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ABSTRACT

Childhood in Linked Family Systems – Connection and Separation.
Kristina Larsson Sjöberg
Key words: Childhood, Linked Family System, Negotiation

Kristina Larsson Sjöberg, Department of Social Work, Göteborg University Box
720, SE-405 30 Göteborg, Sweden
© Kristina Larsson-Sjöberg 2000 ISSN 1401-5781  ISBN 91-86796-28-3

The point of departure for this study is the linked family system – the two households
where the natural parents are living, to which a child of a divorce and remarriage
relates. The child has a central role in the study, and is regarded as a part of an
extended family system. The position of the child as a link between the two households
is unique. No one else except members of the same sibling group moves in the same
way between the two households in a linked family system.

The main purpose is to identify, describe, and analyse the negotiations which
serve to define the link child´s family. The empirical data was obtained by qualitative
semi-structured interviews with 27 children and adolescents, 17 mothers, 11 fathers
and 14 stepfathers in 17 linked family systems. Topics in the interview guide were
”your family”, an ordinary day in the family, family routines and family rituals. The
interviews have been supplemented with drawings and diaries.

In research on family negotiation, the family as a joint project and men’s and
women’s individual project are strategic concepts for understanding how modern
family life works. Three different family types can be distinguished: The ”new” mot-
her-child family, with mother and link child as negotiators, the ”new” nuclear family
where the negotiations take place within the mother-household and the ”new”
extended negotiation family where negotiations can cross household boundaries.

The principles for negotiations are both generation- and gender-specific. The
motherhood is here unconditional, while the fatherhood is conditional. For many
women this leads to an extended motherhood through acting as chief negotiator
between and within the households in the linked family system. The natural father is
at a distance from the family’s mundane everyday life but he is expected to participate
in decision-making in the child’s life. The stepfather takes part in the child’s everyday
life but he seldom engages in a deeper relationship with his stepchild because – ”there
already is a father.”

The boys create their own individual projects with free time and activities and
disappear more or less from the linked family system. The girls, as network builders
and moral agents, take over the family as a project. We can speak about the family as
the project of the link child – above all the project of the daughter – who works to
hold together the extended linked family system.
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Inledning

Årligen upplever många barn och ungdomar i Sverige att deras föräldrar
gifter om sig och bildar nya familjer. Äktenskap och föräldraskap skiljs
åt när nya parförhållanden bildas. Mamman och pappan är fortfarande
föräldrar och utifrån barnets perspektiv är föräldrarna fortfarande ”bar-
nets familj”, men efter skilsmässan har den förändrats till att omfatta ett
mamma-hushåll och ett pappa-hushåll. I samband med förälders om-
gifte sker ytterligare förändringar. Barnet får en eller två styvföräldrar
och blir styvbarn. Eventuellt tillkommer styvsyskon och halvsyskon.

Familj har i vårt samhälle ingen entydig innebörd. Den kan omfatta
allt från en ensam mamma eller pappa med barn till en stor släktkrets.
Efter hand kommer familj i denna text att ges olika innebörder: en sub-
jektiv uppfattning om vilka som ”räknas dit”, ett normativt ideal (kärn-
familj) och slutligen forskarens konstruktion (den länkade familjen) uti-
från vissa gemensamma egenskaper. Hushåll däremot är de personer som
bor tillsammans. Ibland kan hushållet och familjen omfatta samma per-
soner men som vi ska se gäller det långt ifrån alltid.

Detta arbete är en studie av hur familjer med skilda och omgifta vuxna
organiseras och fungerar utifrån ett barnperspektiv. Barnperspektivet är
egentligen ett ”dubbelt perspektiv” som både omfattar de vuxnas syn på
barnens tillvaro och barnets egna uppfattningar och berättelser. I 17 ”län-
kade familjesystem” har barn och föräldrar berättat om sina familjer, sitt
vardagsliv, konflikter och glädjeämnen. Det är dessa ”nya” familjer och
den ”nya” barndomen som är fokus i studien. Syftet med studien är att
utifrån ett barnperspektiv identifiera, beskriva och analysera de förhand-
lingar genom vilka barnets familj konstitueras.

Avhandlingen är uppdelad på tretton kapitel och ett appendix. I de
inledande kapitlen 1–4, Från styvfamilj till länkat familjesystem, Barn-
perspektiv, Familjeritualer och Familjen – en arena för förhandling pre-
senteras begreppen länkade familjesystem, förhandling,  familjeritual samt
innebörden av det ”dubbla perspektivet”. Dessa fyra första kapitel utgör
den teoretiska referensram som styr materialinsamling och analys. I de
nio följande kapitlen ges en utförlig presentation av det empiriska mate-
rialet. Det har getts stort utrymme och med många citat kommer
respondenterna själva till tals. Den empiriska analysen och presentatio-
nen inleds i kapitel 5, Familjens kulturella uttryck. Det leder rakt in i
barnens familjer och ger läsaren en inblick i nya värden och normer som
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skapas i förändringens spår. Därefter följer tre kapitel om förhandlingar
främst i frågor som rör barn och föräldrars umgänge samt vilka som
deltar i dem. Resultatet blir en typologi som presenteras i kapitel 6–8,
Den ”nya” mamma–barn-familjen, Den ”nya” kärnfamiljen och Den
”nya” utvidgade förhandlingsfamiljen. Det finns anledning att redan här
göra läsaren uppmärksam på att indelningen baseras på familjelivet för
de barn som följt med vid omgiftet. Typologin skall inte heller uppfattas
som slutgiltig eller statisk. Den ger endast en ögonblicksbild av en pro-
cess där vardagens problemlösning ständigt tvingar fram förhandlingar
och omförhandlingar. I kapitel 9, Länkbarnets familj, bygger analysen
på barnens sätt att uppfatta sin familj och här framträder en biologisk,
en social och en psykologisk familj. I kapitel 10, Gamla föräldrar i nya
roller och nya föräldrar i gamla roller, återvänder analysen till största
delen till föräldrarnas utsagor. Utifrån deras berättelser tecknas bilden
av ett utvidgat ovillkorligt moderskap, med mammor i ”nya familjer”
och ett villkorligt faderskap på distans. I kapitel 11, Lojalitet, rättvisa
och flexibilitet, friläggs de nya familjernas värdesystem. Lojalitet och
rättvisa preciseras till sina innehåll beroende på person och situation.
Kapitel 12, Den nya barndomen – mellan individuellt och gemensamt
projekt, leder in på den moderna barndomen och dess könsdifferenti-
erade karaktär. I kapitel 13, Det länkade familjesystemet – en avslutande
diskussion, summeras resultaten till en översiktlig helhet. Metodiska över-
väganden och tillvägagångssätt presenteras i Appendix.

Studien är en del i ett större arbete för att utveckla kunskaper om
modernt familjeliv. Den ingår i forskningsprogrammet Föräldraskap och
barndom i moderna familjekulturer under ledning av professor Marga-
reta Bäck-Wiklund vid Institutionen för socialt arbete, Göteborgs Uni-
versitet. Programmet samlar ett antal projekt vilka samtliga arbetar för
att empiriskt och teoretiskt utveckla studiet av olika familjeformer med
dess variation i levnadsvillkor, värden och normer.

I detta projekt analyseras vad som händer när vuxna med barn gifter
om sig. Projektet har haft arbetsnamnet Barn och föräldrar i nya familje-
mönster/-kulturer och finansierats med bidrag från Humanistisk-Samhälls-
vetenskapliga Forskningsrådet. I projektet har Kristina Larsson Sjöberg
socionom, Maren Bak sociolog, samt under en period Gunilla Wilhelms-
son psykolog, arbetat.

Kristina Larsson Sjöberg har också under en period arbetat på en
doktorandtjänst finansierad av Socialvetenskapliga Forskningsrådet.
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K A P I T E L  1

Från styvfamilj
till länkat familjesystem
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Styvfamilj eller ombildad familj

I början av 1980-talet myntades begreppet styvfamilj. Med styvfamilj
”menas en familj där det finns barn från tidigare äktenskap eller förhål-
landen och där således minst en av föräldrarna är styvförälder (och minst
ett av barnen styvbarn)” (Visher & Visher 1982, s. 9). Själva ordet, som
tidigare var sparsamt förekommande i det svenska språket, var ett för-
sök att benämna en familjeform som omfattade allt fler barn. Styvfamilj
användes vid en översättning av psykoterapeuterna Emily och John
Vishers bok Stepfamilies, A Guide to Working with Stepparents and Step-
children (1982). Prefixet styv- kommer från medeltidens engelska prefix
”steop-”, som betyder berövad eller föräldralös. Vid den tid då uttrycken
styvförälder och styvbarn togs i bruk, var det vanligt att familjer ombilda-
des på grund av en förälders död. Barnet var då berövad sin förälder
genom dödsfall och i bokstavlig mening föräldralös (Visher & Visher
1982, Sjöberg 1991). Inte heller i det engelska språket har styvfamilj haft
en självklar plats. Det introducerades för första gången 1995 i Oxford
English Dictionary och i den officiella engelska statistiken 1991 (Ferri &
Smith 1998).

Kärnfamiljen anges ofta vara den traditionella familjen, men även styv-
familjen kan betecknas som traditionell, då familjeformen förekommit
genom historien (Batchelor m.fl. 1994). Många kvinnor dog i barnsäng
och dödligheten bland papporna var också hög. Det var vanligt att den
efterlevande föräldern gifte om sig efter ”sorgeåret.” I sådana fall var det
oftast pappan som gifte om sig och barnet fick en styvmamma. Denna
familjeform har ibland kallats styvmammafamilj. Nutidens styvfamiljer
har i de flesta fall föregåtts av föräldrarnas separation. Den vanligaste
situationen för dagens styvfamiljer är att barnet, efter föräldrarnas skils-
mässa, under en period lever med sin mamma i ensamförälderfamilj. Om
mamman gifter om sig eller blir sambo, får barnet en styvpappa och en
s.k. styvpappafamilj bildas.

Flera forskare (bland andra Coleman & Ganong 1987) har konstate-
rat att begreppet styvfamilj har sina brister och att det dessutom leder
tankarna till elaka styvmödrar. Vuxna och barn vill inte använda det om
sina familjemedlemmar. Det har emellertid visat sig svårt att hitta något
bra alternativ. Försök har gjorts att hitta ett mer neutralt ord än styv-
familj. Exempel på detta är ”tvåkärnefamilj”  eller ”tokernefamilie”. Dessa
nordiska översättningar från engelskans binuclear family avser en familje-
situation baserad på gemensamt föräldraansvar sedan äktenskapet eller
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samboförhållandet upphört (Ahrons 1979, Ahrons & Rodgers 1987,
Moxnes 1987, Bak 1992).

Rita Liljeström och Anna-Karin Kollind (1990) väljer att låta begrep-
pet styvfamilj stå för den familj, som ombildats efter en förälders död.
Den familj, som bildats efter en separation eller skilsmässa och där det
finns barn från ett tidigare parförhållande, har författarna valt att kalla
ombildad familj. Ombildad familj är en översättning från engelskans
reconstituted family eller reconstructed family. Irene Levin (1994) häv-
dar, att det ger ett intryck av att omgiftet innebär att en ny kärnfamilj har
bildats, vilket inte är möjligt. Doris S Jacobsen (1987) och flera andra
forskare varnar för att använda beteckningar som ”nuclear”, ”intact”
eller ”broken” då dessa begrepp håller fast vid den traditionella kärnfa-
miljen som norm. Kärnfamiljens ”modellmonopol” riskerar att göra öv-
riga familjeformer ”osynliga” (Levin 1994).

Man kan konstatera att människor i sitt dagliga tal har varit mer krea-
tiva än forskarna i sina försök att hitta nya och bättre fungerande be-
grepp. ”Låtsaspappor”, ”plast-pappor”, ”extra-pappor” är några av de
uttryck som etablerats bland barn och ungdomar.

Tvåhushållsfamilj

Tvåhushållsfamiljen är ett möjligt sätt att markera barnets tillhörighet i
föräldrarnas båda hushåll. I ”tvåhushållsfamiljen” ingår orden ”familj”
och ”hushåll”. Både ”familj” och ”hushåll” är exempel på begrepp som
används i vardagen på ett självklart sätt. Men att de används på ett själv-
klart sätt betyder inte att de är klart definierade. Margareta Bäck-Wik-
lund och Birgitta Bergsten (1997) för en diskussion kring begreppen hem
och familj. I en intervjuundersökning kan de konstatera att dessa be-
grepp hänger så nära samman, att ”båda begreppen innefattar boende
och ägodelar, föräldraskap, parrelation och kön” (s. 96). Øystein Holter
och Helene Aarseth (1994) betonar hushållets ekonomiska och prak-
tiska uppgifter, som måste lösas för att hushållet skall bestå. Familje-
begreppet får, menar författarna, betraktas som en social ram kring dessa
aktiviteter. Ett exempel på ett annat sätt att avgränsa familjen ger Maren
Bak (1996) i sin avhandling om ”enemorfamilien” där hon använder
begreppet ”familierummet” som en psykologisk avgränsning. Med
familierum menar Bak ”det sociale rum, de sociale relationer, der rum-
mer nogle af de samme kvaliteter som vi forbinder med familierelationer
som ømhed, nærhed, omsorg, støtte og gensidighed” (s. 239).
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I denna studie används ”familj” som definition för den sociala och
psykologiska enhet som utgörs av föräldrar och barn och samspelet dem
emellan. Varje familjemedlem kan definiera ”sin familj”, vilket innebär
att vi inom ett familjesystem kan ha ”barnets familj”, ”mammans fa-
milj” osv. Begreppet ”hushåll” är däremot mera praktiskt avgränsat till
de personer, som bor i samma bostad och som delar möbler och prak-
tiska hushållsbestyr med varandra. För att beskriva det vardagliga arbe-
tet är hushållsbegreppet användbart till exempel som begrepp för att
avgränsa aktiviteter i mamma-hushållet respektive pappa-hushållet.

En invändning mot att använda uttrycket tvåhushållsfamiljen är att
det beskriver barnets familje- och släktskapsförhållanden rent organisa-
toriskt, men säger däremot inget om relationernas innehåll. Att använda
begreppet tvåhushållsfamiljen innebär även detta en fysisk avgränsning
av familjen. En tydlig gräns markeras runt de två hushåll där barnets
föräldrar bor. Det blir ett försök att markera en gräns runt familjen på
liknande sätt, som hushållets väggar utgör en markering runt kärnfamiljen.
På det viset framhåller man inte den annorlunda struktur i familje-
konstruktion, som det här handlar om. Istället för att kvinna, man och
barn knyts samman i en kärnfamilj, där rollerna som partner och för-
älder sammanfaller, uppfattas föräldraskapet i den ombildade familjen
som oberoende av parrelationen. Denna tanke följs upp i Sverige av bland
andra Bente och Gunnar Öberg (1987) samt av Rita Liljeström och Anna-
Karin Kollind (1990). Skiljas – men inte från barnen (Öberg & Öberg
1987, 2000) har utvecklats till en viktig princip i vår familjerättsliga
lagstiftning kring vårdnad och umgänge.

Liljeström & Kollind (1990) har använt uttrycket ”familjekretsar kring
vårdnad och umgänge.” Begreppet ”familjekrets” används av Louise
Gaunt (1987) för personer som är släkt med varandra och som deltar i
varandras vardagsliv utan att dela bostad. Det handlar oftast om släkt i
rakt nedstigande led – generationskretsar – alltså kretsar i vertikal rikt-
ning. I familjer med skilda och omgifta föräldrar grenas släktnätverket
ut i horisontell riktning, då särboende föräldrar och nya partners skall
samarbeta i sitt ansvar för barnen i frågor som gäller barnets vårdnad,
umgänge och underhåll. I familjer där barnet har sina föräldrar i olika
hushåll, begränsas inte ansvaret för barnet till de familjemedlemmar, som
bor tillsammans med barnet. Frågor om barnet berör fler personer och
främst personerna i de två hushåll där föräldrarna bor. Inger William-
Olsson (1991) menar ”att ett nytt kulturmönster håller på att växa fram.
Ett mönster där föräldrarna strävar efter att upprätthålla ett gemensamt
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föräldraskap fastän parförhållandet brustit” (s 15). William-Olsson an-
vänder begreppet ”samfostran” för detta gemensamma föräldraskap.

Det länkade familjesystemet

För de familjesystem som ingår i denna studie används fortsättningsvis
begreppet ”länkade familjesystem”. Det länkade familjesystemet skiljer
sig från styvfamiljen i två avseenden.

För det första begränsas styvfamiljen till att omfatta medlemmarna
som lever tillsammans i ett hushåll medan begreppet det länkade familje-
systemet markerar tydligare barnets familjetillhörighet i de två hushåll,
där mamman och pappan bor. Det länkade familjesystemet innefattar ett
”mamma-hushåll” och ett ”pappa-hushåll”. ”Mamma-hushållet” består
av mamman, hennes barn från tidigare äktenskap, den nye maken/styv-
pappan och det nya parets gemensamma barn. Eventuellt finns också
styvpappans medflyttade barn. Detta enligt den definition av styvfamilj
som tidigare redovisats (Visher & Visher 1982). Om samma definition
tillämpas för ”pappa-hushållet”, är en del av dessa också styvfamiljer.
Pappa-hushållet kan utgöras av ett enpersonshushåll eller ett
ensamförälderhushåll. Föräldraskapet består även efter att nya par har
bildats men med en annan organisering av familjesystemet. Den nya
familjesituationen omfattar i de flesta fall flera uppsättningar vuxna och
barn, där barnet kan ha ett flertal föräldragestalter. Barnet kan vara en-
samt barn i familjesystemet eller ha flera syskon. Syskonen kan vara hel-
syskon, halvsyskon eller styvsyskon fördelade över en eller flera syskon-
kullar.

Den andra skillnaden mellan begreppen styvfamilj och länkat familje-
system innebär, att begreppet styvfamilj kan tolkas till att omfatta ett
hushåll väl avskilt genom klara hushållsgränser. Begreppet länkat familje-
system markerar däremot att hushållens gränser är öppnare och hushåll
knyts horisontellt till varandra. Då det finns barn, för vilka
föräldraansvaret är hushållsöverskridande, kan hushållen inte klart av-
gränsas från varandra.

Barnet som länk

De olika hushållen i familjesystemet länkas till varandra av de barn och
ungdomar, som här kallas länkbarn. I det länkade familjesystemet får
länkbarnet en position som den enda familjemedlem som tillhör hela
systemet.
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Begreppen länkat familjesystem och länkbarn har hämtats från Doris
S Jacobsen (1987), som tar fasta på den speciella situation, som barnet
med skilda och omgifta föräldrar har. Som the link mellan de två föräldrar-
hushållen relaterar länkbarnet till det hushåll barnet lever i, vanligen
mammans, the custodial (live-in) och det hushåll barnet besöker för att
ha umgänge med den andra föräldern, oftast pappans the noncustodial
(visited). Jacobsens beteckning på hela familjen är the linked family sys-
tem. Människorna i båda hushållen ses som delar av barnets sociala miljö.
Barnet är länken som påverkas och påverkar de personer, som finns i de
båda hushållen. Det är genom barnet som kommunikationen, medvetet
eller omedvetet, förs mellan hushållen. Mycket av det som kommuniceras
genom länken handlar om barnet. Men det kan också handla om annat
som till exempel föräldrarnas relation. Ouppklarade känslor av både
attraktion och fientlighet kan finnas kvar. Om inte föräldrarna har an-
dra kanaler, återstår bara länken. I Jacobsens (1987) studie finns familje-
system som lever ”in tandem” (s. 270). Med detta menas, att en del av
familjesystemet, t.ex. ett hushåll, måste vid planering av semestrar, vecko-
slut eller vid liknande tillfällen ta hänsyn till ”resten av familjen”, d.v.s.
det andra hushållet. Det finns en ”spill over”-effekt mellan hushållen på
reaktioner inför viktiga händelser i livet som giftermål, dödsfall och lik-
nande.

Mamman och pappan tillhör fortfarande ”barnets familj”, men efter
separation och skilsmässa bor de i olika hushåll. Att betrakta båda dessa
hushåll blir ett sätt att se familjen ur barnets perspektiv. Barnets speciella
position som länken mellan hushållen i familjen åskådliggörs på detta
sätt. Dessutom markeras att skilsmässan och omgiftet inte nödvändigt-
vis splittrar barnets familj, utan att barnets familj snarare omstrukture-
ras.
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K A P I T E L  2

Barnperspektiv
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Vad är ett barn?

Det finns ingen entydig definition av begreppet barn. I vanligt språk-
bruk är vi hela livet barn till våra föräldrar. T.ex. kan den 80-åriga mam-
man benämna den 60-åriga sonen som sitt barn. I lagstiftningen finns
begreppet t.ex. i ärvdabalken. Där menas med barn ”avkomma till den
avlidne oavsett om barnet är tio eller femtio år” (Ewerlöf & Sverne 1993,
s.22). Även föräldrabalken har i vissa fall definierat både vuxna likväl
underåriga som barn (Ewerlöf & Sverne 1993). I dagligt tal kallar vi
flickor och pojkar som passerat 13-årsåldern för tonåringar medan yngre
kallas barn. I detta arbete betyder barn alla under 18 år.1 Åldersgränsen
överensstämmer med myndighetsåldern och med den ålder som definie-
rar barn i FN:s konvention om barns rättigheter. En 18-åring är myndig
och får själv bestämma över sin person och sin ekonomi.

Synen på barn har ändrats genom historien. Ann-Sofie Ohlander (1993)
har beskrivit barns och mödrars osynlighet i samhället. Ohlander har
också kunnat konstatera, att den reella frånvaron av män som fäder har
osynliggjorts. Barnens osynlighet uppmärksammades i och med att kvin-
norna uppmärksammades. Situationen för kvinnorna förbättrades från
mitten av 1800-talet och framåt. Genom att kvinnorna kämpade för rät-
ten att delta i det offentliga livet, blev barnen också synliggjorda i debat-
ten. Viktiga politiska frågor som barnomsorg och föräldraförsäkring
påverkade denna process. Lösningen av dessa frågor möjliggjorde för
kvinnor att förena föräldraskap och förvärvsarbete. Baldur Kristjánsson
(1995) menar att mammornas möjlighet till offentlig barnomsorg och
yrkesarbete förändrade barnens villkor. Gunvor Andersson och Lotta
Linge (1997) hävdar, att barndomen som sådan blev politiskt intressant
först i samband med FN:s arbete med konventionen om barns rättighe-
ter, som pågick under åren 1978–1989.

Ohlander (1993) sammanfattar förbättringarna för barnen under 1900-
talet till två övergripande förändringar nämligen, dels att barnen får starkt
utvidgade samhälleliga rättigheter på en rad områden, dels att moderns
historiska ensamansvar för barnen upphör. Pappan får både i praktiken
och i lagstiftningen ett ansvar för och blir delaktig i omsorgen om de små
barnen. Det räcker inte längre att bara vara familjeförsörjare och roll-
modell för sina barn. Papporna förväntas aktivt delta i familjelivets var-
dag (Plantin 1999). Det betyder, att barnen först under detta århundrade
i verkligheten får två föräldrar. ”Detta är en utomordentligt stor histo-
risk förändring” menar Ohlander (s. 20).
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Den historiska utvecklingen återspeglas i familjerättslagstiftningen. Att
ett barn har rätt till båda sina biologiska föräldrar, markeras i det för-
ändringsarbete i frågor om gemensamt vårdnadsansvar för barn, som
startade med en lagändring i föräldrabalken från 1977. Denna lagänd-
ring gav möjlighet för biologiska föräldrar, att efter skilsmässa och sepa-
ration, ha gemensamt vårdnadsansvar för barn. Sedan har efter hand
möjligheterna till gemensam vårdnad ökat ytterligare. Sedan hösten 1998
kan domstol döma till gemensam vårdnad och under hösten 1999 har
lagts ett förslag till gemensam vårdnad för mammor och pappor, som
inte är gifta med varandra. Redan nu finns möjlighet för ogifta föräldrar
att avtala om gemensam vårdnad. Förslaget innebär, att båda föräld-
rarna automatiskt blir vårdnadshavare och för pappor, som inte är gifta
med barnets mamma, skall den gemensamma vårdnaden inträda efter
att beslutet om faderskap har vunnit laga kraft.

Den svenska familjepolitiken har under 1900-talet inriktats på en ökad
individualisering av familjemedlemmarnas rättigheter och skyldigheter.
Genom att skapa förutsättningar för jämställdhet mellan könen har väl-
färdsstaten individualiserat ansvaret även för barnet. Familjepolitikens
individualisering betonar även barnet som individ. Barnen har alltmer
erkänts som självständiga individer.

Barnforskning

Philippe Ariès (1982) skriver i början av 1960-talet om barndomen. Han
menar att den skapades av pedagoger och andra som lyfte fram barndo-
men som en särskild del av livet. Tidigare hade barn betraktats som små
vuxna. Den nya synen på barndomen innebar att barn började betraktas
som ännu inte helt färdiga vuxna som behövde uppfostras av sina för-
äldrar och av professionella experter.

Ett antal barnforskare har granskat hur barn beskrivs i forskningen.
Jens Qvortrup har tillsammans med en grupp nordiska forskare beskri-
vit barndom i Norden  (Qvortrup m.fl. 1994). Jan Kampmann (1998)
har på uppdrag av det danska Børnerådet gjort en metodologisk sam-
manställning av hur nordiska forskare handskas med barnperspektivet
och barn som respondenter.

Själva begreppet barnforskning formulerar Baldur Kristjánsson (1995)
på följande sätt: ”...som ett samlingsbegrepp för den forskningsverksam-
het som söker kunskap om barns psykosociala utveckling och välfärd.
Den omfattar således barn- och utvecklingspsykologi, pedagogisk forsk-
ning om barns uppväxtvillkor, delar av inlärningspsykologin liksom av
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familjeforskningen. På senare tid har även etnografer, historiker och an-
tropologer alltmer börjat intressera sig för barnet som självständigt
forskningsobjekt, vilket börjat få konsekvenser för barnforskningen som
helhet betraktad och dess syn på sitt studieobjekt, barnet” (s. 35).

Forskning om barn och barndom har kritiserats för att uteslutande
beskriva barn utifrån de vuxnas perspektiv och hur vuxenvärlden be-
handlar barnen. När det gäller psykologiska teorier, har utvecklings-
psykologiska teorier haft en stark ställning. Kampmann (1998) visar att
forskning på barn fram till 1970-talet nästan uteslutande utfördes inom
psykologin och utifrån ett utvecklingspsykologiskt perspektiv. Kritik mot
utvecklingspsykologin har utvecklats av bl.a. Hanne Haavind (1987),
Allison James och Alan Prout (1990), Leena Alanen (1992a) och Jens
Qvortrup (1994). Kritiken har påpekat de utvecklingspsykologiska men
även de inlärningspsykologiska teoriernas bristande intresse för barnets
omgivning. Sociologiska teorier har å andra sidan fått kritik för att allt-
för mycket betona omgivningen, men istället varit ”blind” för barnets
egen aktivitet. Enligt Leena Alanen (1992b) synliggörs barnet i sociolo-
gisk forskning enbart inom ramen för begreppen ”barndom”, ”familj”
och ”socialisation”. ”Et sociologiskt perspektiv på barndom indebærer
at undersøge børns sociale positioner, børns sociale praksis og deres
deltagelse i hverdagslivet. Familiesociologi har hidtil mere udtalt sig om
de voksnes erfaringer med at have børn end om, hvad børn egentlig
foretager sig, mens de voksne ’har dem’” (Alanen 1991 refererad i Bak
1997, s.172). Alanen (1992a) poängterar att uppväxten är ett fenomen
som innehåller processer på olika nivåer, av vilka bara några få har stu-
derats inom forskningen. Gunvor Andersson och Lotta Linge (1997)
menar att psykologisk forskning alltmer har börjat intressera sig för bar-
nets omgivning, medan sociologisk forskning alltmer har börjat se bar-
nets egna förutsättningar. ”Ett interaktionistiskt synsätt gör sig allt mer
gällande och växelverkan barn-situation-miljö betonas” (s 10).

Flera forskare, bland andra Jens Qvortrup (1994) menar, att familj
och samhälle kan förstås på ett annat sätt om fenomenen analyseras med
hjälp av generation som en central analytisk kategori, som komplement
till kategorier som klass, kön och etnicitet. Begreppet ”generation” gör
det möjligt att se såväl kulturella som politiska förändringsprocesser i
delvis nytt ljus (Sandin 1997). Feministiska forskare har sedan många år
tillbaka hävdat, att varje familj i verkligheten är två familjer, nämligen
hans och hennes (Bernard 1972, Thorne-Yalom 1982). Genom detta har
kvinnor blivit sedda som aktiva subjekt. Men både feministiska forskare
likaväl som andra forskare har fortsatt att vara vuxencentrerade. ”Adult
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perspectives infuse three contemporary images of children: as threats to
adult society, as victims of adults, and as learners of adult culture
(‘socialization’)” (Thorne 1987, s. 85). Maktrelationer inom familjen
handlar inte bara om kön utan också om generation. Barrie Thorne (1982)
menar att maktrelationerna i familjen vilar på vem som är starkast -
mäns makt över kvinnor och föräldrars makt över sina barn, så länge de
är små. Leena Alanen (refererad i Liljeström 1992) drar paralleller mel-
lan relationen man-kvinna och vuxen-barn. Rita Liljeström tolkar Alanen
på följande sätt: ”Relationerna mellan män och kvinnor samt mellan
vuxna och barn har likheter med varandra. Barndom existerar bara i
förhållande till vuxenhet, liksom kvinnligt i förhållande till manligt. På
samma sätt som det finns en social ’könsordning’, ett genussystem, finns
det en åldersordning, ett generations-system (Alanen 1990). Dessa
ordningar har en sådan genomslagskraft att de gör sig gällande i så gott
som alla sociala relationer. De visar barn deras plats i de vuxnas värld.
De tar hänsyn till om barnen är flickor eller pojkar. Ålder och kön är
intrikat sammanvävda med varandra” (Liljeström 1992 s. 61). Alanen
(1992a) hävdar att på liknande sätt som man kan se att kvinnors stånd-
punkt är annorlunda än mäns, existerar det även en barnståndpunkt.
Hon menar att det bör få konsekvenser för forskningen. Vad familjeliv
är och hur det är att leva och växa upp i en familj, kan inte längre betrak-
tas som en angelägenhet bara för vuxna. Barn kan inte bara betraktas
som maktlösa och viktimiserade av vuxna och av de omständigheter de
lever under. Barrie Thorne (1987) talar om ”re-visioning of children”
vilket ”involves complex issues of gender, generation, autonomy, and
relatedness” (s 85).

Barn och barndom är en social konstruktion definierad av vuxenvärl-
den. Att se barndom som en social konstruktion innebär enligt Allison
James och Alan Prout (1990) ett paradigmskifte i synen på barn. Den
”nya” barnforskningen ser barndom som en social verklighet, som inte
är konstant och enhetlig. Det innebär att barn betraktas som sociala
aktörer (Qvortrup 1994, Näsman 1995, Andersson & Linge 1997). På
liknande sätt som män och kvinnor beskriver sin familj med olika ut-
gångspunkter, blir barns bilder av sin familj olika.

Elisabeth Näsman och Christina von Gerber (1996) har i sin studie av
barn med arbetslösa föräldrar, bestämt sig för att ”tala om barn och
skilja på åldersgrupperna med den relativa beteckningen stora respektive
små barn snarare än de institutionella termerna” (s. 22). Författarna
påpekar att barn som begrepp kan uppfattas som uttryck för underord-
ning. Barn är underordnade vuxna i den betydelsen att de inte är riktigt
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vuxna än. De blir vuxna med tiden. Begreppet barn kan förknippas med
svaghet, omognad, inkompetens mm. Att använda begreppet i samband
med vuxna kan uppfattas som nedsättande, som till exempel ”barns-
liga”. Det finns en syn på barn som präglar hela den västerländska kultu-
ren. Vi använder uttryck som ”bli som barn” och ”bete sig som ett barn”
(Kampmann 1998). Näsman och von Gerber (1996) kan konstatera hur
en del barn vill bli kallade ungdomar, eftersom det ger mer status. Ung-
domar är närmare vuxenvärlden än barn. Det är också vanligare att ha
med ungdomar än mindre barn som respondenter i olika undersökningar.

Näsmans och von Gerbers (1996) ambition är att parallellt med andra
underordnade gruppers strategier finna ett sätt att använda begreppet
barn med en mera positiv innebörd och en status likvärdig med vuxna.
Liknande diskussioner förs av Barrie Thorne (1993), i en studie av flickor
och pojkar på skolgårdar. I sina anteckningar kan hon se hur hon själv
använder orden ”child” och ”children”. Däremot använder inte skol-
barnen själva dessa ord.Barnen använder sig av liknande sätt som vuxna
att benämna varandra; oftast genom att använda förnamn eller uttryck
som visar på ett visst sammanhang t.ex. ”that guy on first base”. De
använder sällan åldersrelaterade begrepp. När de pressas till detta före-
drar de ”kids” före ”children”. Thorne uppfattar ”kids” som mera för-
minskande eller ”förbarnsligande” än children, men de unga respondente-
rna tycker tvärtom. Dessutom uppfattas ”kids” som ett uttryck för soli-
daritet inom generationen, som en sorts sammanhållning i opposition
mot vuxna. Thorne undviker av samma skäl uttrycket ”peer group.”

Den moderna barndomen beskrivs av Jens Qvortrup som ett socialt
fenomen präglat av en organiserad tillvaro med barnomsorg, skolor och
fritidsaktiviteter (1994). Han menar vidare, att barndomen är en familje-
barndom med föräldrar, som har kontroll över barnafödandet och huvud-
ansvaret för barnets uppväxt. I denna styrda värld förväntas barnet ut-
veckla en självständighet. Man kan säga att barnet lever i en värld fylld
av motsättningar. Medan de vuxnas kontroll av barnen skärps, lever sam-
tidigt barnen på arenor som bara de själva känner till. Exempel på så-
dana arenor är kamratgrupper eller skolbarn, som är  ensamma hemma
innan resten av familjen kommer hem, men också den situation som den
länkade familjens länkbarn befinner sig i.

Att i forskningen se barnet som aktör är inte självklart. Mer vanligt är,
att barnen snarare betraktas som den som aktionen är riktad mot eller
för. Barnen i hushållet betraktas som ”arbete” snarare än som ”arbe-
tare”. Medan vuxna i familjen synliggörs som hemarbetande, synliggörs
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barnen istället som arbetet i hemmet. Familjemedlemmar betraktas som
antingen producenter eller mottagare (Solberg 1994).

Ensamförälderfamiljens ”skilsmässobarn” fortsätter ofta att vara
”skilsmässobarn” även med omgifta föräldrar, trots att barnens familje-
situation gått igenom stora förändringar. Detta riskerar att uteslutande
betrakta barnen som offer för sina föräldrars skilsmässa och att osynlig-
göra, att barn också är medagerande och skapare av sin egen verklighet.

 Att byta perspektiv

På senare tid har familjeforskare hävdat vikten av att barns upplevelser
beskrivs av barnen själva. Med barnperspektivet menar Per Olav Tiller
(1991) ”hur världen ser ut för barn. Det är det som barnen ser, hör,
upplever och känner, som är deras verklighet. Det är i varje situation
spännande att gå in i den världen och försöka se den med barnens ögon.”
Tiller betraktar barnet som en sakkunnig informatör om sin verklighet (I
Barn idag. Ds 1996:57, s. 29).

En annan forskare, Anne Trine Kjørholt (1991) vid Norsk senter for
barneforskning ser inte ett utan fler barnperspektiv. ”Det vi ser är avhän-
gigt av vem som ser och hur diamanten hålls upp i ljuset. Barnperspektiv
är en konstruktion av vuxna, där infallsvinkel, forskningsmetoder och
egna kulturella och personliga förutsättningar kommer att påverka ljus-
förhållanden och vara utslagsgivande för vilket barnperspektiv man fin-
ner” (I Barn idag. Ds 1996:57, s. 29). Kjørholt varnar för att barndomen
idylliseras av romantiska föreställningar om hur barn är. Barn är del i ett
socialt och kulturellt sammanhang. Barnets syn på sitt eget liv påverkas
av ålder, kön, social klass och andra förhållanden.

Elisabeth Näsman (1995) för en diskussion om vuxna aktörers in-
tresse av barn och deras syn på vad som är barns bästa. Enligt Näsman
kan ett vuxenperspektiv på barn betyda, att det är en vuxen som ser. Det
kan också betyda att perspektivet utgår från en vuxens värderingar eller
vuxnas position i samhället. ”I vårt samhälles dominansordning är den
överordning vuxna har i förhållande till barn den minst ifrågasatta. De
vuxna har ett självklart företräde, när det gäller att tolka verkligheten”
(s. 280). Tolkningsföreträdet grundar sig på formell makt, fysisk storlek
och styrka och på kunskaps- och erfarenhetsbaserad auktoritet. Detta
tolkningsföreträde har i vår kultur definierat vad som är barns välfärd.

Är vuxenperspektiv och barnperspektiv varandras motsatser, eller kan
frågor om ”barns bästa” bäst avgöras utifrån ett vuxenperspektiv på
barn? Begreppen ”familj” och ”förälder” kan dölja intressemotsättningar.
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Trots att ordet förälder är ett till synes könsneutralt begrepp, är föräld-
rar, d.v.s. mammor och pappor, individer av olika kön. Att använda be-
greppet barn, innebär på samma sätt att dölja skillnader mellan pojkar
och flickor. Att ständigt framhålla kön, kan å andra sidan innebära att
dölja motsättningen mellan generationerna. När vi kategoriserar barn,
talar vi om t.ex. förskolebarn eller skolbarn. Detta kan vara en önskan
att ålderskategorisera för att skilja mellan små barn och stora barn. Men
det kan också vara ett utslag av den förhärskande synen på barn inom
forskningen, ofta barn i familjen i dagis eller skolan. Det finns alltså en
motsättning i synen på barn ”mellan att se barn som objekt och som
aktörer, att se barn som svaga med behov som måste tillgodoses och att
betona barns rätt till handlingsutrymme för egen kontroll av sitt liv, att
ha ett utvecklingsperspektiv och ett nutidsperspektiv – samt en spänning
mellan familism och individualism i synen på barn” (Näsman, 1995, s.
292).

Barnperspektiv kan som framgått av ovan tolkas på olika sätt. Det
kan betyda – att se med barnens ögon och att ge barnen en röst. Barnet
som aktör får berätta om sina upplevelser och får vara ”expert” på sitt
eget liv. Barnet betraktas också som en del av sin omgivning, som någon
som påverkar och påverkas av sin omgivning. Men barnperspektivet kan
också innebära den vuxnas syn på barnet och konsekvenserna av deras
agerande. En sådan konsekvensanalys kan till exempel studera, vad för-
ändringar i familjen innebär för barnet. Detta senare synsätt att studera
konsekvenserna för barnet präglar i stor utsträckning skilsmässo-
forskningen och forskningen om barn i nya familjemönster.

Kampmann (1998) kan i sin forskningsgenomgång konstatera, att på
samma sätt som diskussioner om barnperspektivet tills helt nyligen
betraktades som problematiskt, sågs möjligheten att använda barn som
respondenter nästan som otänkbart. Den barnforskning som gjordes fram
till 1970-talet präglades starkt av en naturvetenskaplig påverkan med
studier i ”vetenskapligt kontrollerbara” laboratoriemiljöer. Barnintervjun
användes i mycket liten omfattning. Diskussionerna om barns medver-
kan som respondenter visar på kulturella skillnader. Kampmann (1998)
pekar till exempel på skillnader i synen mellan USA och England. Diskus-
sionen i USA har främst rört sig kring frågan, om man med hänsyn till
privatlivets helgd kan uppfatta användandet av barn som respondenter,
som en kränkning av familjens rätt till skydd av sitt privatliv. I den eng-
elska diskussionen har främst hänsyn till barnet präglat debatten. Det är
också olika frågor som berörts. I England har frågorna handlat om barns
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deltagande i beslutsprocessen, när det gäller behandling av sjukdom hos
barnet. I Norden har det etiska perspektivet kommit fram, när det gäller
barns medverkan vid rättsliga processer och krissituationer i familjen.

Att anta ett barnperspektiv kan betyda den vuxnes (forskarens) för-
sök att förstå och sätta sig in i barnets tankar och uppfattningar och
barnets egna utsagor och tankar om sitt liv. Nancy Mandell (1988) be-
skriver den vuxne forskarens försök att anta en ”least-adult”-roll. Bar-
net är däremot mitt i och en del av den verklighet som skall beskrivas
men beskriver inte (nödvändigtvis) denna eller reflekterar över den
(Kampmann 1998).”...kids are competent social actors who take an active
role in shaping their daily experiences. I wanted to sustain an attitude of
respectful discovery, to uncover and document kids’ poin of view and
meanings” (Thorne 1993 s.12). Ulf Hyvönen (1993) och Elisabet Näs-
man (1995) diskuterar hur man ska tolka en vuxens anspråk på att före-
träda ett ”barnperspektiv”. Enligt Hyvönen (1993) har den vuxne också
varit barn och oavsett vilken ålder vi har så är vi barn till våra föräldrar.
Han konstaterar vidare, att det var länge sedan han var barn, vilket för
det första innebär att det är svårt att så många år senare rekonstruera en
bild av den person han var fyrtio år tidigare och att den barndomen var
annorlunda än barndomen är idag.

Att byta perspektiv betyder metodiskt två viktiga förhållningssätt en-
ligt Jan Kampmann (1998). Det första placerar barnet centralt, inte bara
som ett objekt som skall studeras. Istället betraktas barnet som ett sub-
jekt. Barnet betraktas som ”expert” på hur det är att leva detta särskilda
liv. Med detta synsätt blir barnet den sakkunniga respondent, vars infor-
mation forskaren behöver för att kunna närma sig ett barnperspektiv.
För det andra måste den vuxna forskaren, för att förstå den information
som ges, göra olika slags översättningar och tolkningar av respondent-
ens (barnets) uttryck, handlingar, attityder etc. I det andra steget måste
de maktförhållanden, som i vanliga fall präglar relationer mellan barn
och vuxna förändras (Kapmann 1998). Han anser, att den vuxne forska-
ren måste placera sig själv i en mer ödmjuk roll, än vi som vuxna är vana
att göra. Här förstärks dubbelheten i perspektiven. Den vuxne forskaren
är å ena sidan beroende av ”expertens”, d.v.s. barnets frivilliga medver-
kan för att få fram information. Samtidigt måste den vuxne forskaren
acceptera en viss grad av osäkerhet, då vi aldrig riktigt kan veta, hur
precisa och framgångsrika vi är i våra försök till översättningar och tolk-
ningar av den information barnen gett.

Att studera barn utifrån både vuxen- såväl som barnperspektivet är
särskilt intressant i dagens moderna samhälle. Eftersom samhället för-
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ändras så snabbt, kännetecknas förhållandet mellan generationerna idag
av att barn har en helt annan erfarenhet än deras föräldrar. Exempel på
detta är innehållet i begreppen ”föräldraskap” och ”barndom” som är i
förändring. Ett annat skäl till vikten av att få med både vuxnas och barns
perspektiv är, att barn lever i många olika miljöer och har andra erfaren-
heter än vuxna. De lever i sin vardag i många olika sociala miljöer: hem-
met, kamratgruppen, skolan, fritids, fritidsinstitutioner, grannskapet o.s.v.
Förändringar i dessa sociala miljöer innebär också förändringar för bar-
nets uppväxt och barnet bör studeras i sina olika sammanhang. Det är
endast barnen själva som deltar i alla dessa miljöer och som kan ge en
bild av dem (Bak 1997). Detta blir särskilt tydligt för länkbarnen i de
länkade familjesystemen. Länkbarnet lever i och har tillgång till ett större
familjesystem än någon av de vuxna.

I denna studie är barnperspektivet ”dubbelt”. Detta betyder först och
främst att både vuxna och barn finns med som respondenter. Både länk-
barnet och de vuxna har kommit till tals då intervjuer har gjorts såväl
med barn som med mammor, pappor och styvpappor. På detta sätt bely-
ses familjen utifrån olika perspektiv. ”Diamanten” beskådas från olika
håll inom samma familj. Samma händelser betraktas och beskrivs av de
olika familjemedlemmarna. Istället för att skilja på familjemedlemmarna
som antingen producenter eller mottagare, blir de olika familje-
medlemmarna aktörer eller medagerande i skapandet av nya familje-
mönster.
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K A P I T E L  3

Rutiner och ritualer
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Sara, 5 år2, har alltid Nalle med sig i sängen när hon ska

sova. Det ska läsas saga, pussas och kramas. Dörren ska

lämnas öppen just så, och Sara lägger armen tätt runt Nalle.

Nalle kom som present från mormor till Saras första jul.

Som barn till skilda föräldrar rör sig Sara fram och åter

mellan mammas och pappas hushåll. Nalle är alltid med i

väskan på resan mellan mamman och pappan och Nalle

är alltid med när Sara sover i sina två olika sängar, den

ena hos mamman och den andra hos pappan.

Saras föräldrar skildes när Sara var två år gammal. Föräldrarna har
delad vårdnad, men Sara bor hos mamma och besöker pappa regelbun-
det efter ett av föräldrarna uppgjort schema. Barnet utgör länken mellan
föräldrarna, som är skilda och bor i olika hushåll. Saras nallebjörn är
inte bara ett gosigt mjukt leksaksdjur. Nallen är en symbol för kopp-
lingen mellan generationerna och mellan hushållen i det länkade familje-
systemet. Genom att alltid vara med Sara när hon ska sova och följa med
när hon rör sig fram och tillbaka mellan föräldrarnas båda hushåll, sym-
boliserar Nalle kontinuitet både mellan Sara och hennes föräldrar och
mellan Sara och hennes morföräldrar. Nalle blir en följeslagare för Sara,
när hon som enda familjemedlem ska förflytta sig mellan och leva i två
olika hushåll, mammans och pappans. Men Nalle är också en gåva från
en representant från en tidigare generation och har därför särskilt stort
symbolvärde.

Kring Nallen som symbol utvecklas ritualer vid olika övergångar i
barnets liv som till exempel i samband med nattningen. Då ska Nalle
vara med stadigt fastklämd under armen. Nalle är med när godnattsagan
läses och stannar sedan kvar i sängen som trygghet och följeslagare från
vaket till sovande tillstånd. Detta är väl kända rutiner och ritualer för
familjer med småbarn.

I Saras fall, som barn i ett länkat familjesystem, förekommer en annan
sorts övergång, nämligen den då barnet rör sig från ett hushåll till ett
annat. För barnet kan detta vara en laddad situation, åtminstone om han
eller hon är ensam i denna förflyttning. Det kan finnas syskon i samma
situation med som följeslagare vid övergången. För att underlätta över-
gången, kan ritualer utvecklas kring själva förflyttandet eller överläm-
nandet mellan mammans och pappans hushåll.
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Familjeritualer och traditioner

Att beskriva familjens liv utifrån dess rutiner och ritualer härrör från
antagandet, att centrala element inom kulturen inte alltid kommer till
direkta uttryck utan snarare genom olika symboliska processer. Dessa
symboliska element kallas ofta kulturuttryck eller artefakter i kulturen
(Bang 1994). Exempel på sådana kulturuttryck är historier, myter, språk,
humor, ceremonier och ritualer. Kulturuttrycken är synliga, observerbara
produkter av kulturen och kan tolkas som kulturbärare. Kulturbegreppet
har sitt ursprung både i antropologi och sociologi. Det har givit upphov
till en rad definitioner och är alltför omfattande för att behandlas här.
Det används här i en enkel betydelse och avser värderingar och handlings-
normer, som vägleder familjemedlemmarna till vardag och till fest. Var-
dagen byggs upp av rutiner, som sammantaget skapar ”meningen med
livet”. Det är handlingar som är förutsägbara och lätta att känna igen.
De är inte alltid möjliga att beskriva därför att de tas för givna och inte
något som individen alltid reflekterar över.

Ritual har en annan innebörd och något som inte genomförs var dag.
Ritualerna markerar speciella händelser. Genom att se ritualerna som
symbolhandlingar, vilka tjänar som kittet i en kultur, kan vi med hjälp av
dem röra oss från ett tillstånd av individualitet till ett tillstånd av kollek-
tiv samhörighet. Deltagandet i familjens ritualer visar oss, hur vi relate-
rar till varandra och anger en persons ställning som familjemedlem. Att
studera ritualer kan ge svar på frågor som: Vilka familjemedlemmar står
nära varandra? Vilka familjemedlemmar befinner sig långt ifrån varan-
dra? Vem är inne i familjen och vem står utanför? Ritualerna visar på
mönster, regler, roller och möjligheter. Ritualernas utformning definierar
gränsen mellan familjen och världen utanför. Ritualerna förs vidare från
generation till generation och traditioner skapas. Att studera ritualer blir
ett sätt att studera familjens liv och förändringar i detta liv.

Måhända är ritualerna viktigare idag för en familj, som lever i ett
samhälle där familjelivet är individualiserat och familjemedlemmarna lever
i skilda världar. Lars Dencik (1987) beskriver familjen i det postmoderna
samhället, där mannen går till sitt arbete och möter sina arbetskamrater.
Kvinnan går till sitt arbete och möter sina arbetskamrater. Äldsta sonen
går till skolan och fritids och yngsta dottern till dagis. När de sedan möts
i hemmet på kvällen har alla familjemedlemmarna tillbringat sin dag i
sina respektive nätverk och fått skilda och individuella erfarenheter. En-
ligt Dencik är det kanske inte så konstigt, att det kan vara svårt att hålla
ihop en familj. Ett sätt att stärka familjesamhörigheten kan vara att skapa
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det han kallar ”samværsritualer”. Exempel på sådana kan vara levande
ljus och vin eller chips och läsk framför TV:n på fredag kväll. ”Hokus-
pokus og vi bliver løftet op – ud af hverdagens gustne trædemølle og
oplever et fællesskab med hverandre” (s. 35). Dencik menar, att ju mer
livet ute i samhället kännetecknas av att vi på olika offentliga arenor
värderas efter våra prestationer, ju viktigare blir familjens funktion som
en psykosocial stabilitetszon.

Ritualernas genomförande är både tydligt, uppenbart och lätt att iakt-
taga, samtidigt som det finns en stark känslomässighet under ytan, som
är mera subtil och mystisk ofta med starka effekter på deltagarna. Där
kan också finnas inslag av tvångsmässighet. Ordet ritual kommer av det
latinska ordet ritus som betyder bruk eller fastställd ordning. Men be-
greppet familjeritualer är vidare än så.

Med hjälp av Steven J Wolin och Linda A Bennett (1984) utvecklas
begreppet familjeritualer. De ser familjeritualerna som en symbolisk form
av kommunikation, som upprepas i en systematisk form över tid. Ge-
nom sin speciella mening och repetitiva natur bidrar ritualerna på ett
avgörande sätt till att etablera och bevara en familjs självkänsla, dess
familjeidentitet. Ritualerna bidrar till att skapa och stabilisera denna iden-
titet genom familjens livscykel genom att klargöra förväntade roller, grän-
ser inom och utanför familjen och definiera regler så, att alla medlemmar
vet att ”det här är vår familj.” Ritualerna får familjemedlemmarna att
framstå som en familj, både för sig själva och inför andra. Dessutom
hjälper ritualerna till att förena tiden som gått med framtiden, genom att
hålla gamla ritualer levande och skapa nya. Ritualer ger en kontinuitet,
som gör framtiden synlig och hanterbar.

Ritualer är meningsfulla handlingar med symboler, som uttrycker mer
än vad ord kan göra. Ritualerna har en magisk kraft. Rutinerna hjälper
oss att praktiskt och tidsmässigt organisera våra liv. Barnets nattnings-
procedur innehåller t.ex. rutiniserade inslag av tider och arbetsuppgifter.
I ritualerna finns rutinerna men också mera känslomässiga inslag. Vid
nattningen, när föräldrarna lämnat rummet, skall dörren vara öppen precis
”så” mycket för att ljuset och rösterna från den övriga familjen skall ge
känslan av välbehag och trygghet. Många centrala, relationsinriktade
frågor i familjelivet förtydligas i vardagslivet. Familjemedlemmarnas pla-
cering vid middagsbordet och vilken roll de tar i matlagningen visar på
deras position. Vid större familjeceremonier som jul, dop och konfirma-
tion blir det känslomässiga och symboliska inslaget ännu starkare eller
snarare tydligare. Vardagens något färglösare rutiner är starka genom
sin regelbundenhet och upprepning.
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I alla ritualer finns inslag av tradition, d.v.s. arv från generation till
generation (Rolf 1995). Traditionens makt framträder ännu starkare vid
större högtider som t.ex. jul. Minnet från barndomens jular finns också
hos vuxna och därmed finns en önskan, att barnen skall få uppleva det-
samma. Medan rutinerna hjälper oss att praktiskt och tidsmässigt orga-
nisera våra liv, hjälper oss ritualerna att mer känslomässigt ordna tillva-
ron. Ritualerna utvecklas i traderingsprocessen. På det sättet ger tradi-
tionen en stabilitet för identiteten genom generationsled, men också en
tröghet mot förändringar. Traditioner ärvs från generation till genera-
tion, medan ritualerna är de handlingar som uttrycker traditionerna.
Ritualerna kan därför förändras, trots att traditionen består.

