skiljer föräldraskapet mellan en biologisk förälder och en 
styvförälder? 
 
Kan man kräva vissa saker av en biologisk förälder som man inte kan kräva av en 
styvförälder? Tvärs om? Beskriv! 
 
Anser du att du får avlastning/stöd av den andra biologiska föräldern och/eller styvföräldern 
rörande barnen? 
 
Ser Du styvföräldern som en resurs för dig i ditt föräldraskap? Beskriv hur. 
 
Beskriv hur Du tycker att Din partners föräldraroll skiljer sig från en biologisk förälder?  
 
Vilka likheter finns det mellan den biologiska förälderns föräldraskap och styvförälderns? 
 
Tycker Du att styvföräldern gör skillnad mellan egna och styvbarn? Hur? 
 
Hur tycker Du att en styvförälder ska vara för att generellt vara en bra styvförälder?  
 
Beskriv hur Du tror att Dina barn ser på Din partner. Kompis? Föräldramodell? Annan vuxen? 
 
Beskriv vad Du tycker innebär att vara en aktiv förälder. 
 
Brukar Du och Din partner hitta på någonting en och en ihop med barnen? Vad? Hur går det 
till? 
 
Anser Du att Din partner är en aktiv förälder för Dina barn? Beskriv. 
 
Ser du styvföräldern som en resurs för barnen? Hur då? 
 
Vilkas relation inom styvfamiljen ser Du som viktigast för att familjen ska hålla ihop? 
 
Beskriv vilka känslor Du tror att barnen och styvföräldern har för varandra?  
 
Beskriv hur relationen mellan Dig och barnens andra biologiska förälder ser ut? 
 
Beskriv hur styvföräldern ser på relationen mellan dig och den andra biologiska föräldern? 
 
Beskriv vilken relation som styvföräldern har med den andra biologiska föräldern? Tror Du 
att han/hon är svartsjuk/känner sig hotad av denne? Varför? 
 
Tror du att den biologiska föräldern känner sig svartsjuk/hotad av styvföräldern? Varför? 
 
Vem föredrar du att diskutera barnen med? Problem som rör barnen? Varför? 
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Hur ofta och om vad samråder du med den andra biologiska föräldern i frågor som rör 
barnen? Beskriv hur går det till praktiskt? 
 
Vem är det som har den slutliga beslutsuppgiften i frågor rörande barnen om du och din 
partner är oense?  
 
Vem är det som har den slutliga bestämmanderätten i frågor som rör barnen? 
 
Vem bestraffar barnet och för vad?  
 
Berätta hur Du ser på frågor om vilka som bör ta ansvar för barnen. Vem/vilka tar ansvaret för 
barnen? Vem är det som har huvudansvaret för barnen i din familj? Anser du att din partner 
tar mer eller mindre ansvar om barnen än deras biologiska förälder?  
 
Om du själv inte kan ta hand om barnen, vem skulle du vilja att gjorde det i stället? 
 
Berätta om hur sköts ekonomin i Ert hushåll? Vem/vilka sköter ekonomin? Ger barnen 
månads-/veckopeng? Bestämmer om barnen får extrapengar? 
 
Vem är det som köper saker till barnen? Kläder, hygienartiklar? Julklappar och 
födelsedagspresenter? Hur går detta till mer praktiskt? 
 
Är du och din partner överens i frågor som rör barnen? Ekonomi? Uppfostran? Regler? Tider? 
Ansvar?  
 
 
 
 