Mary F Whiteside (1989) använder familjeritualer som nyckeln till
analys av släktskapsförbindelser i familjer med omgifta vuxna. Hon de-
lar in familjeritualerna i vardagens rutiner, familjetraditioner och familje-
firande. Whiteside uppmärksammar komplexiteten i den ombildade
familjens släktskapssystem med släktingar förenade med blodsband,
ingifta släktingar genom nya eller tidigare äktenskap och styvrelationer.
Whiteside delar detta stora släktskapssystem i tre nivåer eller subgrupper.
Den minsta subgruppen i familjesystemet är styvfamiljehushållet, som
utgörs av det omgifta paret och deras biologiska (eller adopterade) barn.
På den andra nivån finns the binuclear family, tvåkärnefamiljen. Om
båda föräldrarna har gift om sig och/eller om styvföräldrarna tidigare
har varit gifta, kan kedjan av tvåkärnefamiljer som hör ihop bli ganska
omfattande. Den tredje nivån av familjemedlemskap omfattar den utvid-
gade krets som omger tvåkärnefamiljen. Där finns mor- och farföräldrar,
tidigare ingifta släktingar, mostrar och fastrar, farbröder och morbröder
med flera släktingar. Denna utvidgade krets bildar tvåkärnefamiljens släkt-
nätverk. Dessa tre nivåer av familjesystemet kopplar Whiteside samman
med familjeritualerna på ett sätt som visar, att olika delsystem i
tvåkärnefamiljen har hand om eller ansvarar för olika sorts ritualer. Till
exempel ansvarar styvfamiljehushållet för varjedagsrutinerna medan
tvåkärnefamiljen ansvarar för familjetraditionerna och slutligen
tvåkärnefamiljens släktnätverk för familjefirandet.

Vidare visar Whiteside (1989) på att varje nivå av ritualer skapar möjlig-
heter för den ombildade familjen för förändring av familjeidentitet. Varje-
dagsmönstren definierar formen för styvfamiljehushållet. Genom att ut-
veckla den andra nivån av ritualer, som Whiteside kallar familjetraditioner,
normaliseras tvåkärnefamiljen med varierande medlemskap i de två hus-
hållen och klargör relationerna mellan hushållen. Traditionerna uttrycker
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tvåkärnefamiljens identitet såväl som relationerna med varje tidigare
makes ursprungsfamilj. Familjefirandet involverar det bredaste släktnät-
verket och skapar en definition av familj, som kan övervinna de för-
ändringar som skapas genom skilsmässa och omgifte.

Utifrån barnets position innebär uppdelningen i styvfamiljehushåll och
tvåkärnefamilj en starkare betoning av det hushåll, där han eller hon
bor. Detta hushåll utgör ett centrum i barnets familjenätverk.
Tvåkärnefamiljen utgör ett område som innefattar även det hushåll, där
den andra föräldern bor och den största ytan till sist visar på
tvåkärnefamiljens släktnätverk, där mammans och pappans släkt åter-
finns. Den annorlunda släktstrukturen kan iakttagas i familjens ritual-
skapande. I kärnfamiljens vertikala struktur är det vanligt, att det är
farföräldrarna eller kanske oftast morföräldrarna, som har rollen som
samlingspunkt för barn och barnbarn. Rikke Schwartz (1987) menar att
med en horisontell struktur blir det vanligare att samlingspunkten foku-
seras inom den yngsta generationen. Det är kring länkbarnet som de
sidoordnade medlemmarna av familjen relaterar sig inbördes och som
på detta sätt binder samman de horisontellt placerade familjekretsarna.
Länkbarnet ges på detta sätt en roll som kulturbärare.

Den för denna studie aktuella indelningen i familjeritualer inleder den
empiriska analysen i kapitel fem.

Den rutiniserade vardagen

Forskning kring familjens inre liv anknyter till traditionen kring livs-
formstudier. Liselotte Jakobsen och Jan Ch. Karlsson (1993) definierar
livsform på följande sätt: ”En livsform utgör en uppsättning interna so-
ciala relationer; dessa innehåller sociala positioner, som i sin tur är asso-
cierade med specifika praktiker” (s. 66). Livsformsforskningen beskriver
människors vardagsliv med dess mångfald av villkor, handlingar, tänke-
sätt och värderingar. Här beskrivs förhållningssätt till barn, jämställd-
het, tid och inte minst till arbete och familj. Margareta Bäck-Wiklund
och Hans Lindfors (1990) använder livsformsbegreppet mera som ett
perspektiv än ett sorteringsinstrument. I deras arbete är de existentiella
villkoren en viktig utgångspunkt. Forskning om familjens inre liv ankny-
ter också till en socialantropologisk och etnologisk tradition (Werner
1981, Gullestad 1984, Friberg 1990, Rosengren 1991). Där finner man i
detalj hur familjens liv knyts till många små rutiner, hur små och stora
materiella ting värderas och får betydelse samt hur könens olika verksam-
hetssfärer struktureras.
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Ett av de centrala begreppen i livsformsanalysen är termen vardagsliv.
Begreppet vardagsliv kan ha många betydelser. Vardagen kan vara svår
att fånga in på grund av dess ”vardaglighet”. Vardagens ofrånkomlighet
av upprepningar, rutiner, beskrivs som en ordning som gör att ”...hver
dag bliver hverdag” (Bech-Jørgensen 1994). Det var en ung arbetslös
kvinna som gav Birthe Bech-Jørgensen idén till denna rubrik. Den ar-
betslösa kvinnan menade att i vardagen liknar den ena dagen den andra
och när en dag har gått, kommer man inte ihåg vad som hände. Då har
den ordning upplösts, som delar upp vår tillvaro i, förutom den inrutade
tiden, också de dagliga aktiviteter och de mellanmänskliga relationer som
ger vår tillvaro mening. Det är en ordning av självklarheter. Dessa självklar-
heter upprepas och förändras i de aktiviteter vi utför, men som vi inte
tänker så mycket på. Denna ordning är symbolisk och utan denna ord-
ning av symboliska självklarheter skulle ”det mangfoldige, flertydige og
foranderlige hverdagsliv opløses i et uoverskueligt og uforudsigeligt kaos”
(s. 13).

Vardagens organisering beskriver såväl barnets relationer till övriga
familjemedlemmar som de mer specifika arbetsuppgifter, som hör
barnfamiljens vardag till. Vardagen tidsorganiseras genom en kontinuer-
lig ström av rutiner. Om man dessutom lägger till de mera känslomässiga
aspekterna kan vardagens organisering studeras utifrån de mera
ritualiserade tanke- och handlingsmönster, som byggs upp i den institu-
tion som familjen utgör för att skapa och upprätthålla relationer, ut-
trycka värderingar och skapa mening, skapa och markera förändring, ge
möjlighet till bearbetning av förändring och skapa glädje och fest. Allt
detta ger barnen en ram för sin tillvaro både för trygghet, fasthet som
möjlighet till utveckling och frigörelse.

Av resonemanget ovan framgår att rutiner och ritualer inte behandlas
på ett enhetligt sätt. I Whiteside’s terminologi blandas ritualer och ruti-
ner. Hennes idéer är kopplade till hur omgifta familjer, genom olika sym-
boliska handlingar söker markera sin identitet och enhet. Ett vanligare
sätt är emellertid att skilja på ritual och rutin. Rutin är ett av grund-
begreppen i vardagslivsforskningen och betecknar en känd ordning och
dess symboliska innebörd. Det ingår i den fenomenologiska tolknings-
traditionen och ger ”tillvaron sin mening”. Rutiner är ofta så välkända,
att det först är när de bryts, som vi blir varse dess mening och reflekterar
över dem. Ritual däremot innebär att en händelse medvetet iscensättes
för att, med synliga symboler eller ord, markera för omgivningen en spe-
ciell innebörd.
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Från funktion till projekt och praktik

Familjelivets vardag kännetecknas av varaktighet och stabilitet, samti-
digt som familjens roll som social institution kontinuerligt har föränd-
rats (Bäck-Wiklund & Bergsten 1997). Moderniseringen har, åtminstone
i Norden, inneburit en stor förändring för samtliga familjemedlemmar,
men kanske främst för barnen. De materiella, sociala och kulturella för-
hållanden som barn lever i har förändrats. Medan verkligheten har för-
ändrats, har däremot vår föreställning om vad familj och barndom är
formulerats för länge sedan (Dencik 1996).

1950-talet har kallats kärnfamiljens gyllene år, då forskare såg kärn-
familjen som den normala och ideala familjebildningen. Dessa tankar
utvecklades främst av amerikanska sociologer som Talcott Parsons och
William J Goode (Cheal 1991). Parsons (1952) strukturella funktiona-
lism blev för lång tid den dominerande teoribildningen inom familje-
sociologin. Grundtanken var att familjen skall kunna uppfylla indivi-
dens behov av personlig växt och utveckling och ge fysisk och känslo-
mässig integritet. Samtidigt utgjorde familjerna en garant för samhällets
bevarande (Cheal 1991). Den funktionella teorin förklarade familjens
existens med hänvisning till dess funktioner. I denna betraktades en ar-
betsdelning mellan mannen och kvinnan i äktenskapet som självklar. Kritik
har sedan 1960- och 1970-talen riktats mot den funktionella analysen
från olika håll. Främst har dess normativa inslag kritiserats (Liljeström
1992).

På 1970-talet utvecklar Peter Berger och Hansfried Kellner (1970) tan-
karna om familjen som en social konstruktion. Familjen blir för den en-
skilde individen den ram, mot vilken mening och sammanhang skapas.
Brigitte Berger och Peter Berger (1983) ser familjen som en institution i
samhället, som ständigt förändras. I sin analys av familjen i The War
over the Family ser de förändringar i familjeinstitutionen som nödvän-
diga för modernitetens framväxt i västvärlden, samtidigt som familje-
institutionen erbjuder individerna i familjen en tillflyktsort. De beskriver
framväxten av en offentlig sfär och avskiljandet av en privat sfär. Genom
framväxten av en privat sfär blir individen fri att experimentera med nya
roller. Detta påverkar förhållandet mellan såväl makarna som mellan
föräldrar och barn (Berger & Berger 1983). I idealtillståndet kan indivi-
den dra sig tillbaka från aktiviteten i det stora samhället, d.v.s. den of-
fentliga sfären, till den privata sfären. Balansen mellan dessa sfärer me-
nar Berger och Berger är i kris på grund av moderniseringsprocessens
inbyggda motsättningar. Detta påverkar familjeinstitutionen och leder
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till dess sammanbrott eller ”dekadens”. Samma forskare hävdar, att in-
dividen har framhävts på bekostnad av gemenskapen. Det har utvecklats
en ”ingenjörsmentalitet” när det gäller både äktenskap och barndom.
”Marknaden” har trängt in i den privata sfären i uttryck som ”det lönar
sig inte att vi fortsätter så här” eller ”det går inte att få ut något mera av
det här.”

Svårigheten för den moderna familjen har beskrivits i bortfallet av
funktioner. Kvar finns funktioner för känslor och intimitet – ”Oasen i en
hjärtlös värld” (Lasch 1977). Medan David Popenoe (1988) i Disturbing
the Nest varnar för konsekvenserna av ”familjeupplösningen” i de skan-
dinaviska länderna, menar Lars Dencik (1996) att det inte finns några
tecken på att familjen som institution är på tillbakagång. Istället anser
han, att familjen som institution i det postmoderna samhället befinner
sig i en helt ny social verklighet, vilket medför helt eller delvis nya
funktionskrav. Om dessa funktionskrav inte uppfylls, kan det leda till
familjens upplösning. ”När samspelet på alla andra sociala arenor allt-
mer instrumentaliseras, specificeras i stället familjen till att bli den (enda)
instans, där de enskilda individerna, t.ex. barnen som går på daghem,
kan uppfattas som unika individer, där individen får ge utlopp för och
uppleva emotionalitet och intimitet” (s. 65). Författaren menar att istäl-
let för att familjen töms på funktioner, överlastas familjen av emotio-
nella och sociala krav, samtidigt som familjens möjligheter att tillgodose
dessa krav alltmer försvåras.

Lars Dencik (1987) menar, att det postmoderna nordiska barnet är
som aldrig tidigare ett önskat barn, men föräldraskapet är satt ur funk-
tion vad gäller att vara förebilder. Mödrarna arbetar utanför hemmet
och barnen är på institution. Dencik ser familjens funktion som en fris-
tad - ett intimitetsreservat för barnen. Socialiseringsmönstret ändras i en
allt snabbare takt, både till innehåll och form, en ”social rapidisering”,
menar författaren (s. 19). Det är inte alls samma normer och regler som
gäller nu, som när dagens föräldrar var barn. Det går inte att uppfostra
sina barn efter de normer och regler, som gällde för ett samhälle som inte
längre finns kvar. Nu finns TV, video och data; tekniker som bidrar till
barnets socialisering. Den traditionella socialiseringsteorin, nämligen att
ha positiva förebilder, räcker inte längre för att lotsa barnen in i vuxenli-
vet. Barns livsvillkor måste sättas in i hela livssammanhanget – enligt
Dencik bör man ha en holistisk syn. Denciks tankar om barnet som
”önskebarn”, d.v.s. som ett resultat av föräldrarnas val, innebär också
att föräldrarna måste ta ansvar för sitt val. Det innebär skyldigheter för
föräldrarna och rättigheter för barnen att få utvecklas på bästa sätt.
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Exempel på hur dagens familjer möter dessa nya funktionskrav har
illustrerats av de forskare som beskriver familjen som ett projekt. Mar-
gareta Bäck-Wiklund och Birgitta Bergsten (1997) konstaterar i sin stu-
die av småbarnsföräldrar, att både mammor och pappor ser familjen som
ett projekt. Med projekt menar de något att arbeta för och driva framåt.
Familjen är det gemensamma projektet som både män och kvinnor anser
viktigt att kämpa för. Det är målet för tillvaron. I detta projekt framstår
barnet som det centrala. I sina berättelser talar män och kvinnor i lika
ordalag om det gemensamma familjeprojektet. ”I ord är familjeprojektet
gemensamt och könsneutralt, i handling är det individuellt och köns-
specifikt” (s. 190).

Begreppet projekt kan ge intryck av tillfällighet. När projektet är
genomfört kan det överges. Barnet som projekt är dock annorlunda än
till exempel paret som projekt. Medan parrelationen kan avslutas och
därmed överges, kan inte barnet överges. För sin överlevnad och för att
få sina behov uppfyllda, är barnet beroende av föräldrarna. ”Barnet är
således antimodernt och dess födelse förändrar innebörden i individuali-
teten och görbarheten. Allt är inte möjligt. Fäder och mödrar är inte
autonoma individer som är fria att göra sina egna val. Deras val är styrda
av barnets behov och dess överlevnad. Barnet gör sig själv till sina för-
äldrars individuella ansvar, livsprojekt och livsplan och dess behov är en
viktig grund till de rutiner och arbetsuppgifter som vardagslivet innehål-
ler. Men barnet blir samtidigt ett fenomenalt görbarhetsprojekt och före-
mål för föräldrarnas drömmar om ett ’superbarn’, som kan skapas med
hjälp av experters råd i enlighet med vetenskap och beprövad praxis”
(Bäck-Wiklund & Bergsten 1997, s. 193). I samma studie ges också en
analys av hur föräldrarna gör för att förverkliga sitt individuella och
gemensamma projekt. I detalj beskrivs vardagens rutiner, enkla repetitiva
handlingar, som sammantaget formar vardagen till en känd och förut-
sägbar tillvaro. Resonemanget har stora likheter med David Morgans
idé om ”family practices” – d.v.s. de handlingar, rutiner, ritualer och
göranden som konstitueras i den nya familjen (1996).

Samma analytiska ingång har Carol Smart och Bren Neale i studien
Family Fragments (1999), där de studerar föräldraskap efter skilsmässa.
Idén om familjens olika praktiker som olika rutiner ersätter idén om
familjen som en institution. Familj blir i detta perspektiv inte längre en
sluten enhet, utan den konstitueras istället av olika handlingar och vem
de utförs tillsammans med. På så sätt blir familj ett öppet system vars
gränser är förhandlingsbara. Man kan börja tala om ”doing family life”
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(jfr doing gender; West 1987). Föräldrar och barn förhandlar från en
situation till en annan, vilka som skall ingå och vilka som skall uteslutas.
Detta förutsätter nya kompetenser hos de enskilda familjemedlemmarna
som genom förhandlingar, på ett flexibelt sätt, både skapar rutiner och
möter förändringar.
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K A P I T E L  4

Familjen –
en arena för förhandling



44

Förhandlingsfamilj

Den moderna familjen kan beskrivas som en förhandlingsfamilj. Varje
familj måste förhandla fram gemensamma regler för problemlösning, för
att vardagen skall fungera. Familjens medlemmar deltar i ett samspel,
där alla påverkar varandra. Inom ramen för familjens organisering bryts
individuella perspektiv mot varandra. Kvinnor och män, flickor och poj-
kar försöker förverkliga sina individuella projekt. Tillsammans förhand-
lar föräldrar och barn fram lösningar, som ger enkla vardagsrutiner för
försörjning, omsorg och samliv (Björnberg & Bäck-Wiklund 1987, 1990;
Bäck-Wiklund & Lindfors 1990).

Begreppet förhandling har en lång tradition inom studier av socialt
liv; bland annat inom symbolisk interaktionism och bytesteori. I familje-
studier började begreppet i större skala användas under mitten av 1980-
talet. Förhandling har efter hand blivit allmänt godtaget som teoretiskt
begrepp och är till exempel ett av de styrande begreppen i flera av bidra-
gen i Kvinnomaktutredningen. Detta gäller bland annat i Hemmet, bar-
nen och makten: förhandlingar om arbete och pengar i familjen, SOU
1997:138 (Ahrne & Roman 1997), där en ojämlik fördelning mellan
könen presenteras som resultaten av rader av förhandlingar. I Lojalitet,
tid och pengar: Hur kvinnor och män argumenterar om jämställdhet i
familjer, SOU 1997:138 (Björnberg & Kollind 1997) presenteras fram-
växten av nya principer för ömsesidighet och gemenskap i familjen, som
en följd av att traditionens pliktnormer försvunnit och nya förhandlats
fram. I antologin The New Family? (Silva & Smart 1999) förekommer
förhandlingsbegreppet i flera av bidragen och med olika innebörder.

När Björnberg och Bäck-Wiklund (1987, 1990) i sina studier använ-
der sig av begreppet förhandling för att analysera familjeliv, definierar de
förhandlingen som en process, där olika intressen jämkas samman. Björn-
berg/Bäck-Wiklund/Lindfors modell bygger på att motsättningarna i sam-
hället påverkar familjen. Förhandlingsprocessen i familjen börjar inte i
något neutralt noll-läge, där all regelbildning och alla problemlösningar
är lika tänkbara. Carole Pateman (1984) pekar på sambandet mellan
samhällsstruktur och parförhållande och anser att rollerna som hustru
och man, med sina uppgifter, status, rättigheter och skyldigheter, inte
bygger på jämlikhet och frivillighet utan på föreskrivna former. Dessa är
snarare könsbestämda än ett resultat av förhandling. På liknande sätt
resonerar Peter Berger och Hansfried Kellner (1970), med betoning på
hur den strukturellt definierade formen internaliseras hos de enskilda
människorna. Paret har möjlighet att förhandla fram förändringar av
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regler och normer men... ”Their society has provided them with taken-
for-granted image of marriage and has socialized them into an anticipation
of stepping into the taken-for-granted roles of marriage” (s. 58). Dessa
föreskrivna och tagna-för-givet-former är historiskt betingade (Björnberg
m.fl. 1980, Björnberg & Bäck-Wiklund 1987, 1990; Haavind 1987,
Hochschild 1989, Bäck-Wiklund & Lindfors 1990). Arlie Hochschild
(1989) använder inte ordet förhandling men beskriver förhand-
lingssituationer i familjen utifrån en könsideologi.

Bäck-Wiklund och Bergsten (1997) menar, att ”sättet att organisera
vardagslivet är ur ett livsformsperspektiv resultatet av en förhandling,
som tar sin utgångspunkt i den kulturella, materiella och relationella
verklighet, i vilken en människa befinner sig” (s. 73). Detta kallar förfat-
tarna yttre förhandling. Till detta lägger de ett fenomenologiskt anta-
gande, att människors strävan att skapa mening och sammanhang utgör
en slags inre förhandling, som syftar till att skapa ordning i kaos, organi-
sation av vardagslivet och en känsla av sammanhang. ”Den mening eller
det sammanhang som individen skapar, är således en viktig inre driv-
kraft i de yttre förhandlingar som förs om vardagslivets organisering.
Den mening en människa skapar och det sätt, på vilket hon organiserar
sin tillvaro, kan alltså ses som ett resultat av de möjligheter som yttre
omständigheter erbjuder, de förhandlingar som pågår i relationen till andra
och den individuella inre förhandlingsprocessen. I samspelet, i reflexio-
nen, mellan den individuella och den gemensamma förhandlingen ska-
pas familjekulturen” (s. 73).

De båda redaktörerna till antologin The New Family? (Silva & Smart
1999) benämner ”den nya familjen” med hjälp av Ulrich Beck som ”the
negotiated family”. Av de olika texterna framgår, att detta kan tolkas på
olika sätt. I ett av bidragen förs diskussioner, som har likheter med Ulla
Björnbergs och Anna-Karin Kollinds (1997) tidigare redovisade arbete i
Kvinnomaktutredningen om framväxten av nya principer. En annan ar-
tikel tar upp förhandlingar som ett sätt att avgöra vilka som tillhör fa-
miljen. Familjen som arena för förhandlingar har tagits upp av flera skan-
dinaviska forskare. Enighet råder, om att se det moderna familjesystemet
och föräldraskapet som ett komplicerat förhandlingssystem med många
aktörer (Hyvönen 1993, Holter & Aarseth 1994, Solberg 1994, Dencik
1996, Lennéer-Axelsson & Thylefors 1996, Björnberg & Kollind 1997,
Bäck-Wiklund & Bergsten 1997).

I frågor som rör barnen förhandlar föräldrar med varandra och med
nya partners. Barnen vistas utanför familjen delar av dagen. Barnomsorgs-
och skolpersonal kommer därmed också, att till viss del delta i förhand-
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lingarna. Skandinaviska småbarnsfamiljer lever mycket barncentrerat.
Hävdandet av föräldraauktoritet, som fanns i den traditionella patriarkala
familjen, har ersatts av förhandlingsrelationer mellan barn och föräldrar
(Dencik 1996). I denna nya situation har föräldern fått en förändrad
ansvarsposition. En del beslut måste barnet fatta på egen hand och
förälderns roll blir då att fungera som samrådspartner till barnet (Hyvönen
1993).

Vad är en förhandling?

Det finns olika definitioner på begreppet förhandling. Dessa kan dels
anknyta till förhandlingarnas innehåll som t.ex. ett sätt att koordinera
behov och intressen i syfte att övertyga, eller kommunikation som skall
leda till beslutsfattande. Definitionerna kan också anknyta till förhand-
lingar kring konflikter. Man kan säga, att ”…varje strävan att få ett öns-
kemål uppfyllt i situationer, där man är beroende av andra personer för
att få detta tillgodosett, kan ge oss anledning att starta en förhandling”
(Lennéer Axelson & Thylefors 1996, s. 215). En förhandlingskommuni-
kation är, när den är som bäst, samarbetsinriktad och sker i dialog eller
diskussion, där man ser varandra som partners istället för opponenter.
Målet är att komma fram till en acceptabel gemensam lösning, där ingen
lider för stora förluster (Pruitt & Carnevale 1993). Motsatsen till detta
är en förhandlingssituation som präglas av konfrontation, misstro och
brist på öppenhet. De olika förhandlingsstilarna har kallats den samver-
kande respektive den tävlande (Lennéer Axelson & Thylefors 1996).

Inom familjelivet, med förändrade roller mellan könen och genera-
tionerna och nya samlevnadsformer, har kanske förhandlingsbehovet ökat
i större utsträckning än inom andra områden. Utrymmet för förhand-
lingar ökar i takt med att regler och normer i samhället blir mindre sty-
rande. Samtidigt skall den moderna familjen klara många ”samordnings-
uppgifter” (Björnberg & Bäck-Wiklund 1987, Bäck-Wiklund & Lind-
fors 1990). Ulla Björnberg och Anna-Karin Kollind (1997) menar, att i
och med att kön inte längre i samma utsträckning bestämmer uppgif-
terna mellan makarna i familjen, är utrymmet för förhandlingar större.
Författarna anser också, att den ökade individualiseringen i samhället
har för familjen inneburit, att pliktnormerna alltmer försvunnit, vilket
ställer allt större krav på att nå öppna överenskommelser som senare
eventuellt behöver omförhandlas. Bäck-Wiklund och Bergsten (1997)
konstaterar att ”...det moderna föräldraskapet innebär utforskning av
nya alternativ och ständig förhandling för att forma fungerande familje-
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regler” (s. 192). Samtidigt som förutsättningarna för att nå uppgörelser i
samverkan kan framstå som ”ett akrobatiskt konststycke” om man när-
mare betraktar hur modernt familjeliv är utformat. Familjelivet kan ses
som en tummelplats för olika intressemotsättningar. Kvinnorörelsen har
från ett tidigt skede kunnat konstatera att ”det privata är politiskt.” I
familjens vardagsliv bryts såväl samhälleliga som individuella intressen.
Där bryts individuella intressen med familjeintressen (Bäck-Wiklund &
Bergsten 1997). Inom familjen måste man jämka ihop tider, arbetsför-
delning, kontakter utanför familjen, ekonomiska prioriteringar och an-
dra intressen. ”För att få ihop detta splittrade kraftfält till en fungerande
enhet, och någorlunda hålla latenta friktioner i schack, krävs ständiga
förhandlingar mellan familjemedlemmarna” (Lennéer Axelson &
Thylefors 1996, s. 215).

Samspel mellan föräldrar och barn

Själva förhandlingsprocessen i familjen äger till största delen rum i ett
samspel mellan föräldrar och barn, som parter eller aktörer. Förhand-
lingar är nu inte så lätta att faktiskt studera. Oftast är det själva resulta-
ten som man kan studera och ”organiseringen av förvärvsarbete, hus-
hållsarbete och pengar kan betraktas som ett resultat av förhandlingar
mellan makarna eller samborna” (Ahrne & Roman 1997, s. 5).
Interaktionen sker i både verbal och icke verbal form, så kallade tysta
förhandlingar. Det kan ske öppet och direkt i mötet ansikte mot ansikte,
i ”runt-bordet-diskussioner”, men också på många olika sätt förutom
med språket. Till exempel skapar familjemedlemmarna regler för om att
diska eller att inte diska, men hur det har gått till kan vara svårt att
förstå. Utifrån speciella händelser eller att behov uppstår att lösa en fråga,
försöker två eller fler parter att nå en gemensam överenskommelse om
var ansvarsnivån ligger. I de mera slutna förhandlingarna sker inga så-
dana öppna diskussioner men det förekommer ändå en form av kommu-
nikation med varandra om vilket ansvarstagande som man kan enas om.
Denna kommunikation kan pågå över en tidsperiod och överenskom-
melsen kan utvecklas stegvis och kanske nästan utan att man märker
det. Två viktiga begrepp i denna process är tid och ansvar. Förhand-
lingar om vem som ska ta ansvar för vad kan äga rum över en lång
tidsperiod, kanske hela livet menar Janet Finch och Jennifer Mason (1993),
som har studerat förhandlingar i släktnätverk – särskilt utanför kärn-
familjen.
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Anne Solberg (1994) anger en något vidare betydelse av förhandlings-
begreppet. Solberg studerar hur familjer förhandlar sig fram till vad barn-
dom betyder. Hon konstaterar att förhandlingarna sker på två olika ni-
våer. På en nivå förhandlar familjens medlemmar, både verbalt och icke
verbalt, om specifika praktiska frågor, till exempel om hur länge barnet
kan klara av att vara ensam under dagen eller hur mycket barnet ska
delta i hushållsgöromål. Den diskussionen kan äga rum öppet och resul-
tat kan uppnås genom samtal mellan föräldrar och barn. På en annan
nivå förhandlar familjemedlemmarna meningen med barndom mera ab-
strakt genom att hänvisa till begrepp som ålder och åldersrelaterade ak-
tiviteter, såväl som relationerna mellan generationerna. Denna förhand-
ling sker sällan öppet. Istället kan det finnas underförstådda antaganden
av både barn och vuxna om vad t.ex. en 10-åring kan förväntas bidra
med.

Förhandlingar i familjen äger rum i en samhällelig kontext. Föräldern
förväntas besitta kunskap om hur barnen ska behandlas och vad de kan
kräva av sina barn och ungdomar. Barnen å sin sida har en uppfattning
om vilken behandling de är berättigade till och kan kräva och vilket
ansvar och vilka plikter som skall ges dem. Barndom kan betraktas som
en social konstruktion och konceptet ifrågasätts kontinuerligt. Så medan
kontraktet inom familjen kontinuerligt förhandlas, förändras hela tiden
det samhälleliga konceptet, så snart det är relevant i den sociala
interaktionen (Solberg 1994).

Förhandlingar i familjen mellan föräldrar och barn karakteriseras av
en maktdimension, där de förhandlande parterna inte har samma rang.
Föräldrar har auktoritet och makt att straffa och belöna sina barn, medan
barnen inte förfogar över motsvarande möjligheter. Fastän barnens posi-
tion på många sätt är svag, så anpassar sig inte barnen passivt till vad de
vuxna säger och gör. Solberg (1994) visar hur barn förfogar över och
använder en frihet av agerande. Barn kan påverka förhandlingsprocessen
i den riktning som de uppfattar som bra för dem själva. Att vara förälder
inbegriper att använda makt till förmån för barnet och denna maktutöv-
ning är föremål för förhandling mellan vuxna och barn. Förhandlingar
är ett arbete – ett ”förhandlingsarbete” enligt Solberg.

Både David Cheal (1991) och Rita Liljeström (1992) beskriver, hur
feministisk teori har granskat familjens betydelse för var och en av dess
medlemmar. Jessie Bernard (1972) skiljer i sin beskrivning av äktenska-
pet på Hennes och Hans äktenskap. Enligt Bernard upplever kvinnor
och män äktenskapet på olika sätt och de rapporterar sina erfarenheter
olika. Heidi Hartmann (1981) tar upp kritiken mot den traditionella
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familjeforskningen, där familjen har betraktats som en enad intressegrupp.
Cheal (1991) anser att familjeforskningen under lång tid hämmats av
Myten om Familjen. ”Some feminist theorists argue that the reason why
we have continued to think about ’the family’ as an active social unit is
because of the ideological aura of sanctity that surrounds family life in
capitalist societies” (s. 13). Barrie Thorne och Marilyn Yalom (1982)
visar, hur begreppen ”familj” och ”förälder” hjälper till att dölja mot-
sättningar inom familjen. I sitt arbete argumenterar de för att betrakta
kön som en grundläggande analytisk kategori. Istället för att studera
hela familjen, kan familjeenheten sönderdelas eller dekonstrueras (Barr-
ett & McIntosh 1982), för att underliggande strukturer ska kunna stu-
deras. Thorne (1982) använder uttrycket decompose the concept of family.

Barn som förhandlingspart

Gunilla Dahlberg (1993) betecknar modern barnuppfostran och modernt
familjeliv som ”en komplex och sofistikerad förhandlingsprocess.” För-
äldrarna försöker, att som föräldrar leva sig in i barnets position och vad
det innebär att vara barn. Att visa respekt för barnet, att barn har rätt att
vara barn samt barns rätt till föräldrars tid och engagemang är exempel
på detta. Dahlberg hämtar sitt empiriska material från Basun-projektet:
Barndom, samhälle och utveckling i Norden. I detta projekt har data
samlats in från dubbelarbetande föräldrar och deras fem år gamla barn.
Ur materialet kan två föräldrakategorier utkristalliseras. En föräldragrupp
kan betecknas som ”den nya arbetarklassen” – med tämligen låg utbild-
ningsnivå och sysselsatta i service- och distributionssektorn. Den andra
föräldragruppen kan betecknas som ”det nya mellanskiktet” – med för-
hållandevis hög utbildningsnivå och som framförallt arbetar med sym-
boler, relationer och kommunikation.

En av de livsformer som framträder i Basun-studien är den, som har
kallats den ”projektorienterade” (Halldén 1987). Denna livsform är mer
framträdande i det nya mellanskiktet än i den nya arbetarklassen. För-
äldrarna i den projektorienterade livsformen försöker, mer eller mindre
medvetet, strukturera sina barns liv genom att fungera som igångsättare
och tillrättaläggare av barnens aktiviteter. De använder också vardagsli-
vet som en möjlighet till utveckling av barnets kompetens. Föräldrarna
förhandlar med sitt barn om de problem som dyker upp i vardagen som
vilka kläder barnet ska ha på sig, vilka leksaker som ska med till dagis,
när det är dags att sova etc.
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De projektorienterade föräldrarna ser barnet som en reflekterande
person och respekterar barnet som förhandlingspartner. Genom att guida
och lirka försöker föräldrarna ge barnet en förståelse för hur olika för-
hållanden påverkar, för att barnet så småningom själv ska kunna vär-
dera olika argument och normer. Det är ett sätt, att lära barnet att se
konsekvenserna av egna beslut. Förhandlingsprocessen eller guidnings-
processen kan vara mer eller mindre medveten från förälderns sida. Den
är inte heller alltid synlig. Barnen blir vana vid att ha rätt att förhandla
och få föräldrarna att lyssna. Barnen utvecklar strategier, som har stora
likheter med föräldrarnas. Föräldrarna har också en förväntan att bar-
nen ska bygga upp en kompetens, där barnet tränas i att göra val och ta
beslut. Enligt Gunilla Halldén (1992) kan barn ses som ”projekt” eller
som i ”vardande”. Mammorna ser oftare barnet som projekt. Med detta
menar de att barnet utvecklas genom föräldrarnas ansträngningar och
att ansvaret för barnets utveckling ligger hos föräldrarna. Papporna ser
oftare barnet i vardande. De anser att barnets utveckling styrs av barnets
inneboende krafter. För papporna innebär fostran oftare att övervaka
och handleda än att aktivt gripa in och försöka styra.

Dahlberg (1993) ställer frågan om det är så, att de projektorienterade
föräldrarna i det moderna samhällets anda uppfostrar sina barn till att
bli flexibelt anpassade, att kunna tala för sin sak och att kunna argumen-
tera och ta beslut. ”Är det så, att den inre självkontrollen och reflexivite-
ten, där barnets unika kännetecken får komma till uttryck, blir det ’kitt’
som håller samman den moderna familjen istället för en mer tvingande
religion och föräldraauktoritet vilket förr var fallet? Om detta är fallet,
kan den moderna familjen och barnuppfostran i familjen betraktas som
en institutionell ram för symbolisk interaktion – en ram som håller sam-
man familjen och möjliggör meningsfull verklighetskonstruktion genom
kommunikation, val och handling” (s. 94). I denna till synes ”fria” si-
tuation för barnet, får man inte glömma bort, att det är föräldern som
arrangerar situationen även om föräldern utgår från barnets behov och
önskningar. I och med att barnet ges en röst, ges barnet utrymme för att
utvecklas till en unik individ med en viss grad autonomi. Barnet utveck-
lar inte ett självbestämmande utan snarare ett medbestämmande, anser
Dahlberg.

I en studie av finska ensamförälderfamiljer med mammor och barn
konstaterar Leena Alanen (1992b), att barn tar en aktiv och konstruktiv
roll i sitt vardagsliv. Barnen använder de familjebaserade resurser de har
till sitt förfogande på olika sätt. Att betrakta ensamförälderfamiljen från
mammornas respektive barnens perspektiv, var som att beskriva ”samma”
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familj från två olika ståndpunkter, menar Alanen. Två olika dimensioner
kunde konstateras i materialet. Den första handlar om i vilken utsträck-
ning barnets liv är integrerat med mammans vardagsliv. Frågor som tas
upp är antalet fritidsaktiviteter som delas av mamma och barn, antalet
gemensamma vänner, i vilken utsträckning mamman är informerad om
vad som händer i barnets vardagsliv och med vilken person barnet före-
drar att diskutera personliga frågor. Svaren visar att majoriteten av bar-
nen lever ett integrerat liv tillsammans med mamman. Inga skillnader
kan ses i ålder men däremot när det gäller kön. De autonoma barnen är
oftare pojkar än flickor, men bland de barn som lever ett integrerat liv
med mamman, är hälften flickor och hälften pojkar.

Den andra dimensionen i den finska undersökningen rör vem, som är
den huvudsakliga organisatören av barnets vardagliga liv utanför den
formellt organiserande skolan. Modernt familjeliv är i stor utsträckning
familiserat. Normalt betraktas mamman som den som ska organisera
familjelivet. Vilken möjlighet har då barnet till egen aktivitet, när föräld-
rarna vanligen har hand om materiella, sociala och andra resurser? Alanen
(1992b) visar på möjligheten för barn i ensamförälderfamiljer att bidraga
till att skapa nya allianser eller relationer mellan föräldrar och barn.

Sammanfattningsvis kan Alanen konstatera, att barn skapar olika livs-
stilar. Tre olika barndomar kan urskiljas; den ”traditionella, bekymmer-
lösa” barndomen – som i synnerhet mammorna (men ibland också pappo-
rna) försöker upprätthålla för sina barn trots skilsmässan, den ”kompe-
tenta” barndomen – med ett betonat deltagande i barn och ungdoms-
kulturen och den ”innovativa” barndomen – som tycks utöka de kon-
ventionella gränserna för en barndom i familjen (Alanen 1992b).

Anne Solbergs (1994) intervjuer med norska 12-åringar visar, att bar-
nen sätter stort värde på den ensamma tiden i bostaden och att för tidigt
hemvändande föräldrar kan uppfattas som störande inslag. Slutsatsen av
denna studie är, att i och med att barnen är ensamma hemma så stor del
av dagen, kan de fatta egna beslut utan att behöva förhandla med föräld-
rarna. Barnen utvecklar sin egen livsrytm eller livsstil utan inblandning
av förälder. Eftersom barnen betraktas som ”små”, både av sina föräld-
rar och sig själva, så tycks möjligheten för barn att skaffa sig en mer
autonom ställning i familjen vara, att inte bara göra mycket arbete i
hemmet – vilket de redan gör – utan att få göra arbetet på egen hand i
hemmet utan förälders övervakning. Solberg konstruerar en forsknings-
situation, där hon placerar vuxna och barn i en jämställd position. Ge-
nom att sedan dela upp familjen i kvinnor, män, flickor och pojkar
avtäcker hon den generationsmässiga uppdelningen och ett nytt mönster
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i familjen framträder. I det nya mönstret finns en ”main houseworker”
(oftast kvinnor) och hennes assistenter (flickor, pojkar och män). Där
tycks inte de vuxna assistenterna, d.v.s. männen ta ledningen, utan de
framträdande är ”flickassistenterna”.

Ovanstående situation med tudelning mellan föräldrar och barns liv
med större frihet för barnet innebär också större frihet för föräldrarna.
Detta menar Solberg (1994) ligger helt i linje med både barnets och för-
äldrarnas intresse, eftersom självständiga mödrar behöver självständiga
barn. Dessutom tar kontroll och övervakning över barnen tid och tid är
en bristvara för dagens föräldrar. Barnen blir producenter eller aktörer
först och främst som hemarbetare men också som användare och ska-
pare av hemmet.

Tidigare forskning om styvfamiljens vardag,
traditioner och samspel

För litteratur fram till 1980-talets slut hänvisas till Styvfamiljen – vad vet
vi om den? (Sjöberg 1991). Där belyses huvudsakligen forskning i USA
och Storbritannien och behandlar huvudsakligen styvfamiljens vardag,
familjetraditioner och känslomässiga liv. Inför denna studie har genom-
gången av tidigare forskning, med några undantag, koncentrerats på nord-
isk litteratur, som till skillnad från den brittiska och amerikanska först
aktualiserats under 1990-talet. Trots att vi under de senaste åren fått en
del litteratur som beskriver styvfamiljers situation är det dock fortfa-
rande en betydligt större del av familjeforskningen som handlar om skils-
mässor, medan ”omgiftesforskning” fortfarande är tämligen begränsad.

Efter genomgång av nordisk litteratur som behandlar familjen efter
omgiftet är det främst fyra arbeten som bör nämnas. Först och främst är
det den danska psykologen Rikke Schwartz (1984,1987) som visar, hur
föräldra-barn-relationen i den ensamförälderfamilj som föregick omgiftet,
har inflytande på den konkreta rollutformningen i styvfamiljen. Vidare
beskriver de svenska sociologerna Rita Liljeström och Anna-Karin Kol-
lind (1990) den ombildade familjen fylld av motsättningar. Det är främst
motsättningen mellan föräldraskap och kärleksliv, men också motsätt-
ningen mellan människan som samhällsvarelse och könsvarelse, vilket
accentueras i den ombildade familjen. Irene Levin (1994) ger från sin
norska studie en inblick i ”stefamilien”. Levin ser på omgiftet som det
projekt som inte får misslyckas, medan det för den som gifter sig första
gången mera handlar om att lyckas. Levin gör vidare jämförelser med
kärnfamiljen, som hon anser ha modellmonopol på hur en riktig familj
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ska vara. Mai Heide Ottosen (1997) studerar i en landsomfattande dansk
undersökning bland föräldrar och barn i sammenbragte familier
föräldraskapet som social konstruktion och hur föräldrauppgifterna för-
delas mellan de olika aktörerna.

Skilsmässoforskningen kan användas inte bara för att öka förståelsen
för vad som händer i samband med och efter skilsmässan, utan också
vad som händer efter omgiftet. Wadsby & Svedin (1992) betecknar kvin-
norna som ”vinnare” och männen som ”förlorare” efter skilsmässan.
Det är i huvudsak kvinnorna som tar initiativ till separationer. Forsk-
ningen kring ensamstående föräldrar visar att ensamma mödrar har olika
sätt att utforma familjelivet efter en separation (och innan eventuell ny
parbildning) (Bak 1997).

Ett par litteraturgenomgångar kan nämnas här. Irene Levin gör i sin
avhandling från 1994 Stefamilien – variasjon og mangfold, under rubri-
ken Hva vet vi fra för? en exposé över forskning som behandlar styv-
familjers situation både i Norden och i den engelskspråkiga världen. När
det gäller den engelska litteraturen hänvisas till Gill Gorell Barnes mfl,
som 1998 i Growing Up in Stepfamilies under rubriken What Do We
Know about Stepchildren? gör en genomgång av forskning om styvfamiljer
med betoning på styvbarnens situation.

Litteraturgenomgångarna visar, att studier om skilsmässor fortfarande
är betydligt fler än studier om vad som händer efter omgiftet. Dessutom
speglas familjesituationer oftare utifrån ett vuxenperspektiv än från ett
barnperspektiv. Även om intresset fokuseras på barnets situation efter
förälders skilsmässa och omgifte är det i de flesta undersökningar vuxna
som är uttolkare av barnets situation. Det är ofta en mörk bild av famil-
jelivet som tonar fram i läsningen. De vuxna bryter upp från sina kärleks-
relationer och bygger nya. I dessa sammanhang framställs barnet ofta
som offer i första hand. Barnet skall tas om hand av de vuxna som vet
barnets bästa eller som åtminstone förväntas veta barnets bästa. Barnets
egna tankar och eget agerande lyfts fram i betydligt mindre utsträckning.
Undantag är Irene Levins (1994) studie, där barn i åldrarna 5–19 år har
intervjuats, Mai Heide Ottosens (1997) kvantitativa undersökning, med
ett stort antal 10–11-åringar som respondenter och Gorell Barnes m.fl.
(1998), som intervjuat vuxna styvbarn i en retrospektiv undersökning.

Samtliga dessa studier är inriktade på familjens inre liv och det är
familjernas roller och inbördes relationer som tas upp. Liksom i andra
tidigare arbeten har man i huvudsak koncentrerat sig på att beskriva
relationer. Ofta framstår relationerna mellan styvförälder och styvbarn
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som de mest problematiska och därmed också intressanta att behandla.
Självklart blir relationerna intressanta att studera i ”förhandlings-
familjen”, men i en vidare krets. Det framstår som en angelägen uppgift,
att spegla samspelsdynamiken i det länkade familjesystemet genom ana-
lys av förhandlingar mellan olika aktörer (vuxna och barn) kring speci-
ella händelser, såväl som i mera vardagliga situationer och föra samman
barnets upplevelser och sätt att hantera detta, med de vuxna aktörernas
motsvarande reaktioner.

Dessutom saknas ett ”på köksgolvet”-perspektiv, där familjens var-
dagliga arbete studeras. Berättelser om praktiska vardagsbestyr kan ge
information om gemenskap och hur familjemedlemmarna förhåller sig
till varandra. Det kan vara berättelser om måltider eller hur ekonomin
sköts. Vem som har hand om pengarna kan visa på centrala strategier i
familjens liv. Likaså kan berättelser om familjens ritualer ge värdefull
information. Exempel på sådana studier finns inom socialantropologin
eller etnologin och här kan nämnas Anette Rosengrens (1991) om kvin-
nors och mäns världar i ett litet svenskt samhälle och Marianne Gulle-
stads (1984) om unga arbetarklasskvinnor i en norsk stad. Dessa studier
har dock inte uppmärksammat de länkade familjesystemen.

Förhandlingar i länkade familjesystem –
utgångspunkter för analys av den nya barndomen

Det övergripande syftet med studien angavs redan i inledningen : att uti-
från ett barnperspektiv identifiera, beskriva och analysera de förhand-
lingar genom vilka barnets familj konstitueras. Här läggs stor vikt vid att
beskriva de länkade familjesystemens vardag.

I vardagsbegreppet inkluderas allt ifrån rutiner till de kulturella ut-
tryck som antar ritualens form. Både rutiner och ritualer är strategiska
begrepp för att analysera hur relationer och samspel formas i det län-
kade familjesystemet men i denna framställning betonas ritualerna. Barn-
perspektivet med dess dubbla karaktär är ytterligare en viktig utgångs-
punkt för studien. Det innebär att ett och samma fenomen belyses såväl
från de vuxnas som länkbarnets utgångspunkt. I kapitel 5, som inleder
presentationen och den empiriska analysen, blandas berättelser från barn
och vuxna om hur viktiga händelser formas till en rik flora av familjer-
itualer. Med ritualernas hjälp friläggs hur det länkade familjesystemet –
genom att såväl samhörighet som åtskillnad mellan personer skapar –
barnets familj. Både barn och vuxna betraktas som producenter och med-
skapare i konstruktionen av familj. Med en sådan ansats inkluderas så-
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väl generation och kön som viktiga variabler för analys av barnets fa-
milj.

Som framgått av tidigare diskussioner är kunskaperna om styvfamiljer
begränsade, och än mer begränsade är kunskaperna om länkade familje-
system. Men styvfamiljen liksom övriga moderna familjer kan karaktäri-
seras som en ”förhandlingsfamilj” där det inte är självklart vem som
bestämmer och vilka regler som gäller. Därför är förhandling ett strate-
giskt begrepp för att studera modernt familjeliv oberoende av hur famil-
jen ser ut. Att förhandla istället för att följa givna regler kräver emeller-
tid en speciell kompetens av deltagarna. I länkade familjesystem placeras
traditionella roller, normer och värden i nya kontexter med nya innebör-
der som följd. I stället för att kvinna, man och barn knyts samman i en
kärnfamilj där rollerna som partner och förälder sammanfaller, uppfat-
tas föräldraskapet i den ombildade familjen som oberoende av par-
relationen. Det sker en ”renodling” av rollerna och det länkade familje-
systemet gör det möjligt studera nya roller och samlevnadsformer. Hanne
Haavind (1985) betonar vikten av att studera roller och relationer i sam-
spel. Här kan det vara av vikt att diskutera vilka individer eller grupper
av individer som erkänns som parter vid förhandlingarna, d.v.s. vilka
som formellt eller reellt auktoriseras eller bemyndigas att delta. Här kom-
mer också frågor in om vilken dignitet varje part har i dessa förhand-
lingar. Har mannen tolkningsföreträde gentemot kvinnan eller den vuxne
gentemot barnet? Materialet analyseras utifrån förändrade roller och
interaktionsmönster; kapitel 10.

Den tidigare redovisade begrepps- och teorigenomgången kan sam-
manfattas på följande sätt: I den moderna förhandlingsfamiljen är ”bar-
net” det vuxna parets gemensamma projekt (Bäck-Wiklund & Bergsten
1997). Barn och familj utgör en enhet där de olika enskilda projekten
skall jämkas samman. Det moderna familjelivet får därför karaktären av
en ständig ”problemlösningsprocess” och en ständigt pågående förhand-
ling för att finna fungerande praktiska och känslomässiga lösningar för
dess enskilda medlemmar. Den moderna familjen kan ses som en ”mo-
bil” bestående av aktörer som utifrån olika positioner, kön, ålder och
makt skall förhandla fram kontrakt. Dessa kontrakt utsätts hela tiden
för omförhandlingar för att få familjemedlemmarna att fortsätta att satsa
på familjen som ”projekt”. I kapitel 11 friläggs några av de grundläg-
gande värden som ligger till grund för samspelet i det länkade familje-
systemet och i kapitel 12 beskrivs den nya barndomen.

För att studera denna process har analysen brutits ned i olika del-
frågor avseende: var i det länkade familjesystemet försiggår förhandlingar
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och vilka personer deltar? Detta är en process som startar då kärnfamilj-
ens par separerar och mamman och pappan bildar nya hushåll på skilda
håll. Sedan omstruktureras förhandlingssituationen ytterligare då den
ena eller båda föräldrarna gifter om sig. Det länkade familjesystemets
förhandlingar kan då inte längre hållas innanför det ena hushållets väg-
gar utan berör familjemedlemmarna inom länkbarnets hela familjesystem.
Denna familjekonstellation med barnet som länk mellan de två hushåll
där de biologiska föräldrarna bor kan i sin tur vara kopplat till andra
familjesystem som en kedja. Förhandlingsarenan blir därför hushålls-
överskridande. Efter omgiftet kommer en ny partner och dennes eventu-
ella familjemedlemmar in på förhandlingsarenan. Samma sak inträffar i
det andra föräldrahushållet vid omgifte.

I analysen utskiljs tre olika arenor där förhandlingar förs:
❥ Mamma och barn – i den ”lilla ensamförälderfamiljen” inom

”mamma-hushållet” avgörs många frågor som kräver snabba beslut och
som inte kan vänta på en kontakt med pappan. Det är huvudsakligen
frågor som berör den rutinartade vardagen. Det är också frågor som inte
berör övriga medlemmar av mamma-hushållet. Styvföräldern finns i bak-
grunden oftast utan att blanda sig i. Det är mamman som diskuterar med
barnet och beslutar. Först när det kommer till verkställighet kan styv-
föräldern få en uppgift. När mamman tillfälligt är borta kan styvpappan
träda in i hennes ställe och överta föräldraauktoriteten.

På liknande sätt utgör pappa och barn en liten ensamförälderfamilj
när länkbarnet är hos pappan. Pappan och länkbarnet löser då dessa
frågor utan att blanda in mamman eller någon annan från mamma-hus-
hållet. Inte heller dras övriga medlemmar av pappa-hushållet in.

❥❥ ”Mamma-hushållet” – d.v.s. mamman, styvpappan och de barn
som bor där – i större frågor som t.ex. ekonomi och andra frågor som
berör även styvpappan, halvsyskonen och eventuella styvsyskon och som
därför diskuteras i hela hushållet. På liknande sätt måste ”pappa-hushål-
let” lösa vissa frågor inom detta hushåll som berör länkbarnet när han
eller hon besöker eller bor hos pappan. Dessa frågor löses oftast inom
det hushåll där barnet för tillfället befinner sig och det förekommer en-
dast vid sällsynta fall att det andra hushållet kopplas in.

❥❥❥ ”Hela det länkade familjesystemet” – länkbarn, mamma och
pappa och eventuellt andra familjemedlemmar i respektive hushåll dis-
kuterar, beslutar och verkställer i frågor som rör länkbarnet och då främst
vårdnad, umgänge och underhåll. Det kan också handla om resor och
inköp av dyrbara ägodelar. Förhandlingarna förs nu över hushålls-
gränserna.
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Utifrån ovanstående indelning i var och hur förhandlingarna förs ska-
pas tre ”nya” familjetyper: den ”nya” mamma–barn-familjen, den ”nya”
kärnfamiljen och den ”nya” utvidgade förhandlingsfamiljen. De tre ka-
tegorierna är inte alls lätta att klart avgränsa från varandra. Några av
familjerna har varit svårare att kategorisera; andra lättare. Samtliga
familjesystem har genomgått en process där förhandlingarna har föränd-
rats över tid. Så småningom har varje familjesystem hittat fram till sitt
nuvarande sätt att fungera. Hur utfallet har blivit har ibland berott på en
medveten strävan. Ibland tycks det mera bara ha blivit på ett sätt. En del
omgiften har skett nyligen och familjesituationen har inte ”hunnit sätta
sig”. Andra omgiften har skett för många år sedan och där kan man se
hur vanor har etablerats. Men framförallt beror det till stor del på hur
många personer och hur många olika ”viljor” som finns med. Katego-
rierna bygger på den situation som rådde vid intervjutillfället och avser
förhandlingar kring länkbarnet. När det gäller familjesystemens andra
barn kan helt andra mönster urskiljas. I kapitlen 6, 7 och 8 presenteras i
form av ”familjeporträtt” exempel på hur livet i de ”nya” familjerna levs
till vardags och fest. Principerna för indelningen i dessa tre grupper redo-
visas efter varje porträtt.
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K A P I T E L  5

Rutiner och ritualer –
familjens kulturella uttryck
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Studentfesten

Jasmin (UF 11)3 är med sina 21 år det äldsta ”länkbarnet” i studien
och får inleda presentationen och analysen av det empiriska materialet.
Hon kan egentligen inte längre kallas barn utan är en ung kvinna, som
lämnat sin familj och bor i egen lägenhet. På avstånd, både fysiskt och
psykiskt, kan hon betrakta ”sin familj.” Hon berättar om hur hennes
studentexamen, för en kort stund förde samman hela hennes familj. Hon
är medveten om, att det var situationen som skapade enheten och höll
konflikterna i schack och hon har inga illusioner om dess varaktighet.
Studentfesten, där alla är samlade, blir en symbol för att Jasmin är en
egen person, som har en annan familj än den ursprungliga, med de biolo-
giska föräldrarna. Hon reflekterar på följande sätt:

...långt efter skilsmässan bråkade fortfarande mamma och pappa. Det
var ju ... det har alltid varit bråk. Dom har ju inte typ kunnat svara i
telefon utan dom har börjat gräla om den andra har ringt.

Så det var en väldigt stor – det var en rolig grej på studenten. Det var
första gången man kunde släppa ihop mammas och pappas släkt till-
sammans. Och alla skärpte sig utan att börja bråka.

I: (intervjuare) Då kunde ni inte fira två gånger.

Nej. Då sa mamma. Nu firar vi studenten ute hos mig. För vi har ju stor
trädgård och så... Det var mamma och pappa. Dom började prata så
här. Ja, nu tar ju Jasmin studenten. Hur ska vi göra med mat och sånt
och var ska vi vara och så där. Och sen dess har dom gått hur bra ihop
som helst. Eller i och för sig. Dom utmanar väl inte ödet men...

I: Hur kändes det då?

Jag var orolig. Jag tänkte att det kommer att komma en liten kommen-
tar och sen bryter helvetet lös. Så det var ju så att man gick omkring lite
nervöst första timmen av middagen och så där. Men sen tänkte man...nej
men titta dom kanske har växt upp och skärpt till sig. Så det blev fak-
tiskt bra.

I: Så alla möttes där som hade kunnat undvika varandra tidigare?

Hm. I princip. För farmor har väl aldrig varit så förtjust i mamma. Hon
har tyckt att pappa hade kunnat hitta något mycket bättre och
blablabla… Så hon har ju alltid försökt lägga in små dumma kommen-
tarer med jämna mellanrum, men...
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I: Skärpte hon sig också?

Ja. Och det liksom...ja. Det var...då tänkte man fasen...

I: Vilka släktingar finns på mammas sida?

Det är bara mormor som finns där.

I: Var hon med?

Ja. Hon satt glad och tyst i ett hörn… Och sen var ju även Leifs (styv-
pappans) syster och man med och jag tror att även hans föräldrar dök
upp en liten sväng också, fast dom stannade inte. Dom kom in och
gratulerade i alla fall.

I: Du har en stor släkt.

Ja det blir det.

I: Det är ju roligt en sådan gång.

Ja speciellt när alla gjorde allt vad dom kunde för att det skulle bli så
bra som möjligt.

I: Det är ett fint minne för dig.

Ja, ja, det kändes bra. Att det var första gången dom lyckades (skratt).

I: Om det blir andra tillfällen att samlas så vet du att dom klarar av det.

Jo, för nu har det ju varit så, att sen jag flyttade hemifrån så har jag ju
firat födelsedag här. Och i början tänkte man: OK, det funkade på stu-
denten. Men man ska nog inte utmana ödet. Så att typ att mamma och
den delen fick komma på förmiddan och så fick pappas del komma på
eftermiddan. Men nu när jag fyllde 21 år då var hela släkten samlad här
och det funkade jättebra. Men jag tror inte det skulle funka om man
gjorde så jämt. Utan det får ske väldigt sällan.

Familjefirandet – ”utsidans kalender”

Ytterligare ett begrepp kan fogas till dem som presenterades i kapitel 3
nämligen utsidans kalender (Imber-Black & Roberts 1992). Hit räknas
helger som jul, påsk och midsommar och annat firande som är allmänt i
vår kultur. Dessa helger är redan förprickade i almanackan och de ger
oss förutom kulturell gemenskap också en möjlighet att vara tillsam-
mans med familj och vänner.

Familjefirandet enligt utsidans kalender karakteriseras av att rituale-
rna är relativt lika för alla. Familjen får på det sättet en känsla av att vara
medlem av en större kulturell gemenskap. En del av dessa högtider, främst
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julen, är förknippade med förväntningar att det ska vara på ett visst sätt.
Det kan handla om religiösa ritualer, julklappar eller myten om den stora
lyckliga familjen, som skall förenas för ett gemensamt julfirande. Vid en
familjehögtid aktualiseras vilka som skall få vara med och vilka som
skall uteslutas. På grund av ”storheten” i detta firande, vilket ofta är
knutet till traditioner sedan generationer tillbaka, måste makar ofta för-
handla om hur det ska firas. Dessa förhandlingar kan vara starkt påver-
kade av ursprungsfamilj eller tidigare egen familj.

Inslaget av tradition spelar stor roll i firandet av utsidans kalender.
Begreppet ”tradition” har i vardagligt språkbruk ibland använts i bety-
delsen vana. Men vanor kan brytas och nya skapas och upphöjas till
tradition. Om istället traderingsprocessen anses som nödvändig del av
traditionen, förutsätts en process av vidareföring från generation till ge-
neration (Rolf 1995). Traditionsöverföringen utgörs av ett socialt kon-
trakt mellan en äldre och en yngre generation, där viktiga inslag är imita-
tion och identifikation. I den senare betydelsen kan Whitesides (1989)
definition av familjetraditioner, som ett användbart begrepp för de ritua-
ler som finns och skapas av det länkade familjesystemet, diskuteras. Med
krav på traderingsprocess över generationer, kan man säga, att det län-
kade familjesystemets ritualer har få inslag av tradition. Ett annat sätt
att se på familjeritualer efter omgiftet är att konstatera att traditionerna
finns kvar inom det länkade familjesystemet och i dess släktnätverk, men
deras uttryck i form av ritualer kan inte utan vidare användas i den nya
familjebildningen. Utmaningen för det länkade familjesystemet blir att
upprätthålla traditioner från tidigare generationer, samtidigt som dessa
omskapas till sin form, genom att ritualerna görs mer ändamålsenliga
för den nya familjebildningen.

I intervjuerna uppmanas respondenterna att berätta om hur julafton
firas. Variationen i julfirandet är omfattande, men ”rättvisa” tycks vara
en av grundprinciperna. Vilka principer som verkar i de nya familje-
mönstren behandlas längre fram i studien. I berättelserna om julfirandet
framkommer att man försöker dela ”rättvist”, oftast enligt en varannan-
gångs-princip. Julen firas hos mamma och nyår hos pappa. Nästa år gör
man likadant eller tvärtom. Trots julens starka krav på och inslag av att
bevara traditioner, har en del av de intervjuade familjerna lyckats hittat
nya lösningar.
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Ett ”otraditionellt” julfirande
Så här berättar en mamma (K 4), som i strid med omgivningens förvänt-
ningar försökt undvika att göra julen till en familjehögtid:

Vi har varit överens Hasse och jag, att inte låsa oss i några nya traditio-
ner. Att inte vänja släkten vid att nu ska det bli på ett speciellt sätt som
det alltid har varit eller så. Vilket innebär att min syster har varit ganska
besviken att vi bara ett år åkte upp och firade jul med henne. Och Has-
ses föräldrar som har varit vana vid att barnen alltid har kommit hem
varje julafton och firat traditionell jul. De har också fått vänja sig vid
att vi inte alltid har kommit.

Mamman och styvpappan i detta familjesystem är medvetna om svårig-
heterna med traditioner i den form av familjebildning de lever i och tycks
se det som viktiga symbolhandlingar i skapandet av den nya familjen.
Därför har de också ansträngt sig en hel del för att hitta fram till sitt eget
julfirande.

Det som varit vår stadiga tradition, oberoende av hur julafton sedan
har fortlöpt, har varit att vi har haft julaftons frukost här hemma. Bara
för oss då. Då har vi dukat väldigt fint och ätit gröt och gjort strömmings-
låda och grädde åt katterna. Och tidigare när vi hade djur då, häst och
får, så har vi pyntat i stallet och gått ut med morötter och äpplen.

Den gemensamma frukosten symboliserar den nya familjeenheten och
får närmast karaktären av en ”ny kärnfamilj”. Men mamma-hushållet
isolerar sig inte. Efter förmiddagens julfirande med frukost och julklapps-
utdelning blir det ett firande där kretsen utökas, dock inte självklart med
släkten. Förra året blev det istället ett firande tillsammans med vänner.

Förra julafton så var vi hemma och firade jul med några vänner som
annars skulle ha blivit ensamma på julafton. En kvinna som var nyskild
och hennes son var för första gången hos pappa. Hon var ensam och var
väldigt ledsen. Och sedan en kvinna som… heller inte hade någon...Så
det var en väldigt rolig julafton med lite gäster.

I en annan familj där kopplingen ”mamma-barn” (MB 17) fortfarande
är mycket tät säger mamma Cecilia att de inte har speciella hela-famil-
jen-ritualer:

När barnen var små kom Bengt (pappan) hem till oss och vi hade jul-
afton tillsammans, den gamla familjen så att säga. Vi är inte så allvar-
liga på det här med julen.
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En jul för alla
I en familj (MB 3) passar man på att göra julen till en helg, då alla släk-
tingar kan vara med. Även det är ett familjesystem, där kopplingen
mamma-barn är tät. Mamman berättar:

Vi brukar ni fira jul hos mor- och farföräldrarna.

Man slipper ju aldrig undan att umgås med någon av dom (skratt). Nej
men det är ju så. Så har det alltid varit. Vi har aldrig firat jul helt en-
samma. På nå´t sätt har vi varit tillsammans med släktingar.

I julas hade vi jul hemma hos oss. Och då kom mina föräldrar och min
ena bror, hans familj och min moster och hennes familj. Vi var hemma
hos oss. Då hade vi en riktigt stor jul och det var jättekul.

Och vi har haft det så här...Jag har en bror som har ett riktigt stort hus.
Och där var vi en jul. Och då var vi hur många som helst...Alla barn.
Och mina syskon och deras familjer och mina föräldrar. Och min mos-
ter och även min svägerska – ja dom som bor i huset. Hennes föräldrar
var också med... Och det var roligt.

Länkbarnen flänger runt
Berättelsen om Pias 19 år (UF 8) julafton visar, hur hon och hennes sambo
tillsammans med brodern Stefan åker runt och försöker besöka alla med-
lemmar i hela det länkade familjesystemet samma dag eller under juldaga-
rna. För Pia har planerandet för julen blivit ännu krångligare eftersom
hon numera också har pojkvännens familj att ta hänsyn till. Men trots
att hon har pojkvän håller hon och kullsyskonet Stefan ihop på julafton.
Pia beskriver hur en julafton kan vara:

...förut åkte både mamma och pappa till farmor och vi firade där då.
Nu åker  jag och Stefan över till farmor på kvällen. Så brukar det vara.
Eller tvärtom. Att vi är hos farmor på dan och här på kvällen. Det beror
på hur Björn (styvpappan) jobbar. Ibland jobbar han kvällar. Ibland
jobbar han dagar så det är helt beroende på hur hans arbetstider är. Så
det blir jullunch nånstans. Och sedan blir det julmiddag någon annan-
stans och sen försöker vi klämma in pojkvännens mamma eller mormor
eller vad det nu är nånstans också.

Det är tack vare att alla bor i samma stad, som en sådan julafton går att
genomföra. Och Pia kan nöjt konstatera att hon och pojkvännen inte
behöver laga julmat.
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”Ingen ska behöva fira jul ensam”
Förutom rättviseprincipen tycks principen att ”ingen ska behöva fira jul
ensam” råda. I ett av mamma-hushållen har man valt att dela på sig
under julfirandet. Men det varierar något från år till år. Så här berättar
mamma Siv (UF 1).

Erika (länkbarn 15 år) har ju gjort så att hon har firat jul och nyår så
här: att antingen är hon hos pappa på jul och hos mig på nyår eller hos
mig på jul och hos pappa på nyår. Vi har ju varit här väldigt mycket på
jul men förra julen var vi hos min mamma. Och denna julen ska vi till
min mamma. Då delar vi på oss så Lasse (styvpappa) stannar kvar här.
Och jag och Erika åker själva till min mamma. Min mamma är lite till
åren och jag vet inte hur länge hon finns i livet.

Lasse vill stanna här med barnbarnen. Och då brukar Lasses första fru
komma för att också hälsa på barnbarnen. Så firar dom tillsammans
då...

Ja, en jul har vi varit här allihopa och... Någon jul kom min mamma hit
och då var Erika här och Lasses första fru var här. Och då firade vi
allihop.

Julafton är uppenbarligen öppen för okonventionella lösningar och ex-
makar kan förenas med gemensamma barn, samtidigt som nya makar på
annan ort firar tillsammans med sin del av släkten. Dessa subgrupperingar
fungerar bra på julafton men troligen inte vid något annat tillfälle under
året. I de vuxnas berättelser framkommer en tydlig tendens att freda ju-
len från vardagens konflikter. Det kan också vara så att jul i vår kultur är
så starkt förknippat som en barnens högtid, så att omsorg om barnets
välbefinnande prioriteras före omsorg om den nya parrelationen. Samti-
digt vet vi från annat håll, att familjekonflikter också är ett vanligt inslag
under julens helgfirande.

Livscykelns ritualer

En annan typ av familjefirande är livscykelns ritualer. I motsats till jul-
helgen som inträffar årligen, inträffar de flesta av livscykelns ritualer
bara en gång (eller endast få gånger) i livet. De är övergångar och
rollskiften för den enskilda människan och för familjen som helhet från
“vaggan till graven.“ När ett barn föds blir mamman och pappan föräld-
rar. Deras föräldrar blir i sin tur far- och morföräldrar. Genom dopet
eller motsvarande ritual konstateras detta generationsskifte. Inför släkt,
vänner, i media eller på annat sätt visas detta upp. Dessa ritualer blir
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milstenar i individens och familjens liv. Livscykelns ritualer eller ’rites de
passage’ som de också kallas har två viktiga funktioner, dels att definiera
vilka som är medlemmar av familjen, som vid dop, bröllop och begrav-
ning, dels att markera familjens utvecklingsfaser, som vid konfirmation
och examen.

Etnografen Arnold van Gennep (1908, 1960) analyserar rites de pas-
sage utifrån ett schema med tre viktiga funktioner nämligen funktionerna
för separationer, funktionerna för övergångar och funktionerna för inför-
livande. Rites de passage för separation är viktiga i t.ex. begravnings-
ceremonin, medan bröllopsceremonierna markerar att nya medlemmar
tas in i familjen eller släkten. Exempel på övergångsstadier i livet kan
vara graviditet och förlovning eller som förr i tiden trolovning. Van
Gennep påpekar att övergångsriterna kan reduceras till ett minimum. Så
kan vara fallet vid adoption, vid andra barnets födelse eller vid omgifte.
Han går inte närmare in på anledningen till, varför deras betydelse redu-
ceras. Troligen beror det på vilken vikt som läggs vid dessa övergångar
och det kan vara ett sätt att tona ner betydelsen av dessa. Att på något
sätt markera att övergångar i samband med omgifte inte är lika viktiga
som vid första giftermålet. Detta kan vara ett synsätt som har följt med
in i vår tid.

I intervjuschemat fanns emellertid inga frågor om rites de passage eller
livscykelns ritualer. Däremot kom de fram i intervjuerna som spontana
berättelser om konfirmationsfirande, studentexamen (som Jasmins be-
rättelse om sin studentfest) men också om föräldrars omgifte. I berättel-
serna finns exempel på olika lösningar, vilka oftast tycks syfta till att
bekräfta ett nytt stadium i livet, samtidigt som de dämpar och döljer
konflikter.

Firandet i det länkade familjesystemet äger rum i en del av eller i hela
familjesystemet. När firandet äger rum i hela familjesystemet blir detta
ett tillfälle för samtliga medlemmar i den skilda och omgifta familjen att
vara på samma plats samtidigt. Detta kan ha varit något, som en del
familjemedlemmar försökt undvika. Särskilt firande för barnen kan tvinga
fram möten som tidigare undvikits på grund av olika orsaker. Det kan
bero på spänning, tafatthet, ilska eller smärta. De nya släktskaps-
relationerna innebär en osäkerhet för de enskilda personerna i sina nya
roller. Till en del beror detta på att det saknas allmänt antagna ritualer
för dessa tillfällen för just de här familjerna. Att planera för dessa tillfäl-
len kan vara svårt. Rollerna speglar familjestrukturen i en process, som
kan skapa nya möjligheter. Firandet är kritiska tillfällen i familjelivet på
grund av dess känslomässiga och symboliska natur, dess roll som marker-
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are av tid, dess anknytning till familjens förflutna och framtid och dess
offentliga natur. Att höja upp familjeanknytningar offentligt, gör att det
känns mera äkta, mer solitt och mer moståndskraftigt mot förändringar.
Om firandet kan ske på ett framgångsrikt sätt, kan det reducera spän-
ningar i familjen och ge familjemedlemmarna en ökad känsla av att vara
”en riktig familj” (Whiteside 1989).

Insidans kalender öppnar möjligheter

De familjeritualer, som benämnes insidans kalender, är i jämförelse med
utsidans kalender mindre kulturspecifika, inte lika regelbundet åter-
kommande och mindre standardiserade. Detta ger varje familj större ut-
rymme att utforma sina egna ritualer. Uttrycket ”the inside calendar”
(Imber-Black & Roberts 1992) betyder att dessa datum inte finns för-
tryckta i almanackan, men många familjemedlemmar skriver själva in
dem. Exempel på sådana ritualer kan vara födelsedagar, bröllopsdagar
eller semestrar. ”Insidans” familjeritualer betyder ofta ett unikt tillfälle i
en persons eller familjs liv. Detta tillsammans med att det är familjerna
själva, som skapar dessa ritualer, kanske bidrar till den stora betydelse
de tillmäts av familjemedlemmarna.

Födelsedagsfirandet kan vara viktigt både för individen och för famil-
jen. Födelsedagen påminner om livets början och genom att inträffa på
samma dag varje år, utgör den en markering om livets gång. Genom att
lägga till ett ljus i tårtan för varje år markeras processen genom livs-
cykeln. Födelsedagsfirandet markerar på det sättet en rörelse genom ti-
den. Men denna rörelse gäller inte bara den enskilda individens utveck-
ling genom livet, utan varje födelsedag markerar också familjens utveck-
lingsstadier. De olika födelsedagarna har olika dignitet. För det lilla bar-
net som passerar barndom och tonår fram till vuxenstadiet, blir alla
födelsedagar lika viktiga fast formen varierar. Från att ha varit rena
familjetillställningar blir det allt vanligare att ha kompisar med. För de
äldre kommer inslag från samhället in. Att fylla moped, körkort, att få
gå på systemet markerar ansvar och möjligheter i livet (Imber-Black &
Roberts 1992).

Varje familj kan utveckla sitt eget sätt att fira födelsedagar. På det
sättet ger födelsedagsfirandet möjlighet till flexibilitet. Symbolhandlingar
kring födelsedagar kan ge en stark känsla av identitet till familjer. Sepa-
ration, skilsmässa och omgifte kan inträffa i barnens familjer men deras
födelsedagar fortsätter att infalla på samma dag varje år. Hur de firas då
barnen har familjetillhörighet i två hushåll ger David (MB-K 12), exem-
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pel på. Så här gick det till när David fyllde 17 år.
Ja, på morgonen kom pappa in och sjöng för mig. Jag var inte sur den
dagen i varje fall. Inte på morgonen i varje fall. Nej så fick jag lite kaffe
på sängen och... nån macka och lite presenter och sen så...ringde mamma.
Sedan gick jag till skolan och när jag kom hem...ringde mamma och
grattade mig och alla släktingar. Sen hade vi middag med pappas tjej
och hennes föräldrar. Så vi åt middag – Skagenröra kom jag ihåg. Samma
mat som jag ska laga iordning idag till mamma och Alf (styvpappa).

Vi fyller år så tätt. Först fyller Martina år. Hon fyller nog den 26 okto-
ber. Och Peter den 29 oktober. Och jag den 30 oktober. Jag är sist så det
blir alltid så att jag får käka resterna av tårtan. Det blir lite för mycket.
Sen går det en vecka så fyller Cecilia år också. Ja men det är...det är väl
samma procedur här som hos pappa.

Dessa händelser kan vara mycket viktiga för medlemmarna i det länkade
familjesystemet. Skapandet av egna ritualer kan ge en känsla av närhet
och på så sätt börjar det länkade familjesystemet känna, att det har ett
eget liv. Till skillnad från kärnfamiljens ritualer som berör personerna
inom hushållet, berör många av det länkade familjesystemets ritualer
familjesystemets båda hushåll. Men det kan vara förenat med svårighe-
ter att samla alla berörda. Ett tillfälle som tidigare firats med alla famil-
jemedlemmar tillsammans, kanske efter omgiftet samlar en del av famil-
jen. Det kan vara barnens umgängesschema som styr vilka som deltar.
Avstånd och restid kan förhindra familjemedlemmar att komma sam-
man. Även relationssvårigheter kan vara orsaken.

Detta innebär att familjeritualerna i det länkade familjesystemet har
inslag av förlust och saknad. Irene Levin (1989) citerar Ole, 7 år: ”Vi er
en savnefamilie, vi. Når jeg er hos far, savner jeg mor, og når jeg er hos
mor, savner jeg far. Og der är innmari vanskelig” (s. 53). Då medlem-
marna i det länkade familjesystemet är tillsammans påminns de om det
andra hushållets närvaro. Dessutom tvingas länkbarnet att umgås med
bara en förälder åt gången. Förutom känslan av förlust och saknad kan
det finnas ett hinder att delta i firandet p.g.a. en trohetskänsla mot det
andra hushållet. Det kan också finnas ett starkt motstånd både mot att
fira på ett sätt och att fira med nya familjemedlemmar. Barnen i synner-
het kan känna ett stort motstånd (Whiteside 1989).

Å andra sidan innebär möjligheterna att skapa nya ritualer ett unikt
tillfälle för det länkade familjesystemet, att visa upp sig både inför sig
själva och inför andra. Här yppar sig möjligheter att skapa ritualer an-
passade till det länkade familjesystemet. Det här är en fråga som utveck-
lats efter hand under intervjuernas gång. Det var från början respondente-
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rna själva, som tog upp exempel. Nämnas kan en familj, som varje år
samlar alla barnen från de olika kullarna till en gemensam fest eller en
pappa, som skickar kort på sig och alla sina barn från olika kullar som
en julhälsning till släkten.

Genom intervjufrågan hur barnets födelsedag firas, fanns från början
en förhoppning om att få fram en bild av en ny eller annorlunda ritual.
Det blev både så och ändå inte så. Den bild som tonas fram har traditio-
nella inslag, på samma gång som den är annorlunda och otraditionell.
Själva födelsedagsfirandet i det länkade familjesystemet förlöper på lik-
nande sätt som i kärnfamiljen. Det är uppvaktning på morgonen, pre-
senter, tårta, släkt på besök. Kanske kompisar i större utsträckning för
de äldre barnen. Det som skiljer från kärnfamiljens firande är ”det
dubblerade firandet.” Först firas det på den ”riktiga” dagen oftast hemma
hos mamman. Då kommer ena delen av släkten och kompisarna. Sedan
vid ett senare tillfälle, oftast i anslutning till nästa besök hos pappan,
firas det födelsedag en andra gång. Med presenter och besök av den an-
dra delen av släkten. Kanske kommer också styvföräldrar och styvsys-
kon vid det ena eller vid båda tillfällen. I några fall har under en över-
gångsperiod, under ensamföräldertiden fram till omgiftet eller när länk-
barnet var litet, firats en gemensam fest där ”alla” var med.

Så ser det däremot inte ut när lillebror eller lillasyster, det omgifta
parets gemensamma barn, fyller år. Då är det en enda fest, där den min-
dre del av familjen som utgörs av det gemensamma barnet och dess för-
äldrar samt deras del av släkten, men oftast också halv- och styvsyskon
samlas. Det har alltså utvecklats två olika system av ritualer kring bar-
nens födelsedagsfirande, som löper parallellt i samma familjesystem. Två
olika kulturer som tycks omfattas och betraktas som lika självklara.

Samma fenomen har tidigare uppmärksammats av Rikke Schwartz
(1987). I ett exempel med länkbarnet Sofie, 7 år, visar hon hur barnet
fungerar som kulturbärare i den familjetyp som Schwartz kallar
stedforældrefamilien. Sofie har liksom flera av barnen i denna studie två
födelsedagar, eftersom hon inte har plats att bjuda alla på en gång och
för att alla som hon vill bjuda inte känner varandra. Vid den första fö-
delsedagen är halva släkten med och vid den andra födelsedagen är res-
ten av släkten med. När Sofies lillasyster fyller år går det inte alls till på
samma sätt. Lillasyster är Sofies halvsyster och mammas och Sofies styv-
pappas gemensamma barn.”Jeg tror ikke, det är tilfældigt, at samlingen
af de mange familiemedlemmer finder sted i forbindelse med begiven-
heder, der vedrører særbarnet. Det er omkring fødselsdag, jul og lignende
ritualer, at stedforælderfamilien skal finde en måde at forvalte særbarnets
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særlige status på og herunder administrere relationerne til medlemmer
uden for familien. Fordi der er særlige relationer omkring særbarnet vil
stedforældrefamilien centrere sin konkrete udformning af ritualer under
hensyn tagen hertil og derved placeres særbarnet i en særlig position,
som den der förbinder de sideordnede medlemmer i slægten” (s. 148).

Ett bestående intryck är att födelsedagsfirandet är ganska nedtonat.
Istället för att slå på stort och anordna en hejdundrande fest ”smyger
man” försiktigt igenom firandet. Tankarna för till van Gennep (från 1908)
och hans diskussion om att tona ner ritualerna vid till exempel omgifte.
Det länkade familjesystemets situation kanske illustreras bäst just i detta
ganska nedtonade födelsedagsfirande, som är nästan som tidigare i
kärnfamiljen, fast inte riktigt lika. Det ger en bild av en familj i omform-
ning. Familjeorganisationen är på väg att omstruktureras och innehåller
som andra organisationer i förvandling en motsättning mellan tradition
och förnyelse. För mycket tradition ger nostalgi och svårigheter att gå
vidare. För mycket förnyelse ger rotlöshet och otrygghet (Bang 1994).
”Netop det ritualiserede familiesamvær kan tænkes at opbyde vansklig-
heder for de sammenbragte familier, fordi familierne på den ene side er
bundet af normen om at afholde en højtidelighed eller festlighed i
overensstemmelse med traditionen, men på den anden side også må tage
hensyn til såvel familiens komplekse struktur som inbyrdes sym- og
antipatier” (Heidi Ottosen 1997, s. 248). I denna studie försöker de län-
kade familjerna att kombinera tradition och förnyelse genom att fira
som man alltid har gjort men dubbelt upp, så att samtliga familjemed-
lemmar kan delta i länkbarnets firande utan att konfronteras med varan-
dra.

Vardag – inte bara rutiner

Vardagslivet byggs upp av rutiner, som på grund av sin alldaglighet både
är de mest synliga och samtidigt de mest dolda situationerna i familjens
vardag. De är oftast utförda, men de minst medvetet planerade och re-
flekterade av deltagarna. Till rutinerna räknas måltider, nattnings-
procedurer för barn och hur man lämnar och återkommer till bostaden .
En del rutiner kan emellertid i kraft av sitt symbolvärde i det närmaste
jämställas med ritualer. Hur än mönstren ser ut hjälper de oss att defi-
niera familjemedlemmarnas roller och ansvar. De är hjälpmedel för att
organisera vardagen.

Rutinerna kan variera från familj till familj. De varierar också mest
över tid. Då de ofta upprepas kan de lättare förändras än en ritual som
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kanske inträffar en eller två gånger per år. Den dagliga upprepningen
kan också innebära, att rutinerna skapar mönster som blir rigida. När
familjen utvecklas och förändras, behöver både rutiner och ritualer för-
ändras för att svara upp mot förändrade behov. Rutin och ritual refere-
rar till olika företeelser. Rutinerna bildar stomme i vardagen, de ger trygg-
het och förutsägbarhet. Ritualerna handlar mer om att forma en gemen-
sam identitet för barn och vuxna, som kommer från olika familjekulturer.

Både rutiner och ritualer hjälper oss att markera gränserna mellan
hushållen och mellan hushållen och omvärlden, och mellan en medlem
av familjen och övriga familjemedlemmar. Detta försvåras av att barnets
föräldrar finns både innanför och utanför hushållets väggar samt att sys-
kon kan finnas i flera hushåll. Medan Whiteside (1989) anser att rutiner
och ritualer skapas och berör det enskilda hushållet, framgår av detta
material, att det berör det länkade familjesystemets båda hushåll fast i
olika hög grad och med stora variationer. De kanske tydligaste exemplen
på detta är de rutiner och ritualer som byggs upp när länkbarnet skall
röra sig mellan sina båda hushåll.

Hämta och lämna – rutin och ritual
Emelies mamma (K 10) beskriver problem med att få umgänget att fung-
era p.g.a. bristande rutiner, men också hur länkbarnet snabbt anpassar
sig till olika familjeregler.

Från allra första början så var det ju väldigt besvärligt då. Dom första
två åren kan jag säga efter separationen, för då var Emelies pappa väl-
digt ... svår att ha att göra med. Han kunde säga att han skulle hämta
henne hos dagmamman och så gjorde han aldrig det. Så man fick alltid
ringa och kolla om han hade hämtat. Och man kunde bestämma en
helg att han skulle ha henne, när jag skulle jobba till exempel. Och han
bara struntade i det så jag fick ibland ta med henne till jobbet. Ibland
fick jag lösa det med mamma och pappa och övrig släkt och... Så det var
väldigt trassligt...

Efter en tid började umgänget att fungera. Så länge de bodde kvar i samma
stad var Emelie hos pappan varannan helg och två veckor på sommaren.
När sedan mamman gifte om sig och mamma-hushållet flyttade till en
plats cirka tjugo mil bort samtidigt som Emelie blev större, har umgänget
förändrats. Emelie är vid intervjutillfället nio år. Så här berättar Emelies
mamma:

Emelie har ju blivit såpass stor så hon har ju kunnat sagt när hon har
velat åkt dit och vi har kunnat gjort upp det lite mer vettigt då… om
Emelie skulle ha gjort någonting häruppe en helg då har hon sagt till sin
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pappa att: – Jag kommer inte förrän om tre veckor. Och ibland har det
gått en månad kanske. Och nu går det att diskutera det faktiskt och det
tycker jag är hemskt skönt.

I: Är det hon som diskuterar det direkt med pappa? Eller diskuterar hon
med dig och du...?

Vi diskuterar alla tre. Hon brukar prata med sin pappa i telefon och sen
brukar jag ta över. Och sen gör vi upp då när det passar bäst....Han har
faktiskt gått med på det sista åren. Han ser väl också att Emelie kan.
Man kan inte tvinga henne, utan hon måste få bestämma. Och hon har
väl varit där kanske i princip var tredje, var fjärde helg nu. Och ibland
varannan också när det har varit något speciellt.

I: Hur går det till rent praktiskt? Hur åker hon?

Ja det är ju det som är problemet. Sen vi flyttade hit, för det finns inga
som helst förbindelser neråt. Ja det blir ju tågbyten eller bussbyten på
ett par ställen. Och det vill jag inte, eftersom hon är alldeles för liten.
Utan vi har fått köra halva vägen var då. Vi brukar mötas på halva
vägen. Och det är ungefär tio mil för oss var.

I: Vad händer då när ni möts?

Det är ju på fredag eftermiddagar vi brukar mötas då. Ja i stort sett så
lämnar vi över Emelie och säger några ord. Och frågar hur det är och så
där. Bestämmer när vi ska mötas igen på söndan. Det är kort och gott
så.

Föräldrarna vill skiljas och bildar nya par och familjer men kan inte helt
klippa banden. Länkbarnet finns där och med det ett fortsatt föräldraan-
svar. Länkbarnet har en stark önskan att behålla en samhörighet med
båda föräldrarna och arbetar på detta. Därför får hämta-och-lämna-
ritualerna ett starkt symbolvärde och blir starkt laddade. Formerna änd-
ras med åren. Barnet blir äldre och kan själv utforma sitt sätt att umgås
med sin familj.

Men det finns också exempel på när rutiner kan formas och knytas
och beslutas inom hushållet och barnet får lära sig att tillämpa olika
kulturella koder i sina olika familjer. Emelies mamma fortsätter sin be-
rättelse:

Det är väldigt olika regler.

I: Kan du ge några exempel?

Ja... vad ska man säga? Det är väl kanske lite mer att vi...ja vi har väl
lite åsikter vad gäller TV-tittande, att det ska borstas tänder, att det inte
ska ätas godis si och så, lite såna här regler. Det har vi mer. Och där är
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det lite mer att ja, javisst, okey. Och om man tjatar riktigt så går det
igenom där. Men inte här.

Det är mest att vi har olika värderingar faktiskt, för det har jag tyckt
mig märka förut också. Att det inte har varit så mycket regler så då.
Och nu funkar det hemskt bra för Emelie vet vad som gäller. Men förut
märkte man ju när hon varit med sin pappa, så var det ju ganska mycket
trots och bråk några dagar efter att hon hade kommit därifrån. Och då
körde hon ju mycket med det också: – Ja men det får vi hos pappa! Men
nu vet hon att så här lever vi och så här vill vi ha det.

Familjemåltiderna
Att måltiderna är viktiga tillfällen i familjerna framgår av intervjuerna.
De symboliserar både tillhörighet och högtid. Som exempel kan nämnas
barn och vuxnas placering vid middagsbordet i de två olika hushållen.
Några av länkbarnen har fått rita bordet och vilka som sitter runt. För
barnen kan det handla om fyra olika middagsbord. Det blir två olika
bilder av matbord hos mamman. Ett där barnet finns med och ett hur det
ser ut när barnet inte är med, d.v.s. när barnet besöker sin pappa. Hos
pappan blir det också två matbord eller bilder av matbord. Ett när bar-
net är där på besök och ett hur det ser ut när barnet inte är där. Vid första
anblicken kan det tyckas oproblematiskt. Man tar fram respektive tar
bort en extrastol. Men efter hand kommer det fram uppgifter som tyder
på, att just bordsplaceringen kan säga en hel del om relationerna mellan
de olika familjemedlemmarna. Det ger information både om vad som
händer i hushållen var för sig men även samspelet mellan hushållen. Andra
exempel på måltidernas symbolvärde är när länkbarnet besöker pappan
då det oftast bjuds ”extra gott”.

Från början handlade ingen av intervjufrågorna om måltider. I det
sammanhanget som vid flera andra frågor följdes svaren av spontana
berättelser om i vardagen närliggande områden. Mat var ett sådant om-
råde, som visade sig ha stor symbolisk innebörd. Hemma – är där jag
kan gå och plocka mat ur kylskåpet, säger flera länkbarn. Skillnader
mellan mamma-hushållet och pappa-hushållet kan t.ex. mätas i tillgången
på godis. Hos mamman bjuder mamma och styvpappa på godis. Hos
pappa får jag köpa mitt eget godis. Åsa tycker att de har det bättre i
mamma-hushållet, för där får var och en egen glass när de går på Mac
Donalds. Pias lillebror kommer in till henne och erbjuder en smörgås,
när storasyster är hemma på tillfälligt besök. Stefan går hem till farmor
och farfar och äter mellanmål efter skolans slut. Till jul får katten
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strömmingslåda och grädde. Exemplen från intervjuerna som handlar
om mat och godis är många.

Mat är symbol för basala behov. Mat ger näring för att barnet ska
överleva. Festmåltiden sätter guldkant på tillvaron. Genom att delta i
middagen eller inte anges tillhörighet eller utanförskap. Måltiden kan
symbolisera familjens återförening. Imber-Black och Roberts (1992) häv-
dar att familjemåltiden bland annat avslöjar hur relationerna i familjen
ser ut. I detta inkluderar de könsroller, gränser kring individer, par, tria-
der och hela familjen, tillåtna ämnen för konversation, raden av tillåtna
känslor och förändringar av familjemedlemmar. Som exempel nämner
de samlingen kring middagsbordet, som skapar ett osynligt band eller en
gräns runt familjen. Samlingen väcker också en känsla av familjegemen-
skap och identitet. I vad som händer kring middagsbordet och i olika
placeringar vid bordet utvecklar familjerna speciella mönster. Vem som
finns närvarande och vem som inte är närvarande vid måltiden, kan av-
slöja relationer och förändringar i familjen.

I familjemåltiden finns många symboler och symbolhandlingar
inbegripna. Styrkan och betydelsen i dessa kan variera från familj till
familj och mellan olika individer. I de länkade familjesystemen kan barn
uttrycka lojalitet mot biologiska föräldrar på olika sätt. Maten kan vara
en arena för detta. Om det utvecklas till en batalj eller inte beror då på
hur styvföräldern kan ta emot utspelet. En styvförälder kan undvika vi-
dare konflikt genom att acceptera styvbarnets lojalitet mot frånvarande
föräldern, medan det för andra kan vara alltför laddat.

När länkbarnen Stefans och Pias yngre styvbror Krille, 12 år, bjuder
till för att bli accepterad, när han besöker sin pappas nya familj noterar
Pia följande:

Han är här väldigt sällan. Det kanske är en gång i månaden högst. Så
han är ju jävligt stökig faktiskt. ...Mamma ryter åt honom så fort han är
här för han håller jämt på med en massa dumheter. Och hon blir helt
hysterisk på honom. Det är det värsta.

Men Pia ser också andra sidor hos Krille.
Jag tycker mest synd om honom, för jag tror att han håller på så på
grund av att han försöker att vara duktig och bra. Men det får han inte
nån’ respons på riktigt utan folk ser bara när han är elak och bråkar. Ser
inte när han försöker plocka undan disken eller någonting.

Pias mamma har också uppmärksammat att styvsonen känner sig utan-
för familjen. Hon förklarar det med att han är minsta barnet hos mamma
och därför får mycket uppmärksamhet där, medan han hos pappan får
dela uppmärksamheten med fem syskon, varav två är mindre än honom.
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Men egentligen är det inte Krilles uppförande som tilldrar sig uppmärk-
samhet. Istället är det makens sätt att ”spexa” när alla är samlade runt
matbordet. Han anstränger sig för att sonen skall trivas, men i sitt bete-
ende så bryter han vardagsrutinerna och effekten tycks bli, att istället för
att markera sonens tillhörighet till den nya familjen, så skapas avstånd
och utanförskap.

Att mamma-hushållet förändras när styvsyskon kommer på besök
berättar också mamma Anna (MB 3) om. Hennes nuvarande man har
tre barn från tidigare äktenskap. När de kommer på besök känns det
som om – åtminstone i början – de vänder upp och ner på tillvaron för de
familjemedlemmar som lever där i vardagen. När styvsyskonen kommer,
då är det något speciellt. Då blir det deras älsklingsrätter det handlar
om. Det är då man köper tacos. Det är då man hyr videofilm. Anna kan
förstå att det är så och hon kan konstatera att när hennes egen son åker
till sin pappa...då äter dom också tacos.

När länkbarnet rör sig fram och tillbaka mellan två hushåll kan mål-
tider bli särskilt ”känsliga”. För de styvpappor som också är ”pappor-
på-distans” är det viktigt att det blir bra de få gånger de träffar sina
biologiska barn. Joelson och Thomsgård-Joelson (1988) kallar detta fe-
nomen för ”hamburgerpappor”. Mammorna och barnen som lever i
mamma-hushållet kan förstå detta, men också reta sig på överdådigheten,
som så bjärt avviker från vardagens stundtals enkla förhållanden.

 Middagsritualen behöver vara flexibel för att passa olika grupperingar.
Det är kanske så att den nya familjebildningen behöver utveckla olika
rutiner i olika faser. I början av den nya familjebildningen kanske det är
särskilt viktigt att markera, vilka som hör till familjen genom att äta
tillsammans. Måltiden blir då ett konkret sätt att visa vilka som hör
samman.

Att skapa samhörighet och åtskillnad

David Reiss (1981) hävdar att familjeritualer har ett affektvärde och en
symbolisk mening, kräver deltagande av alla familjemedlemmar och för-
svagas av frånvaro, är tillfälliga snarare än kontinuerliga och framhäver
familjens egna upplevelser av sig själv som interagerande grupp. Han har
myntat begreppet ”familjens paradigm”, som en samlingsterm för famil-
jens olika ”ceremonials”. Han nämner bland annat invigningsceremonier,
”consecration ceremonials”, och betonar då speciellt att platsen där de
utförs är viktig. Vid skilsmässor och separationer blir de en viktig del av
familjens återhämtande från krisen, att kunna omorganisera genom att
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återskapa rutiner och ritualer och göra det på ett sätt, som passar den
nya situationen. Här spelar familjens hem en viktig roll, liksom det för
länkbarnet är viktigt att veta ”vad som är hemma”. Hemmet är symbo-
liskt viktigt för att markera familjens territorium. Det markerar vad som
är ”insidan” och vad som är ”utsidan”. På det sättet skapas en känsla av
familjegemenskap eller tillhörighet i en familj. Ritualerna hjälper till att
klargöra gränserna mellan familj och icke-familj. Enligt Reiss finns i
invigningsceremonierna de ritualer som är symboliskt viktiga för att känna
familjetillhörighet. En del ritualer är speciellt konstruerade för att hand-
skas med att välkomna människor in i familjen eller säga adjö till dem.
Ritualer kan vakta familjens gränser mot inkräktare. Ritualer kan vara
länkar till samhället och påverka genomströmningen i familjens gränser.

I de länkade familjesystemen är ritualerna särskilt viktiga med tanke
på dessa familjers ”lösa” struktur. Ritualerna kan ge trygghet och konti-
nuitet i en familj, där medlemmarna finns utspridda på flera hushåll. De
intervjuade familjesystemen visar inga drastiska eller snabba förändringar
i sina rutiner eller ritualer, när den nya familjen skall skapa sitt nya liv.
De firar födelsedagar, och jul som andra familjer. Men kontexten gör, att
dessa tillfällen får nya innebörder. Länkbarnets dubbla födelsedagsfirande
är ett bra exempel på det. Mycket kretsar runt länkbarnen och därmed
får också deras födelsedagar en särskild betydelse. Det dubbla födelsedags-
firandet gäller med få undantag för samtliga länkbarn i studien. Det firas
på olika platser, vid olika tidpunkter och alla är inte välkomna samti-
digt. Barnets person uppmärksammas och samtidigt markeras dess till-
hörighet till två hushåll.

Mai Heidi Ottosen (1997) konstaterar i sin avhandling Børn i sam-
manbragte familier att de flesta barn med omgifta föräldrar firar sin fö-
delsedag tillsammans med sammanboende biologisk förälder och styv-
förälder medan den biologiska föräldern, som inte bor tillsammans med
barnet, inte deltar. Detta firande som Heidi Ottosen kallar ”substitutions-
arrangement” kan jämföras med ”udvidet arrangement” där både biolo-
giska föräldrar och styvföräldrar deltar tillsammans och ”adskilt arrange-
ment”, vilket här kallas ”det dubbla firandet”.

Ritualernas styrka ligger i att alla är med, men länkbarnet är ensam
om i ”länken” mellan de två hushållen i familjesystemet. När barnet är
hos mamman händer saker hos pappan, som barnet inte är delaktig i och
vice versa. Länkbarnet är aldrig delaktig i hela systemet utan får det sig
tilldelat bit för bit. Lägg därtill svårigheten för barnet att definiera vad
som är ”hemma”. Detta kan vara en förklaring till att berättelserna om
födelsedagsfirande och julafton känns lite nedtonade.
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Men det finns också exempel på att familjefester kan förena – tempo-
rärt. Låt oss återvända till Jasmins studentfest! Här visade mamman och
pappan att de hade resurser att klara att genomföra dotterns studentexa-
men och då inte bara materiella resurser, utan att de kunde visa att firan-
det av dotterns examen var så viktig, att alla konflikter mellan föräld-
rarna den dagen kunde läggas åt sidan för att genomföra festligheterna.
En studentexamen tvingar fram en gemensam lösning. En födelsedag kan
firas två gånger. Den kan planeras in vid två tillfällen eftersom det hand-
lar om insidans kalender. En studentexamen däremot kan inte firas två
gånger. Datum bestäms av skolan och personer från ”utsidan” av familje-
systemet är involverade. Pressen att visa upp sig ökar. Studentexamen
har något av rites de passage över sig. Det är en viktig milstolpe i livet.
Nu ska barnet över i vuxenvärlden och står med en fot i familjen och en
fot i världen utanför. Vid Jasmins studentexamen är det första gången
hennes föräldrar möts sedan skilsmässan. På det sättet markerar festen
att en fas i familjens omstrukturering är avslutad. Samtidigt kan föräld-
rarna visa varandra, Jasmin, andra familjemedlemmar och omvärlden
att de klarar att samarbeta. Jasmin konstaterar detta med belåtenhet och
uttrycker att hon bedömer att föräldrarna har vuxit upp.

Det är stor skillnad på symbolvärdet mellan de dubblerade födelse-
dagarna och den stora gemensamma konfirmationen eller studentexa-
men där ”alla” är med. ”Alla” inbegriper hela det länkade familjesystemet
och släkten runt detta. Det framgår av berättelserna att firandet av
konfirmationen eller studentexamen är stora ögonblick för länkbarnet
och att det är särskilt viktigt ”att det går bra.” Det kan hjälpa länkbarnet
att känna sig som en del av en stor gemenskap, där både mamma och
pappa finns med samtidigt och på samma plats. Det kan ge barnet käns-
lan av att tillhöra ”en riktig familj”.

Ritualer kan också hjälpa länkbarnet att handskas med sin dubbla
familjetillhörighet. Kanske ritualerna kring julfirandet är särskilt intres-
santa att studera, då dessa är mycket familjecentrerade. Trots att vi me-
todiskt inte ansträngt oss för att hitta olika variationer eller hållit på tills
en mättnad uppstått vid intervjuandet, kan vi konstatera att variationsrike-
domen är stor. Om vi återvänder till julen, finner vi fem olika sätt att fira
nämligen inkluderarna, exkluderarna, utspridarna, växelbrukarna och
”ad-hoc”-arna.

I den inkluderande familjen inviteras familjemedlemmar från båda hus-
hållen. Även mor- och farföräldrar deltar. Alla ger varandra julklappar,
vilket kan vara svårt att planera, eftersom det varierar från år till år hur
många som är tillsammans. Att klara detta kräver en särskild organise-



78

ring av en person, som tar på sig att vara ”boss” för ritualskapandet.
Denna boss engagerar i sin tur personer för att allt ska fungera. De inklu-
derande familjerna får på detta sätt tillgång till ett växande släktnätverk,
även om inte alla alltid finns tillsammans på samma plats.

Med måltiden som symbol firar den exkluderande familjen jul till-
sammans i sin kärna som består av mamma-hushållet – denna kärna
symboliserar ”familjen.” Den exkluderande familjen skapar den ”nya”
kärnfamiljen och skapar på detta sätt trygghet i sin lilla grupp inom det
större familjesystemet.

Utspridarna firar jul i små ”öar”, vilka består av nybildade par av
vuxna med små barn eller ensamma vuxna, eventuellt tillsammans med
far- eller morföräldar. Till dessa öar kommer sedan de äldre länkbarnen.
Det blir barnens ansvar att hålla ihop detta genom att organisera det
hela och genom att se till att de hinner runt till alla.

Växelbruksfamiljerna firar varannan jul och varannan nyår. Ofta är
det länkbarnen – åtminstone de större – som organiserar detta genom att
noga hålla reda på vem de var hos sist. Detta tycks vara ett sätt att fira
som kan accepteras av både barn och vuxna. I dessa familjesystem kan
vuxna ibland vara ”barnfria ” och ta det lite lugnt för att vid nästa helg
satsa på stort.

”Ad hoc”– familjerna firar olika från jul till jul. ”Så här gör vi och det
brukar bli så bra så” kanske man kan sammanfatta de här familjernas
organisering av ritualskapandet. Vem som är boss för organiseringen är
här lite svårare att se. Kanske det också växlar från gång till annan.

Sammanfattningsvis kan sägas att samtliga sätt att skapa ritualer hjäl-
per familjemedlemmarna att definiera sitt medlemskap i sin nya familje-
tillhörighet. Skapandet av ritualer sker inte av sig själv. Det är familjerna
och dess medlemmar som skapar dem. I samtliga familjesystem finns en
eller flera ledare, som påtar sig ett ansvar att skapa dessa ritualer och att
hålla ritualerna vid liv. De kan växla över tid beroende på hur den nya
familjebildningen utvecklas. Ritualernas styrka kan inte underskattas.
De arbetar för att skapa en familjeidentitet och de verkar genom att skapa
samhörighet och åtskillnad.
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K A P I T E L  6

Den ”nya”
mamma-barn-familjen
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Fyra länkade familjesystem kan karaktäriseras som s.k. ”nya” mamma-
barn-familjer (betecknas härefter MB följt av en siffra som anger i vilken
ordning familjesystemet kom att delta  i studien): Åsas familj (MB 2),
Johans familj (MB 3), Adams & Jakobs familj (MB 17) och Peter, David
& Martinas familj (MB 12). Familj 12 kan också karaktäriseras som en
”ny kärnfamilj” (K), då den fungerar olika för länkbarnen. Förutom att
förhandlingarna i dessa familjer till största delen sker mellan mamman
och barnet, så finns också andra gemensamma drag. Barnen var små när
föräldrarna skildes och kontakten med pappan har efterhand blivit allt-
mer sporadisk.

Familj och hushåll

Åsa, 17 år och gymnasist (MB 2), var bara två år gammal när föräld-
rarna skildes. Hon flyttade tillsammans med mamman till en annan stad
ca 20 mil bort. Efter 10 år gifte mamman om sig och Åsa fick styvpappa,
styvsyskon och så småningom halvsyskon, både i mamma-hushållet och
i pappa-hushållet. I mamma-hushållet bor förutom Åsa, mamma Mia 45
år, styvpappa Gunnar 57 år och Mias och Gunnars tre pojkar. I pappa-
hushållet bor pappa Bo 52 år, återigen ensam efter att ha separerat från
sin andra hustru. Mamman och pappan har båda längre akademiska
utbildningar och arbetar inom vården. Styvpappan har liknande bak-
grund men är numera egen företagare.

Det andra familjesystemet i gruppen ”nya” mamma-barn-familjer är
Adams & Jakobs familj (MB 17). Här finns det två länkbarn som är
kullsyskon. Adams och Jakobs mamma och pappa var gifta med varan-
dra två gånger. I första äktenskapet föddes Adam och i det andra Jakob.
Föräldrarna separerade definitivt då pojkarna var 4 respektive 3 år gamla.
Föräldrarna var överens om att ha gemensam vårdnad och att barnen
skulle bo hos mamman. Efter fyra år som ensamförälderfamilj, flyttade
nuvarande maken, länkbarnens styvpappa, in i huset och året därpå gifte
han och mamman sig. Pojkarna var 6 och 7 år gamla då styvpappan
flyttade in. Vid tiden för intervjuerna har det nya paret bott tillsammans
i 11 år och varit gifta i 10. Paret har en gemensam son 8 år. Mamma,
pappa och styvpappa har akademiska utbildningar.

I mamma-hushållet bor länkbarnet Jakob 17 år, mamma Cecilia 45 år,
styvpappa Torsten 63 år och Cecilias och Torstens son Niklas 8 år. Nik-
las är Adams och Jakobs halvbror. Länkbarnet Adam 18 år bor hemma i
mamma-hushållet till och från men mest bor han i pappans ”gamla”
lägenhet. Både Adam och Jakob går på gymnasiet. Adam tar studenten i
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vår och Jakob har ett år kvar till examen. I pappa-hushållet bor pappa
Bengt 52 år tillsamman med en sambo i ett hus i samma stad som mamma-
hushållet. Pappa flyttade till huset i samband med den nya relationen.
Jakob bor hos Adam ibland men han bor mest i mamma-hushållet. Länk-
barnen träffar pappan, då han kommer till lägenheten. De tre vuxna –
mamman, pappan och styvpappan – är högre tjänstemän med akade-
miska utbildningar. Styvpappan har tidigare varit gift med en kvinna,
med barn från en tidigare relation, en pojke, som nu är en fullvuxen man
på 45 år med egen familj. Styvpappan har alltså med sig erfarenheter
som styvpappa till den nya familjen.

Föräldrarna till Peter 21 år, David 17 år och Martina 11 år (MB-K 12)
skildes då Martina var nyfödd. Strax efter skilsmässan bodde mamman
och Martina hos mormor och morfar, tills de fick egen lägenhet. Peter
och David bodde kvar hos pappa. Peter och David har tidvis bott hos
pappan och tidvis hos mamman. Mamman gifte senare om sig med styv-
pappan, som också varit gift tidigare och de fick en dotter tillsammans.
Styvpappan har två vuxna barn 24 och 21 år från det tidigare äktenska-
pet. I mamma-hushållet bor länkbarnet Martina 11 år, mamma Birgit 42
år, styvpappa Lennart 48 år och Birgit och Lennarts dotter 7 år. I pappa-
hushållet bor länkbarnet David 17 år tillsammans med sin pappa. Länk-
barnet Peter 21 år bor med flickvän i eget boende. Peter har just kommit
ut i eget arbete, medan David och Martina är studerande. Mamman,
som tidigare har arbetat inom vården, håller för närvarande på att till-
sammans med styvpappan starta eget. Pappan är ekonom med eget före-
tag.

Ett familjeporträtt

Här följer det första av tre ”familjeporträtt” (de två följande presenteras
i kapitel 7 och 8), som illustrerar hur förhandlingarna i den nya mamma-
barn-familjen i det länkade familjesystemet kan gå till. Informationen,
som ligger till grund för familjeporträtten, har hämtats från intervjuerna
med vuxna och barn, med tonvikt på de vuxnas berättelser. Hur länk-
barnen själva ser på ”sin familj” beskrivs och analyseras i kapitel 9.

Johans 16 år (MB 3) mamma och pappa var mycket unga när han
föddes. Efter nio månader separerade de och mamman flyttade tillsam-
mans med Johan tillbaka till sin hemstad. I närmare 10 år levde mor och
son som ensamförälderfamilj. Mamman gifte därefter om sig och till-
sammans har det nya paret en son på 3 år. I mamma-hushållet bor Jo-
han, mamma Annika 35 år, styvpappa Kennet 39 år och det omgifta
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parets gemensamme son och Johans halvbror Filip 3 år. I pappa-hushål-
let ca 25 mil därifrån bor pappa Lars 43 år tillsammans med sin nuva-
rande fru (och deras katter). Pappan har inga barn i sitt nya äktenskap,
så för honom är Johan enda barnet. Mamman studerar, pappan är vår-
dare och styvpappan arbetssökande.

Styvpappa Kennet har tre barn från tidigare äktenskap. Det är två
flickor, 18 respektive 17 år samt en pojke 13 år. Alla tre bor hos mam-
man, som har sin bostad i en stad ca 10 mil från mamma-hushållet. När
styvpappans barn var yngre, åkte styvpappan så gott som varannan vecka
och hämtade dom berättar mamma Annika. De senaste åren har besö-
ken av styvpappans barn i mamma-hushållet blivit allt mera sällan före-
kommande. De är äldre, har kompisar som de vill träffa på sin lediga tid
och de har börjat arbeta lite extra. För flickornas del är det också pojkvän-
ner, som gör att de väljer bort besöken.

Vardag i mamma-hushållet
I ett hus i Mellansverige mitt i en lantlig idyll med ett par mil till när-
maste stad bor Johan 16 år tillsammans med mamma, styvpappa och
halvbror. De har flyttat ut på landet för att få en bättre miljö. Charmen
med lantlivet delas inte av Johan. Han vill hellre bo i staden och tycker
livet på landet är totalt tråkigt. Mamma Annika beskriver vardagen på
följande sätt:

På helgerna har vi alltid varit väldigt morgontrötta. Även Filip sover
länge på mornarna. Vi kommer upp och dricker kaffe ett par gånger så
där innan vi tycker det är dags att sätta igång med nånting. Nu de sista
åren har Johan mest hållit sig på sitt rum, tycker jag, på helgerna. Han
ligger där och läser. Spelar på sin gitarr. Och andra grejer. Om han är
hemma överhuvudtaget. Så försöker vi alltid äta middag tillsammans.
Det gör vi alltid. Vi äter middag men med de andra måltiderna kan bli
lite si och så. Frukosten äter jag, Kennet och Filip först. Och sedan så
småningom kan vi få ner Johan. Det är ju så trögt i tonåren.

I: Hur är det då en vanlig dag?

Jo, det går allt. Johan kommer upp, men man får ju tjata. Det går inte
att ge honom en väckarklocka och tro att han kommer upp. För det gör
han inte. Inte en chans...men det brukar gå över så småningom. Vi måste
upp före sex. Det blir tidiga mornar som vi kompenserar på helgerna.
Då vänder vi på allting. Så är vi ännu tröttare på måndag morgon. Ja
det är dumt egentligen.

En vanlig dag sticker vi iväg – det beror på väglaget – men en kvart över
sju– halv-åtta. Då är vi inne tills dom äter frukost på dagis. Och så
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släpper vi av Johan vid hans skola. Han brukar börja tjugo över åtta. Så
långt det har gått har vi samordnat våra resor på morgonen. Men ibland
är det så, att man måste ta bussen in. Men det fungerar det också. Vi får
gå upp lite tidigare. Bussen går tjugo över sju. Det går en buss klockan
åtta också så den kan man ta om man har sovmorgon.

Se’n kommer vi tillbaks. Tjugo i fem går bussen från sta´n. Det har ofta
varit så att vi har åkt bil in på morgonen och se´n har jag, Johan och
Filip åkt buss hem. Det har varit beroende på att Kennet har jobbat så
konstiga tider. Han har haft mycket arbete på kvällar. Och ibland är det
enklare att ta buss istället för att ha en massa obestämda mötesplatser.
Som inte fungerar i alla fall. Och man får stå och vänta på varandra. Så
det är lika bra att ta bussen.

Se’n har det väl ofta varit så att när barnen (styvbarnen) har kommit att
vi har försökt hitta på någonting extra. Men för det mesta har det nog
blivit så att vi varit hemma bara hos oss. Dom har sysselsatt sig. När
dom var mindre var det mycket TV-spel...Se’n blev det mycket ridning
och hästar.

Nu håller vi på att planera trädgården. Vi har ju stort med mark och det
är ju rätt så mycket som ska planeras. Då tyckte Johan att vi kunde
faktiskt låta asfaltera några kvadratmeter. Så han kunde känna sig som
hemma han också. Han vill ha asfalt. Han är en så´n där asfaltunge. Det
är tur att han får komma till sta´n varje dag annars skulle han inte stå
ut. När han är ledig så – trots att han klagar på hur tråkigt det är att bo
på landet, så är han inte i sta´n så förskräckligt ofta ändå. Om Johan
ska in till sta´n på kvällar kan han åka buss ibland. Men ofta får man
lov att ställa upp och skjutsa. Bor man så här då får man ställa upp på
att skjutsa ungarna. Det är bara så. Och ofta är det så på fredagar om
Johan stannar kvar i sta´n så kan han sova över hos min bror till exem-
pel.

En vanlig dag då vi åker hem med bussen som går tjugo i fem så är vi
hemma halvsex. Då är det dags att börja laga mat och diska det som
man inte hann på morgonen. Och lägga Filip. Först sitter vi med honom
och ser på TV lite grann. Se’n äter vi litet och alltihop det där. Så sätter
jag mig litet grann och kollar läget litet.

Vardag i pappa-hushållet
Johans pappa har aldrig varit pappa ”i vardagen”. Far och son
kommunicerar mest via telefon, vilket inte alltid är så lätt med en till-
knäppt och tystlåten tonåring och det blir inte så mycket sagt. När de
träffas sker det i princip på hans villkor och vad han tycker är roligast
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säger pappan. Nu är han ju sådan, att han tycker om att titta på TV och
läsa, men vi försöker ju ändå hitta på något så klart. Vi har åkt ut. Det
har hänt att vi har åkt till Liseberg någon gång. Pappan poängterar vik-
ten av att dagarna tillsammans med sonen blir så bra som möjligt. Detta
innebär också, att det under besöken inte finns utrymme att klara ut
eventuella konflikter. De vågar inte blir ovänner, eftersom det inte finns
tid att hinna bli vänner igen.

Pappan reflekterar över sitt distanserade faderskap genom att jämföra
sig med en frånskild bror med barn och en syster, som lever traditionellt
familjeliv. I broderns fall bor föräldrarna i samma stad och kan dela på
vardagssysslor som att lämna och hämta på dagis till exempel. När Lars
går förbi en skola, minns han när han själv gick och hämtade Johan
några gånger på dagis. Lars har aldrig varit med på föräldramöte i sko-
lan men däremot på en skolavslutning. Jag tror det var första året han
gick ut skolan, då jag var med. Det var roligt.

I systerns familj finns fyra barn och det är ett väldans ståhej ibland när
de springer runt i huset och håller nästan på att riva huset. Sådant får jag
inte uppleva. Lars saknar en så typisk vardagssyssla som att få hjälpa till
med läxläsning.

Man bråkar om att de ska läsa läxor, att det är en viktig grej. Det är ju
sådant man missar. Man blir förbaskad och skäller en stund och så går
det över. Allt sånt där... Allt det vardagliga. Det är sådant man missar.
Jag tycker det är viktigast att jag missar det vardagliga.

Släktnätverket
Runt mamma-hushållet finns det ett stort och aktivt släktnätverk som
funnits med hela tiden. Johan och hans mamma bodde ensamma under
drygt tre års tid efter separationen från Johans pappa. Johan och hans
mamma kan ses som en liten grupp mitt i en stor familj, som bildar som
en skyddande ring runt om. Släktnätverk har funnits till främst för Jo-
han och hans mamma. Den delen av släktnätverket har inte påverkats så
mycket av familjeförändringar som skilsmässa och omgifte. Där finns
Annikas föräldrar och syskon med familjer. Mamma-hushållet umgås
mycket med den delen av släkten. Denna stora generösa släkt har också
släppt in Annikas nye make Kennet eller han har snarare, enligt Annika,
blivit insläpad.

Mamma Annika tycker att släktnätverket har förändrats något på
grund av skilsmässan från Johans pappa. Det är främst pappans sida av
släkten, som hon då tänker på. När Annika och Lars var gifta umgicks
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de med Lars släkt. När mamman och Johan flyttade, i samband med
skilsmässan, tappade mamman kontakten med Lars släktingar. Så om
mamma-hushållets släktnätverk på mamma-sidan har stått oförändrat
genom familjens olika omstruktureringar, så har mamma-huhållets rela-
tioner till pappa-sidans släktnätverk förändrats.

På styvpappans sida av släktnätverket har mamma-hushållet kontakt
med Kennets föräldrar. Dessa relationer fungerar bra, enligt mamman.
Däremot är relationerna till styvpappans före detta fru konfliktartade
efter en diskussion om pengar.

Familjefirande
I mamma Annikas ursprungsfamilj har familjefirandet en viktig roll. De
träffas ofta och de firar ofta tillsammans. Det är en tradition som mam-
man har tagit med sig till sin nya familj. När hon gifte sig med Kennet
bjöds ”alla” in. ”Alla” omfattade samtliga barn från alla kullar, mor-
och farföräldar och syskon med familjer. Dock inte länkbarnets pappas
släkt. Nej inte Lars bit...Det hade kanske varit lite väl att ta i. Där går
gränsen för det släktnätverk som kan delta i bröllopsfestligheterna, när
det omgifta paret gifter om sig, enligt mamma Annika. Dessutom undrar
hon över hur den nye maken skulle ha reagerat. Då hade nog Kennet gått
därifrån.

Mamma Annika berättar vidare om deras julfirande. De firar en tradi-
tionell jul, ofta tillsammans med släktingar.

Julfirandet med många kräver planering. Och vem ska köpa julklap-
par till vem?

I början var det lite konstigt. Man visste inte. Ska dom...? Vilka köper
presenter till vilka? Och blablabla. Men mina föräldrar dom är inte så...
Dom tar allting som det kommer. Så när vi har firat jul med mina för-
äldrar, så har mina föräldrar även köpt julklappar till Kennets barn.
Samtidigt som de köpt till Johan. Så där har vi aldrig gjort någon större
skillnad. Och Johan har också fått julklappar av Kennets föräldrar.

Familjefirandet blir ganska traditionellt i mamma-hushållet. I pappa-
hushållet däremot ser det annorlunda ut. Pappa Lars tycker att det där
med att vara pappa på avstånd har varit svårt vid stora helger. Saknaden
efter Johan och känslan av förlust blir särskilt stor då. Och inte bara för
pappan utan också för Johans farmor och farfar och övriga släktingar på
pappa-sidan, som inte heller får träffa Johan mer än en eller två gånger
per år.
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Vardagens förhandlingar
En stor del av vardagens förhandlingar kring länkbarnen upptas av frå-
gor om umgänge. Eftersom Johan bara var åtta månader gammal när
hans föräldrar skildes, löstes pappans umgänge med sonen till att börja
med på så sätt, att pappan kom och hälsade på mamman och sonen.
Pappan kunde då ibland bo hos mormor och morfar och senare hos
mamman. Detta sätt att sköta umgänget upphörde i och med mammans
omgifte, eftersom det inte längre passade riktigt bra. Ibland har pappan
bott på hotell. Att bo på hotell blev kostsamt och pappan upplevde det
som ett konstigt ställe att ha umgänge med sitt barn på. Sedan mammans
omgifte har pappan inte besökt sonen, utan det är numera alltid sonen
som åker till pappan och hans nya fru.

Mamma Annika tycker att sonen och hans pappa har fått bättre kon-
takt de senaste åren. Detta bedömer mamman till stor del bero på att
Johan blivit äldre. Han är nu 16 år och kan sköta kontakten med pappan
på egen hand. Det är numera pappan och Johan som sköter förhandling-
arna om umgänget. Men det är mest pappan som tar initiativ till kon-
takt, även om det händer att Johan ringer upp själv. Johan och pappan
har regelbunden kontakt även om det ibland kan bli ganska långt mellan
gångerna. Men den är i alla fall regelbunden. Det har inte dröjt årsvis
eller så. Utan det har i alla fall varit varannan månad åtminstone enligt
mamma Annika. Pappa Lars önskar att Johan var mera aktiv att ta kon-
takt. Pappan brukar ringa och skicka kort och så, men Johan är dålig på
att ringa och skriva. Pappan tycker att det är tungt att initiativet alltid
ligger hos honom.

Numera åker Johan oftast till pappa under sina skollov. Till exempel
på sommarlovet. Däremot har Johan aldrig firat jul hos pappan. Det har
jag föreslagit honom flera gånger att han skulle kunna göra. Men han vill
vara hemma och fira jul berättar mamma Annika. Vid samtal med Johan
och med pappan framkommer också att pappan, som är verksam inom
vården, ofta har arbetat under julhelger. Johans pappa önskar mer kon-
takt med sonen och hoppas det ska bli så, när tonårsperioden är över.
Lars säger: Jag hoppas att han kommer hit oftare och att han kan vara
här flera veckor. Att jag kan ha honom här på sommaren och på semes-
tern. Och att han kan vara här på jul.

Även om mamman och pappan har kunnat sköta förhandlingarna om
umgänget med länkbarnet i samförstånd, så har det funnits andra svårig-
heter. Lars nuvarande fru välkomnar besök av Johan. Svårare var det
med en tidigare samboende kvinna. Lars berättar att när Johan skulle
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komma, så åkte hon iväg... Det var svårt... Hon var inte speciellt förtjust
i barn överhuvudtaget.

Helst skulle pappa Lars ha haft mera delaktighet i vården av Johan
men han inser, att det kan vara svårt att lösa det med ett avstånd mellan
hushållen på 25 mil. Dessutom tycker han, att Johans mamma sköter om
pojken på bästa sätt. Pappan deltar inte alls i förhandlingar om vardags-
frågor. När pappa kopplas in handlar det oftast om ekonomi. Till exem-
pel kan det handla om att betala för en skolresa. Pappan har genom åren
betalat till extrautgifter. Det har varit cyklar och annat. Dessutom har
han regelbundet skickat pengar, trots att hans egen ekonomi har varit
dålig till och ifrån. I samband med en företagsnedläggelse för några år
sedan miste pappan sin anställning och det har varit några kärva år eko-
nomiskt, innan han kom i arbete igen. Samtidigt vet han att mamman
också har haft och fortfarande har svårt med ekonomin och att tonårs-
pojkar kostar. Dessutom ska familjesystemets resurser efter omgiftet räcka
till för fler personer.

Av mammans och pappans berättelser framgår, att förhandlingarna
kring Johan har skötts i samförstånd. De före detta makarna har aldrig
varit ovänner eller som pappan uttrycker det: Vi kommer bra överens jag
och min före detta fru. Båda två tycker att de gifte sig och skaffade barn
för tidigt. Mamman var 18 år när hon gifte sig och 19 vid skilsmässan.
Vi hade väl lite för bråttom är hennes egen kommentar. Genom åren har
de försökt se till att bevara kontakten mellan far och son. I detta arbete
har mamman haft stor hjälp av sina föräldrar. Det finns heller inga kon-
flikter mellan Annika och Lars släktingar. Man hälsar så där fram och
tillbaka och det finns ingen tjurighet åt det hållet (mamma Annika). Den
kontakt Annika har kvar med Lars’ släktnätverk, är de kontakter som är
nödvändiga i samband med Johans umgänge med pappan. Samtal förs
med Lars och numera också med Lars fru. Dessa kontakter har blivit
alltmer sporadiska, allt eftersom förhandlingarna har övergått till pappa
och länkbarn.

Vad kännetecknar den ”nya” mamma-barn-familjen?

Vid första påseende liknar den ”nya” mamma-barn-familjen den en-
samma-mamma-familjen. Flera av mammorna har tidigare levt som en-
samförälder. Genom omgiftet får länkbarnet en styvpappa i mamma-
hushållet samtidigt som det finns en biologisk pappa utanför mamma-
hushållet. Trots detta framstår mammorna fortfarande som ensamför-
älder för länkbarnet.
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I samtliga familjesystem, oavsett grupptillhörighet, handlar familjebild-
andet om en ständigt fortgående process. I denna process – som aldrig
avstannar – ändras hela tiden förhållanden, vilket ställer krav på konti-
nuerliga omförhandlingar av tidigare överenskommelser. För samtliga
familjesystem gäller också, att det sker en kontinuerlig förändring av de
förhandlande aktörerna. När länkbarnen är små, ligger det största an-
svaret på de vuxna medan med ökad ålder, länkbarnet själv kommer in
mer och mer. Vad har då hänt genom åren i de ”nya” mamma-barn-
familjerna?

För fyra av de fem länkbarnen har föräldrarnas skilsmässa inträffat
när barnen var små. Johan var yngre än ett år, Åsa var 2 år och Adam
och Jakob var 4 respektive 3 år när föräldrarna separerade. Ingen av
dem har minnen från den tiden. Sedan har Johan och Åsa levt nära sina
respektive mammor. Även Adam och Jakob har levt nära sin mamma,
men här finns en stor skillnad i förhållande till Johan och Åsa. Då Adam
och Jakob är kullsyskon, pojkar och nära varandra i ålder, har de haft
varandra att ty sig till. Se’n har ju jag och Jakob varit med varandra
ganska mycket, haft gemensamma kompisar och gemensamma intressen
(Adam 19 år). Både Johan och Åsa är, trots att de båda har flera syskon,
ensamma i sin ”kull”. Martina, som har förts till gruppen ”nya”
kärnfamiljen, har både David och Peter i samma syskonkull, men kullen
skiljdes vid föräldrarnas separation. Medan Peter och David stannade
kvar i pappa-hushållet, följde den nyfödda Martina med mamman. Så
medan Peter och David har följts åt, har Martina mer kommit att leva i
mamma-hushållet – först ensam och senare tillsammans med halvsystern.

Umgänge
Hur ser då länkbarnets umgänge ut mellan och inom mamma- och pappa-
hushållen? Här är utgångspunkten mamma- och pappa-hushållen, som
den tänkta arenan för förhandlingar i länkbarnefrågor. Genomgående
kan konstateras, att vid tidpunkten för intervjuerna, är umgänget mellan
länkbarnen och deras pappor ”på sparlåga”. Johan (MB 3), nu 16 år,
åker till pappan ett par gånger per år och Åsa (MB 2), nu 17 år, ungefär
lika sällan. Åsa är hos pappan under längre perioder, som till exempel tre
veckor på sommaren. Adam och Jakob (MB  17), 17 och 19 år, träffar
numera sin pappa i hans lägenhet, där Adam bor för tillfället. Men enligt
Adam är det nu jättelängesen vi träffades och gjorde någonting tillsam-
mans. Peter och David (MB-F 12) har en annorlunda familjesituation, då
Peter bor själv i egen bostad tillsammans med flickvän och David bor
hos pappan.



89

Trots tätare kontakter mellan papporna och länkbarnen under många
år, medan länkbarnen var yngre och trots ambitioner att hålla kontakt
med sina barn, har papporna ”försvunnit” alltmer bort från länkbarnen
efter hand i deras liv. Även Davids pappa är ofta frånvarande, trots att
han delar bostad med sonen. Mamma och barn har inrättat sig i ett liv
tillsammans – de har bildat ett ”mamma-barn-projekt” eller en pakt som
en mamma säger. I samtliga ”nya” mamma-barn-familjer kan vi se detta
mönster grundläggas tidigt – strax efter föräldrarnas separation – och
förstärkas genom åren.

Adams och Jakobs relation till sin pappa avviker något från ovanstå-
ende beskrivning. Enligt mamma Cecilia har pojkarnas biologiska pappa,
Cecilias exmake Bengt 52 år, egentligen aldrig tagit ansvar för pojkarna.
Cecilia beskriver honom som konflikträdd och han kunde bara ha hand
om en av pojkarna åt gången, under de tider de skulle vara hos pappan.
Cecilia berättar:

Jag hade huvudansvaret hela tiden. även då det gick bra. De litade egent-
ligen, särskilt Adam, litade egentligen bara på mig...Det var väldigt trass-
ligt när pojkarna var små. De kom inte in på dagis och det var olika
dagmammor och barnflickor.

Samtidigt är pojkarna väldigt självständiga. De klarar sig bra själva, är
ganska mogna men har de problem så är det mig de kommer till och
ingen annan. De har ju pappa där, men han har aldrig varit en förebild
riktigt. Ibland kan man ha kul med pappa, åka och hälsa på honom,
men det är nog ingen riktigt bra relation. Det är ingen dålig heller. Den
är liksom likgiltig, tror jag.

När mammorna senare har gift om sig har de bildat ny familj med män
med barn från tidigare äktenskap och förhållanden. Tre av styvpappo-
rna har biologiska barn från tidigare förhållanden och en styvpappa har
tidigare levt i äktenskap med styvbarn. Samtliga omgiften ligger många
år tillbaka i tiden. De omgifta paren har levt tillsammans mellan 7 och
11 år. Det är inga nybildade familjesystem det handlar om utan det har
funnits tid att etablera och stabilisera samlevnadsmönster.

Samlevnad
Hur ser då samlevnadsmönstren ut i de ”nya” mamma-barn-familjerna?
Enligt mammornas berättelser visar styvpapporna olika förhållningssätt
till sina styvbarn. Åsas styvpappa är lika lite ”pappa” för barnen i samt-
liga syskonkullar. Han har lämnat över föräldraansvaret för samtliga
barn till mamman. Johans styvpappa går med hela sitt hjärta in för det
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omgifta parets gemensamma barn och han försöker hålla kontakt med
sina barn från tidigare äktenskap. Länkbarnet går han däremot inte in i
nära relation med. Styvpappa och styvson kommunicerar via mamman,
som blir ”piggy-in-middle” (Batchelor m.fl. 1994, s. 37). Det är möjligt
att styvpapporna inte har haft någon önskan, eller av andra skäl inte har
kunnat gå in i en papparoll i förhållande till länkbarnen. Här kan lojali-
teten med de egna biologiska barnen, som han ”lämnat” kvar i mamma-
hushållet, spela in. En av styvpapporna har emellertid med sig alla sina
barn i mamma-hushållet men är ändå inte nära. Det är möjligt att hän-
syn mot varandra, mellan pappan och styvpappan, spelar in. Eller att
mamman spelar rollen som ”bagstopper” (Schwartz 1984) eller
”mediator” (Edwards m.fl. opublicerad artikel) och bestämmer förhand-
lingsutrymmet för styvpappan och kanske i förlängningen också för pap-
pan.

Adams och Johans mamma Cecilia pratar om en arbetsfördelning
mellan det omgifta paret. Medan maken tar hand om den gemensamma
sonen, tar mamman mer ansvar för länkbarnen. När mamman är borta,
kan styvpappan gå in och att ta ansvar för länkbarnen.

Niklas och Torsten är väldig nära varandra, och på något sätt har det
blivit så, att jag tar mera hand om Jakob och Adam, och Torsten tar
mera hand om Niklas. Men samtidigt så tar Torsten ansvar när jag är
bortrest eller arbetar (mamma MB 17).

Detta samspel mellan de vuxna, med mammor som tar hand om länk-
barn medan styvpappa tar hand om det gemensamt barn och går in som
ersättare när mamma är borta, finns även i den ”nya” utvidgade för-
handlingsfamiljen.

Länkbarnen själva är positiva till sina styvpappor. Av Åsas berättelse
framgår, att hon uppskattar sin styvpappa främst för att han behandlar
alla barnen lika och att hon därför inte känner sig som ett styvbarn.
Johan räknar in styvpappa (men däremot inte sin biologiska pappa) i sin
familj. Han gläder sig över att styvpappan finns för mammas skull. Hon
hade varit ensam så länge. Jag hade gärna velat veta mera om hur styv-
papporna själva ser på sin situation i de ”nya” mamma-barn-familjerna.
Tyvärr har bara en styvpappa kunnat nås för intervju. I intervjun med
Adams och Jakobs styvpappa berättar denne, att han har en både kvan-
titativt och kvalitativt bättre kontakt med sin och hustruns gemensamme
son än med styvsönerna. Samtidigt tycker styvpappan att hans relation
till styvsönerna är hygglig.
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Enligt Cecilia så tycker hennes nuvarande man – länkbarnens styv-
pappa – att pojkarnas biologiska pappa kunde ta mera ansvar för sina
barn. Länkbarnen själva och Cecilia tycker inte att det är så stort pro-
blem. Mamma Cecilia:

Torsten tycker nog att Bengt kunde ta mer ansvar för Adam och Jakob
än vad han gör. Det har han ju aldrig gjort, så för mig är det inte ett
problem. Inte för Adam och Jakob heller, tror jag.

Sammanfattningsvis kan konstateras, att gemensamt för de familjesystem
som ingår i gruppen de ”nya” mamma-barn-familjerna är, att här finns
en stor närhet mellan mamma och länkbarn. Av de fem länkbarnen är
fyra pojkar. Särskilt stor är närheten mellan mamma och länkbarn i det
enda familjesystem, där länkbarnet är en dotter. När det gäller de länk-
barn som är pojkar, betonar mammorna mera närheten än vad länk-
barnen själva gör. Jakob och Adam och jag är väldigt nära varandra. De
har växt upp med mig mest. (mamma Cecilia MB 17) Mamma Annika
beskriver sin relation till Johan (MB 3):

Vi har alltid haft en stark relation, tycker jag, i och med att vi var själva
så länge. Och han var ju... Han har inget minne av att det var en pappa
med i bilden när han var liten. Så det har alltid varit jag och Johan.

Mammorna agerar tillsammans med länkbarnet på liknande sätt, som
under den tid då mamma och barn utgjorde en egen familj – en ensam-
förälderfamilj. Papporna har helt eller delvis ”abdikerat” i sin pappa-
roll och styvpapporna engagerar sig inte så mycket i sina styvbarn. I ett
fall engagerar sig styvpappan i mindre utsträckning i sitt styvbarn än i
övriga barn i familjesystemet. I två av familjesystemen förs förhandling-
arna i en större krets än den lilla mamma-barn-gruppen, men när beslut
skall fattas och verkställas, drar sig ”papporna” tillbaka. Det gäller så-
väl biologiska pappor som styvpappor. Papporna ”delegerar” beslutsfat-
tande och verkställighet till mammorna (och länkbarnen).

Nu ingår ”mamma-barn-pakten” som en del i ett större sammanhang.
Samtidigt som de beskrivna familjerna är ”typiska” mamma-barn-famil-
jer, ingår de i en större familjekontext, nämligen hela det länkade familje-
systemet. Det är endast i frågor när det gäller länkbarnet, som de fung-
erar som en ”ny” mamma-barn-familj. I frågor som inte är typiska ”länk-
barnefrågor” kan andra förhandlingsmönster iakttagas. Här noteras flera
olika mönster av förhandlingar som lever i en samexistens. Samtidigt
som mamma Annika och länkbarnet Johan (MB 3) lever i en ”ny”
mamma-barn-familj, har styvpappa Kennet kommit väl in i sin nya fa-
miljebildning. Han bildar tillsammans med Annika och deras gemen-
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samme son Filip en kärnfamilj med täta relationer. Samtidigt är Kennet
fortfarande biologisk pappa med umgänge till sina barn från tidigare
äktenskap.

Lika litet som det går att återskapa en ny kärnfamilj som fungerar
som en intakt kärnfamilj, lika litet går det att omskapa en nya mamma-
barn-familj, som fungerar som en mamma-barn-familj före omgiftet. Det
är olika familjeformer. Därför är markeringen ”ny” på sin plats.
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K A P I T E L  7

Den ”nya” kärnfamiljen
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Sex av de länkade familjesystemen hör till gruppen ”nya” kärnfamiljer
(betecknas härefter K): Henriks familj (K 4), Ingrids familj (K 6), Emmas
& Isaks familj (K 9), Emilies familj (K 10), Adrians familj (K 15) och
Mattias, Daniels & Julias familj (K 16). Peters, Davids & Martinas fa-
milj fungerar som tidigare angetts som ”ny” kärnfamilj när det gäller
yngsta länkbarnet Martina medan hennes två äldre kullbröder utgör en
”ny” mamma-barn-familj tillsammans med mamman (MB-K 12). Denna
familj har beskrivits i föregående kapitel.

Familj och hushåll

Henriks föräldrar skildes då han var 4 år gammal (K 4). Under de första
åren efter skilsmässan var umgänget mellan far och son regelbundet. Ef-
ter en vårdnadstvist upphörde kontakten dem emellan under en period
för att därefter återupptas. Numera är deras kontakt tillfällig och oregel-
bunden. I mamma-hushållet bor sedan 5 år tillbaka länkbarnet Henrik
14 år tillsammans med mamma 40 år, styvpappa 41 år, parets gemen-
samma son 3 år och husdjuren. Familjen bor på landet strax utanför en
stad. Styvpappan har inga barn från tidigare förhållande. I pappa-hus-
hållet bor Henriks pappa tillsammans med fru och 3 barn i en storstad.
Det är ca 20 mils avstånd mellan mamma- och pappa-hushållen. Henrik
är studerande. Mamman är akademiskt utbildad, styvpappan arbetar
inom barnomsorgen och pappan är egen företagare.

Ingrid (K 6) har regelbundet umgänge med sin pappa sedan skilsmäs-
san men de senaste åren har besöken skett alltmer sällan. Föräldrarna
har haft en konflikt rörande vårdnad och umgänge vilken har lett till
domstolsförhandlingar. I mamma-hushållet bor länkbarnet Ingrid 12 år
tillsammans med mamma 43 år och styvpappa 57 år. Styvpappan har
tidigare varit gift och har en vuxen son med egen familj. Mamma-hus-
hållet bor i eget hus i en mindre stad. Cirka 10 mil bort bor pappan
ensam i pappa-hushållet. Ingrid är studerande. Samtliga vuxna har längre
akademiska utbildningar. Mamman arbetar inom vården, pappan med
utbildning och styvpappan är privatanställd. I detta familjesystem har
inte det omgifta paret något gemensamt barn.

Emelie 8 (K 10) år bor i mamma-hushållet tillsammans med mamma,
styvpappa och mammans och styvpappans gemensamma dotter 1 år. Styv-
pappan har inte tidigare varit gift och har inte barn från tidigare relation.
Mamma-hushållet bor på en mindre ort ca 20 mil från pappa-hushållet.
I pappa-hushållet bor pappan kvar i den stad där mamman och länk-
barnet bodde fram till mammans omgifte. Nu bor pappan tillsammans



95

med sin nya fru, styvdotter 7 år och gemensam son 3 år. Emelie går i
skolan. Mamma som för närvarande är föräldraledig har en kortare vård-
utbildning. Pappan arbetar på ett tryckeri. Styvpappan har en längre
akademisk utbildning och arbetar inom vården. Han är både anställd
och har eget företag. Emilie har regelbundet umgänge med sin pappa.
Det sker emellertid med omfattande insatser från föräldrarna. Då det är
alltför tidsödande med alla byten på tåget skjutsar mamma och pappa
med bil mellan hushållen och möts på halva vägen.

Adrian 10 år (K 15) bor i mamma-hushållet med mamma 31 år, styv-
pappa 34 år och parets gemensamma son 2 år. Mamman och styvpappan
är omgifta sedan 5 år tillbaka. Familjen bor på landet nära en stad. I
pappa-hushållet bor länkbarnets pappa. Adrian går i skolan. Mamman
är för närvarande hemarbetande efter att tidigare arbetat som sjukvård-
biträde. Styvpappan är butiksanställd. Pappan är sjöman.

Mattias 16 år, Daniel 12 år och Julia 11 år (K 16) bor i mamma-
hushållet med mamma Lisa 37 år, styvpappa Lennart 38 år och parets
gemensamma son Jonas 7 år. Mamma-hushållet bor i eget hus. Styv-
pappan har två barn från tidigare äktenskap Anders 16 år och Joakim
14 år, som bor hos sin mamma. I pappa-hushållet bor pappa. De tre
länkbarnen är studerande. De tre vuxna har samtliga längre akademiska
utbildningar. Mamman är verksam inom utbildning, pappan inom tek-
nisk verksamhet och styvpappan inom vårdområdet.

Ett familjeporträtt

Emma 12 år och Isak 9 år (K 9) bor i mamma-hushållet med mamma
Margareta, styvpappa Johan och parets gemensamma son 2 år. I pappa-
hushållet bor pappan och hans fästmö. Mamman arbetar som snabb-
köpskassörska, pappan inom ett statligt verk och styvpappan som tidi-
gare arbetat inom vården är för tillfället arbetssökande.

Emmas och Isaks mamma och pappa var unga när de bildade par.
Margareta var 19 år när Emma föddes. I samband med separationen
flyttade pappan ut och mamman och barnen blev ensamma kvar i huset.
Eftersom Margareta inte trivdes bestämde hon sig för att flytta därifrån.
Hon fick hjälp av Johan som hon kände sedan en tid tillbaka. De star-
tade alltså sin relation som kamrater för att senare bli ett par. I samband
med att Margareta och Johan blev sambo, blev Johan styvpappa till Emma
och Isak och senare blev han pappa till Lillebror, som är hans och Marg-
aretas gemensamma son. Mamma-hushållet hyr ett radhus.
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Denna ”nya” kärnfamilj har vuxit fram efter hand. Efter skilsmässan
uppstod en konflikt mellan föräldrarna om vårdnaden och lösningen blev
att de f.d. makarna bestämde sig , enligt mamma Margareta, för en dela-
lika-princip – det som vi numera kallar växelvis boende. Barnen skulle
bo lika lång tid i pappa-hushållet som i mamma-hushållet. Överenskom-
melsen höll emellertid inte i praktiken. Pappan drog sig undan alltmer
och barnen ville inte alltid stanna kvar hos honom utan föredrog att åka
tillbaka till mamman under de tider som var bestämda för pappan. Men
det finns förhoppningar både hos vuxna och barn om att länkbarnen ska
få en ökad kontakt med pappan. Länkbarnet Isak berättar att pappan
nyligen har förlovat sig och att han har eller står i begrepp att flytta till
en större bostad. Både Isak och Emma hoppas på att få ett eget rum i
pappans nya bostad.

Släktnätverket
Margareta är född i ett annat europeiskt land och kom till Sverige till-
sammans med sina föräldrar som liten. Föräldrarna skildes senare och
Margareta fick en styvpappa som blev ”pappa” för henne. Mamman
och ”pappan” bor nu i närheten av Margaretas nya familj. Det gör också
styvpappans mamma och pappa och syskon. Länkbarnens farmor och
farfar är skilda, men de bor kvar i närheten av varandra och nära mamma-
hushållet.

Margareta betonar tryggheten i att ha ett stort nätverk runt om.
...Johans föräldrar har ju ställt upp ohyggligt från början och tagit till
sig Emma och Isak. Dom har uppvaktat på födelsedagar och till jul.
Ända från början har dom gjort det.

Det gemensamma barnets födelse innebar vissa förändringar:

...men sen vi fick lillebror – det är klart att det märks. Han är första
barnbarnet på Johans sida.

Lillebror får som första biologiska barnbarnet på Johans släktsida extra
mycket uppmärksamhet.

Och det är sånt som man får ta. Tycker jag. För att Emma och Isak dom
har ju två farmor och farfar men lillebror han har ju bara en. Och det är
sånt som man får påpeka ibland.

Margareta har pratat med Emma och Isak om detta.

Det är klart att kanske Lillebror får någon grej mer än er då och då.
Men ni har ju farmor och farfar inne i stan också. Det är sällan ni går
tomhänta därifrån’.
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Margareta konstaterar att både hon och Johan ställer större krav på
Johans föräldrar än på ex-makens. Detta kanske för att Johans föräldrar
har mera kontakt med alla medlemmar i mamma-hushållet. Margareta
berättar om en händelse när Johan var på stan med Isak och Lillebror
och de mötte Johans pappa – lillebrors farfar och Isaks styvfarfar.

Johan, Isak och Lillebror var uppe på köpingen och promenerade. Så
hade de träffat på farfar. Och då hade farfar gett Lillebror en femma för
att gå och köpa en glass. Och då hade Johan sagt till farfar att ’antingen
tar du tillbaka den här femman eller också så ger du faktiskt Isak också
en femma för det är faktiskt två ungar här’. Och då sa Johan att då
skämdes farfar för det tänkte han inte på själv.

Familjefirande
Margareta tycker mycket om att samla familj och släkt till fest i sitt hem.
Hon trivs bäst när hon är tillsammans med barnen. På julafton brukar de
vara ett tiotal personer som firar tillsammans.

Första julen efter skilsmässan firade mamman och pappan gemensamt
med barnen

…på neutral mark hemma hos min syster. Den julen firade vi ihop. Se-
dan har vi delat på julen, så att antingen har barnen varit hos mig på
förmiddan och – gränsen är Kalle Anka – och så har han (pappan) haft
dom på eftermiddan eller kvällen (mamma Margareta).

Under julen blir familjens ritualer viktigare än annars.

Margareta berättar med fasa om det året när länkbarnen firade med
pappan från och med dagen innan julafton fram till Kalle Anka på julaf-
tons eftermiddag. Det upplevdes hemskt för både mamman och styv-
pappan. Julen började inte för någon av dem förrän länkbarnen var
”hemma igen”.

Det värsta jag har varit med om – det var förra året för då – då skulle de
vara hos pappan på förmiddan. Och han kom och hämtade dem på
kvällen före.

Och just det här som man är så van med. Man går upp på julaftons
morgon och gör gröt. Och man sitter framför TVn och lyssnar på jul-
morgon och äter julgröt. Så finns inga barn hemma. Det är absolut den
värsta julafton jag har varit med om. Det blev liksom inte julafton för-
rän barnen kom hem. Det sa Johan också. ‘Du har varit en pest. Det är
skönt att dom kommer hem så det blir jul här’ (skratt).

Länkbarnens födelsedagar firas alltid i mamma-hushållet vid ett tillfälle.
Då kommer förutom mammans familj också länkbarnens pappa, farmor



98

och faster. Mamman tycker att det med åren har blivit lättare att föra
tillsammans medlemmar från de båda hushållen:

 I början var det väldigt neutralt. Men det har släppt mer och mer. Den
enda som vi inte har någon kontakt med är Emmas och Isaks farfar.
Men han har aldrig varit speciellt bra på kontakt heller.

Umgänge med pappan
Margareta kommenterar hur andra skilda föräldrar ordnat umgänget
med barnen: Många har väl så strikt att dom ska ha varannan storhelg
och varannan jul eller nyår. Margareta förstår att de vuxna vill ha be-
stämda umgängestider för att kunna planera. Men själv föredrar hon att
ha det just som det är. Det vill säga på mera lösa boliner. Fördelen med
den här lösningen som tillämpas i Emmas och Isaks familjesystem är
enligt Margareta att hon inte kan klara sig utan barnen.

Jag vet ju att barnens pappa hellre – kanske – är ute på sjön eller med
sina kompisar och så. Och då får vi ju bägge två som vi vill ha det.
Ungarna hemma med mig och....

Umgänget mellan länkbarnen och pappan har växlat i frekvens och inne-
håll genom åren. I samband med skilsmässan hävdade pappan att han
skulle ha vårdnaden:

Från början skulle inte jag få ha barnen. Men jag stod på mig och sa att
jag ska ha barnen och vi kan ha varannan vecka om du bor här ute. Det
slutade med varannan helg hos pappa.

Det funkade inte alls i början. För det är väl lite grann det där med att vi
tjejer är nöjda med att vara med familjen. Och han kom väl underfund
med hur roligt det var att vara ute med kompisarna och allt det där. Att
slippa ansvaret. Men sen så hände det väl lika fort igen att han hade lekt
rommen av sig. Och då funkade det jättebra. Han flyttade ihop med en
tjej på en gång när vi flytta ifrån varann. Och ungarna älskade henne.
Dom träffas än idag (mamma Margareta).

Under en period fungerade umgänget med pappan bra. Emma och Isak
besökte sin pappa varannan helg och fjorton dagar på sommaren:

Men det har liksom skjutits mer och mer... när jag blev med barn så blev
jag sjukskriven. Man konstaterade att jag inte fick jobba. Och då var
jag ju hemma. Då var det lätt att ringa när han skulle bort. Det var än
det ena än det andra. Jag tyckte att jag är ju ändå hemma... Och sen när
jag började jobba igen så var det hemskt sporadiskt allt ifrån varannan
helg till en gång i månaden, en gång varannan månad lite grann så där
(mamma Margareta).
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Margareta tycker sig förstå att pappan inte vill träffa barnen så ofta.
Hon hävdar att han är för bekväm av sig för att vilja ha barnen. Hon har
aldrig krävt att han skall ta mer ansvar för barnen. Under intervjun beto-
nar hon flera gånger att för henne har det inte varit några problem att ha
barnen hos sig, snarare tvärtom. Jag har ju skaffat barnen för att jag vill
ha barn inte för att...inte för att jag inte vill ha dom.

Mamma Margareta betonar att barnens umgäng med pappan inte bara
handlar om hur ofta utan också om själva innehållet. Detta har också
förändrats sedan pappan fick sin nuvarande sambo. Mamman menar att
det har varit svårt för länkbarnen ibland när de varit på besök hos pap-
pan. Ibland har hon fått hämta hem barnen eftersom de ringer och vill
hem för att det tråkigt hos pappa.

Johan (styvpappan) har träffat barnens pappa. Han och pappan har
lättare att träffas och prata än vad mamman och pappan har:

Jag vet inte… samarbeta det kan vi väl inte... Ja vi kan prata. Ja det är
inga bekymmer alls det och har aldrig varit. Jag vet inte varför men det
har aldrig varit något problem. Han har förmodligen inte sett mig som
den som har förstört deras äktenskap. Och det gör väl kanske att det
blir lite lättare att acceptera. Fast i vissa bitar är han ju fortfarande
bitter liksom. Men jag tror han är bitter mot Maggan. Så därför funkar
det inte så bra dom emellan stundtals.

Johan förvånas över att pappans relation till barnen har försvårats sedan
pappan fick en ny relation. Medan det för de flesta pappor i Johans
bekantskapskrets har visat sig att relationen till barnen blivit bättre, när
både mamman och pappan har fått en ny partner så har det just i Emmas
och Isaks fall blivit tvärt om. Johan har i det längsta försökt att hålla sig
utanför diskussionen om umgänge. Hans principiella uppfattning är att
den frågan ska skötas mellan mamman och pappan:

Men nu på senare tid… när man känner att ungarna lider av det… då
blir jag...då blir jag förbannad för jag menar att går man in med den
argumentationen om att vi har ingen tid tillsammans. Det kom han ju
och sa till Maggan om sin nya relation. Och då har han alltså sina barn
som mest 4 dagar av 30 i månaden. Och det argumentet håller inte
…det är för dåligt. Han menar på att han har dom på sin lediga helg då.
Han jobbar ju helger ibland också. Då får man ju... vi har också haft
barnen hemma på ledig helg Då får man också …herregud vadå... inte
är man väl barnledig annars. Jag menar, har man barn, så har man barn
till dom är...

Johan kan se en gradvis förändring av umgänget med pappan. Det blir
mer och mer så att barnen stannar kvar i mamma-hushållet och inte åker
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till pappan lika regelbundet som tidigare. Johan tycker det är bäst att
barnen stannar hemma i mamma-hushållet om inte umgänget med pap-
pan fungerar:

Jag vet att jag sa till Maggan sist… att låt dom va hemma. Va ska dom
iväg dit och göra då för det blir ju bara kaos i alla fall.

När inte umgänget med pappan fungerar riktigt bra noterar mamman
detta:

När inte träffar pappa på länge. Då blir det lite stingsligt. Men samti-
digt är det ju tvärt om också. Ibland får man pusha på dom. Ska ni inte
ringa till pappa och tala om att ni lever? Så det är hemskt mycket berg-
och-dalbana det där.

Johan menar att utvecklingen går mot att mamma-hushållet blir mest
”hemma” för Emma och Isak, medan pappa-hushållet kommer mer och
mer att hamna åt sidan. Så här uttrycker han sin ambivalenta inställning
till detta:

Ja det går ju däråt. Helt klart. Och det är synd tycker jag. Eller på sätt
och vis så tycker jag att om det är bra för barnen så tycker jag det är bra.
Men på sätt och vis tycker jag att det är dåligt för barnen för att dom
förlorar sin pappa. Den dom kallar för pappa.

Johan oroar sig då han ser att inte umgänget mellan pappan och barnen
fungerar.

... det har varit så mycket strul med fadern och hans sambo nu ett tag.
Det fungerade jättebra så länge han var själv och sen han fick en flick-
vän så spåra hela karln ur på något vis. Bryr sig inte och...  jag har ju
hela tiden hävdat att han måste umgås med sina barn för att inte tappa
bort dom själv. Och också för barnens skull så att dom hela tiden vet
vem som är deras riktiga pappa.

Och just det här att om nån gång Maggan och jag skulle... om vi skulle
gå isär. Hur skulle dom reagera då gentemot sin riktiga far och gente-
mot mig? Det är det man tycker känns lite konstigt ibland.

Pappan har nu flyttat eller håller på att flytta. Ingen i mamma-hushållet
vet riktigt vart pappan har flyttat. Mamman tror att det är till ett annat
bostadsområde i samma stad

”För mig är dom mina allihop”
Johan har grubblat mycket över varför pappan aldrig kommer med till
barnens fritidsaktiviteter och skola. I början ringde alltid mamman till
pappan när det var dags för kvartssamtal och andra aktiviteter som hand-
lade om länkbarnen. Då avvaktade styvpappan. Om pappan gick på mötet
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skulle styvpappan dra sig tillbaka, så det inte dök upp tre föräldrar. Men
pappan kom aldrig och nu har det blivit så att styvpappan i allt fler
sammanhang går in i rollen som länkbarnens pappa eller ställföreträ-
dande pappa.

Jag är plastpappa och pappa. Jag är båda delarna. Med de orden pre-
senterar sig Johan när intervjun med honom startar. Senare under inter-
vjun upprepar han att han är både pappa och plastpappa. På frågan om
det är skillnad mellan dessa två roller svarar han:

Nej. Jag tycker inte det. Barnen tycker nog det kanske. Men  jag vet
inte. Jag tycker jag är väl... ja… jag vet inte. Jag tycker liksom att... för
mig är dom mina allihop.

Johan har levt tillsammans med Isak och Emma sedan de var 5 respek-
tive 8 år gamla. Han kan inte tänka sig en tillvaro utan dem.

Det går inte. Det finns inte. Och det gör väl att man ser dom som sina
egna barn. Ibland så önskar man att dom vore ens egna på riktigt.

Mamman tycker att styvpappans roll som styvpappa har förändrats ef-
ter hand. Från början var det annorlunda.

Johan har aldrig fått vara pappa till Emma och Isak. Han har alltid fått
vara Johan. Det har jag markerat väldigt definitiv från början att dom
har en pappa och så är det.

Margareta menar att i början av familjebildandet tyckte både hon och
styvpappan att det var svårt att tackla frågor om uppfostran.

I början var det lite svårt men det var ju någonting också som vi disku-
terade eftersom vi var så bra kompisar. Johan fick väl känslor för mig
tidigare än jag fick det för honom. Men när vi väl märkte åt vilket håll
det bar så var det ju nånting vi satte oss ner och diskutera. För det
värsta jag vet är när en säger nej och den andra säger ja.

Margareta betecknar dessa diskussioner med Johan som hemskt nyttiga.
Margareta berättar om hur situationen för styvpappan förändrades i

förhållande till Emma och Isak när barnen förstod att Johan inte längre
bara var mammans kamrat utan att han skulle komma in i familjen som
styvpappa. Så länge han var vän i familjen var det inte så farligt. Då
uppfattades han inte som ett hot. Att det var en kärleksrelation mellan
mamman och Johan förstod barnen först då ... han låg i mammas säng
på morgonen. Både Emma och Isak reagerade då:

Generat. Hemskt generat... Helt plötsligt var han kvar där. Där pappa
hade varit en gång i tiden. Det vart lite tuffare då.
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Ibland blev barnen arga på sin nya styvpappa.
Ja, när det väl var konstaterat att han skulle in i familjen så fick han ju
då ... resa sig upp och gå många gånger.

Ilska och genans var två av reaktionerna från länkbarnens sida när de
förstod att de hade fått en styvpappa. En annan känsla var osäkerhet.

… i och med att det gick såpass fort ändå. Det gick ju på mindre än ett
år efter vi flyttade ifrån varandra. Som han var kvar på morgonen där.
Och det var väl det där med otryggheten. Kommer han att stanna kvar
eller? Men ... vi fick ge och ta. Och det verkar ju funka (mamma Marga-
reta).

Efter hand har relationen mellan styvpappan och barnen förbättrats.
Margareta noterar särskilt den nära relationen mellan styvpappan och
Isak. De har efter hand kommit allt närmare varandra mycket tack vare
ett gemensamt idrottsintresse.

Och så nu när de har hockeyn så då är ju Johan och Isak som Knoll och
Tott. Dom bor ju ihop i och med att Johan tränar dom också då. Och
sen har dom ju isen här alldeles på baksidan. Så dom har ju vuxit ihop
på den.

Johan tar också upp svårigheter i relationen till barnen den första tiden
som styvpappa. Det är främst relationen till Isak som han berättar om.
Johan upplever att motståndet som han i början kände från barnen och
då främst från Isak troligen kom från pappan. Svårast var det då Isak
kom tillbaka till mamma-hushållet efter besök i pappa-hushållet:

Isak kom hem och kastade ur sig grejer till mig som jag vet att han
absolut inte skulle säga till mig. Ord som inte finns i hans vokabulär.
Som då måste ha kommit nånstans ifrån. Och det var krig varenda sön-
dag ett tag när han kom hem. Då var Isak oerhört kluven. Han blev ju
väldigt sliten i början. Han visste ju inte vilken fot han skulle stå på helt
enkelt. För han kunde vara hur gosig som helst. Han sprang och gav
mig kramar när han skulle åka till pappa då. Ibland vet jag att så gjorde
han inte det. För han tyckte att det såg... var konstigt när pappa kom
och hämta honom. Att jag fick kram av honom. Men då rufsade  jag
honom bara på huvudet och sa Hej då! Vi ses på söndag då… Sen kom
han hem och … såg en som ett Antikrist nästan (skratt). Det var ju
jobbigt stundtals då. Det jobbiga var att Isak skulle vara tvungen att
vara mitt i det. Att det var han som fick höra den där skiten och vidare-
befordra det.

Svårigheterna blev mindre efter hand. ...det har ju ebbat ut och det har
ju inte varit någonting sån’t nu. Det har ju minskat hela tiden successivt
och vartefter funkar det nu väldigt bra, tycker jag (styvpappa Johan).
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Styvpappans yngre bror blev kamrat med Isak. Styvpappans yngste bror
är 14 år. Han kommer ofta på besök och han och Isak har funnit varan-
dra. Det var på det sättet Isak kom in på hockey-träningen:

Jag och Isak fick en bra kontakt... mycket tack vare min bror som är 14
år. Min minsta lillebror. Och han och Isak blev jättebra kompisar och
på den vägen kom Isak in på det här med ishockey... Jag höll i hockey-
skolan då för jättesmå grabbar. Och då var ju Isak med. Och han tyckte
att det var jätteskoj (styvpappa Johan).

Johans och Emmas relation är också bra enligt mamman. Emma har
utvecklat sitt idrottsintresse i kontakten med styvpappan. Hon har ut-
vecklats till att bli lite mera pojkflicka.

Styvpappan ägnar mycket tid och intresse åt styvbarnen. Margareta
tycker inte det är bara hon själv och barnen som gör saker tillsammans
utan det kan lika gärna vara Johan som sticker iväg med dom.

Antingen en av dom eller bägge två. Så det är nästan mer vanligt att
Johan drar iväg med ungarna och hittar på något än att jag gör det. När
jag kommer hem ifrån jobbet... jag jobbar till åtta ibland. Då är det
skönt att sätta sig i soffan och kanske dricka lite kaffe och så här. Han
är arbetslös och full av energi.

Johan tycker att det fungerar bättre mellan honom och länkbarnen un-
der perioder då umgänget mellan länkbarnen och deras biologiska pappa
fungerar bra. Då tänker inte Johan så mycket på sin roll i förhållande till
styvbarnen. De gånger han reflekterar över vad hans roll som styvpappa
innebär och hur han skall förhålla sig till de olika barnen det är

 när det blir något tjafs. Det är väl då man önskar... att man var far åt
dom själv så slipper man det där tjafset.

När det har varit besvärliga perioder har alltså Johan önskat att han
varit biologisk pappa till alla tre barnen för att slippa ifrån konflikterna.

Förhandling ur ett föräldraperspektiv
När Margareta jämför sin nuvarande relationen till Johan med relatio-
nen till Emmas och Isaks pappa så säger hon: Det är nog någonting man
har lärt sig från det ena förhållandet till det andra. Margareta tycker att
hon och länkbarnens pappa hade svårt att prata ...och komma till en
neutral punkt. Dessa svårigheter gjorde att hon strax efter skilsmässan
hade bestämt sig för att inte gå in i något nytt förhållande. När hon
sedan trots denna föresats gick in i ett förhållande med Johan tänkte
hon: ...ska jag börja ett nytt förhållande så ska jag lägga korten på bor-
det på en gång.
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Förhandlingarna i frågor som rör länkbarnen sker nästan uteslutande
mellan medlemmarna i mamma-hushållet: mamman, styvpappan och
länkbarnen. De diskuterar alla frågor både stora och små eller allt från
Vad ska vi göra på lördag? till frågor som handlar om barnens framtid.
Som exempel kan nämnas att Emma har haft svårigheter i skolan, vilket
har engagerat både mamman och styvpappan. Margareta menar att det
är få frågor hon förhandlar med ex-maken:

Om det absolut skulle vara nånting så... vid sjukdomar. Ringer helt
enkelt och meddelar att nu är dom sjuka. Men just vad det gäller bar-
nens sociala liv,om man säger så, så har jag försökt. Och just typ
föräldrakvartar och allting sånt där så har man ju alltid ringt och talat
om att det är si och så och... Men när man märker att det inte finns
något intresse, då tröttnar man ju till slut. Så det är Johan som har fått
trätt in i den rollen också. Mer och mer.

Styvpappa Johan bekräftar att det är han och mamman som har ansvar
för och bestämmer i frågor som rör barnen. Ja det är ju jag och Maggan
det. Han betonar dock mammans större ansvar... men när det kommer
till väldigt avgörande saker vad det gäller Emma och Isak då har jag
alltid sagt till Maggan, att så här tycker jag, men du har sista ordet. Om
pappans roll i beslutsprocessen säger styvpappan: Tyvärr. Han bryr sig
inte. Enligt Johan har han och Margareta länge, utan framgång, försökt
att dra in pappan i barnens liv.

Margareta bekräftar att styvpappan mer och mer går in i rollen som
pappa och att mamma-hushållet numera fungerar alltmer likt en kärn-
familj. Hon beskriver hur den biologiska pappan medverkat till denna
utveckling. Så här beskriver Margareta hur pappan allt mer dragit sig
undan.

Det har varit det att ifrån att ha stått nånstans mitt emellan så har han
försvunnit längre ut.

En dag ringde pappan till Margareta för att meddela att han inte ville
träffa barnen så ofta, som tidigare hade överenskommits. I fortsättningen
ville han träffa barnen när det passade honom.

 Och jag blev hemskt ledsen när han ringde och sa att det skulle vara på
hans villkor. Och jag blev så ledsen, så jag grät … för barnens skull...
Det han gör nu gör att han kommer längre och längre bort. Och det blir
ju det att då växer vi ju ihop mer som bor här som umgås ständigt och
jämt… Här finns det ju alltid nån. Finns inte jag hemma så finns Johan
hemma.
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Margareta informerar barnen om sina samtal med pappan. Hon tycker
de är stora nog att få veta vad som sägs. Hon tycker också de är stora
nog att själva ta ställning till hur de vill att relationen med pappan skall
se ut. Hon är medveten om att det kan vara svårt för barnen att hävda
sin egen uppfattning gentemot pappan. Om pappan ringer och säger att
han vill att barnen skall komma till honom så har de svårt att säga nej.
Han kanske säger att farmor vill att barnen ska komma till pappan. Då
blir det ännu svårare för barnen att säga nej.

Och då blir det så här att då åker dom och så har dom samvetskval och
så blir det kanske något tjafs och så åker mamma och hämtar dom.

Ibland känns det svårt för Margareta att se att barnen längtar efter pap-
pan....

man kan sitta och ha jättemysigt och så frågar dom: Får jag ringa till
pappa?

”Det kan inte du bestämma för du är inte min pappa”
Tidigare nämndes hur svårt det var för barnen att acceptera att Johan
förvandlades från mammas kamrat till mammas sambo och deras styv-
pappa. Både Johan och Margareta pratade med Emma och Isak om detta.
De pratade med barnen båda två tillsammans och var för sig. Margareta
berättade för barnen att hon tyckte mycket om Johan och ville leva med
honom. Men hon betonade att hon tyckte om barnen också.

Jag kan ju inte lova någonting. Det enda jag kan lova är att jag finns
kvar för ungarna. Och det sa jag åt dom också. ‘Det enda jag kan lova
är att jag alltid finns kvar för er’.

Ja, dom gick nog och fundera på det där ett tag. Och till slut så förstod
dom väl att det var kanske inte så dumt ändå. Man kan ge saker och
ting en chans. Fast man kan inte lova nånting. Och nu känner jag väl
det att det fick ju växa fram lite grann. Det var ju inte helt plötsligt en
dag: Hej det här är farbror Johan. Han ska bo hos oss (mamma Marga-
reta).

Margareta har frågat sig om det var svårare för barnen att acceptera
Johan som styvpappa just för att de kände honom tidigare – i en annan
roll – som mammas kamrat.

Från att ha varit kompis då för han har ju alltid varit hemskt pysslig
med barnen så var han den som skulle ta pappas roll lite grann.

Det har hänt att Emma eller Isak har sagt till Johan att han inte kan
bestämma för han är inte deras riktiga pappa. I de situationerna har
mamman och Johan tillsammans pratat med länkbarnen. Den gemen-
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samma ”policyn” som mamman och styvpappan i sådana situationer
har är att så länge Johan bor i mamma-hushållet ... så kan han nog banne
mig bestämma också. Margareta förstod att detta hade varit jobbiga si-
tuationer för Johan. Jag skulle inte vilja byta. Margareta tycker det är
svårt att förhålla sig som mamma när Johan går in och tillrättavisar hen-
nes barn.

Mammans relation till länkbarnen
Mamman försöker att få ensam tid tillsammans med barnen. Hon försö-
ker också att få ensam tid med varje barn.

Emma har kommit upp i den åldern att hon kan tycka det är roligt att
gå ut på stan eller gå och titta i affärer och det är inte sånt som killar
uppskattar direkt. Så Emma och jag kan åka upp på stan och strosa lite
grann. Precis som jag kan ta Isak med mig och hitta på någonting som
han tycker är lite roligt. En hockey-match eller någonting sånt där.

Margareta arbetar i affär och hennes schema ligger på tre veckor. Det
betyder att hon första veckan arbetar lördag, andra veckan hela helgen
och tredje veckan är hon ledig hela helgen. Av tre helger i rad är det bara
var tredje som är helt ledig och detta påverkar planeringen av tiden till-
sammans med barnen och hela familjen. Så istället för att planera för
aktiviteter hela helgen satsar hon på aktiviteter som kräver mindre tid.
Ibland åker de iväg bara en halvtimme eller så. När Margareta kommer
hem från arbetet känner hon sig trött och helst skulle hon vilja ta det
lugnt. Ibland får Margareta dåligt samvete för att hon vill vila sig. Då
kan hon hitta på att de skulle göra något tillsammans. Helst går de till-
sammans på hockey som de har som gemensamt intresse. Då kan de
skaffa barnvakt till Lillebror för att sticka iväg på en match. Tidigare
hade de en hund, som också var ett gemensamt familjeintresse att samlas
runt. Det var en framgångsrik utställningshund. De åkte mycket med
hunden på utställningar året om. Både idrotts- och hundintresset har
gjort att mamma-hushållets medlemmar har rest mycket tillsammans.

Margareta tycker att hon fungerar likadant som mamma till alla sina
tre barn trots att de har två olika pappor. Det är ingen skillnad för mig
för dom är ju mina alla tre. Däremot tycker sig Margareta märka att hon
har blivit annorlunda som mamma sedan hon flyttade tillsammans med
Johan. Jag är mer trygg i mig själv. Och på det viset så törs jag släppa
barnen mer. Hon jämför med hur hon fungerade som mamma när hon
levde ensam med barnen:

Då skulle jag vara så präktig. Jag skulle visa alla att jag klarar det här...
Man vill för mycket. Man vill vara alldeles för redig och då mår ingen
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bra egentligen. Och det... det märkte man lite grann på barnen också.
Tycker jag efteråt. Det är hemskt lätt att vara efterklok. Men just det
här med att de var rastlösa och oroliga. Emma kunde man bara titta på
så börja hon grina. Det var väl mycket det här med att man skulle vara
så präktig och allting skulle funka och när man slog sig till ro så börja
allting bli lite mera lugn och ro och rutin... då börja saker och ting att
funka igen.

Mamma Margareta bedömer att barnen har klarat skilsmässa och om-
gifte bra.

I början har det nog varit jobbigt men nu tror jag nog att dom mår
hemskt bra. Dom vet ju att dom har tryggheten... dom vet att vi finns
här och dom vet att är det nåt så får dom ringa till pappa. Men jag tror
att dom känner att vi bor här. Och vi har mittpunkten här.

Vad kännetecknar den ”nya” kärnfamiljen

I den ”nya” kärnfamiljen fungerar styvpappan som substitut eller ersät-
tare för den biologiska pappan som under årens lopp försvunnit alltmer
bort från länkbarnet. Styvpappan har i flera av dessa familjer inte egna
barn från tidigare förhållanden. De hamnar inte i lojalitetskonflikter och
skuldkänslor över svek och oförrätter, istället engagerar de sig för alla
”sina” barn. Det är också tydligt att avståndet till den biologiska pappan
ofta startar redan när länkbarnet lever i ensamförälderfamilj med sin
mamma. Mamman får eller tar mer och mer av ansvaret ofta i samband
med konflikter om vårdnad och umgänge.

I 14-årige Henriks familj (K 4) delade mamman och pappan på föräldra-
ansvaret under några år efter skilsmässan. Samarbetet upphörde efter en
uppslitande vårdnadstvist. Därefter ”försvann” pappan för pojken un-
der några år. Varken mamman eller länkbarnet visste riktigt var han be-
fann sig. Styvpappan som inte hade egna barn kom in i familjen via länk-
barnet och först senare blev styvpappan och mamman ett par. Styvpappan
och länkbarnet har en nära relation –  en relation som hållit även efter
det att det nya paret fick barn tillsammans. Det nya barnet – halvbrodern
– kom att stå nära länkbarnet. Genom styvpappans försorg återknöt länk-
barnet kontakten med sin pappa men relationen länkbarn – biologisk
pappa lever ”på sparlåga” vid tiden för intervjun.

I 12-åriga Ingrids familj (K 6) har styvpappan en vuxen son som bildat
egen familj. Omgiftet innebar för styvpappan inte bara ett nytt äktenskap
utan att han i länkbarnet fått den dotter han så länge önskat. Styvpappan
har fått ”en andra chans” att vara pappa. Även här har en vårdnads-
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konflikt präglat relationen mellan mamman och pappan. Och liksom i förra
familjen har det varit lättare för ”männen i familjen” att samarbeta.

I tre av familjerna (K 3, K 9 och K 15) har inte styvpappan några egna
barn med in i det nya förhållandet. Dessa tre styvpappor kan satsa all sin
kraft på länkbarnet. Så är fallet i allra högsta grad med styvpappan i
”porträttfamiljen” (K 9) som satsar all sin fritid på att vara idrottsledare
en verksamhet som han involverar länkbarnen i. Även här bibehålls den
goda relationen efter att paret fått ett gemensamt barn. I ”porträtt”-
familjen har styvpappan fått arbeta hårt för att komma in i den nya
familjen. Han möttes av ett stort och kompakt motstånd från ett av länk-
barnen – pojken – till att börja med. Men han har genom målmedvetet
arbete lyckats vinna deras förtroende och kanske hjärta. Till exempel tar
Isak 9 år in sin styvpappa som familjemedlem i sin familjeskulptur medan
pappan utesluts. Och styvpappan vill i sin tur se alla tre barnen i mamma-
hushållet som sina ”egna”.

I Mattias, Daniel och Julias familj (K 16) har styvpappa Lennart, trots
barn i tidigare äktenskap, kraft och intresse att gå in som daglig förälder
för fyra barn. Mamma Lisa menar att Lennart går in helt och fullt i det
ansvar som är förbundet med att ha det dagliga föräldraskapet för barn.
Dessutom kämpar Lennart för att få umgänge med sina två barn från
tidigare äktenskap.

I de ”nya” kärnfamiljerna finns en strävan hos det nya paret att lämna
sitt ”gamla” liv bakom sig. Äktenskapet är slut och nu går paret vidare
och skapar en ny familj som ersätter den gamla. I flera av de aktuella
familjerna har det funnits och finns konflikter kring frågor om vårdnad,
umgänge och underhåll. Gemensamt för de aktuella familjerna är att
mamman, länkbarnet, styvpappan och det nya parets gemensamma barn
lever med relativt stängda gränser runt sitt eget hushåll. Visserligen har
barnen kontakt med sin pappa, men det sker mera sporadiskt och det
påverkar inte den ”nya” kärnfamiljen i nämnvärd utsträckning.

I porträttet beskriver mamma Margareta att barnens umgänge med
pappan sker på lösa boliner. Snarare kan det ur betraktarens ögon be-
skrivas som ett umgänge där pappan har tillgång till barnen utan ansvar
eller förpliktelser medan ansvaret och kontrollen finns i mamma-hushål-
let. Men det framkommer i både mamman och styvpappans berättelser
att de gärna tar detta ansvar. Mamma-hushållet är länkbarnens ”hem”
och de gånger de hälsar på hos pappan är de ”borta från hemmet”. Både
mamman och styvpappan är nöjda med denna ordning. Vad pappan tycker
vet vi inte, eftersom han inte medverkat i studien.
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I de ”nya” kärnfamiljerna har styvfäder och styvbarn en nära relation.
Styvpapporna är engagerade i styvbarnet och de gör saker tillsammans,
ibland på tu man hand, ibland tillsammans med mamman och halv-
syskonen. Aktiviteterna tillsammans kan bygga på gemensamma intres-
sen eller intressen som styvpappan fört med in i familjen. Barnen i de
”nya” kärnfamiljerna är nöjda med att ha en bra och nära kontakt med
den lilla familjen, mamma-hushållet de bor i. De visar sin uppskattning
av styvpappan, men pratar också mycket om sin relation till pappan och
umgänget med honom.

De ”nya” kärnfamiljerna kan jämföras med de familjer som Irene Le-
vin (1994) i sin studie av ”stefamilier” kallar ”gjenskape” – och ”vent-
og-se”-paren. Gjenskaparna håller fast vid kärnfamiljen som familjeform
och försöker ”restaurera” den tidigare familjen. De vill ha en ”vanlig”
familj och eftersom modellen är helt klar kan paret gå in i projektet ”fullt
og helt, med hud og hår – fra a til å” (s. 204). Vent-og-se-paren har också
kärnfamiljen som norm men de tycker att det får ta sin tid att bilda en ny
familj. För dem är det också viktigt att styvbarnen får en plats i den nya
familjen. Styvföräldern måste ta det lugnt i mötet med styvbarnen och ta
ett steg i taget i en process som får ta tid.

Familjesystemen i denna studie skiljer sig emellertid från de styvfamiljer
Levin studerat. De vuxna i mamma-hushållet uttalar ingen medveten strä-
van att organisera familjelivet enligt de mönster som har utvecklats till
”ny” kärnfamilj. Tvärtom fanns strax efter skilsmässan en överenskom-
melse mellan föräldrarna i flera av familjesystemen om växelvis boende
för barnen.

Den ”nya” kärnfamiljen är en fryst bild i en pågående process. Från
början var papporna mer aktiva i förhandlingarna och ställde krav på
umgänge med länkbarnet. Efter hand har de dragit sig undan eller av
olika skäl inte kunnat ta sig in i familjesystemet. Vid intervjutillfället var
kontakterna mellan barnen och deras pappor lågfrekventa och pappor-
na har hamnat långt bort från barnen. Eftersom de inte deltar i barnens
vardag har deras pappa-platser i viss utsträckning tagits över av styv-
papporna, vilka engagerar sig mycket starkt i länkbarnen och går in ak-
tivt som ”pappa”. Styvpapporna har etablerat en egen relation till styv-
barnet med gemensamma intressen och tid tillsammans på tu man hand.
Även utåt mot andra familjer, mot skolan och andra uppträder styvpappan
som länkbarnets förälder.

Förhandlingarna i frågor som rör länkbarnet sker oftast inom
mammans hushåll med mamman, styvpappan och barnen som aktörer.
Den kommunikation som sker mellan de två hushållen går oftast från
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mamman till pappan och handlar i stor utsträckning om att informera
pappan om händelser runt länkbarnet. Det kan gälla sjukdomar eller
föräldramöten i skolan.

När det gäller länkbarnets ”resa” i länken mellan mammans och papp-
ans hushåll så sker den mera sporadiskt. Uppgörelsen om hur umgänget
ska gå till sker mellan de äldre barnen och pappan direkt. Det är sällan
som barnen vägrar åka. De ”ställer upp”. De vill följa överenskommel-
sen eller kontraktet. Det kan inträffa att barnen stannar hemma en
”pappahelg” men då finns det ofta mycket starka skäl för detta. Att
uppfylla kontraktets regler är det viktigaste och det normala. Avvikelse
är undantag. Barnen upplever att hemma det är hos mamma, styvpappa
och halvsyskon i mamma-hushållet. De finns alltid till hands. Pappa finns
också men inte på samma ovillkorliga eller självklara sätt. Länkbarnens
(och övriga mamma-hushållets) förhandlingsutrymme är att säga ja eller
nej till umgänge med honom. Och flera länkbarn tycks ha en förhopp-
ning om att framtiden ska innebära en utvidgad kontakt.
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K A P I T E L  8

Den”nya” utvidgade
förhandlingsfamiljen
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De resterande 7 länkade familjesystem tillhör gruppen ”nya” utvidgade
förhandlingsfamiljer (betecknas härefter UF). Det är Erikas familj (UF
1), Per & Stinas familj (UF 5), Daniela & Dans familj (UF 7), Pia &
Stefans familj (UF 8), Jasmin & Kias familj (UF 11), Annas familj (UF
13) och Rikards & Ellens familj (UF 14). Dessa utgör nära hälften av de
deltagande familjesystemen. Här utvecklas nya mönster för förhandlingar.
Hur det ser ut varierar från familj till familj. Det finns både likheter och
skillnader. Det som är gemensamt för samtliga och som motiverar att
föra samman dessa sinsemellan så olika familjesystem till en grupp är att
förhandlingarna förs i länkbarnets hela länkade familjesystem med både
mammans och pappans hushåll involverade. Eller med andra ord –
förhandlingsarenan utgörs av hela det länkade familjesystemet.

Familj och hushåll

Erika (UF 1) 15 år bor i mamma-hushållet med mamma Siv 46 år och
styvpappa Lasse 66 år. Det omgifta paret har inga gemensamma barn.
Styvpappan har en son från tidigare äktenskap. Styvpappan har också
tidigare erfarenhet av att vara styvpappa. I pappa-hushållet bor pappa
Göran 49 år, som numera är ensamstående. Pappan har efter skilsmäs-
san från Siv varit gift ytterligare en gång och blev då styvpappa. Pappan
har efter skilsmässan från Siv bott nära länkbarnet, men flyttade i sam-
band med omgifte. Numera bor han i en stad ca 20 mil bort från mamma-
hushållet. Länkbarnet umgås regelbundet med sin pappa. Oftast åker länk-
barnet och besöker pappan. Ibland åker pappan till den stad där länk-
barnet bor. Erika går i skolan. Mamman är egen företagare, medan pap-
pan är verksam inom undervisningsområdet och styvpappa är  pensio-
när.

I Per 15 år och Stinas 11 år familj (UF 5) tillämpas växelvis boende för
länkbarnen, vilket innebär att de bor lika lång tid hos mamman som hos
pappan. I mamma-hushållet bor länkbarnen varannan vecka och stän-
digt bor där länkbarnens mamma Marianne, styvpappan och det omgifta
parets gemensamme son, 4 år. Mamma-hushållet bor kvar i det hus där
länkbarnen tidigare bodde med sina föräldrar. Styvpappan har tre barn
(varav två vuxna) från tidigare äktenskap. På fem minuters gångavstånd
bor pappa Erik 46 år i lägenhet och utgör pappa-hushållet ensam varan-
nan vecka och tillsammans med länkbarnen varannan vecka. Länkbarnen
går i skolan. Både mamman och styvpappan har akademiska utbildningar.
Mamman är verksam inom vården och styvpappan inom utbildning. Om
pappans utbildningsbakgrund och yrkesverksamhet saknas uppgifter.
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Dan 17 år (UF 7) bor i mamma-hushållet tillsammans med mamma
47 år, styvpappa 52 år och det omgifta parets gemensamme son, Fabian
3 år. Daniela 20 år,  bor tidvis i mamma-hushållet och tidvis hos pojk-
vän. Styvpappan har inga barn från tidigare äktenskap. I pappa-hushål-
let i samma stad bor pappan 49 år med sin nya fru och styvdotter. Länk-
barnen har sedan föräldrarnas skilsmässa haft regelbundet umgänge med
pappan. Länkbarnen är studerande. Mamman, pappan och styvpappan
har längre akademisk utbildning. De har tidigare arbetat inom vården.
Numera är mamman och styvpappan egna företagare medan styvpappan
är tjänsteman.

Stefan 15 år (UF 8) bor i mamma-hushållet tillsammans med mamma
36 år, styvpappa, det omgifta parets två gemensamma barn, en pojke 4
år och en flicka 2 år, samt styvpappans 13-åriga dotter från tidigare äk-
tenskap. Länkbarnet Pia 19 år har flyttat hemifrån och bor tillsammans
med pojkvän i egen lägenhet. Styvpappans 12-årige son från tidigare
äktenskap bor hos sin mamma. I pappa-hushållet bor pappan för när-
varande ensam. Både mamma- och pappa-hushållen finns i samma stad
– en storstad. Länkbarnen är studerande. Mamman är tjänsteman inom
statlig verksamhet och styvpappan arbetar som vårdare. Pappan arbetar
inom ett serviceföretag ofta utomlands.

Båda länkbarnen Jasmin 21 år och Kia 19 år har flyttat till egna lägen-
heter där de bor med sina respektive pojkvänner. I mamma-huhållet (UF
11) bor det tredje och yngsta länkbarnet, en dotter 15 år, mamman samt
mammans och styvpappans två gemensamma döttrar. Under tiden från
första intervjutillfället till sista separerar mamman och styvpappan och
styvpappan flyttar från mamma-hushållet, men bor kvar i närheten. I
pappa-hushållet bor pappan 48 år ensam. Länkbarnen Jasmin och Kia
har bott hos mamman hela uppväxttiden tills det var dags att börja på
gymnasiet. Då flyttade de från det lilla samhället där mamman bodde till
pappan inne i staden. Under hela tiden både när de bodde i mamma-
hushållet och senare när de bodde i pappa-hushållet har länkbarnen haft
regelbundet umgänge med den andre föräldern. Länkbarnen är stude-
rande. Mamman har tidigare varit hemarbetande, men har just börjat
studera. Pappan arbetar som tryckare. Styvpappan är arbetssökande.

I Rikards 14 år och Ellens 12 år (UF 14) mamma-hushåll bor mamma
38, styvpappa 37 år och mammans och pappans gemensamme son 3 år.
I pappa-hushållet bor pappan ensam. Länkbarnets föräldrar skildes för
10 år sedan. Mamma och styvpappa är sambo sedan cirka 5 år tillbaka.
Styvpappan har en son från tidigare äktenskap. Länkbarnen är studeran-
de. Mamman och pappan är lärare medan styvpappan är hantverkare.
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Ett familjeporträtt

Det är Annas familj (UF 13), som blir den sista i raden av familjeporträtt
och som får illustrera hur en ”ny” utvidgad förhandlingsfamilj kan fung-
era i vardagen. Annas mamma och pappa bor i två mindre mellansvenska
samhällen några mil ifrån varandra. Anna 9 år bor i mamma-hushållet
tillsammans med mamma Eva 32 år, styvpappa Klas 30 år och två halv-
bröder 6 och 4 år. Pappa Janne bor ensam i pappa-hushållet i ett hus som
han hyr av en bekant. Mamman arbetar som vårdbiträde på en institu-
tion i samhället. Styvpappan, som är egen företagare, pendlar till en större
stad en timmes resa med bil från bostaden. Pappan har tidigare arbetat
med byggnadsarbeten men är sedan fyra år tillbaka arbetssökande.

Annas mamma och pappa levde tillsammans i sex år innan Anna föd-
des. Året efter gifte de sig och ytterligare knappt ett år senare skildes de.
Samma år träffades Eva och Klas. Två år senare gifte de sig och deras
första gemensamma barn föddes samma år. Efter ytterligare två år föd-
des den andre sonen.

En vanlig dag i mamma-hushållet
Alla går upp samtidigt. Eftersom Eva arbetar på samma ort skjutsar hon
Anna till skolan innan hon själv åker till arbetet. Klas kör pojkarna till
dagis. Det är lättare för Klas att åka till dagis eftersom det inte gör så
mycket om han skulle bli tio minuter försenad medan Eva måste komma
till arbetet i exakt tid. De kvällar som Klas har hand om barnen hämtar
han först Anna på fritids och sedan pojkarna på dagis:

Och sen åker vi hem här och sen så hinner man ju inte mer än kasta på
lite käk. Ibland är det förberett av Eva som tur är. Men nån gång när jag
ska göra det själv då. Pannkaka eller någonting sånt där... så hinner
man ju i stort sett kasta på det medan dom tittar på barnprogrammen
för det ska dom ju absolut se kvart över sex. ... Ja det är liksom stan-
dard. Och sen är det då borstning av tänder, kissning och gå och lägga
sig. Och då brukar det vara en bok. Jag har läst mycket men Anna har
börjat läsa själv lite grann. Ibland när vi inte har tid då säger vi ifrån.
Då tar det lite för lång tid. Om det är för sent. Sen är det sängtajm. Vi
säger godnatt. Godnatt till allihop. Sen går dom och lägger sig. Sen
sover dom förhoppningsvis. Eller ligger en halvtimme och tjatar. Så ser
en dag ut på vardan. En helg kan vara full av en massa grejer. Ibland
händer ingenting skulle jag vilja säga. Ibland är det släktingar man häl-
sar på och...
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Anna har haft slalomträning men det har inte Klas varit delaktig i. Däre-
mot brukar han hämta upp Anna vid stallet när hon har ridit:

Anna åker ju och rider varje onsdag. Då hämtar jag upp dom när jag
kan, när jag kommer från arbetet för det ligger efter vägen hem. Så då
brukar dom antingen åka med mor min ut... för hon jobbar ju här och
sen åker jag och hämtar. Och det tycker Anna är hemskt skojigt.

Familjeritualer
Annas födelsedagar har för det mesta firats i mamma-hushållet.

Hm... ja det har vi nog firat hemma för det mesta. Ett år var vi hos
Janne. Och då var alla släktingar där hos honom. Jag tror han tyckte
det var ganska jobbigt.

Eva fnissar när hon berättar om detta.
Pappan deltar även i mamma-hushållets firande inte bara det som gäl-

ler Anna.
Han är ju oftast med när det är någonting. Han var ju med när jag fyllde
trettio och så på fest och påsk när vi åt påskmiddag... åt vi på annan-
dagen... han är med på sånt där. Han kommer oftast hit då istället. ...
Det är lättare... vi har barn (mamma Eva).

Hur Anna ska fira julafton får hon själv bestämma. Ofta är hon hos
pappa och eftersom resten av mamma-hushållet åker till Evas föräldrar
som bor på samma ort som pappa Janne så kan Anna komma över till
mormor och morfar en stund på julafton. Då får hon också träffa mamma,
styvpappa och bröderna.

Men annars har hon varit med Janne och farmor och kusinerna där då...
så har hon fått bestämt själv. Fast vi har ju träffats på julafton allihopa
ändå i och med att mina föräldrar bor där... så det har hon nog bestämt
själv (mamma Eva).

Klas tycker det fungerar bra att träffa Evas familj och Annas pappa. Han
uppskattar att han i och med äktenskapet med Eva har fått tillgång till
ett mer aktivt familjeliv med gemensamma fester.

Min släkt är inte speciellt social på det sättet. Dom är väldigt sociala när
dom väl träffas för dom pratar och snackar och snackar och snackar.
Men dom har svårt att komma ifrån och träffas. Medan Evas släkt är
väldigt social. Alltid full uppslutning på alla födelsedagar (styvpappa
Klas).
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Umgänge med pappan
Anna åker till pappa varannan helg. Hur de kom fram till detta efter
skilsmässan beskriver mamman så här:

Ja det vart nog så i början bara att ... vi bodde ju på en annan ort först
ett år. I början var det ju kämpigt. Vi visste inte hur vi skulle bo. Det var
ingen som hade råd med egen lägenhet när vi inte fick huset sålt. Men
det har aldrig varit några diskussioner om hon skulle vara hos mig. Det
har liksom bara varit.

Eva kan inte riktigt komma ihåg om hon och Janne verkligen diskute-
rade igenom vårdnad och umgänge eller om det bara blev så här.

Den ordning som utvecklats efter hand är varannan helg hos pappa.
Pappan brukar hämta Anna på fredagar och sedan kommer mamma och
hämtar på söndag eller också kör pappa en bit och mamma möter upp
där. Anna brukar också åka till pappa på skolloven. Sommaren har de
inte bestämt något fast schema för. I och med att Janne har varit arbets-
sökande i flera år har han inte kunnat planera på lång sikt.

Så det är ju ovisst för honom som han säger... han har alltid anpassat sig
efter oss eftersom vi har jobb bägge två... vi har semester bara vissa
veckor... då blir det ju att han tar den tid det passar eftersom han inte är
styrd utav nånting. Han brukar åka till sin syster i Stockholm. De har
tre tjejkusiner där. Men det är ju som han säger. Han är ju arbetslös och
så han har inte råd att göra så stora saker (mamma Eva).

Mamman tycker att det fungerar bra med umgänget mellan Anna och
hennes pappa. Mamman vill inte ha någon förändring.

Nej, det är Anna som skulle vilja vara där mer skulle jag tro. Men det är
svårt. Hon är så stor nu och har skolan... Fick hon bestämma skulle hon
nog vilja bo där, tror jag.

Mamman tror att Anna ville flytta till pappan särskilt under perioder
när det är stökigt med småsyskonen.

Innerst inne är det väl inte så ändå. Men det låter så ibland. Pappan är
ju ensam. Han har alltid tid. Och så är det varannan helg. Då där det
bara det här positiva. Man får vara uppe hur länge man vill och man får
… det blir ju aldrig det här vardagliga tjatet och läxor och städning av
rum och… det kommer ju han ifrån. Det har han pratat om många
gånger. Han säger ju det att… vi får ju ta allt sånt. Det slipper ju han.

En annan anledning till att Anna vill flytta till pappan tror mamman kan
vara hennes skolsituation. Det har varit problem i skolan med byte av
lärare och integrerade klasser. Anna har själv tagit upp att hon kan tänka
sig att gå i skolan hos pappan istället just på grund av att det i skolan
nära pappan är ”rena” klasser istället.
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Eva tar upp ytterligare en tänkbar anledning till att Anna vill flytta till
pappan. När Anna frågar pappan om hon får flytta till honom så får hon
från pappan svaret att det inte går just då för han har inte egen lägenhet
och inget arbete. Mamma Eva tycker att Anna tar ju på sig så mycket
sånt.Hon kan t.ex. säga att ja det kan ju inte pappa köpa för han har ju
inga pengar. Eva är försiktig när hon pratar om detta men det framgår
ändå av samtalet att hon oroar sig för att Anna tar så stort ansvar för
pappan för att han inte har pengar. Eva har tagit upp detta med Janne.

Det pratade jag faktiskt med Janne om sist att det vore bra om han inte
kanske säger så mycket till Anna att han inte har pengar. Anna är orolig
för det. Sen tycker hon att det kan mamma köpa för vi har pengar. Men
jag säger vi är inte gjorda av pengar vi heller bara för att vi jobbar...
Men det blir ju att hon tycker att han har inte någonting istället... så det
tror jag hon är lite bekymrad över.

Just detta att Janne lever ensam kan också oroa Anna enligt Eva. Det
kan också vara en möjlig anledning till att Anna vill flytta till pappan.
För att pappa Janne oftast är ensam. Eva menar att det kanske skulle
vara annorlunda om pappa hade en partner.

Mamman tar upp hur det blir olika familjeliv för Anna när hon är hos
mamman och när hon är hos pappan.

Hon kan säga ibland att när jag är hos pappa får jag vara uppe hur
länge jag vill… Då försöker jag förklara att där kan hon ju ligga till tio
på morgonen. Men här har hon ju alltid syskon som är vakna... hon
måste ju ha sin sömn.

En annan skillnad, som mamman påpekar, är att i pappa-hushållet får
Anna all uppmärksamhet då hon är pappans enda barn. Dessutom är
hon enda barnbarnet för farmor också som finns i närheten. I mamma-
hushållet finns det tre barn som ska dela på de vuxnas uppmärksamhet.

De två papporna
På frågan om hur det är att vara pappa-på-distans svarar Janne på föl-
jande sätt:

Ja. Det är ju inte lätt att vara på distans. Det är det inte. Men i och med
att jag vet att Klas är jätteduktig pappa mot Anna så känner jag att jag
kan släppa det ansvaret till honom nästan helt. Fast det är klart att när
det gäller någonting då ställer jag ju opp. I den mån jag kan.



118

Med att ställa upp menar Janne att komma till skolan

eller såna där grejer. Annars klarar hon sig jättebra hemma här med
sönerna och mamma och... Klas. Klas ställer upp otroligt mycket på
Anna. Så det känns ju bra. Annars vore det ju värre för mig.

Janne tar upp den fråga som oroar mamman mycket nämligen att Anna
ganska ofta säger att hon vill flytta till pappan.

... hon har väl lite såna här nycker då hon gärna vill flytta till mig... Det
säger hon rätt så ofta. Det kanske hon vill men jag tror ju att det är
mycket nyhetens behag. Jag skämmer väl bort henne lite när hon är
hemma hos mig i och med att man träffar henne så lite. Men skulle hon
bo hos mig så skulle hon ju längta efter mamma likadant som hon läng-
tar efter pappa. Så det spelar ju ingen roll var hon bor egentligen. Utan
jag tycker det är bäst att hon får bo här (mamma-hushållet).

När Anna pratar med sin pappa och säger att hon vill flytta till honom
svarar han:

Jag säger som det är att ekonomin tillåter inte det idag. Annars skulle
hon ju gärna få pröva på. Och helst över ett sommarlov eller någonting
sånt där så hon fick se hur det är. För det är ju ingen dans på rosor. Det
spelar ingen roll var man är. Det är bara någonting man tror. Jag trodde
ju likadant jag också när jag var liten.

Janne berättar att han ofta längtade efter sin pappa när han var liten.
Hans pappa hade ett arbete som innebar att han var bortrest under veck-
orna och kom hem och bodde med familjen i helgerna. Mamman och
pappan var då gifta med varandra. När sedan pappan kom hem till vecko-
sluten var han ofta trött och grinig och Janne fick myckert ovett av ho-
nom. Janne blev ofta illa utsatt av pappan och försvann gråtande in på
sitt rum. Men ändå när sedan föräldrarna skilde sig blev Janne helt hys-
terisk. Efter skilsmässan träffade Janne sin pappa om inte mer så i alla
fall inte mindre heller mot vad han gjorde före skilsmässan. Men det blev
på andra villkor.

Pappan oroar sig för hur det ska bli med arbete framåt. Han är in-
ställd på att han troligen måste flytta för att få ett arbete. Orten och
trakterna runt om där han bor är hårt drabbade av arbetslöshet. Han
har blivit erbjuden arbete utomlands men villkoren gick inte att accep-
tera. För att klara att upprätthålla den fortsatta kontakten med Anna
måste han ha ett arbete där han kan åka hem flera gånger per år och vara
hemma veckovis. Han medger att det skulle kännas väldigt konstigt att
åka långt bort ifrån henne men han tror hon kommer att klara det nu när
hon är äldre och att det inte skulle bli så jobbigt för henne.
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Pappan tycker att relationerna mellan de vuxna i familjesystemet funger-
ar bra. Han kan inte dra sig till minnes några större strider. I början strax
efter skilsmässan var det lite svårt. Men det är sånt man har förträngt vid
det här laget (skratt). Det är åtta år sedan skilsmässan.

Anna var bara ett par år då skilsmässan inträffade. Nu har allt stabilise-
rats. Och Anna var ju så liten då. Jag tycker det känns bra nu så att...
Och vad jag kan se så mår inte Anna dåligt av det i alla fall. ... Jag tror
jag är väldigt lyckligt lottad med våra relationer. Det är många som har
det mycket värre. Som kanske vill men den ena inte vill ställa upp (pappa
Janne).

Janne tycker det är viktigt att tänka på i samband med en skilsmässa att
för barnens skull är det allra bästa att föräldrarna kan vara sams och
umgås. Det kan kännas tungt i början men han tycker att uttrycket ”ti-
den läker alla sår” passar in på hans situation. Till sist blev han kvitt det
jobbiga. Det är först på senare år som han har mött andra män att prata
om detta med. Det är män som också har erfarenhet av skilsmässa som
han har kunnat ta upp det med och som det hade varit lätt att prata med.

”Det är okey att skiljas
men vi har fortfarande ansvar för barnen”
Både mamman och pappan uppskattar styvpappan; främst för att han
inte gör någon skillnad på barnen: ...det tycker jag han är suverän på
faktiskt säger mamma Eva. Styvpappa Klas själv tycker att han har haft
goda erfarenheter av sina föräldrars skilsmässa. Han var 9–10 år när
hans mamma och pappa skilde sig. Han var i samma ålder vid sina för-
äldrars skilsmäsa som Anna är vid tiden för intervjun. För honom är
familjen viktigast. Hans familj är barnen och Eva. Samtidigt är han säl-
lan hemma hos sin familj. Han har långa arbetsdagar och långa resor till
och från arbetet.

När Klas träffade Eva för åtta år sedan så visste han att Eva hade en
dotter. Då var  Anna 2 år.

Och då var ju förutsättningarna, att går man in i det, då har man ansvar
även för det barnet. Så tycker jag. Det hade jag i grunden eftersom jag
själv är ett skilsmässobarn. Och går man in i det här så har man lika
mycket ansvar för Anna som Eva har.

Klas berättar om sina erfarenheter från sin barndom om hur han hade
två hem – ett hos pappan och ett hos mamman. Det Klas kommer ihåg
mest från mammans och pappans sätt att ta hand om honom efter skils-
mässan är att de kunde se till barnets bästa.
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Det har varit grundprincipen för min mor och far. Fast dom skilde sig så
såg dom totalkonceptet i varje fall. Att det är okey att vi vuxna går
skilda vägar ’men det är fortfarande ni ungar som vi båda har ansvar
för’.

Klas vill växa in i rollen som styvpappa i långsam takt. Han poängterar
att Anna får bestämma takten. Klas betonar hur viktigt det är för honom
som styvpappa att inte pracka sig på länkbarnet. Anna får bestämma
vilken relation hon vill ha till Klas. De första åren kallade hon honom
Klas. Numera säger hon pappa eller pappa-Klas för att kunna skilja på
de två papporna. Klas betonar vidare vikten av att inte styvpappan och
mamman bildar en koalition mot pappan utan att man särskilt i början
försöker att vara så öppen som möjligt och lösa de frågor som kommer i
en anda av samarbete.

Eva tycker att det är en fördel att Klas själv har erfarenhet av föräld-
rars skilsmässa och omgifte. Han har ju haft en styvmor som slagit bort
barnen helt liksom. De fick inte… så han har inte haft det så lätt… De
egna erfarenheterna har gjort Klas försiktig. I början av Evas och Klas
förhållande tyckte Eva det var jobbigt med Klas och Jannes relation.
Klas höll sig alltid undan. Som när Janne kom och hämta Anna: han lät
Janne ta initiativ om han ville då. Han la sig aldrig i nåt så där utan han
höll sig alltid undan. Det var aldrig gräl mellan Janne och Klas utan det
var mera så att Klas avvaktade. Klas har kunnat vara öppen om de egna
erfarenheterna att ha styvmamma vilket har gjort att Eva förstår varför
han reagerar som han gör.

Som pappa och styvpappa är det viktigt att vara rättvis och behandla
alla tre barnen lika tycker Klas. Det är viktigt att han är så rättvis han
kan mot Anna. Men det är också viktigt att se hur hon med jämna mel-
lanrum när hon är hos pappan får 100-procentig uppmärksamhet av sin
pappa. Det får inte dom två (länkbarnets två halvbröder) någon gång.
Klas och Eva försöker kompensera småsyskonen genom att ta med bara
den ene av dem ibland. Eller att mormor och morfar eller farmor och
farfar gör något tillsammans med en av dem

Mamman
När Eva beskriver sin familj gör hon det på följande sätt:

Jag tycker nog att vi har en bra familj. Klas jobbar ganska mycket. Så
jag är ganska mycket själv då med barnen. Klas jobbar ju långt hemi-
från. Det är 14 mil att åka om dagen i alla fall. Fram och tillbaks. Han
ligger inte ute men han jobbar sent oftast. Men det har blivit lite bättre
faktiskt.
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Eva tycker inte att hennes mamma-roll i förhållande till Anna är annor-
lunda än till pojkarna. Det är mera så att hennes mamma-situation för-
ändrades när hon fick flera barn.

Jag har ju alltid dåligt samvete när jag inte hinner. Men det är ju mot
alla barn och det är ju inte någon skillnad. Jag försöker ju göra så bra
jag kan och så mycket jag hinner och...

Ibland på kvällarna när Eva är ensam med barnen försöker hon få tid på
tu man hand med Anna.

Då brukar vi lägga pojkarna lite tidigare och så tror de att Anna ligger
och sover. Då brukar vi sitta lite och titta på TV och så där... hon kryper
upp i knät. Då blir hon liten igen.

Eva tycker att hon finns till hands för barnen i hemmet. När hon är ledig
från arbetet så är hon alltid hemma.

När jag är ledig så är jag alltid hemma här. Barnen är ute och leker så
kommer de in så är jag ju alltid hemma... även om jag håller på och
städar eller stryker.

”Det kan du inte bestämma för du är inte min pappa”
Ibland när Klas och Anna är osams kan Anna försöka utnyttja situatio-
nen att han inte är hennes biologiska pappa. Om det är någonting de är
oense om kan Anna säga till Klas:

’Det kan inte du bestämma för du är inte min pappa.’ Det kommer ju
liksom alltid... Men då säger han ’Nej jag är inte din pappa... Men det är
jag som bestämmer här’ (mamma Eva).

Anna godtar detta men Klas är beredd på att det kan komma tuffare tag:
Det kommer säkert. Man får hålla sig lugn. Det har jag själv kört med
så jag är inte ett dugg förvånad om det kommer.

De frågor som enligt styvpappa Klas kan vara viktiga att diskutera är om
det till exempel blir problem i skolan. Det är viktigt att ta tag i dessa och
där vill styvpappan också vara med och försöka lösa det. En annan fråga
som Klas gärna vill vara med och lösa är frågor om barnuppfostran. Det
är viktigt tycker han att de vuxna kommer fram till en gemensam linje
mot barnen. Om de vuxna är oense om något är det viktigt att ta upp det
de vuxna emellan och försöka lösa det först, innan barnen dras in.

Släktnätverket
Mamma Eva tycker att hon och Anna har fått tillgång till ett betydligt
större släktnätverk i och med omgiftet. När hon och Klas flyttade in i
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huset bodde samtliga Klas fyra syskon i närheten. De har efter hand
flyttat men håller ändå kontakt. Eva tycker att hon känner sig välkom-
men i Klas familj och Anna var första barnbarnet. Det är betydligt när-
mare till den släkten än till förre makens, vars två systrar bor i Stock-
holm respektive London. I det första äktenskapet utgjordes Evas nätverk
av hennes egna vänner och föräldrar. Dessa kontakter har hon försökt
bevara men det blir svårare med ökat avstånd och mera arbete. Däremot
har inte Eva så bra kontakt med Jannes mamma – Annas farmor. Mam-
man bodde tidigare nästan granne med Eva och Janne. Kontakten med
f.d. svärmor var inte så bra före skilsmässan heller så det har inte skett så
stor förändring på grund av skilsmässa och omgifte.

Det blir pappa Janne som ser till att Anna har fortsatt kontakt med sin
farmor. Eftersom Janne hjälper sin mamma, som nyligen har köpt ett hus
på landet i närheten av där pappan bor, är Anna ofta hos sin farmor.
Farmor och farfar är skilda och nu är farfar är död. Farmor har en sambo
som har flyttat med till det nya huset. Runt där farmor bor finns det
familjer med barn men Anna har inte hunnit lära känna någon än. Far-
mor tar inte själv initiativ till kontakt med Anna utan det är pappa som
sköter detta. Mamma Eva känner sympati för farmors situation:

Det måste vara hemskt att bli farmor i en skilsmässa då barnbarnen
flyttar bort. Hon missar ju allt det också.

Klas föräldrar är som tidigare nämnts skilda. Klas har både hel- och
halvsyskon och därmed egen erfarenhet av att leva i ett länkat familje-
system. Klas´ helsyster som är lillasyster har bott hos Eva och Klas under
en period i samband med att äldsta pojken föddes. Det hade varit en
konflikt mellan Klas´syster och hennes mamma. Klas ville gärna hjälpa
sin lillasyster och i gengäld har Klas’ syster ställt upp väldigt mycket på
den nya familjen. Hon ställer fortfarande upp som barnvakt åt alla tre
barnen. Om inte systern kan vara barnvakt så brukar Klas mamma eller
Evas föräldrar hjälpa till.

Evas föräldrar är duktiga på att ta hand om barnen.
… de tar sällan alla tre, men de tar ett barn nästan varje helg under
vintern och åker till husvagn uppe i fjällen. De brukar turas om och ta
med ett barn varje helg och åka upp. Och barnen vet att nästa gång då
är det min tur och så…

Eva har också sin mormor kvar i livet medan morfar gick bort förra året.
Evas morfar var en riktig krutgubbe som hjälpte henne väldigt mycket.
Han brukade hjälpa henne med att klippa gräsmattan och rensa i rabat-
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terna. Han ägnade sig också mycket åt barnen när han hälsade på så de
saknar honom mycket. På Klas´ sida finns också en generation äldre än
farmor och farfar nämligen en gammelmormor. Men hon bor i ett annat
landskap och det är sällan barnen träffar henne.

Viktigaste personerna för Anna är enligt Eva förutom medlemmarna i
mamma- och pappa-hushållet Annas farmor och mormor.

Och så har hon en bästis här på gatan ovanför en flicka… de går i
samma klass… det är ganska dåligt med tjejkompisar här... Men det är
väl mest släkt då... Igår var hon hos min syster hela dagen och åt på
McDonalds. Och var på stan. Min syster har inga egna barn då så hon
brukar ”låna” våra.

Ekonomi
Annas pappa som är arbetssökande tycker att han har fullt upp med att
få allting att gå runt. Han tycker det är synd.

Det är så mycket man skulle vilja ge Anna. Tidigare när han hade arbete
hade han en bra ekonomi. Jag tjänade oförskämt bra egentligen.

Han kunde då lägga undan pengar som Anna kommer att få när hon blir
större. Då jag kommenterar och tycker att han varit förutseende som har
tänkt på ett framtida sparande för Anna, skrattar han:

Det hade nog varit bättre jag hade betalat av mitt lån jag har istället.
Men ändå känns det ju skönt att Anna har nånting att starta med. Det
känns ju bra.

Om Anna behöver en cykel eller något annat som kostar lite mer blir det
Eva som betalar.

Det blir nog jag som betalar. Eller vi då genom att han har… är arbets-
lös. Så det blir ju Klas och jag som köper det.

Det blir aldrig några diskussioner mellan Klas och Eva om lämpligheten
av detta.

Nej. Det har aldrig varit nåt sånt. Kanske vore skillnad om Janne också
hade inkomst och också hade familj…

Klas har heller inga barn från tidigare äktenskap att ta hänsyn till. De tre
vuxna som ingår i familjesystemet har sina barn samlade i mamma-hus-
hållet.

Inför jul och Annas födelsedag brukar Eva och Janne samråda om
presenter...

Nu har hon gått på slalomskola och behöver nya skidor och då köper
han sånt till julklapp om han kan. Han frågar oftast om det är något
speciellt hon behöver (mamma Eva).
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Klas har lite svårt att redogöra för hur beslutsprocessen går till i frågor
som rör Anna.

Om jag ska vara riktigt ärlig så är jag inte riktigt klar över hur det
fungerar.

När han blir tillfrågad så säger han vad han tycker och så får Eva och
Janne besluta. Frågor om pengar tycker han inte är så viktiga. När det
gäller ekonomi så är det Eva som bestämmer i mamma-hushållet.

Jag har aldrig nånsin tyckt och det sa jag redan när jag träffade Eva. Att
är det nånting vi aldrig nånsin ska tjafsa om så är det pengar. För det är
ointressant. Allting löses. Det behöver man aldrig vara orolig för. Se till
att ha lite struktur bara. Det har jag fått på senare år, men förr hade jag
inte det heller. Men allting löser sig. Jag har ett lysande exempel på min
mor som… Ta mig fan det går. Hennes kalkyler går inte ihop men hon
överlever i alla fall. Och jag begriper inte hur. Och hon lever lika lyck-
ligt för det. Jag tycker att är det nånting man inte ska tjafsa om så är det
pengar för det är så jävla larvigt. Det är ingen som kommer ihåg hundra
kronor om tusen år. Det ska man inte ödsla energi på.

Klas betonar flera gånger med eftertryck att pengar ska man inte bråka
om.

Det finns liksom ingen anledning att hålla på med det. Så lite pengar har
vi inte i Sverige. Jo en del har. Vi har det i alla fall inte. Och då behöver
man inte hålla på att lägga ner energi på, det tycker jag. Utan man får se
det som är nödvändigt. Man får ta det beslut som är nödvändigt t.ex.
cykel till Anna. Är det nödvändigt? Går det inte att lösa med Janne? Då
får man ju försöka hitta en lösning. Är det så att hon behöver cykel. Ja,
då får man väl köpa en cykel då. Så får man väl ta igen det någon annan
gång. Så tycker jag (styvpappa Klas).

Biologisk kontra social förälder
Klas har haft anledning att fundera mycket kring detta med styv-
föräldraskap. Hans uppfattning är att barnet styr i stor utsträckning hur
relationen utvecklas. Men att också styvpappan har ett stort ansvar för
relationen med sitt styvbarn. Han poängterar hur viktigt det är att för-
söka se Annas behov eller Annas önskemål. Man kan fråga sig hur mycket
det betytt att Klas inte har egna barn från ett tidigare förhållande och om
detta i så fall skulle ha påverkat hans relation till Anna. Klas anser själv
att det som mest påverkat hans attityd och handlande som styvpappa är
den modell han fick av sina föräldrar som barn.

Den har jag som en modell. Eller som en modell som jag är uppväxt
med som jag tyckte var bra. Sen var det en del delar i det som inte var
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bra. Som man så klart finslipar. Som man då tyckte att så här ska jag
inte uppträda. Eller så här ska jag inte göra (styvpappa Klas).

Klas tycker inte att han är annorlunda förälder mot Anna än han är mot
sina egna biologiska pojkar.

Jag blir ju inte mindre förbannad eller mindre glad eller nånting vad
gäller Anna än mot ungarna. Jag är inte rädd för det fast jag vet att det
kan komma en sån kommentar. Samma sak där. Jag gör ingen åtskill-
nad där. Den gränsen tycker jag inte finns alls. Nej jag är nog lika dålig
eller lika bra med allihop i så fall. Skulle jag tro. Det är inte nån skill-
nad. Jag känner inte så i varje fall.

Klas har också själv haft både styvpappa och styvmamma. Han har haft
två styvpappor. Den första styvpappan har mamma separerat ifrån och
honom har Klas tappat bort kontakten med.

…det vart åt pipsvängen så att säga. Han försvann ur bilden.

Sedan kom den andre styvpappan för 14 år sedan när Klas hade blivit
lite äldre. Styvpappa nummer två blev en kompis. Det blev ingen ”pappa-
känsla” till honom men det blev en kompis och det är Klas nöjd med.
Han hade ju en biologisk pappa. Relationen till styvpappan blev för Klas
del bättre än relationen till styvmamman. Han tror det berodde på att
han bodde hos mamman och på det sättet mer levde med styvpappan.

På frågan vilka som är de viktigaste vuxna för länkbarnet svarar Klas:
… jag tror att det är mamma. Hon är nog den viktigaste.

Enligt Klas är mamma den familjemedlem som står närmast Anna. När
det gäller de två papporna betonar han skillnaden mellan den biologiska
och den sociala.

Jag tror man får se det i två plan. Att närheten… den dagliga problema-
tiken där ligger väl kanske jag och det emotionella, den känslosamma
där ligger den riktiga pappan. Tryggheten och lite släktskap och allt
ligger där. Den dagliga rutinen och den dagliga uppföljningen där ligger
ju jag som en ansvarstagare eller kontakt.

När Klas tänker sig familjen framåt tänker han först på att de snart har
en flicka i tonåren.

Då har vi en tjej som är i tonåren. Förmodligen innebär det rätt mycket
mera oro för vad som händer runt omkring Anna. Det är ju det man går
och väntar på nu. Disco och öl och såna saker. Och pojkarna i skolan.
Så det är den förändringen som är. Ja det får mor förbereda sig på också
ganska så rejält här kan jag tänka mig. Jag vet mina två systrar hur dom
var i tonåren... Så det är rätt spännande.
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Det råd Klas skulle vilja ge till en blivande styvpappa är:
Jag tror att det viktiga för att få sånt här att fungera det är att man har
klart för sig från början vad man ger sig in i som styvpappa.  ...Att man
verkligen gör klart för sig själv att går man in i det här så har man ta mig
fan lika stort ansvar som för sitt eget barn. Det ska man ha som grund-
koncept. Och sen... att man är jävligt ödmjuk och ser till att det är
barnet som bestämmer takten på kontakten. Att man inte på något sätt
försöker styra takten.

Förhandling ur ett föräldraperspektiv
I frågor som gäller barnen diskuterar Eva och Klas. Eva berättar:

Det är nog mest jag och Klas som diskuterar. Men sen är det det här
med skola och sådär. Då pratar jag med Janne. Som ibland när jag job-
bar på fredagarna och Janne ska hämta. Då åker han till skolan och
hämtar. Det kan ju vara bra om han vet litet. Han pratade sist med
fröken också för det har varit lite strul. Med en klasskompis där som
hade mått dåligt och dragit med Anna.

När något skall beslutas som gäller Anna så tar Eva beslutet. Och det
accepterar pappan. Varken Eva eller Janne har något minne av att de har
varit osams i frågor som handlar om Anna. Även styvpappa Klas lämnar
gärna över till Eva för beslut.

Jag har svårare att bestämma. Det är nog problemet med mig. Att jag
inte tar beslut. Utan Eva får tjata.

Beslutsprocessen mellan Klas och Eva ser likadan ut för alla tre barnen.
När intervjuaren ber Eva om råd till en väninna som står i begrepp att

gifta om sig visar det sig att Evas väninna är i en sådan situation. Eva
betonar då hur viktigt det är att se hur den nye mannen behandlar bar-
nen. Eva berättar hur väninnans förre fästman

kom in direkt och skulle styra och ställa med hennes ungar och sätta
regler och...

Väninnans nuvarande sambo har haft ett helt annat sätt att närma sig
barnen.

Det här tror jag kommer funka jättebra. Jag har sagt flera gånger åt
henne. ’Tänk på hur han är mot barnen.’ Och det har man ju sett mer
och mer hur det funkar (mamma Eva).

Till sist betonar Eva vikten av att barn som är så stora som Anna måste
få bestämma lite själva. Eva tycker att Anna är för ung att bestämma var
hon skall bo. Det skall föräldrarna göra. Däremot kan Anna vara med
och utforma hur umgänget genomförs. Om hon vill stanna kvar i mamma-
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hushållet ett veckoslut ska hon få det. Om hon vill åka till pappan två
veckoslut i rad ska det också gå bra.

Vad kännetecknar den
”nya” utvidgade förhandlingsfamiljen?

De familjer som här samlats i en grupp med namnet de ”nya” utvidgade
förhandlingsfamiljerna har ambitionen att föräldrar och barn ska fort-
sätta sin kontakt trots föräldrars skilsmässa och omgifte. ”Äktenskap
har upphört och ersatts med ett nytt men föräldraskapet består” (Jfr
Öberg & Öberg, Skiljas men inte från barnen) är mottot när de här fa-
miljerna organiserar sina liv. Visserligen finns den principen i samtliga
studerade familjesystem men i den här gruppen genomförs den mer kon-
sekvent än i övriga grupper. De båda hushållens liv går in i varandra.
Mammor, pappor, styvpappor och barn lägger ner stor möda på att hålla
”länken” mellan mamma- och pappa-hushållen öppen för att länkbarnen
lätt ska kunna röra sig däremellan och ha tillgång till båda hushållen.

I den familj som här har valts som exempel är det inte bara barnet som
rör sig som en länk mellan hushållen. Det gör även pappan. Både för att
hålla kontakt med länkbarnet för att mamma-hushållet utgör en viktig
del av hans eget nätverk. Däremot håller sig mamman, styvpappan och
halvsyskonen inom mamma-hushållet. De medverkar i barnets rörelse
mellan hushållen men besöker inte pappans hushåll mer än för att lämna
och hämta Anna. I Annas familj tar familjemedlemmarna stor hänsyn till
varandra och de olika livsvillkor de lever under. Till exempel visar mam-
man och styvpappan stor hänsyn och förståelse för pappans ekonomiska
situation. I gengäld är pappan flexibel när det gäller umgänge och anpas-
sar sig i stor utsträckning till mammans och styvpappans arbetstider.
Han hjälper också till rent praktiskt genom att till exempel renovera
huset där mamma-hushållet bor.

I Daniela & Dans familj (UF 7) har mamman och pappan ambitionen
att hushållen ska umgås med varandra, vilket oroar styvpappan, som vill
dra en gräns runt om sin nya familj. Men även styvpappan ställer upp på
aktiviteter som är hushållsöverskridande då aktiviterna gäller länkbarnen.

De ”nya” utvidgade förhandlingsfamiljerna kan jämföras med Irene
Levins (1994) ”nyskape”-par. Dessa vill inte ha någon ny kärnfamilj. De
vill ha en ny partner men också skapa en ny form av gemenskap. De vill
byta livsstil men vet inte riktigt hur det nya ska formas. De vill pröva sig
fram till nya lösningar. De ”nya” utvidgade förhandlingsfamiljerna har i
likhet med Levins ”ny-skape”-par lämnat kärnfamiljstanken därhän. De
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satsar på en ny form av familjebildning. Hur denna nya familj ser ut kan
formas på flera olika sätt men gemensamt är att man försöker föra för-
handlingar i frågor som rör länkbarnet över hushållsgränserna. I samt-
liga de sju länkade familjesystemen finns mamman, pappan, styvpappan
och länkbarnet involverade i dessa frågor. Samtliga är inte lika mycket
engagerade och sättet att föra förhandlingar varierar också. Förhand-
lingar i frågor som rör länkbarnet sker även här oftast inom mammans
hushåll. Det är även här mamman som ansvarar för och organiserar dessa
förhandlingar, men aktörerna är fler och omfattar förutom mamman,
barnet och styvpappan även pappan. I mamma-hushållet kan det vara så
att när mamman är hemma drar sig styvpappan undan, men när mam-
man är borta från hushållet går styvpappan in mer aktivt som förälder.
Många frågor dryftas inom mamma-hushållet och då mellan mamman,
styvpappan och kanske länkbarnet men pappan kommer in och dras in i
många frågor som är viktiga för länkbarnet.

”Länkbarnets resa” i länken mellan mammans och pappans hushåll
sker regelbundet. Uppgörelser sker numera mestadels mellan pappan och
barnet direkt utan inblandning av mamman och styvpappan. Barnen
tycker det är viktigt att besöka pappan regelbundet. Särskilt döttrar med
pappor som lever ensamma tycker det är viktigt att pappa får besök. De
tar ansvar för honom och oroar sig när han är ensam. Var barnen upple-
ver som hemma – om det är i båda hushållen eller i mamma-hushållet
varierar från familj till familj.

Länkbarnen är måna om att ha kontakt med både mamman och pap-
pan och medlemmarna i respektive hushåll. Ändå varierar formen för
kontakt och frekvens mycket emellan hushållen. I familjen i ovanstående
exempel anser Anna att hon har två pappor – pappa-Janne och pappa-
Klas. I denna familj finns styvpappan nära alla barnen. Samtidigt har
han till att börja med varit försiktig och låtit relationen till länkbarnet
växa fram efter hand. Styvpappan har inga barn från tidigare relation.
Styvdottern är hans ”första” barn. Styvpappan var också i början av
relationen mycket försiktigt i relationen till länkbarnets pappa. Egna er-
farenheter av skilda och omgifta föräldrar har väglett honom i detta.
Samtidigt visar pappan stort förtroende för styvpappan och lämnar över
en del ansvar till honom. Han kan till exempel tänka sig att om arbete
erbjuds flytta och få längre avstånd till Anna. Detta beslut underlättas
för honom av att han vet att Anna har det bra hos mamman och styv-
pappan.

Mamman oroar sig över att Anna vill flytta till pappan. Denna oro
har jag stött på i flera familjer. Det är mamman som oroar sig för att
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flickan vill flytta till pappa när hon blir äldre. Däremot finns det inget
som tyder på att pappan just i Annas familj aktivt stöder denna tanke.
Istället säger åtminstone pappan i exemplet att han tycker det är viktigt
för Anna att bo kvar hos mamman och styvpappan eftersom han själv
inte kan erbjuda henne samma standard. Samtidigt lämnar han dörren
öppen. Om hon absolut vill kan hon få pröva på att bo honom till exem-
pel under ett sommarlov.

Exemplet ovan visar ett familjesystem där medlemmarna kan röra sig
relativt ogenerat mellan hushållen. Pappan kan komma och gå i mamma-
hushållet. Ekonomiska transaktioner kan anpassas till den rådande
situationen. Det tycks finnas en tyst överenskommelse att komma över-
ens och lösa olika problem för länkbarnets skull. Mamman uttalar att
Anna själv måste kunna fatta beslut i frågor som rör hennes umgänge.
Däremot anser mamman att Anna inte bör ställas inför beslut om vård-
nad.

I de ”nya” utvidgade förhandlingsfamiljerna finns inga tydliga och
klara mönster – kontraktet förhandlas fram efter hand och anpassar sig
till vars och ens intresse och behov för tillfället. Barn-pappa-relationen
som förhandlingsarena blir med barnets ökade ålder allt starkare även
här. Andra faktorer som påverkar är avståndet mellan hushållen och fritid-
sintressen. Resultatet av förhandlingarna blir olika för olika familjesystem.
I denna kategori som är den största finns alltså familjer som trots gemen-
samma likheter också är ganska olika varandra.

 Liksom i de ”nya” mamma-barn-familjerna och  i de ”nya” kärn-
familjerna kan i de nya utvidgade förhandlingsfamiljerna en kärna be-
stående av mamman och barnen iakttas. I motsats till de nya
kärnfamiljernas styvpappors nära kontakt med mamma och barn drar
sig här båda ”papporna” ibland litet avvaktande tillbaka. Det verkar
som om papporna känner sig litet tafatta då det finns en ny man i mamma-
hushållet och styvpapporna håller sig också undan. Som av rädsla för att
gå in på varandras ”revir” drar sig båda undan.

 I andra familjesystem kan andra mönster iakttas. Ibland kan vi se hur
mammornas och ibland även styvpappornas roll tonas ner medan pappo-
rna blir mera framträdande och aktiva. Dessa pappor är dels rörligare
och rör sig mellan mamma- och pappa-hushållen, dels arbetar de mer
aktivt på att behålla kontakten med länkbarnen.

Det finns en starkt uttalad medvetenhet och öppenhet om problemen.
Mammorna, papporna och styvpapporna har strategier för att genom-
föra ett så bra liv som möjligt för barnet. I pappornas och styvpappornas
intervjuer kommer fram att de tänkt och tänker mycket kring länkbarnet
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och länkbarnets behov. Där planer ingår också tankar om att kunna för-
ena arbete och boende med länkbarnets behov av kontakt med båda
föräldrarna. Att leva nära varandra och intervenera i varandras liv ver-
kar vara självklart i dessa familjer. Självklart om än inte konfliktfritt.

Gemensamt för de ”nya” utvidgade förhandlingsfamiljerna är deras
önskan att – trots att det kan vara svårt – kunna vara flexibla när det
gäller tidigare överenskomna umgängesscheman och andra frågor som
gäller barnet. De försöker med varierande resultat att förhandla fram en
lösning – ”ett kontrakt” – som passar just det egna familjesystemet. De
första åren efter skilsmässan bestämmer föräldrarna ett umgängesschema
som de sedan hjälper till att upprätthålla. När sedan barnet blir större
flyttas förhandlingarna successivt över till pappa-barn-relationen. Hur
framgångsrik den förhandlingssituationen blir beror i stor utsträckning
på hur föräldrarna tidigare har klarat att förhandla med varandra. En
mamma berättar att barnet tog över samma mönster som hon tidigare
hade haft i förhållande till pappan.

Ett stort mått av flexibilitet kan konstateras i de studerade familjerna.
Bland annat kan umgängesmönstren förändras med hänsyn till barnets
ålder och behov. Det kan också vara praktiska omständigheter som geo-
grafiska avstånd. När förhandlingssituationen flyttas över till pappa-barn
sammanfaller detta med den ålder då barnet oftare önskar stanna i
mamma-hushållet för kamratkontakter och annat som under en period
lockar mera än besök hos pappan. Detta har emellertid papporna oftast
förståelse för och accepterar.

Gemensamt för samtliga hushåll är att föräldrarna uppger att målet är
att vardagslivet organiseras så bra som möjligt för barnen. I den ”nya”
utvidgade förhandlingsfamiljen uppskattar länkbarnen den större frihet
och utrymme som de själva får.
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K A P I T E L  9

Länkbarnets ”familj”
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I de tre föregående kapitlen har familjerna kategoriserats utifrån hur de
vuxna förhandlar om länkbarnen. Nedan följer en analys och beskriv-
ning av hur familjen uppfattas som är baserad på länkbarnens berättel-
ser. I några av exemplen kontrasteras även barnens bilder med de vuxnas
i samma familjesystem. Till såväl barn som vuxna började intervjun med
följande fråga: Vilka personer tillhör din familj? Alla uppmanades att
beskriva vilka personer som ingick i hans eller hennes familj. Respon-
denten fick också i uppgift att rita sin familj eller att bygga en skulptur
av Emma-dockor. I en process som ibland var både mödosam och lång-
sam växte respondentens bild av ”sin” familj fram. Att svara på frågan
vilka personer som tillhör ens familj kan tyckas vara en enkel uppgift,
men det visade sig vara svårare än väntat. Det var mycket funderande
från respondentens sida om vilka som skulle tillhöra familjen. Ibland
förde respondenten en dialog med sig själv genom att prata högt. Irene
Levin (1994) har liknande erfarenheter från sin styvfamiljeundersökning.
Hon inledde också intervjuerna med en liknande fråga och i likhet med
denna studie, blev svaren tveksamma. Åtminstone till att börja med. Det
verkade som om respondenterna trodde att det fanns ”rätta” svar. ”Det
virket som de forventet at det fantes ett rett svar som de skulle vurderes
i forhold til” (Levin 1994, s. 154).

Familj och hushåll

De flesta länkbarn har i beskrivningen av ”sin” familj tagit med medlem-
mar från både mamma-hushållet och pappa-hushållet. Daniela 20 år (UF
7) räknar upp sina familjemedlemmar:

Min familj är min bror, mamma och pappa, styvmamma, styvpappa,
Alfons (halvbror), min styvsyster Maja, mormor och morfar och far-
mor. Farfar är död.

Sedan är hon tveksam om hon ska räkna med pojkvännen i sin familj.
Hennes bror Dan 17 år är helsyskon i samma ”länk”. Dan definierar sin
familj nästan likadant som systern:

Min far och min mor. Och min syster som är 20 år. Min pappas nya fru
och dotter. Min mammas nya man. De har tillsammans en son Alfons,
som fyller 5 år.

Både Daniela och Dan räknar in i sin familj samtliga familjemedlemmar
i mamma – och pappa-hushållen. Daniela har också med mor- och far-
föräldrar.
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Emelie 8 år (K 10) väljer att bygga sin familj med hjälp av Emma-
dockorna. Med trädockornas hjälp radar hon upp sina familjemedlem-
mar. Pappans hushåll står till vänster och mammans hushåll till höger i
raden. Följande personer finns med i Emelies familj från vänster till hö-
ger: Först kommer pappa-hushållet med pappa, pappas nya fru eller
sambo, Emelie själv, Emelies styvsyster 7 år, pappas och hans nya part-
ners gemensamma barn och Emelies halvbror snart 3 år. Sedan kommer
ett litet längre avstånd mellan dockorna innan mamma-hushållets med-
lemmar presenteras. I mamma-hushållet finns från vänster till höger
mammans och styvpappas gemensamma dotter och Emelies halvsyster 1
år, styvpappa, mamma och Emelie själv. Emilie finns med både i pappa-
hushållet och i mamma-hushållet och tillsammans utgör mammans och
pappans hushåll Emelies familj.

Jakob 17 år (MB 17) berättar om sin familj:
Pappa har jag ritat (för sig), för att han inte bor med oss, och Adam
(storebror 19) bor i och för sig i stan men det gör jag också ibland. Och
så bor vi på L... (hos mamma, styvpappa och halvbrodern) egentligen,
men han (pappan) bor i A..... (...) Och så är det Torsten (styvpappa).
Han är lärare och snäll och mamma känner du. Och så är det jag och
Adam. Det här ser jag som familjen (de 5 personerna i mamma-hushål-
let) men eftersom det här är min pappa så hör han ändå med i familjen,
fast han och Torsten har väl inte så mycket gemensamt.

De äldsta länkbarnen har flyttat till eget boende. Kia 19 år (UF 11) bor
med pojkvän i egen lägenhet. Hennes familj är dock mycket större än
hennes och pojkvännens lilla hushåll. Kias familj är ett tydligt exempel
på att familj och hushåll inte är samma sak. Inte mindre än sex olika
hushåll är involverade i Kias familj. Det är förutom hennes eget tillsam-
mans med pojkvännen även mammans, pappans, styvpappans, mormors
och storasysters hushåll.

En familj kan omfatta personer från flera hushåll men det är inte sä-
kert att samtliga personer i de olika hushållen räknas med. Till exempel
omfattar inte Kias familj samtliga personer i de deltagande sex hushållen.
I familjen finns Kia själv omgiven av fyra systrar, mamma, pappa, styv-
pappa och mormor. Där finns också Kias hund som nog är den viktigaste
i familjen. Däremot räknas inte pojkvännen till hennes familj.

Genomgången visar att tillhörigheten till en familj varierar beroende
på situation och person. Länkbarnens beskrivningar visar dessutom tyd-
ligt att familj och hushåll inte är identiskt sammanfallande företeelser.
Ofta är länkbarnets familj hushållsöverskridande då den omfattar med-
lemmar från flera hushåll, samtidigt som inte alltid samtliga personer i
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deltagande hushåll innefattas i familjen. Vi ska i det följande titta litet
närmare på vilka personer länkbarnen väljer att inkludera i sina familjer.

Vilka tillhör familjen?
De allra flesta länkbarn tar med båda sina biologiska föräldrar i sin fa-
milj. Samtliga barn har med mamman, men det finns tre pojkar som inte
tagit med pappan. Innan Johan 16 år (MB 3) ritar sin familj säger han att
han var dålig på teckning i skolan. Sedan sätter han igång att rita mycket
koncentrerat och hans familj växer fram med mycken möda. 16-åringen
placerar sig själv på teckningen stadigt och tätt mellan mamman och
styvpappan med den 3-årige halvbrodern tätt intill styvpappan. Johans
egen tuppkamfrisyr finns med på den bild som visas nedan.

Teckningen av Johan 16 år – familj 3

Den biologiska pappan finns inte med i Johans bild av sin familj. Däre-
mot finns styvpappan med men inte styvpappans barn. Inte heller mor-
mor och morfar finns med trots att de är viktiga för honom. Hur viktiga
de är kommer fram i hans berättelse. Det var hos morföräldrarna han
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bodde tillsammans med sin mamma de första åren efter skilsmässan och
där han också fick besök av sin pappa när han var liten pojke. Johan
återvänder fortfarande gärna till mormor och morfar.

När Henrik 15 år (K 4) beskriver sin familj nämner han lillebror 3 år
först. Lillebror är halvsyskonet i mammans hushåll. Därefter nämner
han mamma och styvpappa. Sedan kommer katterna. Urvalet för vilka
som tillhör hans familj är: Det är dom som jag tycker tillhör mig mest för
de bor i huset. För Henriks del blir det de som bor i mamma-hushållet.
Först på fråga från intervjuaren nämner han pappan.

När Isak 9 år (K 9) ombeds visa hur hans familj ser ut väljer han att
med Emma-dockornas hjälp forma sin familj. När skulpturen är färdig
finns styvpappan men inte den biologiska pappan med. Detta stämmer
med den bild av Isaks vardag som växt fram i givna berättelser. Styv-
pappan finns med och delar Isaks vardag. Pappan däremot finns inte alls
med i samma utsträckning i Isaks vardag trots att han bor i närheten av
mamma-hushållet.

De tre pojkarna – Johan, Henrik och Isak – tar med i sina familjer
samtliga personer som bor i mamma-hushållet. Både Isak och Johan av-
gränsar sin familj som en sorts kärnfamilj. Inte som en traditionell kärn-
familj med biologiska föräldrar och syskon utan som en ”ny” kärnfamilj
avgränsad till mamma-hushållet där den biologiska pappan ersätts av en
styvpappa och där nya syskon är halvsyskon. Isaks och Henriks familje-
system har också klassificerats som en ”ny” kärnfamilj. Deras bild av sin
familj överensstämmer med mammans och styvpappans. Så är det däre-
mot inte i Johans familjesystem. Johans mamma berättar om hur famil-
jen samverkar i frågor kring Johan som en ”ny” mamma-barn-familj
men när Johan ritar sin familj så liknar den snarare en kärnfamilj. Mam-
man uttalar en önskan att kunna att dra in fler personer i förhandling-
arna om Johan. Mellan raderna framkommer en önskan att styvpappan
skall börja engagera sig mer i länkbarnet. Det är möjligt att den fåordige
Johan med sin bild uttrycker en liknande önskan. Det kan också vara så
att Johan och mamman har skilda uppfattningar om hur familjen fak-
tiskt fungerar.

Styvpappan är med i nästan alla länkbarns familjeteckningar. Enda
undantaget från detta är de två syskon (UF 5) som bor växelvis hos mam-
man och pappan. Dessa två länkbarn har uteslutit styvpappan från bil-
den av sin familj. Styvmamman som bor eller har bott tillsammans med
pappan i pappa-hushållet finns inte i något fall med i barnens familje-
teckning. Styvmamman beskrivs oftast som en viktig person, ibland po-
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sitivt, ibland negativt, men anses inte tillhöra familjen. Några länkbarn
(liksom några vuxna) tar med husdjur som familjemedlemmar.

I Levins (1994) studie finns också stora variationer när det gäller vilka
familjemedlemmar som respondenterna inkluderar i sina familjer. I den
studien i likhet med denna undersökning tar i stort sett samtliga barn
med sina båda biologiska föräldrar även om de bor i olika hushåll. Både
i denna och Levins studie inkluderas styvfadern i barnens familj. I Heide
Ottosens (1997) studie av danska sammenbragte familier uppfattar bar-
nen styvpappan som familjemedlem i större utsträckning än den biolo-
giska pappan i annat hushåll.

Vad beträffar övriga familjemedlemmar är variationerna stora i både
denna och Levins studie. Levin konstaterar att det egna hushållet och
den andre förälderns hushåll är baskategorier i barnens familjer. När det
gäller det egna hushållet så finns samtliga medlemmar med i så gott som
samtliga barns familjer. När det gäller den andre förälderns hushåll tar
så gott som samtliga barn med den biologiska föräldern men styvförälder
och syskon kan också finnas med. I denna likväl som i Levins studie
beskriver barnen sin familj som ett länkat familjesystem.

Länkbarnets tre familjer

Länkbarnets familj varierar beroende på betraktaren. Parallellt finns tre;
en biologisk, en social och en psykologisk. ”Barnets biologiska familj”
är de familjemedlemmar som är biologiskt släkt med barnet, föräldrar
och helsyskon. Att blodsband anger familjetillhörighet poängteras i
familjelagstiftningen. Detta tas inte alls upp som viktigt bland de vuxna
respondenterna medan flera av länkbarnen betonar detta. Barnen själva
definierar att vara släkt det är att ha minst en gemensam förälder. På så
sätt räknas halvsyskon som släktingar. Eller som ett länkbarn uttrycker
det. Vi har blod gemensamt. Blodsbandets betydelse poängteras av flera
länkbarn och det blir utslagsgivande när det gäller släktskapet till sys-
kon.

”Barnets sociala familj” är de familjemedlemmar som utgör det so-
ciala nätverket kring barnet i det länkade familjesystemet. Här omfattas
förutom biologiska familjemedlemmar även ingifta, som styvföräldrar
och styvsyskon. Den sociala familjen utgörs av de personer som finns
runt länkbarnet och som kanske inte alla definieras in av länkbarnet
själv. En styvmamma kan vara en sådan person som hör till det sociala
nätverket, som är en viktig person för länkbarnet men som inte länk-
barnet själv räknar som familjemedlem.
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”Barnets psykologiska familj” är den familj som barnet själv definie-
rar som ”sin”. Den kan omfatta både biologiska och ingifta familjemed-
lemmar. Barnets psykologiska familj kan vara större än den familj barnet
får tillgång till. Barnet kan också i sin psykologiska familj exkludera
samboende familjemedlemmar. Familjemedlemmar som lever långt ifrån
barnet och som inte alls deltar i eller endast i liten utsträckning deltar i
barnets liv kan innefattas i barnets psykologiska familj. Man kan säga
att den psykologiska familjen finns inom barnen själva. Den psykolo-
giska familjen omfattar de personer som känslomässigt står barnet nära
och urvalet görs av barnet självt. Även om barnet förhindras att träffa delar
av sin familj kan den psykologiska familjen finnas kvar inom barnet.
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Flera familjer inom samma familjesystem

Det är inte bara länkbarnet själv som har flera olika familjer. Inom de
länkade familjesystemen kan finnas flera olika familjer beroende på från
vilken familjemedlems perspektiv vi betraktar det. Anna 9 år (UF 13)
och hennes mamma, pappa och styvpappa ritar var sin bild av ”sin”
familj. Trots att de lever inom samma länkade familjesystem framträder
på teckningarna tre olika familjer.

Nedan visas Annas tecknade bild av sin familj. I ”Annas familj” finns
förutom Anna själv hennes mamma Eva, pappa Janne, styvpappa Klas
och de två halvbröderna 6 år och 4 år. Anna har ritat två pappor. För att
skilja dem åt kallar hon sin biologiska pappa för Pappa-Janne medan
styvpappan kallas Pappa-Klas. På översta raden har Anna ritat de
familjemedlemmar som bor i mamma-hushållet utom Anna själv. Mamma
Eva står längst till vänster, pappa-Klas längst till höger och däremellan
finns parets två gemensamma barn. Sig själv har Anna placerat i den
undre raden tillsammans med Pappa-Janne.

   Mamma      Styvpappa

     Anna              Pappa

Annas familj
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Pappa-Janne bor ensam och till honom kommer Anna regelbundet på
besök. När Janne väljer familjemedlemmar till ”sin familj” ritar han sig
själv och Anna.

När mamma Eva och styvpappa Klas tecknar ”sina familjer” blir det två
familjeteckningar med samma personer nämligen Eva, Klas, Anna och
de två gemensamma sönerna. Här följer först mamma Evas och sedan
styvpappa Klas’ teckning.

Evas och Klas familjer utgörs av de personer som bor i mamma-hus-
hållet. Så Evas och Klas familjer överensstämmer med varandras när det
gäller val av personer. Däremot har personerna placerats lite olika i för-
hållande till varandra.

Mamma Evas familj

Pappa Jannes familj
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Eva ritar sig själv och maken på var sin sida med barnen i mitten
ordnade efter ålder. Klas har ritat sig själv längst ut till vänster med sin
maka. Bredvid mamma Eva följer barnen också här i åldersordning.

Länkbarnet Anna har den största familjen inom familjesystemet. Annas
”familj” omfattar samtliga personer i hennes mamma- och pappa-hus-

håll. Medan Anna har den största familjen, så har pappa Janne den allra
minsta. Jannes familj omfattar bara två personer nämligen han själv och
Anna. Evas och Klas familjer består av de personer som finns i mamma-
hushållet då länkbarnet Anna vistas där. Pappa Jannes familj utgörs av
de personer som bor i pappa-hushållet när länkbarnet Anna vistas hos
honom. De vuxnas familjer utgörs alltså av respektive hushåll med länk-
barnet inkluderat medan länkbarnet Annas familj omfattar både mamma-
och pappahushållen. Man kan säga att det finns minst tre familjer inom
samma familjesystem – Annas familj, pappas familj samt mammas och
styvpappas familj. Anna är den enda familjemedlem som finns med i alla
dessa tre familjer. På så sätt markeras hennes roll som länkbarn i familje-
systemet.

Leva i två hushåll

Livet i två hushåll betyder att länkbarnen måste lära sig leva efter olika
familjeregler. Åsa 17 år (MB 2) beskriver det på följande sätt och betonar
skillnaden mellan mammans och pappans hushåll. Hon trivs hos mamma,
eftersom friheten är större ...det är inte så mycket regler och det är inte så
mycket bestämmelser. Åsa antyder att hon uppskattar den frihet som
livet som länkbarn erbjuder. Även Dan 17 år (UF 7) betonar olikheten i

Styvpappa Klas familj
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regelsystem. När jag var yngre hade jag hårdare regler för när jag skulle
komma hem hos mamma. Dans syster Daniela 20 år tyckte det gick bra
att flytta mellan mammans och pappans hushåll. Hon och hennes bror
hade egna rum både i mamma- och i pappa-hushållet där de kunde ha
sina saker. Att hon inte bråkar så mycket med pappa som med mamma
tror hon beror på att pappa är lugnare än mamma. Det kan också bero
på att hon är snällare hos pappa då det inte är mitt hem på samma sätt.

Även de yngre barnen ser skillnader mellan mamma- och pappahus-
hållet. Emelie 9 år (K 10) bekräftar att det är olika regler i mamma-
hushållet och i pappa-hushållet. Hon får veckopeng både hos mamma
och hos pappa. Men beloppets storlek varierar...Här får jag lite mer pengar
och så. Överenskommelsen vad fickpengen ska räcka till varierar också.
Hos pappa får barnen mindre med pengar och barnen förväntas inte
köpa julklappar till de vuxna. Hos pappa får vi bara veckopeng och
presenter. Han tycker inte det är så noga att vi köper till dom bara att vi
får. Veckopengens storlek varierar dock mellan hushållen. Hos pappa får
jag 20. Här får jag 20 också fast... Fast jag köper godis för allt där. För
här är det så bra för här får jag 20 kronor och så sparar jag dom i
sparbössan. Och sen så köper dom lördagsgodiset. Men där (hos pappa)
om vi vill ha lördagsgodis där då måste vi köpa för den där veckopengen.
När intervjuaren frågar Emelie om det är något mera som är olika i de
två hushållen nämner hon mathållningen. Här hos mamma brukar vi äta
pizza ibland fast det blir ju inte så ofta för det är ju lite godare mat och så
där. Och hos pappa får vi nästan bara mackor och sånt på kvällen. Här
får vi mackor ibland men oftast riktig mat på kvällen. Det är också an-
norlunda.

David 17 år  (MB-K 12) bor ensam tillsammans med pappa i ett rad-
hus. Där har David eget rum, gott om utrymme och rår sig själv då pap-
pan arbetar mycket. När David besöker mamma-hushållet disponerar
han en lillstuga på gården. David har sedan föräldrarna skildes och han
var i åttaårsåldern pendlat regelbundet mellan mammans och pappans
hem. Han har även flyttat mellan mamman och pappan. De första åren
efter skilsmässan bodde han hos pappan. När han var 12 år flyttade han
till mamma, styvpappa, bror, syster och halvsyster. Fyra år senare flyt-
tade han tillbaka till pappan där han fortfarande bor. David uppskattar
att han har haft en bra relation till både mamman och pappan genom
åren, även om mammans och pappans relation har varit konfliktfylld.
Det har alltid varit mamma och pappa. Jag har alltid haft dom nära. Har
jag velat träffa dom så är det bara att åka dit. Så det har aldrig varit
några problem med sånt.
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Var är hemma?
Samtliga länkbarn utom två barn bor mesta tiden hos mamman och be-
söker pappan. Det är också hos mamman som de flesta av länkbarnen är
”hemma”. Men att beskriva det i ord är inte alltid så lätt, eftersom det
ofta är förknippat med en speciell känsla. Det är också viktigt var man
har sina saker och om man har ett eget rum. I beskrivningarna om hem-
känslan är maten och rätten att ta för sig ett centralt inslag. Konkret
innebär det att ”mitt hem” det är där de kan öppna kylskåpsdörren och
ta vad de vill ha.

Anna 9 år (UF 13) har eget rum i mamma-hushållet där hon bor mesta
tiden. Där är särskilt viktigt att kunna låsa om sig med två små halv-
bröder som vill stöka om i hennes saker. Ett trasigt dörrhandtag löser
detta problem. Hon har inte eget rum då hon besöker pappa-hushållet.
Jag är där så lite så jag behöver inget. Martina 11 år (MB-K 12) som
mestadels bor i mamma-hushållet har ett eget rum där. Kullbrodern Da-
vid känner sig hemma både hos mamman och hos pappan. Johan 16 år
(MB 3) tycker att hemma är hos mamma för jag har inget eget rum hos
farsan.

Stefan 15 år (UF 8) kallar hemma den plats där han för tillfället bor.
Det kan vara i mamma-hushållet, i pappa-hushållet, men också hos far-
mor och farfar. Stefan har både bott och tillbringat mycket tid hos far-
mor. Det är hon som återkommer på flera ställen i både Stefans och
storasyster Pias berättelser. Det var hos farmor de var dagbarn. Farmor
kom hem till dem varje dag när de var småbarn. Och det är till farmor
Stefan går nästan varje dag efter skolans slut. Trots att familjen har för-
ändrats genom skilsmässa och omgifte och trots att pappa ofta har varit
bortrest eller på annat sätt inte tillgänglig för Stefan så har alltid farmor
funnits där för honom.

I länkbarnens berättelser förekommer två olika begrepp nämligen fa-
milj och hem. Hur människor använder begreppen familj och hem har
uppmärksammats av ett flertal familjeforskare. Bland andra har Marga-
reta Bäck-Wiklund och Birgitta Bergsten (1997) i sin studie av småbarns-
familjer kunnat konstatera att deras intervjupersoner flätar samman be-
greppen ”hem” och ”familj” så att de är ”i det närmast oskiljaktiga” (s 96).
De hänvisar till liknande resultat hos andra forskare och citerar bland
andra Jane Ribbens (1994): ”Föreställningarna om hemmet och familjen
är ömsesidigt beroende av varandra. Huset i fysisk mening är viktigt
eftersom det är den mest potenta symbolen för familjens gränser. Husets
bekvämlighet och attraktion enar familjemedlemmarna inom sina fysiska
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gränser. Samtidigt utgör dessa gränser en klar demarkationslinje mot ‘värl-
den utanför’ och tillägnar familjen dess egen auktoritet” (s. 60).

Bäck-Wiklund och Bergsten (1997) har med stöd av Ribbens m.fl. fors-
kare utifrån egna empiriska resultat valt att inte hålla isär begreppen
hem och familj. De kan konstatera att ”hemmet och familjen är båda
den ram inom vilken individens föreställningar om materiella och im-
materiella familjeattribut ryms” (s. 96). De menar vidare att begreppen
hem och familj ”innefattar boende och ägodelar, föräldraskap, parrelation
och kön” (s. 96). De liknar hemmet och familjen vid en ”scen där det
individuella och familjekollektiva livet gestaltas till exempel i inredningen
och vården av tingen och det är också den arena där individuella och
kollektiva föreställningar, rutiner och handlingsmönster utformas. Det
är där familjekulturer skapas” (s. 96).

I studien av de länkade familjesystemen sammanfaller inte alltid den
verklighet som begreppen hem och familj står för. Att länkbarnen kan ha
sin familj i två hushåll har redan behandlats. Dessutom sammanfaller
inte alltid länkbarnens syn på vad som hör till familjen och vad som ”är
hemma”. För de vuxna i de länkade familjesystemen kan familj och hem
sammanfalla. Det är troligt att mamman upplever mamma-hushållet som
hemma medan pappan uppfattar sitt pappa-hushåll som hemma. Efter-
som båda föräldrarnas hushåll är länkbarnets familj skulle man kunna
tänka sig att hemma också skulle vara i båda föräldrarnas hushåll. Och
så uppger några av länkbarnen att det är medan flerparten av dem anger
mamma-hushållet som hemma.

Vem bestämmer?
Vi har sett hur det med två hushåll i familjen kan bli olika regler att
förhålla sig till. Hos pappan gäller delvis andra regler än hos mamman
och tvärtom. Det kan också vara så att kulturerna är olika mellan de två
hushållen. Men hur ser det ut inom varje hushåll? Hur ser det ut till
exempel inom mamma-hushållet? Och inom pappa-hushållet? Vem be-
stämmer över länkbarnet i mamma-hushållet? Emelie 8 år (K 10) tycker
att i mamma-hushållet bestämmer båda (mamma och styvpappa). Fast
mest mamma. Hur är det då i pappa-hushållet? ...hos pappa är det ju
mest pappa som bestämmer över mig. Fast han brukar vara på jobbet
och då är det Kerstin (styvmamma) som bestämmer. Isak 9 år (K 9) me-
nar på att i mamma-hushållet bestämmer både mamman och styvpappan
lika mycket. Och de tycker och säger samma saker. Både Emelie och Isak
finns i mamma-hushåll som utgör s.k. ”nya” kärnfamiljer så deras be-
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skrivning av mamman och styvpappan som bestämmer över länkbarnen
stämmer väl överens med de vuxnas uppfattning om förhandlingsmönster.
Men även i en ”ny” kärnfamilj kan mamman och styvpappan ha olika
regler liksom det kan förekomma att mamman och pappan har olika
uppfattningar i en intakt kärnfamilj. Till exempel har Ingrid 12 år (K 6)
upptäckt att mamma och styvpappa har olika regler om vad som är bra
bordsskick. Ingrid som vant sig vid mammas lite slappare inställning har
en blandad syn på styvpappas försök till uppfostran. Hon tycker i och
för sig det är bra att han lär henne, samtidigt som hon tycker det är
jobbigt när han tjatar på henne.

På frågan vem som bestämmer säger David 17 år (MB-K 12):
Både mamma och pappa. Men de gör det på olika sätt. Mamma är lite
mer hysterisk av sig. Det kanske alla mammor är. Pappa är lite lugnare.

David känner sig mer beroende av mamma än av pappa. Trots att han
numera tillbringar mesta tiden i pappans hushåll finns den nära rela-
tionen mellan mamma och länkbarn kvar.

Kulturkompetens och anpassning

De biologiska banden är starka oberoende av om kontakten mellan barn
och förälder upphört eller är sparsam. Barn och vuxna som var dag lever
tätt tillsamman under samma tak har olika familjer. För de vuxna är
deras biologiska barn alltid en central del av familjen. Detta bekräftar
den bild som familjeforskare har gett att i familjen placeras barnet i cen-
trum, som gåva (Holter & Aarseth 1994) eller som projekt (Bäck-Wiklund
& Bergsten 1997). I de vuxnas berättelser sammanfaller familj och hus-
håll men så är det inte för länkbarnen. För de vuxna har familjen föränd-
rats till innehållet men mindre till formen. För barnet har familjen ge-
nom föräldrars omgifte förändrats till ett utspritt nätverk av relationer.
Dessa förhållande har blivit tydliga genom att ”det dubbla perspektivet”
fått styra analysen och presentationen av det empiriska materialet.

Barn som växer upp i länkade familjesystem har nya och annorlunda
erfarenheter av familjeliv än vad som tidigare funnits. Detta måste också
få konsekvenser för hur barns uppväxt och utveckling skall förstås. Både
yngre och äldre länkbarn märker och kommenterar att det råder olika
regler i familjens båda hushåll. Förklaringarna är flera. Det kan bero på
att länkbarnet känner sig hemma i ett av hushållen och vågar leva ut där,
medan samma länkbarn håller en låg profil i det andra hushållet. Det
kan även bero på att flickor och pojkar beroende på ålder och kön rela-
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terar sig olika till sin mamma och pappa. I olika hushåll råder också
olika kulturer. Regler och normer varierar och länkbarnet tvingas inte
sällan växla från äldst och självständig till minst och omhuldat barn i en
varierad barnaskara. Men länkbarnet tycks ta det förhållande att de le-
ver i två hushåll med olika kulturer med stort jämnmod. De äldre länk-
barnen kan till och med uppskatta skillnaderna eftersom det ger en viss
frihet och förmåga att röra sig i olika miljöer och avläsa olika kulturella
koder. Just dessa kompetenser framhåller Julia Brannen (1999) som ka-
raktäristiskt för barn i det senmoderna samhället, eftersom de utvecklar
strategier som underlättar för dem att förhandla och röra sig mellan olika
kontexter och att forma sina liv efter rådande villkor.

Lars Dencik (1996, 1999) menar att det är dags att kritiskt granska
och revidera många av de teorier som är i bruk för barns uppfostran och
identitetsutveckling. Han hävdar att flertalet av de utvecklingspsykologi-
ska teorier som tillämpas har formulerats under helt andra uppväxtvillkor
än de som nu gäller för de stora flertalet barn. Han menar också att den
vuxne måste förhålla sig reflexivt till sina egna handlingar och strategier
i förhållande till barnet. I ljuset av att länkbarnens familjer består av två
olika hushåll som länkats i system och att barnet rör sig mellan dessa
system är det viktigt att analysera vilka regler och värden som gäller i de
olika systemen. Detta behandlas i kapitel 12 där det länkade familje-
systemets grundläggande värderingar avtäcks.
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K A P I T E L  10

Gamla föräldrar i nya roller
– nya föräldrar i gamla roller
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Mamman – chefsförhandlare och organisatör

Om jag ska sammanfatta det där med att bo i styvfamilj med ett ord så
är det organisering. Citatet är hämtat från intervjun med Annika (MB
3). Efter att ha gift om sig blev hon mamma i ett länkat familjesystem
med fem barn från tre olika kullar. Annika gifte sig i unga år med Lars
och de fick tillsammans sonen Johan. När Annika och Lars skilde sig var
Johan nio månader gammal. Annika och Johan levde ensamma tills An-
nika gifte om sig med Kennet som hade tre barn från ett tidigare äkten-
skap. Så här säger Annika om den nya familjesituationen: Det är ganska
stor skillnad mot att vara ensamstående med ett barn. Och helt plötsligt
vara en familj med tre stycken barn till som jag fick då. Annika och
Kennet har numera en son tillsammans.

När Mia (MB 2) gifte om sig fick hon en stor familj. Hon skilde sig när
dottern var bara ett par år gammal och bodde några år ensam med dot-
tern. De första åren bodde mor och dotter tillsammans i en lägenhet.
Mia hade då träffat Gunnar men hade inte bestämt sig om hon skulle
satsa på ett nytt äktenskap. Gunnar hade två barn från ett tidigare äkten-
skap, som båda bodde hos sin pappa. Gunnars barn var äldre än Åsa.
Under åren ensamma med pappan hade de blivande styvbarnen skaffat
sig vanor, som var främmande för Mia och Åsa. Mia visste att om hon
och Åsa flyttade in till Gunnar och hans barn så skulle hon få ta över allt
ansvar för barn och hushåll. Och så blev det. Det blev ett hårt arbete,
men så här flera år efteråt med ytterligare tre barn i huset kan Mia se
tillbaka på en bra tid.

En vanlig tisdag kan se ut så här för Mia (ur dagbok):

Vaknade 5.15. Samlade ihop smutsiga kläder. Tvättade och tömde ma-

skinerna. Lade fram rena kläder till barnen. Martin (8 år) fick saft och

macka till utedagen. O´Boyen var slut, gjorde vanlig kakao med mjölk.

Martin tyckte inte om det

7.30 barnen till skolan. Bädda, dammsuga. Karl (4 år) och jag till loka-

len, sena. Han krånglade, bilen luktade sopor av alla säckar. Kom 7'

(’ är minuter) för sent – mycket i dessa sammanhang där vi räknar 10’

perioder.

Full fräs fram till 13.15. Åkte till macken, köpte reservdunk med bensin

till gräsklipparen. Till tippen och kastade.
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Nu till stan, hade 45' på mig. Lämnade tillbaka en tröja, hämtade tråd-

lösa telefonen. På Åhléns ringde Martin på fritids, hade slagit sig, var

ledsen ville att jag kom hem. Åkte hem, tvättade håret och plåstrade

om.

14.30 hämtade Karl och Sune (6 år) och körde hem dem. Martin mådde

bra. Fixade mellanmål. For iväg 14.40 till Musikskolan. 14.45 lämnade

Musikskolan för att gå till optiker. Åsa och Maja (Åsas kamrat) mötte

upp och tog hand om Karl.

Jag gick till ny optiker. Tog lång tid, provade bågar, tveksam som van-

ligt. Lånade hem. Hem med Karl. Åsa och Martin 17.30. Fångade glass-

bilen och köpte glass. Robert (vuxen styvson) var hemma. Provade bå-

gar och bad om råd samtidigt som jag lagade mat, korv, potatis, peppar-

rotssås mm. Hungrig.

Ute i trädgården mellan 19 o 20 rensade. Robert testade gräsklippare

och bar ut lite däck till grovsop.

20.30 började jag med skåpet för torrvaror. Klar ca 22.00. Barnen fick

kvällsmat. Borstade tänder. Sov ca 22.30.

Annika och Mia illustrerar mammorna i rollen som organisatörer och
chefsförhandlare. Samtliga mammor i studien kan känna igen sig i delar
av ovanstående beskrivningar. För Annika och Mia har deras ”nya” roll
som mamma (och styvmamma) blivit särskilt tydlig då de lever i stora
länkade familjesystem med biologiska barn och styvbarn från flera kul-
lar. Men trots att familjesystemen ser olika ut och trots att en del pappor
och styvpappor finns nära så tycks rollen som mamma och familjens
centrum ha många drag gemensamt och det är, som ett av länkbarnen
säger, samma mamma.

Flera kvinnor i studien berättar om sina uppbrott från tidigare äkten-
skap eller förhållanden. Deras berättelser överensstämmer med skilsmässo-
forskningen som beskriver hur kvinnor tar initiativ till skilsmässa då de
uppfattar sig ensamma i sin roll som förälder och med hela ansvaret för
barn och hushåll. I den nya familjen – det länkade familjesystemet – står
nu dessa kvinnor i en situation som paradoxalt nog är ännu mer utma-
nande när det gäller att samordna mångfalden. Flera mammor och barn
har dessutom i sina intervjuer tagit upp tiden före omgiftet, då mamman
och barnen levde i en ensamförälderfamilj. Tiden i ensamförälderfamilj
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beskrivs som ”enklare” att leva i. Ett av länkbarnen säger: ...det hade ju
varit bra på ett sätt att vara bara vi tre. Den tiden beskrivs som mer
okomplicerad. Då behövde man inte dela med flera. Detta bekräftas av
mammorna som talar i positiva ordalag om tiden som ensam mamma.
Det var då mammorna hade tid att umgås med andra kvinnor. En mamma
har kallat den tiden för ”väninne-tiden”. Då byggde hon och andra kvin-
nor upp nätverk för sig och barnen. En annan mamma berättar hur hon
utan att diskutera med någon kunde spendera sina pengar mera fritt.

Konsekvenserna av omgiftet blir att mammornas ansvar ökar. Rikard
14 år (UF 14) uttrycker detta mycket klart. När han får frågan på vilket
sätt hans mammas roll eventuellt har förändrats efter omgiftet svarar
han: Ja, hon har mycket mera ansvar. Det är hon som gör allting kan
man säga. Rikard beskriver arbetsfördelningen mellan mamman och styv-
pappan på följande sätt: Han jobbar och tjänar in pengar, och resten det
är mamma. Bilden som träder fram är mannen som breadwinner och
kvinnan som både yrkesarbetande och ansvarig för hemarbetet och fram-
förallt ansvaret för en större familj. Länkbarnen uppfattar mamman som
organisatören i familjen. Det är de äldre länkbarnen som uttrycker detta
mest tydligt och som ibland önskar att mamma inte kände så stort an-
svar som hon gör.

Intervjuerna med mammorna bekräftar länkbarnens uppfattning av
arbetsfördelningen i det nya förhållandet: Han är väl den som jobbar
och sliter och ser till att det fungerar. Och sen är väl jag den som ser till
att det han vill ska fungera, det ser jag till att det fungerar. Han är ute
hela tiden ju, och jag är ju här hemma och fixar...Eftersom maken ofta
arbetar utomlands så fixar jag det så det fungerar. Mammorna får ta på
sig rollen som omvårdande och uppfostrande förälder. En mamma säger:
Det gäller att alla parter samarbetar på bästa sätt. Och att man inte får
låta sina personliga konflikter gå ut över ungarna. Det är viktigt. Ung-
arna måste stå i första rummet.

Mammorna i de omgifta familjerna får rollen som chefsförhandlare.
De olika familjemedlemmarna bekräftar mammans centrala roll i
förhandlingsspelet. Det är alltid mamma jag frågar, om pengar, och om
jag får lov att sova borta. Medan mamman blir chefsförhandlare i ett allt
större familjesystem hamnar männen i periferin i förhandlingssituationen.
Samtidigt drabbas männen ofta hårt inte minst ekonomiskt. Som mamma
Annika säger: Det slår ju väldigt orättvist mot de män som dels måste
betala underhåll och som inte får dra av en spänn för alla kringkostnader
som de har då de vill umgås med sina barn.
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Det är till mamman barnen och ungdomarna vänder sig när de får
problem. Även om de har flyttat hemifrån eller bor hos pappan. Detta
beskrivs av en styvpappa som säger om relationen mellan sin fru och
hennes barn från tidigare äktenskap. När det händer någonting. När det
är kris.

 …Det är till henne de ringer. Det är henne som de har förtroende för.
Dom vet att dom får hjälp.

En engelsk studie visar att det oftast är mammorna som söker hjälp för
familjen i krissituationer. Vid Stepfamily Association i London gjordes
en utvärdering av föreningens telefonrådgivningsservice (Batchelor m.fl.
1994). Under det år som undersökningen pågick fick rådgivarna ta emot
336 telefonsamtal. 75 % av samtalen kom från oroliga mammor och
styvmammor.

”Piggy-in-middle”
Att kvinnan i den länkade familjen måste förhandla med två män, nuva-
rande maken och barnets pappa, ger henne en annan förhandlingsposi-
tion än i kärnfamiljen. De förändrade positionerna kan avläsas i
förhandlingsmönstren men också i de enskilda aktörernas sätt att agera.
I den nya familjesituationen ökar kvinnans ansvar. Däremot är det inte
lika självklart att detta samtidigt innebär att hennes möjligheter att på-
verka situationen ökar. Styvpappans roll är oklar och den biologiska
pappan befinner sig i ett annat hushåll. Mamman och barnet lever nära
varandra. Det har diskuterats huruvida de par som lyckas hålla ihop en
styvfamilj är mera jämställda än andra (Crosbie-Burnett, Skyles & Becker-
Haven 1988).

Uttrycket ”piggy-in-middle” (Batchelor m.fl. 1994, s. 37) beskriver
mammans situation mellan det egna barnet (här: länkbarnet) och den
nye partnern. Annika (MB 3) ger exempel på en sådan situation där hon
står mittemellan sin son från tidigare äktenskap, Johan, och sin nuva-
rande make, Kennet:

Som mamma så står jag ju mittemellan Johan och Kennet. Jag tycker att
dom kommunicerar inte speciellt bra. Ska Kennet åka och handla och
Johan vill att Kennet ska köpa snus då ber Johan mig att säga åt Kennet
att köpa snus. Och ändå är de inte i luven på varandra. Utan det är bara
någon vana som sitter kvar. – Mamma kan du be Kennet köpa snus?

Annika tror inte att det är någon medveten markering.
 Jag tror det är omedvetet. Men ibland känner jag mig som jag står i
mitten och måste jämka hela tiden.
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I Annikas berättelse framtonar olika mammaroller. Hon har en
mamma-roll i triangeln mamma-styvpappa-länkbarn och en annan i tri-
angeln mamma, styvpappa och den gemensamme sonen. Annika beto-
nar att mamma-rollerna i de olika trianglarna är annorlunda rent käns-
lomässigt. Hennes mamma-roll påverkas av att nuvarande maken har
olika relationer till hennes barn. Om makens relation till parets gemen-
samme 3-årige son Filip, säger Annika: Jag vet ju att Kennet (maken)
älskar marken som Filip går på. Hon konstaterar att maken inte hyser
samma varma känslor för det 16-åriga länkbarnet Johan. Men Johan har
ju sin pappa.

Annika jämför makens relation till länkbarnet Johan med sin egen
relation till sina styvbarn, makens barn från tidigare äktenskap. Annika
har i den situationen ytterligare en mammaroll nämligen som styvmamma
när makens egna barn besöker mamma-hushållet. Hur ser förhandlings-
mönstren ut då styvbarnen är på besök? Liknar de det mönster som kan
iakttas i triangeln Annika-Johan-Kennet med Annika som piggy-in-midle?
Nej det gör de inte svarar Annika på min fråga. ...de går direkt till mig.
Men jag har aldrig försökt vara någon mamma till dom. Utan jag är ju
Annika. Annika tror att det är lättare för henne i sin styvföräldraroll
gentemot Kennets barn som ”bara” kommer på besök. På det sättet blir
gränserna tydligare. Hon tror att det är svårare för Kennet och Johan
som styvförälder respektive styvbarn som bor i samma hushåll. Man
tvingas ju in på varann på ett annat sätt. Man kanske måste dra grän-
serna hårdare då. Annika för en lång eftertänksam diskussion om rela-
tionerna inom familjesystemet, men bakom den förstående attityden fram-
kommer att Annika har något större förväntningar (eller förhoppningar)
på relationen mellan maken och länkbarnet än på relationen mellan hen-
nes själv och hennes styvbarn. Jag har ju inte samma känslor för hans
barn, som jag förväntar mig att Kennet har för Johan.

Hanne Haavind (1987) har myntat begreppet ”avmakt”. Haavind
menar att trots att kvinnorna fått möjlighet att begränsa sitt barnafö-
dande och fått tillträde till arbetsmarknaden så har inte hennes makt
ökat. Ansvaret har ökat men inte kontrollen och ”derav avmakten” (s. 19).
I det länkade familjesystemet har mammorna på ett liknande sätt fått ett
allt större ansvar medan makten fortfarande är begränsad. Detta för-
stärks också av barnets förflyttning mellan hushållen och att en stor del
av barnets liv utspelar sig utanför mammans ”revir”. Förhandlingar måste
ske inte bara med familjemedlemmar i det egna hushållet utan också
med pappan och eventuella andra medlemmar i pappa-hushållet. Ibland
sker dessa förhandlingar via länkbarnet. Smart och Neale (1998) fann i
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sin studie av styvfamiljer att de frånskilda makarna ofta påverkar varan-
dras liv mer som frånskilda än som gifta.

Pappa-på-distans

I barnens berättelser är mamman den ständigt närvarande föräldern,
medan pappan som finns i barnens tankar inte alltid finns till hands för
barnet. Det går att ringa till pappa men han är så väldigt upptagen, för
han har precis bytt jobb eller han är bortrest i jobbet. Pappa-på-distans
har barnet hos sig – ofta regelbundet efter ett uppgjort schema – men
lever i de flesta fall inte med i barnets vardag med skola och kompisliv.
Pappan försöker kompensera detta med att planera och göra bra saker
när barnet kommer till honom på besök. Så mycket viktigare blir då
tiderna för umgänge: Veckosluten, sommarveckorna, jul eller nyår. Kan-
ske påsk eller sportlov. Papporna förvandlas lätt till ett slags festpappor
eller ”hamburgerpappor” (Joelson & Thomsgård-Joelson 1988), som
vill ge barnet något extra när de äntligen träffas, som t.ex. hamburgare
eller besök på nöjespark, medan mammorna finns i vardagen, den litet
gråa och alldagliga. Detta kan väcka irritation hos övriga medlemmar av
pappans hushåll, men även i mammans hushåll.

Man kan se att pappans position förändras redan vid skilsmässan.
Den blir mera perifer, ibland på grund av att det geografiska avståndet
men också på grund av att inte kunna dela vardagens rutiner som svetsar
samman. En pappa (UF 1) beskriver att vara pappa på avstånd på föl-
jande sätt.

Ja, det är ingenting som jag egentligen gillar. Det är det inte. Men nu har
det blivit så. Och det där med närvaro kan man ha på många vis. Erika
och jag är ganska lika varandra i många avseenden.

Jag har sedan Erika var liten tagit stor del i hennes uppväxt. Jag har
varit med på dagis och allt sånt där. Jag har engagerat mig. Jag är med
varenda år i skolan. Tittar hur det är. Har kontakt med hennes lärare
och kan ringa till dom. Dom vet vem jag är. Så på det viset har jag
försökt att inte bli någon perifer pappa. Eller försökt...Det skulle jag
inte acceptera heller.

Om jag fick önska mig precis som det skulle vara. Då skulle jag inte
vilja att det var så här. För… Det är ingen bekvämlighet i att vara pappa
på avstånd. Det är ju oftast mycket smärtsamt.

Det här med varda´n där man ska stöka och buffla med ungarna och
sköta en massa saker. Det har aldrig kännts som det skulle vara betung-
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ande i sig. Att man se´n blir trött ibland är väl en annan sak. Men det är
ingenting som säger att det där vill inte jag pyssla med. Det där är lik-
som kvinnornas göra eller. Ja. Att det skulle ha någonting med mans-
och kvinnoroller att göra. Nej, så känns det inte.

Erikas pappa levde med sitt barn under hennes första år. Han kunde
bygga en vardagsrelation till Erika. Efter skilsmässan bodde pappan kvar
i närheten av mamma-hushållet och kunde på det sättet hålla kvar när-
heten till sitt barn. När han senare gifte om sig och flyttade till sin nya
fru, hamnade han mera ”på distans”. Då var Erika stor nog att åka och
hälsa på.

För Johans pappa (MB 3) har kontakten så gott som alltid varit ”på
distans”. Om Lars situation som pappa har tidigare berättats om i kapi-
tel 6.

Lars upplever att han alltid har varit pappa på distans. Han har aldrig
varit pappa i vardagen och han är inte delaktig i sonens liv. Mamman
har skött och tagit ansvar för allt som har med sonen att göra. Två besök
per år och telefonsamtal däremellan kan inte kompensera att ha en var-
dag tillsammans.

Lars tycker att Johan är en fin pojke, lugn och harmonisk.

Jag har aldrig hört att han har råkat i slagsmål, bråk eller varit ute och
hittat på några dumheter. Han har tydligen bra kamrater. Hans mamma
ser nog efter honom bra.

Lars tycker att han kan lita på att Johan har det bra hos sin mamma.
Han tror inte att Johan skulle ha haft det bättre hos honom.

Det framkommer att Lars längtar efter att få vara mera pappa. När
Johan var yngre firade han jul några gånger tillsammans med pappan.
Men numera förekommer det inte alls. Pappan har på grund av sitt ar-
bete ibland fått arbeta på jul. På julafton brukar Lars ringa Johan och
skicka julkort och sådant där. Däremot hör inte Johan av sig så mycket
utan det hänger på Lars att ta initiativet. Lars återkommer under inter-
vjun flera gånger till att Johan själv kan ta kontakt. Han hoppas att
Johan när han kommer över det här tonårsstadiet ska komma oftare.

Pappa Lars har haft svårigheter att träffa sitt barn. Mamman har varit
ensam vårdnadshavare och själv har han ”bara” haft umgängesrätt. Han
levde tillsammans med Johan bara några månader när han var baby.
Men framförallt är det det geografiska avståndet som skiljer pappa och
barn åt.

Lars poängterar att om han skall ge råd till en frånskild pappa så är
det att försöka dela på vårdnaden. Och vikten av att hålla kontakten så
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barnet vet vem som är pappan och att barnen alltid vet att de kan ta
kontakt. Det är inte bara pappan som är på distans. Även farmor och
farfar och övrig släkt och vänner förlorar den nära relationen till barnet
när pappan är på avstånd. Lars kan inte se några fördelar med att vara
pappa på avstånd.

Nej, nej det är det inte. Det är ju den dagliga kontakten som är viktig.
Det är ju en väldigt konstig situation det där egentligen att ha barn så
långt ifrån. Visst tänker man på det ibland men kan ju inte gå omkring
och tänka på det jämt heller för då skulle man bli knasig i huvudet men
visst gör jag det.

Delad vård och vårdnad – men åtskilt

Erik (UF 5) har en helt annan situation som pappa än den Lars har. Erik
levde med barnen Per nu 15 år och Stina nu 11 år tills de var 11 respek-
tive 7 år gamla. Barnens mamma Marianne och han var gifta i tretton år.
När Erik och Marianne skildes för fyra år sedan bestämde de sig för att
förutom delad vårdnad även ha delad vård i form av växelvis boende.
För att detta skulle kunna genomföras köpte Erik en lägenhet i samma
bostadsområde som familjens gemensamma villa. Marianne och Erik
bestämde att barnen skulle bo en vecka hos mamman och en vecka hos
pappan, en ordning som fortfarande gäller och som alla tycks vara nöjda
med. I och med att föräldrarna bor nära kan barnen komma och gå som
de vill. Erik anser att barnen har två hem.

För Erik är vardagen är stressig, särskilt morgnarna, när barnen är
hos honom. Stina slutar i regel skolan lite tidigare är Per. Efter att hon
varit hemma för att ta en smörgås går hon till en fritidsgård tillsammans
med kompisar. Vid fem-sex-tiden samlas hela pappa-hushållet, Erik, Per
och Stina, för att äta middag tillsammans. Det är pappa som står för
matlagningen. Per som är aktiv idrottare har ibland bråttom iväg till
träningen. Då ordnar han lite mat till sig själv för att hinna iväg. Men
som regel försöker de hålla på middagstiden. Efter middagen är det dags
för läxläsning och sedan vanligt slötittande på TV. Erik har ungefär samma
rutiner alla dagar, även de veckor då barnen är i mamma-hushållet och
han är ensam i pappa-hushållet. Skillnaden för honom är då att han inte
alltid är hemma. På kvällarna kan han vara hos tjejen, spela golf eller
ägna sig åt andra fritidsaktiviteter.

När det gäller helgerna så har de växelvis boende även då. De har
också ett system med varannan jul och varannan nyår. I början hade de
planerat varannan midsommar också men det visade sig svårt att ge-
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nomföra eftersom det blev problem med sommarsemestern. Den julhelgen
som barnen är hos Erik åker de alla tre den långa vägen till Eriks syster
som ordnar familjeträff. De julhelger som barnen är hos mamman kan
det hända ibland att Erik åker ensam till systern. Däremot har det aldrig
varit tal om att fira jul tillsammans med f.d. frun och hennes nya familj.
Här betonar Erik med kraft vikten av att fira åtskilda. Nej, nej för fan.
Det är helt separat. Samma princip gäller för firandet av barnens födelse-
dagar. Huvudregeln är att de firas var för sig i mamma- respektive pappa-
hushållet.

Ja, precis. Det är inget gemensamt där.

Om födelsedagsbarnet är hos pappan:
Då har jag mitt lilla kalas här. Är dom hos Marianne så har hon kalas.
Ibland har det varit så att har det varit större bjudningar som Stina har
önskat ha, det är framförallt då hon bjuder in hela klassen. Då är det
lite för litethär…Då har Marianne ordnat det. Annars så är det i princip
separat.

Stina förra födelsedag firades i mamma-hushållet:
Då hade Marianne en större bjudning hemma hos Marianne. Och Pers
förra födelsedag: Ja, han är inte så noga med sånt. Han är som jag. Han
tycker inte födelsedagar är så speciellt märkvärdiga. Stina har däremot
alltid haft kalas och grejer och donat och stått i. Men Per han slutade
väl när han var tio-elva år. Kanske något tidigare.

Erik berättar om perioden strax efter skilsmässan då alla frågor kring
barnen skulle förhandlas och bestämmas. Ja det var inte helt smärtfritt.
Men något senare säger han: Det var inga större stridigheter. Dessa två
uttalanden är nog inte så motstridiga som de låter. Det kan upplevas
känslomässigt arbetsamt även om parterna kan lösa det i samförstånd.
Eftersom föräldrarna delar på vårdnaden och vården av barnen har de
inte kommit överens om underhåll eller bidragsförskott. De har därför
inte behövt förhandla om ekonomifrågor. Det växelvisa boendet är orga-
niserat så att barnen är lika många dagar hos mamman som hos pappan
utom att Stina är en dag längre kvar hos mamman för att mor och dotter
ska få lite egen tid tillsammans. Per är hos Erik i pappa-hushållet från
måndag och går till Marianne och mamma-hushållet på söndag kväll.
Stina går också till Marianne på söndag kväll men hon kommer inte till
Erik förrän på tisdag.

Att Marianne och Stina skulle ha måndagen som egen tid tycker Erik
är en god idé. Problemet för Marianne är att hon har så mycket runt om
sig med ny man och deras gemensamma barn. Dessutom har styvpappan,
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Mariannes nye man, flera barn från tidigare äktenskap. Detta i motsats
till Erik som helt kan ägna sig åt barnen när de är hos honom. Erik har
delat sitt liv i två delar. Varannan vecka är han ensam. Då kan han leva
vuxenliv. Varannan vecka är Stina och Per hos honom. Då kan han ägna
sig helt åt barnen när de är hos honom. Han har på så sätt egen tid med
barnen och egen vuxentid övriga veckor. Han har på så sätt egen tid med
barnen.

Erik upplever att han är med i alla beslut som gäller barnen. När det
gäller föräldramöten i skolan så turas han och Marianne om att gå.

Marianne är väl kanske på lite fler men vi turas om. Vi gör så att när vi
kan så går vi. I regel så flyter det rätt bra det med.

När det gäller barnens byte av bostad fungerar det också smidigt. Det är
inga kontroverser alls. Efter fyra år har det utvecklats till ren rutin och
nu är barnen så stora att de går själva emellan hushållen. De packar sina
väskor med nödvändiga kläder och skolböcker. Är det något de missar
kan de lätt gå tillbaka och hämta. Om det är mycket kläder eller stor
packning kan det hända att Marianne kommer med det i bil.

Eriks papparoll har inte förändrats på grund av skilsmässa och
Mariannes omgifte. I och med att han har barnen hos sig varannan vecka
så har de en kontinuerlig kontakt. Det är också en vardagskontakt, vil-
ket Erik tycker är stor skillnad mot de pappor som bara har helgkontakt.
Erik och Marianne kan samarbeta om barnen. De kan ringa varann och
kommer oftast överens.

Ja, försöker åtminstone. Även om vi inte alltid har samma syn. Men vi
försöker i alla fall komma fram till någon sånär vettig lösning båda två.

I början försökte Per och Stina ibland spela ut föräldrarna mot varan-
dra. Det var främst Stina som försökte hos mamman.

I början gjorde dom det lite grann. Men det försvann faktiskt rätt snabbt.
Stina körde såna grejer. Men det var faktiskt mest Marianne hon körde
med. Att passar inte galoscherna så går hon hem till pappa. Men inte nu
längre. Det var bara första året. Vi trodde faktiskt att det skulle bli lite
sånt. Att de sprang än hit och än dit när det inte passade. Men, nej, det
har gått bra (pappa Erik).

Erik är lite orolig för sitt boende framåt. Lägenheten är för liten. Det
gick bra när barnen var mindre men nu blir det trångt. Han skulle be-
höva en trea åtminstone. Men han kan inte sälja lägenheten. Han köpte
den när det var som dyrast och nu har den sjunkit i värde. Stina tycker
också att han behöver större bostad men är rädd för att han ska flytta
långt bort. När Stina och Per var yngre delade de på ett rum i pappans
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tvårummare. Men nu har Per flyttat sin säng till köket där han sover.
När han har kompisar med sig till pappan får han låna Stinas rum. Erik
har erbjudit Per att ta det stora rummet men han tycker det är bra som
det är. När han är hos mamma har han eget rum. Att länkbarnen har
blivit äldre, att de är pojke och flicka och att en 15-åring inte har samma
intressen som en 11-åring märks inte bara på att det är svårt att dela rum
längre. Det är också svårare nu att erbjuda sysselsättning under skollovs-
veckor.

”Det fanns redan en pappa” – icke-pappa-av-princip

När David (UF 7) gifte sig med Britt-Marie blev han styvpappa till Daniela
och Dan. Han har själv inga barn från tidigare förhållande. David tycker
mycket om sin familj, men uttrycker också sorg över svårigheterna att
hantera styvpappa-rollen och rollen som den nye maken. Det var ju klart
att Daniela och Dan hade en pappa. David har svårt att hitta sin roll som
styvpappa och han tycker inte att han får hjälp av hustrun i detta. Sär-
skilt vid matbordet visar det sig hur det bildas två grupper. Då är det
Alfons och jag kontra den övriga familjen. Hustrun koncentrerar sig på
att samtala med de stora barnen och David blir splittrad mellan att delta
i deras konversation och ge Alfons 5 år, hans och Britt-Maries gemen-
samma barn, uppmärksamhet. Han känner en viss irritation på att Britt-
Marie i den situationen koncentrerar sig på ”sina” barn.

Två gånger i veckan är styvpappan ensam med barnen vid matbordet
eftersom hustrun arbetar. Då tycker David att hans roll är tydligare. När
han är ensam med styvbarnen tar han över mer av föräldrarollen i hem-
met

…men om och när Britt-Marie är med så tror jag att jag lämnar den och
det är väl det som vi kan ha olika åsikter om. Men när jag tänker på det
nu så är det därför det blir så svårt. Går jag in och markerar mina
gränser så har jag inte alltid Britt-Marie med mig när det gäller.

David tycker inte att hans roll till styvbarnen har förändrats i och med
att Alfons föddes.

David tycker att hustrun låtit f.d. maken få för stor plats, att han fått
komma in för mycket i deras gemensamma hem. David vill markera att
de är en ny familj och avgränsa sin familj. Han betecknar sin relation till
länkbarnens pappa som sval. För att inte säga avkyld. Exempel på situa-
tioner som blivit problematiska för styvpappan är det direkta mötet med
länkbarnens pappa

…när jag fortfarande fanns kvar i det där radhuset (där Britt-Marie
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bott tillsammans med länkbarnens pappa) så kom före detta maken
joggandes för att hälsa på. Och så sitter jag i hans stol i köket.

Sedan dess har de flyttat till ett annat hus med en annan planlösning. Där
kan styvpappan dra sig undan till övervåningen då barnens pappa kom-
mer på besök. Styvpappan tycker att barnens pappa kommer för ofta
men på det här sättet kan kontakt undvikas.

David anser ändock att det är självklart att på barnens fester som
födelsedagar, studentexamen och liknande så ska barnens pappa och släkt
delta. Men när det börjar röra sig om adventskaffe så vet jag inte riktigt.

Pappan och styvpappan kan undvika konflikter genom att dra sig un-
dan. En pappa (K 9) har mer och mer dragit sig undan ansvar för kon-
takten med barnen. Istället har styvpappan utan äldre barn kommit att
mer och mer bli en styvpappa som ersätter den biologiska pappan. En
annan pappa (UF 13) förklarar att han litar helt på att styvpappan tar
hand om den 9-åriga dottern på bästa sätt. Dessutom har mamman och
styvpappan mer resurser åtminstone bättre ekonomi jämfört med pap-
pan. Pappan drar sig därför undan lite grand. Han träffar dottern regel-
bundet men han ”ligger lågt”. En tredje pappa (UF 1) har också uttalat
sitt förtroende för styvpappan och uttrycker sin glädje över att styvpappan
tycker om dottern och visar sitt engagement till exempel genom att ta
henne med på spännande resor. Däremot har denna pappa inte på något
sätt vikt av från sin papparoll. Trots långa avstånd tar han aktivt del i
dotterns liv. Dessa båda flickor (UF 1 och UF 13) har genom mammans
omgifte fått tillgång till två pappor även om formerna för det ser ut på
olika sätt. Isaks och Emmas (K 9) biologiska pappa har efter hand dragit
sig undan från sin papparoll och styvpappan har alltmer tagit över. Denna
styvpappa som också är arbetssökande ser inte detta som en svårighet
eller hinder utan ägnar istället en stor del av sin tid till länkbarnen. För
länkbarnen innebär detta att några av dem har både pappa och styv-
pappa på distans, en del har två pappor nära och några länkbarn har fått
en ställföreträdande pappa.

Att det redan finns en pappa har för de flesta styvpappor blivit ett
starkt argument för att tona ner sin roll i förhållande till länkbarnet. Det
kan finnas en diskrepans mellan den roll som styvpappan utger sig för
att ha och den roll han i verkligheten har. Ofta utför han en massa saker
för länkbarnet i vardagen: skjutsar till hockey, till musiklektioner osv.
Han går in istället för mamman när hon är borta med alla vardagsrutiner
som matlagning, läxläsning och nattning m m. När hon kommer hem
drar han sig åter tillbaka. Han har en sorts exekutiv eller verkställande
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roll. Men det är viktigt att han inte – och det budskapet signalerar bar-
nen tydligt – går in mellan pappan och barnet. Barnen säger ofta att båda
– pappan och styvpappan – är snälla men pappa är lite snällare. Det
verkar viktigt även för länkbarnen att styvpappornas insats tonas ner.
Hans verkställande roll innebär att han får utföra praktiska saker som
pappan inte kan utföra på grund av att han inte finns till hands. Men att
känslomässigt ta en papparoll tycks vara tabu.

Lars Jalmert (1984) har beskrivit att mäns inställning till hem, barn
och hemarbete är ”positivt-i-princip”. Detta innebär ett ideal om jäm-
ställdhet som inte alltid omsätts i praktisk handling då det ofta finns
hinder eller ursäkter. Så om papporna i den länkade familjen är pappor
”i princip”, så är styvpapporna icke-pappor ”av princip”.

Ovillkorlig och villkorlig föräldraroll

I omsorgen om barnet placeras de vuxna föräldrarollerna i fokus. Möd-
rarnas plats är i familjens centrum. Papporna i periferin. I de länkade
familjesystemen där det verkar som om mammornas och pappornas rol-
ler renodlas tenderar denna placering att accentueras och förtydligas.
Mammornas roll blir alltmer komplicerad inte bara på grund av ovan-
stående utan då hon finns i endast ett av de hushåll av de två som nu
utgör barnets familj. Detsamma gäller pappan. Han finns i det andra
hushållet i barnets familj. Han önskar i de flesta fall ta mera del i barnens
liv men det är svårt att genomföra. Ju längre bort han bor geografiskt ju
svårare blir det för pappan att dela sitt barns vardag. I en del familjer har
pappan ”delegerat” ansvar för barnet på styvpappan. Men det har inte
klargjorts pappan och styvpappan emellan. Det är således endast barnet
som har full tillgång till och insyn i båda hushållen. Däremot har inte
barnen annat än i undantagsfall tillgång till båda föräldrarna samtidigt.

Här handlar det inte bara om en förändring av fadersrollen till en
mera omvårdande roll (Holter & Aarseth 1994). Här handlar det om att
flera vuxna män – pappa-på-distans och styvpappa-på-plats – och ibland
flera vuxna kvinnor är inblandade i omsorgen om samma barn. Styv-
pappan lever i vardagen med barnet men inte som dess ”riktiga pappa”.
De här männen är inte alltid gifta med sina barns mammor. Ibland är de
gifta med mammorna till andra mäns barn. De är ”riktiga” pappan till
barn i familjen men har en styvpapparoll i förhållande till andra. Frågan
är om denna tudelning av roller ger mannen en ökat osäkerhet och en
legitimitet att dra sig ur familjelivet eller att själv bestämma sin position.

Mannens roll som pappa är mera villkorlig än mammans, d.v.s. han
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finns till hands när jobbet, nya kvinnan etc så medger. Detta är länk-
barnen klart medvetna om och accepterar. Mamman blir samordnaren
och styvpappan får en något nedtonad verkställande roll som den som
hämtar och lämnar till olika aktiviteter eller som den som tar med styv-
sonen på idrotts- eller andra aktiviteter. Pappan har kvar sin roll som den
som står för känslorna medan styvpappan som finns nära till hands får
stå för aktiviteterna.

Kvinnornas förhållande till föräldraskapet är ovillkorligt, d.v.s. de är
tilldelade det. Kvinnornas ansvar för barnen kan, i motsats till männens,
inte förhandlas bort. Då blir barnet ”hängande i luften”. Störst är risken
för det barn som här har kallats länkbarnet. För länkbarnet blir tillvaron
mera osäker och beroendet av mamman ökar. Mamma och barn utgör
en avgränsad subgrupp inom familjesystemet – en liten enföräldrafamilj
vid sidan av kärnfamiljen i mammans hushåll.

Relationen till styvpappan kan vara god och är det i de flesta fall, men
det ger inte barnet någon garanti för kontinuitet. Vid en eventuell skils-
mässa mellan mamman och styvpappan kan styvpappan försvinna helt
ut barnets liv. Familjerättslagstiftningen ger inget krav på fortsatt åta-
gande för styvpappan gentemot sitt styvbarn.

Länkbarnens relation till pappan är oftast god. Den varierar i frekvens
och kvalitet av olika orsaker kanske främst på grund av avståndet mel-
lan mamma- och pappa-hushåll. En pappa på distans finns inte till för
barnet i hans eller hennes vardag. Dessutom riskerar hela tiden barnets
värld hos pappan att förändras. Ett omgifte för pappan betyder för bar-
net att pappan kommer att dela vardagen med en ny kvinna och kanske
nya syskon. Länkbarnet kan komma att känna sig utanför både hos mam-
man och hos pappan. Dessutom kommer länkbarnet att leva endera med
mamman eller med pappan och inte med båda samtidigt. Det kan inne-
bära att barnet lever med en ständig saknad efter en nära familjemedlem.
Det kan vara efter en förälder eller ett syskon (Levin 1989).

Pappa-på-distans kan utveckla olika praktiska lösningar, vilket också
beror på hur mamman agerar. Margareta Bäck-Wiklund och Maren Bak
(Edwards m.fl.; opublicerad artikel) har betecknat mammorna som
”mediator of step-parenting”. Mammornas agerande bestämmer inte bara
pappans plats utan också styvpappans. Mammorna kan ge och vägra ge
utrymme liksom papporna kan välja att ta plats eller inte ta plats. Det
finns också ett samspel mellan två aktörer som inte framträder lika tyd-
ligt, nämligen samspelet mellan pappan och styvpappan. Vad betyder
detta samspel för att bestämma positionerna? Variationerna i pappa-skap
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är stora, fäder är nära, långt borta, delar lika, skapar samhörighet eller
åtskillnad. Styvpappan å sin sida lever sitt dagliga liv med en annan mans
barn men åtskild från sitt eget barn. Även här finns olika förhållnings-
sätt. I ett dynamiskt förhandlingsspel skapas nya samlevnadsmönster.
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K A P I T E L  11

Lojalitet, rättvisa
och flexibilitet
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I kapitel 6,7 och 8 fokuseras på var i de länkade familjesystemen som
förhandlingarna äger rum samt vilka som deltar i dem. I kapitel 4 förs en
diskussion om ”gamla” pliktnormer som försvinner i förhandlingsfamiljen
medan ”nya” kommer till då principer för ömsesidighet och gemenskap
förhandlas fram. Här följer en presentation av de principer som ligger
till grund för förhandlingarna i de länkade familjesystem som här har
studerats. De mest framträdande principerna är lojalitet och rättvisa. De
kan beskrivas som ett slags pliktnormer och moraliska uppfattningar om
hur man ”bör” eller ”skall” handla i olika situationer. De kan också
beskrivas som riktmärken eller hjälpmedel i försök att skapa ordning i
de nya situationer som uppkommer. De omfattas av samtliga familje-
medlemmar, såväl vuxna som barn. Principer och praktik sammanfaller
emellertid inte alltid och många faktorer verkar sammanhållande eller
åtskiljande. De kan också uppfattas och verka olika för barn och vuxna
i de länkade familjesystemen. För att leva i förhandlingsfamiljen krävs
ett stort mått av flexibilitet.

Lojalitet

Lojalitet framträder som den grundläggande förhandlingsprincipen i det
länkade familjesystemet. Det finns en stark känsla av lojalitet mellan
familjemedlemmarna; mellan vuxna, mellan barn och mellan barn och
vuxna. Samtliga vuxna och länkbarn talar om att de har som mål att
bevara relationen mellan länkbarn och deras biologiska föräldrar. Bety-
delsen av att barn, ungdomar och föräldrar håller kontakt tycks vara
helt oomtvistad och ingen av respondenterna i studien ifrågasätter den.
Det kan ses som en allmänt vedertagen regel att bevara länkbarnens rela-
tion till båda biologiska föräldrarna och den uppfattas som ”icke för-
handlingsbar”. Att den inte alltid håller i praktiken framgår i kapitlen
om den ”nya” mamma-barn-familjen, den ”nya” kärnfamiljen och den
”nya” utvidgade förhandlingsfamiljen (6, 7 och 8). Där framkommer att
trots de vuxnas normativt uttalade mål, att bevara kontakten mellan
barn och föräldrar, så lever flera av barnen med tillfällig och ibland obe-
fintlig kontakt med den andre föräldern, oftast pappan.

Det utrymme som finns att förhandla om är hur vårdnad och um-
gänge ska verkställas. Det handlar om hur vardagen skall organiseras
och om när och var barn och besöksförälder skall träffas. Det är oftast
de vuxna – länkbarnets biologiska föräldrar – som på ett tidigt stadium
efter skilsmässa eller separation bestämt hur det ska vara. Gemensam
vårdnad är numera det vanliga och med några undantag gäller detta
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även dessa länkbarn. De bor vanligtvis i mamma-hushållet och besöker
pappan enligt ett umgängesmönster. Det vanliga är att länkbarnet rör sig
mellan de båda hushållen vartannat veckoslut – på egen hand eller till-
sammans med kullsyskon. Små barn och skolbarn följs åt av vuxna; ton-
åringar åker själva. Om länkbarnet bor nära pappa-hushållet kan han
eller hon ibland besöka pappa mitt i veckan – men det är inte vanligt.
Varannan jul/nyår och vartannat sport/påsklov är också en vanlig över-
enskommelse liksom någon eller några veckor på sommaren beroende
på länkbarnets ålder och föräldrarnas semester.

Enligt uppgifter från barnombudsmannen, som handlar om barn i sko-
lans fjärde klass med föräldrar som separerat, så bor mer än 60 procent
av de barnen hos mamma och besöker pappa och 10 procent bor lika
mycket hos bägge föräldrar. Endast fem procent av barnen bor bara hos
pappa. Var femte av barnen har helt eller delvis tappat kontakten med
den förälder de inte bor med och lika många träffar den andre föräldern
en gång i månaden. Resten av barnen träffar den andre föräldern minst
en gång i veckan eller mer (Barnombudsmannen 1998).

I många av de länkade familjesystemen fungerar umgänge och vård-
nad. Men varför blir det som det blir i andra familjesystem trots att vuxna
och barn lägger ner så mycket kraft, tid, pengar och känslor för att se till
att uppgjorda scheman följs? I den praktiska vardagen frodas lojalitets-
konflikterna och de är svåra att handskas med. De uttalas inte alltid men
de finns där invävda i berättelserna. Hur förhåller sig de inblandade till
olika släktskap inom familjen? Gör de skillnad på biologiska och ingifta
familjemedlemmar? Även om det finns en vilja att behandla alla lika
lever känslorna sitt eget liv. Det talas mycket om barns lojalitetskonflik-
ter mot vuxna frånskilda och de finns där. Samtliga länkbarn betonar
vikten av att ha kontakt med båda biologiska föräldrarna även om denna
kontakt i realiteten kan se högst varierande ut. Trots att inte alltid den
andre föräldern finns till hands för länkbarnen visar dessa en stark loja-
litet med sina föräldrar och det umgängesschema som finns uppgjort.
Barnen tycks vara de familjemedlemmar som är mest måna om att upp-
gjorda scheman följs. Det är i alla fall barnen som tydligast uttrycker
vikten av att hålla kontakt med båda föräldrarna. Det handlar främst
om att inte släppa kontakten med pappan trots svårigheter. Flera barn
drömmer om bättre tider och kontakt med den ”riktiga” pappan och
andra säger att de skall flytta till pappa om några år. Barnens berättelser
ger en bild av en komplicerad verklighet som många barn lever med. För
länkbarnet blir lojaliteten och troheten mot uppgjorda scheman en ga-
ranti för att få behålla kontakten med båda biologiska föräldrarna. Det
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kan liknas vid en sorts besvärjelse, som i bästa fall kan skydda mot för-
lusten av en förälder. Även barnen i familjesystem där umgänget är spo-
radiskt förekommande är lojala mot den andre föräldern. På samma sätt
som vuxna talar om moraliska principer och mål som de i praktiken inte
klarar att hålla så är även barnens berättelser fulla av mål som de i prak-
tiken inte kan uppnå.

I länkbarnens berättelser framkommer att en av de svåraste lojalitets-
konflikterna tycks vara att förhålla sig till styvpappan i mamma-hushål-
let när den ”riktiga” pappan finns på annat håll. Även för styvpappan är
situationen svår. Vem ska han vara lojal med? Han lever i vardagen med
en annan mans barn medan egna biologiska barn finns i ett annat hus-
håll? Kan han tillåta sig att tycka om styvbarnet? Det kan kännas svårt.
Och särskilt svårt kan det vara om styvbarnet upplevs som ”duktigare”
än det egna biologiska barnet. Till exempel kan det vara svårt för styv-
pappan att uppskatta en duktig idrottande styvson om den egna sonen
inte alls bryr sig om idrott. Styvpappan kan känna att han har övergivit
sina barn och kan bli extra ”snäll” mot dem. (Joelson & Thomsgård-
Joelson 1988). Och med gemensamma barn i det nya förhållandet så
tycker kanske mamman att mannen överkompenserar det gemensamma
barnet i förhållande till länkbarnet. Mamman är rädd för att länkbarnet
ska komma i kläm och hennes lojalitet är kluven. Styvpapporna oroar
sig också för att alltför mycket energi går åt till att lösa frågor kring
länkbarnet så det inte finns utrymme för det nya parets gemensamma
barn.

Styvpapporna löser dessa situationer på olika sätt. Några har närmat
sig alla barnen lika mycket medan andra har dragit sig undan från samt-
liga barn. Lojalitetskonflikten finns där och styvpappan riskerar att klan-
dras hur han än gör. Måhända är hans eget klander svårast att handskas
med? Det kan vara en förklaring till en del styvpappors tafatthet. Det
tycks vara lättare för styvpapporna utan barn från tidigare relationer att
närma sig länkbarnen. I de fall han har egna barn i ett tidigare förhål-
lande tycks styvpapparollen vara särskilt svår (Rosander Gerhardsson
1991, Sjöberg 1991).

Här kan klasstillhörighet ha betydelse. Margareta Bäck-Wiklund och
Maren Bak (Edwards m.fl.; opublicerad artikel) har tillsammans med
två engelska familjeforskare (Rosalind Edwards vid South Bank Univer-
sity och Jane Ribbens McCarthy vid Oxford Brookes University) analy-
serat sambandet mellan styvpappors socioekonomiska bakgrund och
förhållningssätt till styvbarnen. Medelklasstyvfäder framstår som mera
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distanserade och skiljer ut egna biologiska barn och styvbarn medan
arbetarklasstyvfäder har ett enklare och rakare och framförallt mera lika
förhållningssätt till samtliga barn. I det engelska materialet ser arbetar-
klassens styvfäder sig själva som ”pappor” till samtliga barn medan med-
elklassens styvfäder är mera uppmärksamma på sambandet mellan fa-
derskap och biologi och funderar på hur en ”bra” styvpappa ska vara.
Samma tendenser kan ses i det svenska materialet, men det finns också
kulturella skillnader. De svenska styvpapporna ser på sig själva som ”kom-
pletterande pappor”. Här finns större förväntningar på deltagande från
den biologiska pappan.

Biologiska pappors ”distans” kan också ha flera orsaker. Det kan vara
ett resultat av långa resvägar, att pappa och barn inte delar vardagen
eller obearbetade konflikter mellan makarna. Det kan också bero på sam-
spelet mellan förhandlingsaktörerna. Hur mycket utrymme ger mam-
man för pappan? Hur mycket utrymme ger pappans nya partner? Hur
ser samspelet ut mellan pappan och styvpappan? Och hur mycket bety-
der lojalitetskonflikten till ”egna barn och andras ungar”.

Det finns också andra lojalitetskonflikter inom den ”nya” familjen.
Av intervjuerna framkommer hur allianser bildas inom hushåll och inom
familjesystemet i stort. Inte sällan bildar mamman och länkbarnet en
enhet och styvpappan och det gemensamma barnet en annan. I detta spel
skapas konflikter. Oftast visar sig detta vid känsliga eller kritiska tillfäl-
len. Exempel på ett sådant kritiskt tillfälle är då länkbarnet rör sig mel-
lan hushållen i så kallade ”hämta-och-lämna”-situationer. Ett exempel
på detta ger en styvpappa som berättar att när de två länkbarnen åter-
vänder till mamma-hushållet efter ett besök hos pappan, så sluter sig
mamman och länkbarnen samman. Styvpappan känner sig då utanför
och tycker att det yngre halvsyskonet också blir utanför. Styvpappan
uppfattar att mamman och länkbarnen ”gaddar ihop sig” och utesluter
styvpappan och hans barn som då får hålla ihop. Risk för allianser råder
till exempel mellan mamma-länkbarn, pappa-gemensamt barn och pappa-
biologiska barn från tidigare relation som kommer som ”besökare”.

I flera av de länkade familjerna finns konflikter mellan föräldrarna.
Hur beskriver barnen föräldrarnas konflikter? Ingrid 12 år (K 6):

Till exempel när dom träffas och kanske lämnar mig så är det liksom
knappt... I och för sig. Dom säger Hej till varandra. Men det är knappt.
Och det är ganska jobbigt.

Ingrid känner att föräldrarna inte tycker om varandra och det tycker
hon är jobbigt.
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David 17 år och hans äldre bror (MB-K 12) har också märkt av för-
äldrarnas tvister. Det har varit lite rättsliga processer i och med skilsmäs-
san... Det är klart vi har känt av det. Man märker ju när dom är förban-
nade och när dom är ledsna och så. Länkbarnen känner till vad föräld-
rarna tvistat om …om oss. Om egendomar som dom haft och… Vem
som ska ha vårdnaden över barnen. Och så där. David tycker inte om
när föräldrarna bråkar. Det där tycker jag bara är jobbigt. Det får jag
ont i magen av… Jag håller mig undan det där.

David tycker att han har lärt sig att leva med att ha sina föräldrar på
två ställen. De första månaderna önskade jag att mamma och pappa
skulle flytta ihop igen. Men inte sen. Numera uppskattar David att ha
tillgång till två hem.

När man är trött på farsan så bor man här en helg. Är man trött på
mamma så bor man hos pappa. Så man har alltid haft två ställen att bo
på. Och som sagt på födelsedagar får man dubbelt så många presenter.

Eftersom flera barn hamnar i lojalitetskonflikter mellan föräldrar som
inte kan hålla sams efter skilsmässan så blir en del barn ”budbärare”.
David betonar vikten av att vara självständig när man bor med föräldrar
i olika hushåll, att inte stå på någons sida. Han berättar om hur det var
tidigare. Hur svårt det var för föräldrarna att inte tala illa om den andra
inför honom. Till slut kunde han säga ifrån att han inte ville bli indragen
i föräldrarnas konflikt. David varnar för att bli en slags förmedlare mel-
lan mamma och pappa. Man blir budbäraren. Det ska man inte bli.

Länkbarnens berättelser om lojalitet väcker frågor. Å ena sidan tycker
inte barnen om att få rollen av budbärare och känna att de slits mellan
föräldrarna. Å andra sidan kan länkbarnen utveckla en slags diplomati
och ett ansvarstagande. I vårt samhälle finns enligt Bente & Gunnar Öberg
(2000) ”en tendens att skuldbelägga skilsmässoföräldrar när det gäller
barns lojalitet” (s. 134).  ”Det finns alltid familjer där barns lojalitet går
till överdrift, och där barnen kommer i kläm och ständigt måste spela
den vuxnas roll. Men vi talar här om vanliga familjer och vanlig hygglig-
het familjemedlemmar emellan. Det ska uppmuntras inte skuldbeläggas.
Vi upptäckte egenskaper hos skilsmässobarn som verkligen rörde oss: en
omtanke och vilja att bry sig om både föräldrar och syskon” (s. 134–
135).
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Rättvisa

Rättvisa är den andra grundläggande principen vid förhandlingar i de
länkade familjesystemen. Principen gäller för samtliga familjesystem ut-
talat eller outtalat. Det betonas inte bara av länkbarnen utan också av de
vuxna. Direkt hur rättvisa skapas går inte att utläsa av materialet. Däre-
mot finns olika exempel på vad den kan betyda. En mamma betonar
vikten av att se till att familjesystemets resurser fördelas rättvist.

Man måste försöka tänka på alla barnen. Att alla barnen ska må så bra
som möjligt. Både nya och gamla. Dom vid sidan om givetvis också.

När de vuxna talar om rättvisa gör de det ofta utifrån aspekten att länk-
barnen ska ha tillgång till både mamman och pappan. I ett av de länkade
familjesystemen (F 5) betyder det att barnen bor lika lång tid hos mam-
man som hos pappan och där har man löst umgänget med växelvis bo-
ende för länkbarnen. Det är inte bara för barnets bästa som denna lös-
ning har förhandlats fram. Intervjun med pappan visar att den här lös-
ningen också innebär rättvisa för föräldrarna. Både mamma och pappa
får på det här sättet leva med länkbarnen i vardagen. Särskilt pappan
betonar att han på det här sättet inte behöver känna att han är utestängd
från ett vardagsliv med barnen. Samtidigt innebär umgängesscheman med
växelvis boende och även andra umgängesscheman med i förväg fast-
ställda tider att båda hushållen bättre kan planera sina aktiviteter. För-
äldern vet när han eller hon ”har barn” eller är ensam. I andra fall är det
begränsat till veckoslut och helger.

För barnen betyder rättvisa att de skall ställa upp för båda föräld-
rarna. På samma sätt som de vuxna relationerna präglas av kärlek och
skuld samtidigt gäller detta också för barnen. Av lojalitet följer länk-
barnen noga reglerna för umgänge med den andre föräldern och med
länkbarnets egna ord ska det vara rättvist. Ordet rättvisa återkommer
ständigt i intervjuerna. Länkbarnen vet att de är viktiga för föräldrarna
och försöker fördela sina besök så lika som möjligt mellan mamman och
pappan. Till exempel betonas att om länkbarnet besökt pappan under
julhelgen så ska länkbarnet fira nyår hos mamman för rättvisans skull…
den som har julen får inte nyårsafton (Erika 15 år UF 1). Länkbarnen tar
ansvar för att ingen av föräldrarna blir ensam hela tiden.

Hur rättvisa skapas har bl.a. studerats av Ulla Björnberg och Anna-
Karin Kollind (1997). De refererar till den franske forskaren Jean-Claude
Kauffman, vars studier handlar om rättvisa inom äktenskapet där paren
hanterar rättvisa genom en ”tystnadsregel”. De förhandlar sällan öppet
och sakligt om vem som skulle göra vad och när. Förhandlingarna hand-



170

lar istället om kalkyler av insatser, kostnader, skuld och gåvor, men det
vill parterna inte visa öppet. Kauffmans slutsats är att ett öppet för-
handlande alltför mycket skulle bryta mot förväntningarna på äktenska-
pet som ”ett ömsesidigt givande och tagande” i kärlekens namn.

Jean-Claude Kauffman använder gåvorationalitet och skuldrationalitet
för att karaktärisera dubbelheten i den äktenskapliga relationen med både
kärlek och skuld. När parterna upplever att de utför uppgifter i gemen-
samt intresse är det ingen av parterna som räknar med att få någon gen-
gåva. Kalkylering av skuld görs först då det blir aktuellt att försvara
egna intressen (Björnberg & Kollind 1997).

I denna studie om länkade familjesystem handlar det både om rättvisa
inom och mellan olika hushåll. För de vuxna omgifta är kärleksrelationen
redan bruten och ett ömsesidigt givande och tagande måste baseras på
utvändiga regler om rättvisa förankrade i moraliska principer. Men för
barnen finns relationen till den andre föräldern kvar och för dem finns
både kärleks- och skuldtemat levande. Så när de omgifta vuxna skapar
moralregler kan de lyfta undan skulden till den andra men för barnen
finns skulden och det dåliga samvetet gentemot den andre föräldern kvar.

Rättviseteorier hör hemma inom den politiska filosofin. Riktmärket
är att man i lika situationer ska behandlas lika, den formella rättvise-
principen (Perelman, se Bergmark 1998). I de länkade familjesystemen
handlar det om att fördela de tillgängliga resurserna lika. Det kan röra
sig om relationer, tid för umgänge, hjälp, stöd, kärlek och straff men
också pengar, godis, inköp etc. I intervjuerna handlar det mycket om
antal dagar eller andra kvantitativa mått som kan mätas och jämföras.
Barnen jämför hur mycket godis och fickpengar de får i de olika hus-
hållen. Viktiga helger jämförs och kvittas mot varandra. Att omforma
moraliska principer till praktiskt handlande är svårt och i brist på bättre
så är det lättare att mäta och jämföra än att bedöma kvaliteten på rela-
tioner och umgänge.

I och med att familjer har förändrats mot en ökad individualisering
där familjebanden blir alltmer tillfälliga har också grunden för familjens
organisering ändrats från att tidigare har varit en institution med ett
moraliskt samhällskontrakt till alltmer personligt baserat projekt som
präglas av en ”kontraktsbaserad rättviselogik” (Björnberg & Kollind
1997, s. 31). Kontraktet ingås efter öppna eller dolda förhandlingar. Kon-
traktet kan ingås för en viss tid eller tills vidare och kan senare
omförhandlas. Förhandlingarna ”...sker i regel över många år och när
det gäller förhållandet mellan barn och föräldrar ofta över hela livs-
perioden” (Björnberg & Kollind 1997, s. 37). Att förhandlingar pågår
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under hela livsperioden bekräftas av respondenterna i denna studie. Det
är en ständigt pågående process av förhandlingar som visserligen kan
störas på grund av föräldrars skilsmässa och omgifte men som inte i
något fall i de här aktuella familjerna hade resulterat i definitiva avbrott
i kontakterna.

Köns-, klass- och åldersspecifika intressen skall tillgodoses inom fa-
miljen. För att driva projektet vidare – hålla ihop familjen – krävs att
förhandlingarnas resultat uppfattas som rättvist av samtliga familjemed-
lemmar. Om någon av dess medlemmar blir utsatt för systematisk domi-
nans eller orättvisa, uppfattas detta som kränkande och kan leda till att
familjeenheten splittras (Björnberg & Bäck-Wiklund 1987, 1990; Bäck-
Wiklund & Lindfors 1990).

Flexibilitet

Det länkade familjesystemet karaktäriseras av många motstridiga intres-
sen. Det är krafter som både är sammanhållande och åtskiljande. Även
om de vuxna säger att det är viktigt att hålla ihop det länkade familje-
systemet för barnets skull finns det flera tecken som tyder på att de vuxna
i handling också arbetar för att hålla isär hushållen. De nybildade paren
vill skapa egna familjer med avskildhet och möjligheter för sin nya fa-
milj. Mammans, pappans, styvpappans och länkbarnets familjeprojekt
är ofta olika. Och även om det finns överensstämmelse i ord kan det vara
svårt att genomföra det i handling.

Bland omgifta par är skilsmässofrekvensen högre än bland förstagångs-
gifta. I en brittisk studie, Step-parenting in the 1990s, visar Elsa Ferri och
Kate Smith (1998) att skilsmässofrekvensen är högst bland de par som
skaffat barn i det nya förhållandet. Andrew Cherlin’s (1978) numera
klassiska artikel om ”styvfamiljen som ofullständig organisation” hör
fortfarande till de mest refererade. Han hävdar att de personer som har
gift om sig efter en separation eller skilsmässa och som har barn i tidi-
gare relation möter i sitt familjeliv problem som är olika de som inträffar
i första äktenskapet. Den omgifta familjen har inga standardlösningar
att ta till och dess gränser och roller är flytande. Flexibilitet och förhand-
ling har ersatt traditionen och det mesta i det moderna familjelivet är
öppet för nya tolkningar.

Cherlin (1978) förklarar den högre skilmässofrekvensen bland omgifta
makar med svårigheter i den nya familjesituationen medan Frank F
Furstenberg Jr och Graham B Spanier (1984) lägger förklaringen hos de
enskilda individerna. De menar att gruppen av människor som skiljer sig
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och gifter om sig är en speciell typ av människor som de kallar ”movers”
därför att de bryter upp från förhållanden de inte kan finna sig tillrätta i,
medan en annan grupp av människor som de kallar ”stayers” lever kvar
i sina äktenskap även om de inte trivs. Denna diskussion kan även app-
liceras på 90-talets teorier om förhandlingsfamiljen. När familjen inte
längre hålls samman av traditionella mönster utan kännetecknas av en
förhandlingsprocess där familjens medlemmar skapar sin egen enhet el-
ler sitt eget projekt känns diskussionen om det länkade familjesystemets
situation i högsta grad aktuell och intressant.

I tidigare kapitel har vi fått följa var och hur förhandlingarna förs
inom de länkade familjesystemen. I samtliga familjesystem är det de vuxna,
föräldrar och styvföräldrar, som definierar förhandlingsarenan. I en del
av familjesystemen begränsas förhandlingsarenan och dess aktörer till en
liten grupp bestående av mamma och länkbarn eller till respektive hus-
håll medan andra försöker vara hushållsöverskridande. Den aktör som
mest konsekvent strävar efter att förhandlingarna skall vara hushålls-
överskridande och hålla ihop hushållen i hela familjesystemet är länk-
barnet. Medan de vuxna i första hand vill satsa på sin nya relation och
bygga upp en ny familj arbetar länkbarnet på det länkade familjesystemet
som sitt familjeprojekt.

Länkbarnen har sina föräldrar i två hushåll. De har ibland syskon i
fler än två hushåll. För att barnen ska kunna röra sig mellan hushållen
krävs att hushållens gränser är relativt öppna och genomträngliga. Men
tillträde kräver ofta förhandlingar och flexibilitet är en ständigt närva-
rande ingrediens i de länkade familjesystemen. I denna osäkerhet har de
olika familjesystemen – som vi sett i tidigare kategoriseringar – skapat
olika lösningar. Lösningar som växt fram genom åren; ibland planerat
och ibland oplanerat och som ständigt förändras.

Smart och Neale (1999) diskuterar vidare hur relationerna mellan de
biologiska föräldrarna förändras avsevärt över tid och beroende på olika
händelser. Detta gäller även för familjemedlemmarna i denna studie. De
länkade familjesystemen varierar avsevärt under hela den period de har
funnits. Och vi kan till exempel i familjeporträtten se hur olika omstän-
digheter runt familjesystemet har påverkat deras samarbete. I de ”nya”
mamma-barn-familjerna har lösningen blivit att begränsa förhandlings-
arenan. I de ”nya” kärnfamiljerna har också förhandlingsarenan begrän-
sats och lösningen för dem har blivit att begränsa till det egna hushållet
med starkare krav på ordning i form av regler inom och mellan hus-
hållen för att inte familjesystemet ska sönderfalla. I de ”nya” utvidgade
förhandlingsfamiljerna har mera hushållsöverskridande lösningar utveck-
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lats då de försöker förhandla och skapa kontrakt för hela det länkade
familjesystemet.

Förhandlingar i familjer kräver alltid en viss grad av flexibilitet. I de
länkade familjesystemen krävs dessutom beredskap för överskridande.
Gamla traditioner finns men kan vara svåra att hålla sig till. Det här är
ett nytt sorts familjeliv som ställer andra krav på sina medlemmar. Både
vuxna och barn blir aktörer på ett annat sätt än i tidigare familjemönster.
Smart och Neale (1999) har noterat att en ny typ av föräldraskap växer
fram, som bygger på rörlighet, separation och relation. Föräldraskapet
förändras ständigt genom kontinuerliga förhandlingar.

”...ongoing negotiations which are bound up with the shifting reality
of parental responsibilities and commitments and the quality of
relationship between parents and their children. These processes of change
are likely to occur over considerable periods of time, and are very stuff of
parenting particularly followed by divorce. Yet they are not widely
recognised or taken into account simply because they are negotiated
gradually and privately. They do not tend to make their way into court
nor do they involve a return to solicitors and exchanges of letters in a
formal way. They are, in this sense, unrecorded and invisible” (s. 85).

Som en följd av detta förändrade föräldraskap skapas en ny typ av
barndom. Föräldrarnas ”värld” förändras efter skilsmässa och omgifte.
För länkbarnet kan det betyda att ”båda världarna” – den i mamma-
hushållet och den i pappa-hushållet – förändras. Efter kontinuerliga för-
handlingar, där länkbarnet ibland deltar som aktör, ibland inte, kanske
ingen av ”världarna” längre är sig lik. För barnen innebär detta att stå
inför omprövningar där kraven på rörlighet, separation och relation i
tillägg till en stor portion flexibilitet kan framstå som ännu mera omfat-
tande än för de vuxna.
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K A P I T E L  12

Den nya barndomen –
mellan individuellt och

gemensamt projekt
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För barnets bästa

Det ”nya” familjebildandet är en process. Vuxna och barn ändrar stra-
tegier efter hand. Flera av länkbarnen som strax efter omgiftet reagerade
negativt och motarbetade det nya förhållandet har ändrat attityd och
strategi och är numera positiva till den nya familjebildningen. Oavsett
hur länkbarnets reaktion var vid första mötet med styvpappan så har
utvecklingen i samtliga länkade familjesystem gått mot en ökad grad av
accepterande från barnets sida. Symboliskt kan detta avläsas i hur styv-
pappan presenteras inför omgivningen. Det ger en uppfattning om hur
känsloengagemanget förändrats över tid. I början av förhållandet är det
vanligt att barnen talar om ”mammas kille”. Efter några år kallas samma
person för ”låtsas pappa” och i många fall vid förnamn ibland med pappa
som prefix. De olika uttrycken markerar en viss distans som tycks minska
med åren. Att skapa tillit i relationerna i en omgift familj är ofta en lång
och svår process med osäker utgång och att benämna dem tycks vara
ännu svårare.

Att skiljas och gifta om sig är de vuxnas individuella projekt inte bar-
nens. Ibland kan barnet få yttra sig över beslutet, men barnets enda möj-
lighet att påverka är att reagera på det som redan har hänt. Föräldrarnas
separation ligger för många av barnen i denna studie långt tillbaka i
tiden och de kommer inte ihåg mycket av det. Några av de äldre barnen
kan dock i efterhand reflektera uppskattande om hur föräldrarna samti-
digt som de genomförde skilsmässan också försökte skapa en så bra si-
tuation som möjligt för dem. Det länkbarn som tydligast uttrycker detta
är Rickard 14 år (UF 14). Han uppskattar att hans föräldrar ordnade det
så bra som möjligt för honom och systern Ellen i samband med skilsmäs-
san. Positiv till föräldrarnas omtanke är också Kia 19 år (UF 11): Jag ser
absolut inga nackdelar alls. Det är bara fördelar. Jag tycker inte att jag
träffade nån’ för lite eller för mycket eller någonting. Kia är medveten
om att situationen kan upplevas olika av syskon i samma syskonkull:
Det skulle inte förvåna mig ett dugg om mina syskon säger annat.

Kia fnyser lite åt vuxna som oroar sig för barn vars föräldrar skiljer
sig. Hon tycker att debatten i media ger en förenklad och felaktig bild av
skilsmässobarn som problembarn. En bild som hon själv inte tycker stäm-
mer överens med verkligheten. Hon betonar också barns och ungdomars
egna ansvar för sina liv. Som argument mot bilden av ”det olyckliga
skilsmässobarnet” så tycker Kia och hennes storasyster Jasmin 21 år,
liksom Rikard att de har fått bra erfarenheter genom föräldrarnas skils-
mässa och omgifte. Jag vet ju mer. Andra vet ju bara om en enda upp-
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växt. Jag har haft många olika säger Rikard, som tror att han genom
sina upplevelser i familjen har lärt sig mer om människor. Daniela 20 år
(UF 7) tycker framförallt att det blev roligare efter det att mamma gifte
om sig. Hon jämför då med familjesituationen när hon, mamma och
lillebror levde i en ensamförälderfamilj. Hon tycker att det är en fördel
att ha både föräldrar och styvföräldrar. Det är bra med flera vuxna efter-
som en del frågor kan vara alltför svåra att ta upp med föräldrarna.
Mellan styvföräldern och styvbarnet finns kanske inte samma laddning,
som mellan biologiska föräldrar och barn, vilket gör att frågor kan tas
upp mera neutralt. Daniela sammanfattar livet med omgifta föräldrar på
följande sätt: Fler resor, fler semestrar, fler julaftnar, träffar fler männis-
kor, större umgänge. Man lär sig genom erfarenhet. Blir socialt smidi-
gare kanske.

Åsa 17 år (MB 2) är också nöjd med sin nuvarande familj och beskri-
ver ett scenario där hon och mamman lever kvar i en intakt kärnfamilj
tillsammans med pappan. Och hon uttrycker klart att hon i denna jäm-
förelse föredrar sin nuvarande familj. Det är en uppfattning som hon
delar med flera av länkbarnen även om inte alla är lika odelat positiva
som Åsa. Bland samtliga länkbarn är det bara Anna 9 år (UF 13), som
klart deklarerar att hon önskar en återförening mellan mamman och
pappan. Detta uttrycker hon flera gånger och det kan sammanfattas i
följande önskan om att ...min pappa och Mamma skulle vara kära och
...att min styvpappa och Mamma inte var kära. Martina 11 år (MB-K
12) vill ibland att mamma och pappa skall flytta ihop igen och ibland
inte. Erika 15 år (UF 1) uttrycker istället en besvikelse över att pappan
håller på att skilja sig från sin andra fru. Erika bor hos mamman och har
regelbundet umgänge med pappan. Hon tycker mycket om att besöka
pappan och hans fru och är nu rädd för att mista kontakten med styv-
mamman och hennes familj.

Irene Levin (1994) visar i sin studie av ”stefamilien” att barnets familj
som enhet har lösts upp och att barnen önskar att föräldrarna ska bli ett
par igen. I denna studie är det bara ett av barnen som klart uttrycker att
hon vill att föräldrarna skall bo tillsammans. Det kan finnas fler barn
som tycker likadant. Det finns nämligen ingen fråga som direkt tar upp
detta. Flera av de äldre barnen säger att de förstår att föräldrarna inte
kan bo tillsammans. De tycker att det är bättre att föräldrarna har skilt
sig och att den nya familjebildningen fungerar bättre. De jämför med hur
det var i familjen före skilsmässan och de konstaterar att föräldrarna
mår bättre nu.
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Isak 9 år (K 9) är medhjälpare i processen att länka ihop det nya paret
samtidigt som han hjälper till att forma den nya familjen. Levin (1994)
konstaterar att barnen fungerar som ”medhjälpare, motarbetare och
oengagerade”. Dessa förhållningssätt finns också hos länkbarnen i denna
studie men någon systematisk analys har inte gjorts i det avseendet. Isak
är en av de pojkar som inte räknar sin biologiska far till sin familj och
Isak lever numera i en ”ny” kärnfamilj. Han umgås mycket med styv-
pappan som är tränare för Isaks idrottslag. Isak har genom styvpappan
fått ett nytt och engagerande fritidsintresse. Dock är det viktigt att på-
peka att detta är situationen just vid intervjutillfället. Som tidigare fram-
gått av ”familjeporträttet” präglades den första tiden för styvpappa i
huset av Isaks dåvarande strategi som ”motarbetare”. Styvfäder och sö-
ner kan förenas i idrottsaktiviteter. Det är också ett vanligt sätt för män
att skapa och beskriva relationer. Detta bekräftas bland annat av en brit-
tisk studie (Gorell Barnes m.fl. 1998) där vuxna styvbarn berättar om
sina relationer till sina styvföräldrar. För männen är det ett genomgå-
ende tema att beskriva relationerna genom olika aktiviteter – vad man
gör tillsammans. När relationen uteslutande är verbal är de obenägna att
betrakta det som en relation.

Henrik 15 år (K 4) är ett annat länkbarn som agerat som medhjälpare
för att forma en ”ny” familj. Han har kommit att spela en ovanlig roll
eftersom det var han som sammanförde mamman med den blivande styv-
pappan. Henrik har på samma sätt som Isak sparsam kontakt med sin
”riktiga” pappa och båda fungerar som medhjälpare för det nya familje-
projektet.

Erika 15 år (UF 1) är exempel på en tonåring med en mera kluven
inställning till det nya familjeprojektet. Trots att hon är förtjust i sin
styvpappa har hon på olika sätt visat svartsjuka mot hans relation med
hennes mamma. Erikas reaktion mot styvpappan ändrades i samma ögon-
blick som hon förstod att det fanns en kärleksrelation mellan de båda
vuxna. Hennes svartsjuka har tagit sig olika uttryck och den har riktats
mot styvpappan. Efter hand har reaktionerna lugnat ner sig. När mam-
man är bortrest några dagar för sitt arbetes skull fungerar relationen
mellan dottern och styvpappan  utmärkt. Både mamman och styvpappan
uppfattar att kontakten mellan Erika och styvpappan är mera okompli-
cerad då mamman inte finns med. Intressant är att notera att medan
Erika uppfattar mammans nya partner som en konkurrent har flickan en
helt annan och mer positiv inställning till styvmamman i pappans andra
äktenskap.
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För föräldrarnas bästa

Länkbarnen uttrycker ofta att de vill att föräldrarna skall ha ett bra liv.
Omtanken om föräldrarna uttrycks tydligast av de äldsta länkbarnen.
Jasmin 21 år (UF 11) är den som är tydligast på den punkten. Hon är det
äldsta länkbarnet i studien och har, liksom systern Kia 19 år, flyttat till
eget boende tillsammans med pojkvän. Systrarna är mycket öppenhjärtliga
i intervjuerna. Det skulle vara mycket värre om de bodde ihop. Och inte
passar ihop säger Kia.

Länkbarnen uttrycker också sin tillfredsställelse över att mamman har
hittat en ny partner. Johan 16 år (MB 3) är glad för mammas skull. Hon
hade varit ensam så länge. Omtanken om mamman kommer också fram
när Pia 19 år (UF 8) berättar.

Jag har alltid varit glad att mamma och pappa skildes...så jag tyckte det
bara var bra att hon hitta någon ny.

Pia kan se mammans sökande efter en ny man.
Innan hon träffade Björn så träffade hon två andra killar, tror jag. Men
dom stannade inte så länge ...så träffade hon Björn. Och han stannade
kvar och jag tycker bara det var roligt. Hon slängde ut honom var och
varannan dag. Hon visste inte hur hon skulle ha det. Ena dagen var
hjälmen på hatthyllan. Då bodde han här igen. Nästa dag var hjälmen
inte här. Nehej. Då bor han inte här. Så det var lite så där struligt innan
man visste hur dom skulle ha det. (skratt) Visste inte om de skulle våga
ta steget eller inte, antagligen....Nej men jag tycker att det har funkat
otroligt smidigt att slå ihop två familjer på det här sättet.

Några länkbarn uttrycker en ambivalens. Å ena sidan vill de helst bo till-
sammans med båda sina föräldrar, å andra sidan förstår de att föräldrarna
inte kan bo tillsammans. Daniela 20 år (UF 7) jämför sina föräldrars rela-
tion med pojkvännens föräldrar. De senare lever i en intakt kärnfamilj.

Min pojkväns familj är en kärnfamilj där mamma och pappa är tillsam-
mans hela tiden. Det verkar mycket idealiskt. Men de verkar inte vara
så kära i varandra. Mamma och pappa ville ha ett kärleksförhållande.

Majoriteten av barnen accepterar föräldrarnas skilsmässa eftersom
mamma och pappa inte kan leva tillsammans. Erika 15 år (UF 1) säger
under intervjun att det är bättre att föräldrarna är skilda ...än att de
håller på och bråkar. Ett liv tillsammans med föräldrarna blir ett liv i
gräl, något som de inte vill ha. Då är det bättre att leva med separerade
föräldrar. De har upplevt att föräldrarnas kärleksrelation inte fungerar och
uttrycker förståelse för att föräldrarna fått ett nytt liv med en ny partner.
Det kan barnen acceptera om de får behålla relationen till sina föräldrar.
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Från stridbar rebell till ansvarsfull storasyster

Pia 19 år och Stefan 15 år är kullsyskon (UF 8). Storasyster Pia bor
numera i egen lägenhet tillsammans med pojkvän. Hon är betydligt mera
frispråkig om sin familjesituation än brodern Stefan. Det kan bero på att
hon som person är mera öppen. Det är också möjligt att hon kan se med
friare ögon på sin uppväxt eftersom hon inte längre lever nära föräld-
rarna. Kanhända hon inte längre är lika bunden av lojalitet som ett
hemmaboende länkbarn är. Dessutom har Pia medan hon bodde i mamma-
hushållet revolterat mot både mamman och pappan. Revolten mot mam-
man bestod i att hon under tonårsperioden rymde hemifrån ett år och
bodde hos farmor. Reaktionen mot pappan var en sympatiåtgärd för
Stefan. Pia tyckte nämligen att pappans dåvarande sambo var en riktig
häxa som behandlade Pia dåligt men Stefan allra värst.

I Pia och Stefans familj kan man inte se att någon av länkbarnen har
nära relation varken till mamman eller till pappan. Däremot har de en
nära relation till varandra. Den vuxna person och biologiska släkting
som betytt mycket för både Pia och Stefan genom åren är farmor som
funnits till hands både för länkbarnen och deras föräldrar. Pias mamma
var 16 år när hon fick barn och under Pias första levnadsår bodde mam-
man och pappan tillsammans med Pia hemma hos farmor. Sedan ord-
nade farmor lägenhet och hjälpte den unga familjen igång. Lägenheten
låg ca 10 minuters cykelväg från farmor och farfars bostad. Farmor var
hos den unga familjen dagligen i flera år. Sedan var både Pia och Stefan
dagbarn hos farmor. Fortfarande känns det bra för Stefan att komma till
farmor en stund efter skolans slut. Direkt efter skolans slut brukar han ta
bussen till farmor eller till en kompis. Han brukar äta hos farmor. Farfar
finns där också men han har haft flera hjärnblödningar och sitter i rull-
stol. Så det är farmor som sköter allt.

Styvpappa Björn är också en viktig person för Pia och hon uppfattar
honom mera som sin pappa än hennes biologiska pappa. Hon tycker att
hon fick en ”ny pappa” när hon fick en styvpappa.

 ...jag fick en ny pappa i princip. Det är inte min pappa som har upp-
fostrat mig. Det är det ju verkligen inte. För det är det Björn som har
gjort. Det är han som har satt tider och det är han som dragit isär mig
och mamma när vi slagits som hund och katt liksom. Det är han som
har fixat såna grejer. Han har varit mer pappa än pappa har varit. Pappa
har varit mer kompis.

Medan styvpappan har hjälpt Pia och mamman för att förbättra deras
inbördes relation är relationen mellan Stefan och styvpappan mera kom-
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plicerad. Hur den ser ut från Stefans perspektiv framgår inte av intervjun
med Stefan själv. Det är i intervjuerna med storasyster och med mamman
som detta kommer fram. Båda två tänker mycket på relationerna i familje-
systemet och hur olika familjemedlemmar mår. Fastän Pia numera bor
tillsammans med pojkvän i egen lägenhet är det länkade familjesystemet
fortfarande hennes (familje-) projekt.

I Pias berättelse kan hennes egen tonårstid ses som en utveckling från
stridbar rebell till ansvarsfull storasyster. Framförallt är det omsorgen
om Stefan som engagerat och fortfarande engagerar Pia. De två, numera
utökad till tre genom pojkvännen, fungerar som en länk i familjesystemet.
På julafton till exempel reser de runt tillsammans och besöker de olika
hushållen i det länkade familjesystemet. Men Pia känner också ansvar
mot sina mindre syskon i mamma-hushållet. Hon hämtar på dagis och
ställer upp som barnvakt när det behövs. När mamman låg på sjukhus
en längre period tog Pia hand om familjen och blev ”mamma” för de
små barnen. Storasysterns ansvar omfattar också styvsyskonen men mera
på avstånd. Hon oroar sig för den något yngre styvsystern som flyttat in
i hennes gamla rum. Pia tycker att styvsystern umgås i fel gäng. Hon kan
se mönster från sin egen tonårstid upprepas. Relationen till mamman
och även till pappan har förbättrats efter hand och de kan numera um-
gås med varandra. Relationen till pappan förbättrades sedan han separe-
rade från sin sambo. Fast vi är mera som kompisar än pappa och dotter.

Den här familjen har ingen klar och tydlig kärna utan Pia har själv
byggt ett nätverk kring sig och brodern. I Pias och Stefans familj har
deras farmor tidigare varit, och är fortfarande för Stefan, en viktig per-
son för att hålla samman familjen. Hos farmor har familjen samlats och
farmor har på det sättet blivit en sammanhållande person. Numera har
delvis den rollen tagits över av Pia med sällskap av bror och pojkvän. I
Pia och Stefans familjesystem finns det flera hushåll utspridda som ”öar”
som till stor del hålls ihop av länken – Stefan och Pia.

Från ensambarn till extra-mamma

Under Åsas (MB 2) sjutton levnadsår har hennes familj förändrats flera
gånger. Åsa var bara ett par år gammal då hennes föräldrar skilde sig och
hon har inget eget minne av detta. Åsa och hennes mamma flyttade till
en annan stad 20 mil bort från pappan. När pappan gifte om sig fick Åsa
en jämnårig styvsyster, Hanna, och så småningom en liten halvbror. Vid
mammans omgifte flyttade mamman och Åsa in hos styvpappan. Där
fanns redan två äldre styvsyskon och efter hand utökades syskonskaran
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med tre små halvbröder. På det sättet förändrades Åsas ställning som
barn i familjen genom både drastiska hopp och mera långsamma föränd-
ringar. Vid mammans omgifte ändrades Åsas situation från ensambarn
till lillasyster. Sedan förändrades Åsas position då halvsyskonen föddes
och hon flyttades alltmer mot ”mitten” av syskonskaran. Då de äldre
syskonen flyttat hemifrån blev hon storasyster.

Åsa och mamman har tidigare levt tillsammans i en ensamförälder-
familj. Då hade Åsa mamman helt för sig själv. Numera har mor och
dotter en timme på fredag eftermiddag. Då går mamma och jag på sta´n
efteråt. Då har vi en ”magisk timme”. Även i vardagen får Åsa och mam-
man lite tid tillsammans. När småsyskonen väl är i säng kan hon och
mamman umgås då styvpappan ofta är bortrest på grund av sitt arbete.

Åsa tycker att hon har en bra relation till sin mamma. Den har föränd-
rats i och med att mamman har fått fler barn.

Det är väl så att jag tycker att vi har blivit mer kompisar eftersom jag är
på många sätt lite extra-mamma åt mina småsyskon. Så har vi blivit
mer jämlika. Det har varit positivt. Speciellt är det bra eftersom jag har
börjat bli äldre och har mera behov av att vara jämlik med henne.

Det är nio års ålderskillnad mellan Åsa och Martin den äldsta halvbrodern
på mammansidan. Hon tycker inte att han eller hans bröder tog utrymme
från henne.

Jag var så pass gammal så jag kände mig inte bortstött, tror jag, när
ungarna kom. Utan det var mer så att det var skojigt att vara duktig
storasyster.

Åsa har fått en ny position i syskonskaran och känner sig mera vuxen.
Som en markering av sin roll som storasyster och snart vuxen har Åsa
just fått flytta in i en egen del av huset i nedre våningen som hon och
mamman har inrett tillsammans.

I Åsas berättelse framstår länkbarnet och mamman som ett team som
sköter familjen. Efter föräldrarnas skilsmässa levde mor och dotter i en
enförälderfamilj under en period innan mamman gifte om sig. I den nya
familjebildningen framstår mamman som centralgestalten. Barnen, som
är hennes ansvarsområde, finns nära henne. Båda papporna finns långt
ut från gruppen mamma-barn – en ordning som samtliga familjemed-
lemmar tycks betrakta som självklar.

Så långt överensstämmer Åsas, mammans och pappans beskrivning
av familjesituationen. Både Åsa och mamman vill arbeta på att hålla
samman hela det länkade familjesystemet. Skillnaden mellan Åsas och
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mammans berättelser handlar om deras arbetsinsatser för familjen. Medan
mamman i sin berättelse framstår som den som ensam har huvudansvaret
för familjen har Åsa en något annorlunda syn på detta. För Åsa är det
”hon och mamman” som har en familj tillsammans. Åtminstone barn
tillsammans. Mamman har även i Åsas berättelse huvudansvaret men
med biträde av Åsa. Åsa tycker att hon tar ett stort ansvar för sina små-
syskon i mamma-hushållet. Hon  upplever sig närmare sina småsyskon
än vad som är vanligt bland hennes jämnåriga kamrater.

…jag är så nära dom här tre eftersom jag har tagit hand så mycket om
dom hela tiden. Så har jag antingen hjälpt mamma och sen när jag blivit
äldre har jag varit barnvakt. …Vi brukar säga att det är våra barn.
Mammas och mina (skratt). Så det är vi som har dom. Mina kompisar
brukar tycka det är konstigt när jag säger att jag ska hämta mina barn.

Åsa tycker att hon har en mycket nära relation till de tre halvsyskonen i
mamma-hushållet. Dom är som mina riktiga syskon. Däremot tycker
hon inte att hon är lika ”mycket syskon” till halvbrodern i pappa-hus-
hållet.

Barnet länkar samman familjen

I de länkade familjesystemen finns paralleller mellan föräldraroller och
barnroller. I ett tidigare kapitel har föräldrarnas ovillkorliga och villkor-
liga föräldraroll diskuterats. Mammorna har genom sin närhet en ovill-
korlig föräldraroll. I den rollen tar de hjälp av sina döttrar. Papporna
och styvpapporna har en villkorlig föräldraroll. De kan välja att vara
nära barnet eller längre bort. Liknande mönster kan konstateras hos poj-
karna. De kan också välja att vara nära eller längre bort. Biologiska
föräldrar liksom biologiska syskon har en stark ställning medan styvsys-
kon kan vara nära och långt borta.

Flickorna arbetar på att hålla bra och nära relationer till de vuxna och
till syskon. Bland de vuxna familjemedlemmarna är det främst mamman
som de knyter nära relation till. Däremot är inte tonårsdöttrarnas rela-
tion nära varken till pappan eller till styvpappan. Genom att hålla en
distans till de båda fäderna har de kanhända hittat ett sätt att handskas
med den lojalitetskonflikt som annars finns i dessa familjesystem.

Mammorna förlitar sig på sina tonårsdöttrar. De tar för givet att dött-
rarna ställer upp när papporna inte finns till hands. Ansvaret för rela-
tionsarbetet följer kvinnosidan i familjen. Flickorna värderar relationer
högt och vill inte mista sina familjemedlemmar. De underlättar också för
de vuxna på olika sätt. Det är svårare att se vad pojkarna gör. De värnar
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om sig själva och sitt individuella projekt i större utsträckning än flick-
orna. Det framkommer inte heller att mamman eller styvpappan har för-
väntningar på att pojkarna ska ta del i arbetet med familjen. Att barnen
och ungdomarna går in så mycket i familjerna med relationsarbete är
något som varken ungdomarna själva eller de vuxna riktigt ser. Kan-
hända är det tack vare att både vuxna och barn har intervjuats om samma
fenomen från olika perspektiv som dessa mönster framträder här.

Parallelliteten i mor och dotters sätt att agera beskriver en mamma
som sedan skilsmässan varit den som ansvarat för att barnet har tillgång
till fortsatt umgänge med pappan och andra släktingar. Hon har för-
handlat med sin f.d. make för att barnets umgänge skulle fungera. Hon
betecknar sig själv som ”länken” mellan pappa och barn. Detta beskri-
ver främst situationen när dottern var yngre. När hon blivit större har
mamman kunnat konstatera att barnet alltmer tagit över förhandlandet
med pappan. Mamman kunde då se att barnet gjorde ungefär som hon
hade gjort tidigare. De använde samma ord i sina diskussioner med pap-
pan. Den här mamman och pappan hade i alla år kunnat diskutera frå-
gor kring barnet i vänskap. Mamman kunde konstatera att barnet inte
bara tog över innehållet i förhandlingarna med pappan utan också sättet
att diskutera. På det sättet var mammans roll som länken i förhandling-
arna med pappan mönsterskapande för dotterns egna förhandlingar.

Mieke de Waal (1993) beskriver hur mamman med koder som är olika
till söner och till döttrar i synnerhet påverkar tonårsdottern till att helst
spontant göra det mamman vill. Under en period av tonåren kan mor
och dotter närma sig varandra. de Waal har i sin forskning kunnat kon-
statera att de flickor som växer upp med frånskilda mödrar ofta kommer
i en mera jämställd position med sina mödrar. Det kan ge ungdomarna
större frihet än om de lever med båda sina föräldrar. Dessutom pratar
flickorna som lever med ensamma mammor med dessa om allt. De flickor,
som lever med båda sin föräldrar, delar upp sina samtalsämnen i olika
områden – mera ”affärsmässiga” tema med pappan som hur det går i
skolan, framtidsplaner, regler i hemmet medan ”känslofrågor” tilldelas
mamman. Den uppdelningen i territorium för samtalet kommer till ex-
empel fram i intervjun med Åsa (MB 2). Med pappa pratar hon om sko-
lan och liknande frågor och varken med honom eller med styvpappa går
det att prata om killar.

Bäck-Wiklund och Bergsten (1997) visar att barnet är en strategisk del
i de vuxnas individuella projekt liksom en del av parets gemensamma
familjeprojekt. Barnen (läs: flickorna) i denna studie kan sägas ha famil-
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jen som sitt projekt. Och de försöker dessutom hålla ihop ett större familje-
system än vad de vuxna gör nämligen hela det länkade familjesystemet.
Flickorna arbetar på ”det tredje skiftet”. Begreppet är hämtat från Arlie
Hochschild’s (1997) studie av amerikanska tvåförsörjarfamiljer. Det tredje
skiftet är kärlek och omsorg om de nära relationerna något som tidigare
varit centralt i familjens inre liv men som i en arbetsorienterad livsstil har
blivit allt mer sällsynt. Flickorna i de länkade familjesystemen är starkt
involverade i det sorts arbete som Hochschild kallar ”det tredje skiftet”.
De månar om sina syskon, de månar om pappa så att han inte ska känna
sig utanför, de månar om styvpappa för att dra in honom i familjen och
de månar om mamma och hjälper henne med allt detta. Det är flickorna
som i många situationer med enkla små omsorgshandlingar får det län-
kade familjesystemet att framstå som deras familj. När pappa kommer
till konfirmationen eller av annan anledning besöker mamma-hushållet
tar dottern ansvar för att han inte ska känna sig utanför. Flickorna ger
prov på kompetenser som är viktiga för att få en ”förhandlingsfamilj”
att fungera. Ansvar och ansvarstagande är viktiga förutsättningar för att
genomföra förhandlingar med lyckade utgångar. Länkbarnen tar ansvar
– för sig själva, för sina syskon och för sina föräldrar. Flera av flickorna
tar ansvar för sina pappor och oroar sig för att han är ensam eller inte
har arbete. För dottern kan det vara lugnare under perioder då pappan
har partner. Då behöver hon inte ta ansvar för honom.

Länkbarn är också flickor och pojkar

Hur kön formas under barndomen har studerats av bl.a. Herriet Bjerrum-
Nielsen och Monica Rudberg (1991). Utifrån psykodynamisk teoribild-
ning fann de att flickorna var mer relationsorienterade än pojkarna. Dess-
utom kunde de se att flickorna hade relationerna som en förutsättning
för gemensamma aktiviteter medan pojkarna använde gemensamma ak-
tiviteter för att skapa en relation. Barrie Thorne (1993) har påpekat att
den psykodynamiska förklaringsmodellen är otillräcklig för att analy-
sera barndomen. Hon hävdar att uppväxten i ett modernt samhälle be-
står av så många olika kontexter att analysen måste inkludera den mo-
derna barndomens landskap – ”the landscape of contemporary
childhood” (s. 28). Barn växer upp under olika familjeförhållanden och
detta måste få genomslag i hur barndomen skall förstås och barn utveck-
las. Anita Dahlgren (1979) konstaterar i ett arbete om ungdomar och
könsroller att flickor och pojkar lever i Två världar. I flickornas värld är
ledorden ”att vara” det vill säga att vara relationsinriktade eller kamrat-



186

orienterade. I pojkarnas värld är det ”att verka” som gäller. Pojkar läg-
ger stor vikt vid handling och aktivitet. Anne Solberg (1994) studerar
bland annat vilka arbetsuppgifter som barn och vuxna utför i familjen.
Hon finner stora skillnader mellan flickor och pojkar, kvinnor och män.
Inte oväntat sköter mödrarna huvuddelen av hushållsarbetet men med
viss hjälp av döttrarna. Om familjen är stor och eller mamman är för-
värvsarbetande så ökar döttrarnas insatser. Marianne Gullestad (1979)
har i en tidigare studie i en arbetarstadsdel i Bergen kunnat konstatera
att unga flickor – så kallade passepiker – spelade en viktig roll för att ta
hand om småbarn och hjälpa mamma.

De könsskillnader som beskrivs ovan finns också i denna studie. De
äldre flickorna över 15 år, tar ansvar och arbetar både praktiskt och med
relationerna i familjen. De blir mammans assistent i hushållsarbetet men
främst i omvårdnaden om småsyskonen. De hämtar och lämnar barn på
dagis, hjälper till att väcka upp småsyskon på morgonen och få iväg dem
till dagis och skolan. De finns också till hands när mamman måste ut-
rätta ärenden eller behöver komma ut en kväll.

Det är också genomgående påfallande stor skillnad mellan innehållet i
flickornas och pojkarnas intervjuer liksom i sättet att förmedla dem. Flick-
orna är mycket mer öppna och berättar med engagemang om sin familj.
De ger ett intryck av att vara mer tränade att iaktta och analysera vad
som händer. Pojkarna är ordknappa och talar sällan om relationer eller
sin familj. Med korta värdeomdömen som det är bra eller det är okey
svarar de artigt på frågor. I den mån de utvecklar en berättelse så handlar
det om idrott eller andra aktiviteter som de tycker är viktiga. Det är
ibland svårt att få en bild av deras situation enbart med hjälp av deras
egna uppgifter. Ibland har en mamma eller en storasyster fått göra bilden
mer komplett.

Men det är inte bara så att flickorna iakttar och pratar om sin familj.
De går i flera fall aktivt in och hjälper till; till exempel med småsyskon.
Särskilt i de familjer där papporna inte är så involverade i omsorgen om
de mindre barnen går tonårsdottern in som mammas hjälpreda eller som
en extra-mamma. Visserligen ägnar sig pojkarna åt sina småsyskon sär-
skilt om det är små bröder, men till skillnad från flickorna så leker och
busar pojkarna mest med sina syskon. Det gör flickorna också men de
tar framför allt del i omvårdnaden.

 Flickorna är inte bara engagerade i omsorgen om syskonen. De är
också mera känslomässigt involverade. Detta gäller för övrigt flickornas
omsorg om hela familjen. Flickorna iakttar relationer och registrerar. De
slår larm om de tror att det inte fungerar. Ansvarstagande är ett uttryck
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som inte uttalas i intervjuerna men som finns där. Flickornas berättelser
innehåller ett större mått av ansvarstagande gentemot syskon och för-
äldrar än pojkarnas berättelser.

Johan 16 år (MB 3) har flera individuella projekt inne i staden tillsam-
mans med sina kompisar och pratar helst om sitt arbete i ett ideellt kultur-
projekt. Han har inte heller några konkreta arbetsuppgifter i familjen.
Familjelivet går sin gilla gång med eller utan honom. Han åker hem med
bussen när det passar honom inte för att han behövs hemma för en be-
stämd sak. Visserligen tycker han att det är roligt med sin lillebror. Lille-
bror är den familjemedlem som han nämner först av alla när han räknar
upp vilka som tillhör familjen. Lillebror är med i centrum av bilden när
han ritar sin familj. Och visst leker han med sin lillebror när han kom-
mer hem men ofta kommer han hem sent så lillebror sover. De kvällar
Johan kommer hem tidigare brukar lillebror vänta på honom vid dörren.
Lillebror är Johans ögonsten, men lillebror intervenerar inte i storebrors
liv.

I ett annat av de länkade familjesystemen (MB 17) finns det två bröder
17 respektive 18 år. 18-årige Adam har flyttat till en egen lägenhet i den
näraliggande staden. Den 17-årige brodern Jakob bor också där ibland.
Bröderna som är kullsyskon står nära varandra inom familjesystemet.

...för jag och Adam är mera med varandra än vi är med resten av famil-
jen (Jakob).

Litet senare i intervjun fortsätter Jakob i sin beskrivning av familjelivet:
...vi äter ofta tillsammans och så, men det är inte så mycket annat som
blir av att göra tillsammans. Niklas (halvbror, 8 år) är liksom liten och
jag och Adam är ju ett mellanting mellan barn och vuxen, och har helt
andra intressen. Det blir inte så mycket att man går ut med hela famil-
jen och gör någonting. Om vi åker på semester blir det mest att jag och
Adam sticker iväg någonstans. Vi är nog helst själva nuförtiden.

Även här kan konstateras att dessa båda pojkar liksom deras pappa och
styvpappa prioriterar sina individuella projekt medan mamman håller
ihop familjen.

Flickor och pojkar agerar olika i förhållande till ”nya” familjer och
länkade familjesystem. Flickorna verkar genomgående för att bevara
gamla relationer och bygga nya. De är viktiga aktörer i familjesystemets
samspelsdynamik och framträder som moderna nätverksbyggare.
Nyckelord för ”länkens” flickor är ansvar, rättvisa och närhet. Pojkarna
agerar annorlunda och de prioriterar individuella aktiviteter framför både
nya och gamla familjer. Det finns också exempel som avviker från det
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typiska och som delvis men inte alltid har att göra med var i sin individu-
ella utveckling barnet befinner sig.

Vi har fått följa hur barnens och ungdomarnas tillvaro till stor del
upptas av att vara ett länkbarn. Barnet är länkbarn på väg från mamma
till pappa på helgbesök eller tvärtom. Rollen som länkbarn kvarstår när
barnet lever i mamma-hushållet eller är på besök i pappa-hushållet. Enkla
vardagliga handlingar och regler fyller en funktion för barnet och skapar
trygghet och samhörighet i en komplicerad tillvaro. Enkla vardagliga
handlingar och regler kan också skapa främlingskap och åtskillnad i
barnets tillvaro. Livet i och resan mellan det länkade familjesystemets
två hushåll – livet i länken – företas av länkbarn som kan framstå både
som offer för sina föräldrars familjeprojekt liksom som kompetenta ak-
törer. Själva resan kan framstå både som frustrerande och spännande i
gränspassagen mellan olika familjekulturer.
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Livet i länken – samhörighet och åtskillnad

Det barn som står i centrum i denna studie är länkbarnet. Därigenom
åskådliggörs barnets speciella position som ”länken” mellan mammans
och pappans hushåll. Länkbarnet ser familjen ur ett perspektiv som ingen
av de vuxna delar, eftersom det ensamt eller tillsammans med syskon är
delaktigt i två hushåll. Det innebär också att barnet lever ett ”eget” liv
inom det länkade familjesystemet.

Med barnet i centrum markeras att forskning om barn och familj tagit
en ny vändning genom att barnen själva får komma till tals. Föräldrar
och andra vuxna har alltid talat med självklar och självpåtagen rätt ”i
barnets namn” och för ”barnets bästa”. Det gör de även här, men med
samma självklarhet tecknar även barnen i denna studie ”sin familj”. I
analysen tillämpas ”det dubbla perspektivet” och de vuxnas berättelser
och åsikter bryts mot barnens. Det finns också exempel på när äldre
barn tar vuxenrollen i förhållande till sina föräldrar för att markera att
föräldrarna är på väg att bli vuxna.

Barn och vuxna beskriver och tecknar sina familjer. Genomgående är
barnens familjer större och innehållsrikare än någon av de vuxnas. Ge-
nom att studera hur barnet placerar sig i det länkade familjesystemet kan
man avläsa såväl närhet som distans i relationerna. Centrala begrepp
som utkristalliseras från intervjuerna är samhörighet och åtskillnad. Bar-
nens berättelser innehåller många exempel på handlingar och situationer
som gör dem själva, ”den andre föräldern”, kullsyskon och annan famil-
jemedlem tillhörig till eller utesluten ur familjesystemet. I flera sådana
exempel visar barnen att de tar ansvar för den ”andre föräldern” eller
för syskon genom att med enkla gester markera tillhörighet. Barnen ut-
vecklar i sina berättelser olika kriterier för hur de uppfattar trygghet och
hemkänsla. Många av dem är så stora att de själva klarar att ordna en
enkel måltid och resa med tåg eller buss för att besöka pappa-hushållet.
Med tiden och stigande ålder förhandlar och bestämmer de också själva
i dessa sammanhang. I länkbarnens berättelser finns rikhaltigt med ex-
empel på att de utvecklat en kulturkompetens för att snabbt och smidigt
kunna anpassa sig till normer och regler i det hushåll de befinner sig i för
tillfället. Men dessa rörelser sker inte alltid smärtfritt och anpassning
skall inte förväxlas med hemkänsla. Hemkänsla är för många av barnen
detsamma som att själva kunna förse sig i kylskåpet. Kontroll över ma-
ten framstår som en viktig symbol för tillhörighet till familjesystemet.
Ett ännu starkare symbolvärde är att ha eget rum och kunna stänga dör-
ren om sig. Alla barn kan inte heller berätta om förankring. Det finns
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också inslag av rotlöshet. En pojke i de lägre tonåren säger att hemma är
där jag för tillfället har mina saker.

Flera av de äldre barnen förmår att kritiskt reflektera över föräldrar-
nas separation och omgifte. Och många länkbarn ser positivt på sin ak-
tuella livssituation.

Skild men ändå inte

Länkbarnens föräldrar är inte längre gifta med varandra eller lever tillsam-
mans. En del lever med nya partners. Länkbarnets föräldrar har upphört
att vara makar och kärlekspar men är fortfarande föräldrar och kan så
länge de har barn tillsammans – med andra ord livet ut – vara involve-
rade i förhandlingar i frågor som gäller länkbarnet. I Family Fragments?
använder Carol Smart och Bren Neale (1999) begreppet förhandling för
att ge innebörd åt olika typer av relationer. Särskilt intressant för detta
arbete är deras diskussioner om innebörden av att vara förälder efter
skilsmässa – som de kallar ”post-divorce-parenting” (s. 67–68). Från sin
studie av styvfamiljer citerar Smart och Neale en av respondenterna, som
konstaterar att man ständigt måste vara beredd på förändring och nya
förhandlingar. De omgifta föräldrarna är samtidigt separerade och rela-
terade (separated and connected) och relationerna är flytande och
motsägelsefulla:
”... it is taken for granted that such relationship will thrive just so long as
parents are sufficiently committed to the welfare of their children. But
what we want to suggest is that, quite independently of a commitment to
welfare, such relationships are hard to manage and affect very profoundly
the quality of life of many thousands of children, parents, grandparents
and new partners” (s. 68).

En viktig uppgift för det länkade familjesystemet är att balansera
parförhållandet och föräldraskapet. Styvpappan som lever nära länk-
barnet påverkar hur han än agerar familjelivet och föräldraskapet. Sam-
tidigt finns det en förälder utanför mamma-hushållet – en pappa – som
också påverkar familjelivet och föräldraskapet. Att etablera ett parför-
hållande är en relativt okomplicerad procedur. Det är däremot betydligt
svårare att hitta en lösning på i vilken omfattning och hur den nya man-
nen ska involveras som förälder och om det överhuvudtaget skall ske.
Länkbarnet har ju redan en pappa. I och med att det finns en biologisk
pappa kan aldrig styvföräldern gå in helt som förälder. Styvpappan kan
heller inte helt låta bli att ta ställning till hur han ska förhålla sig till
föräldraskapet. Han finns i mamma-hushållet och lever dagligen med



192

länkbarnet. Varje länkat familjesystem får ta ställning till och förhandla
fram en avvägning av rollerna i parförhållande och föräldraskap att prak-
tiskt utforma och ge vardagslojaliteten en innebörd.

Både vuxna och länkbarn hävdar att barnet har rätt att ha tillgång till
båda sina biologiska föräldrar. En rätt som för övrigt finns reglerad som
en juridisk rättighet. Barnets rätt till båda föräldrarna finns inskriven i
FN:s konvention om barnets rättigheter (artikel 9). Där stadgas vidare
att barn som inte bor med båda sin föräldrar ändå skall ha rätt att träffa
båda föräldrarna regelbundet. Samma anda genomsyrar också den nu-
varande svenska familjelagstiftningen där föräldrars möjlighet till vård-
nad av barnet oavsett samlevnadsform samt barns ungängesrätt till båda
biologiska föräldrarna stegvis har stärks under 1980- och 1990-talen.
Det kan i detta sammanhang vara av intresse att studera frånskilda och
omgifta föräldrar och deras barn, då deras förhandlingssituation är en
renodlad föräldrabarn-relation, utan inslag av parprojekt.

Det gemensamma föräldraprojektet upphör aldrig. Det är inte bara
länkbarnen som är förenade i länken mellan föräldrarnas hushåll. För-
äldrarna, de f.d. makarna, är förenade med varandra genom det gemen-
samma länkbarnet. Föräldraskapet finns där som en förenande länk –
för evigt. Det innebär att de måste hitta sätt att verka för länkbarnets
bästa och finna rutiner för detta. Just när paret har det som värst med sin
egen skilsmässa skall de förhandla om barnets framtid. Och när de träf-
fat en ny partner att dela sitt liv med måste de förhandla om barnets
bästa med den person de kanske helst av allt skulle vilja slippa träffa just
då, nämligen ex-maken. För att klara detta måste länkbarnets föräldrar,
enligt Carol Smart och Bren Neale (1999) sätta upp en ”moralisk hori-
sont”, vilket i realiteten innebär att man måste ta ”den andre”, d.v.s.  ex-
maken i beaktande mer än man någonsin gjort tidigare.

Smart och Neale (1999) hävdar att det aldrig till fullo går att skapa en
kärnfamilj på nytt. Denna slutsats stämmer med resultaten i denna stu-
die om de länkade familjesystemen. Det handlar istället om ”nya” familje-
system som liknar dem vi redan känner men där det ”nya” markerar att
de olika familjemedlemmarnas roller är öppna för förhandlingar givet
lojaliteten mot barn och föräldrar.

Intresse och behov

Anna G Jónasdóttir (1985, 1991) diskuterar intressebegreppet som ett
analytiskt begrepp i kvinno- och könsfrågor. Hennes diskussioner kan
bidra till att analysera de länkade familjesystemens förhandlingar där
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individuella intressen bryts mot gemensamma familjeintressen. Familj är
i denna studie ett högst subjektiv begrepp och barnets familj täcker flera
hushåll så konfliktytorna är många. Exempel på värden som kan vara
överordnade de enskilda medlemmarnas specifika intressen är gemen-
skap och sammanhållning. Exempel på individuella behov kan vara att
utveckla en egen yrkeskarriär eller frågor som handlar om jämställdhet
mellan kvinnor och män.

Anna G Jónasdóttir poängterar intressebegreppets dubbla innebörd
och skiljer mellan behov och intressen. Intressen artikuleras underifrån
medan behov är ett ovanifrån-perspektiv, som formuleras av experter.
Jónasdóttirs resonemang används här som en metafor för det ”dubbla
perspektivet” som introducerades i kapitel två. Det avser att förtydliga
innebörden av barnperspektivet, där barnens egna intressen och röster
kommer fram och bryts mot de vuxnas syn på vad som är bra för barn
och vad som är deras behov. Barnen artikulerar sina intressen underifrån
medan föräldrarna är experter som ovanifrån uttalar sig om barnens
behov.

”Barnets bästa” är ledstjärnan i föräldrabalken. I den sociala lagstift-
ningen påpekas betydelsen av att barnens intressen tillvaratas genom
myndigheternas försorg. Myndigheter ska arbeta för ”barnets bästa”.
Det är också den röda tråden i FN:s barnkonvention – ”the best interest
of the child”. Uttrycket förutsätter att det är allmänt vedertaget vad barns
bästa innebär. Vi förväntar oss att föräldrar ska ha ”barnets bästa” för
ögonen och att de vet och handlar för att säkra barnets behov. Åke Berg-
mark (1998) har granskat begreppet ”behov” som ett nyckelbegrepp inom
socialt arbete. Bergmark konstaterar att behov har en central roll både
inom lagstiftning och profession. Föreställningar om behov beskrivs i
uttryck som ”små barns behov av trygghet”. Denna och liknande före-
ställningar förekommer och uppfattas som självklara utan att vara klart
definierade. Bristen på definitioner gör begreppet otydligt. I det empi-
riska material som här föreligger är det i de vuxnas berättelser utsagor
om behov förekommer. Själva ordet behov uttalas däremot inte. Det ut-
trycks med andra ord. Från barnens utgångspunkt ser det däremot an-
norlunda ut. Deras berättelser innehåller drömmar och önskningar, vil-
ket egentligen är ett sätt att artikulera intressen; att göra sin röst och syn
på saken känd.

För att återknyta till Anna G Jónasdóttirs diskussion om begreppen
intresse och behov, framstår ”behov” som nära kopplat till att vara ob-
jekt för någons auktoritet som definierar uppifrån vad som är de olika
behoven. Föräldrarna blir i kraft av sin auktoritet uttolkare av barns
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behov. Medan barnen från ett underordnat läge som subjekt själva defi-
nierar sina behov och artikulerar dem som egna intressen.

I intervjuerna med föräldrar och styvföräldrar framkommer hur de
vuxna i de länkade familjesystemen för en behovsdiskussion för barnets
väl och ve. Som vuxna i familjesystemet har de ambitionen att samarbeta
för länkbarnets bästa och föräldrarna tror sig också veta vilka länkbarnets
behov är. Det finns emellertid en tendens att föräldrar i ord och med
moraliska utgångspunkter talar om barnens behov medan deras hand-
lingar ofta styrs av egna intressen. Hur skall vi annars kunna förstå de
olika typer av ”nya” familjer som barnen lever i.

Den feministiska teoriutvecklingen har betytt mycket för att uttrycka
och analysera kvinnors intressen. Den framväxande mansforskningen
kan på liknande sätt ses som en parallell. Däremot är motsvarande avse-
ende barn och barndom fortfarande sparsamt förekommande. Trots att
barn betraktats som kvinnors angelägenhet har feminister låtit barnen
fortfarande beskrivas i familjesammanhang som sociala problem. Eller
som Barrie Thorne (1987) uttrycker det: ”Adults do the defining, using
imagery that vacillates between two sometimes interrelated poles: child-
ren as a threat to adult society and children as victims of adults. In both
views, the experiences of children are filtered through adult concerns”
(s. 89).

I studier av moderna förhandlingsfamiljer är det viktigt att skilja mel-
lan intressen och behov. De vuxna handlar och uttalar sig i barnets namn,
men även barnen ingår i förhandlingar. Deras intressen sammanfaller
inte alltid med vad föräldrar anser om deras behov. Därför är det viktigt
att skilja mellan behov och intressen. Utan att beakta förekomsten av
olika intressen kan det vara lätt att förledas att betrakta paret, mannen
och kvinnan, bara som två vuxna och därmed jämställda eller jämn-
starka individer som båda har lika stora möjligheter att uttrycka sina
intressen. På liknande sätt kan intressediskussionen tydligare analysera
förhandlingar mellan mor och barn, far och barn, föräldrar och barn
och mellan barn. Med en sådan ingång kan man skingra myten om för-
äldrars oegennytta i förhållningssättet till sina barn. Jean-Claude
Kauffman  ser hur ”tystnadsregeln” (Björnberg & Kollind 1997, s. 37)
gäller i parförhållandet. Om äktenskapet är så heligt så det måste skyd-
das från tänkandet om kalkylerande om tjänster och gentjänster så kan
man anta att om möjligt relationen förälder och barn är ännu känsligare.
Men om ett familjesystem ska hålla samman måste samtliga medlemmar
få känna att de betraktas som individer med egna intressen som skall
tillgodoses.
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Lojalitet och rättvisa

I denna studie är en av utgångspunkterna för analysen vald för att svara
mot föreställningen om den moderna familjen som en förhandlingsfamilj.
Det traditionella familjelivets pliktnormer gäller inte längre och tillsam-
mans måste vuxna och barn förhandla och ge nya innebörder i moder-
skap, faderskap, barndom, familj och hem, samt vilka regler och värden
som gäller. I processen att forma ett nytt familjeliv får dygder som lojali-
tet och rättvisa stor betydelse. I otaliga situationer illustreras i ord såväl
som i handling dess situationsanpassade innebörder i det länkade familje-
systemet. De betonas starkt av både vuxna och barn. De vuxna talar i
”barnets namn” och anser sig sätta barnet i fokus och deras måtto kan
sammanfattas med följande ord: Att skilja sig och gifta om sig är accep-
terat, men du skall förbli en bra förälder för ditt biologiska barn. Du
skall också vara en bra styvförälder för ditt styvbarn. En bra mamma, en
bra pappa och en bra styvpappa ser till att det blir rättvist för barnet och
de betonar vikten av att dela lika mellan barnen.

Barnen i sin tur konstruerar med enkla exempel ur sin vardag innebörd-
er i vuxenvärldens pliktnormer. Rättvisa kan mätas i godis, glass och
besök på MacDonalds. Barnen förhandlar också efter principerna att
dela lika och att det skall vara rättvist. Medan vuxna talar om att barn
ska ha tillgång till båda sina biologiska föräldrar, talar barnen om att
både mamma och pappa ska bry sig om dem lika mycket. Detta tar de
för självklart. Barn ska också vara rättvisa mot sina föräldrar. Länk-
barnen är medvetna om sitt värde för föräldrarna och om vikten att rät-
tvist fördela sin gunst. Barnen uttrycker också ofta solidaritet med båda
föräldrarna (och med syskon särskilt kullsyskon och yngre halvsyskon).
När det gäller föräldrar så prioriteras de biologiska föräldrarna, vilka
man bör hålla fortsatt kontakt med. Man bör också ta hand om syskon;
i första hand kullsyskon men också halvsyskon. När det gäller styvsys-
kon är bilden mer komplex. En del styvsyskon håller tät relation, andra
inte. Om kullsyskon- och halvsyskonrollen är mera ovillkorlig så är
styvsyskonrollen en villkorlig syskonroll. I det senare fallet finns en val-
situation som saknas i det förstnämnda. Det empiriska materialet kring
vardagslivet visar att lojalitet och rättvisa är målet och det man talar om,
men den vardagliga praktiken stämmer inte alltid överens med idealet.
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Utvidgat moderskap och distanserat faderskap

Män och kvinnor i nya familjebildningar ger också nytt innehåll i mo-
der- och faderskap. Från kvinnornas berättelser kan man konstatera att
de lämnat en kärnfamilj därför att det individuella projektet i praktiken
inte gick att samordna till ett gemensamt familjeprojekt i praktisk hand-
ling. I den nya familjen som en del av det länkade familjesystemet står nu
dessa kvinnor i en situation som paradoxalt nog är ännu mer utmanande
när det gäller att samordna mångfalden. Mammorna hamnar i en posi-
tion som kan betecknas som ett slags utvidgat moderskap. Som barnets
mamma måste hon förhandla med två män, båda fäder till hennes barn
och kanske också till en annan kvinnas barn. Traditionella mamma-möns-
ter håller inte längre. Förhandlingarna sprids ut som ringar på vattnet i
det länkade familjesystemet, medan liknande förhandlingar i en intakt
kärnfamilj stannar inom hushållets väggar. Familjens gränser kan inte
lätt definieras och de olika familjemedlemmarna har olika bilder av ”sina”
familjer. I detta stora utspridda system är mamman chefsförhandlaren.

Alla föräldrar – mammor, pappor och styvpappor – betonar vikten av
att vara en god förälder. Hur det sedan går till att vara god förälder är
könsspecifikt. Könsskillnaderna i föräldrarollerna mellan mammor och
pappor (omfattar även styvpappor) är att mammornas föräldraroll är
ovillkorlig medan pappornas är villkorlig. Länkbarnets pappa önskar
ibland, men inte alltid, ta större del i sitt barns liv, men han har stora
svårigheter med detta som pappa-på-distans. Ju närmare sitt barn han
bor ju mer kan han dela sitt barns vardagsliv, men på ett avstånd – upp
till 20 mil – är denna möjlighet begränsad. Pappan-på-distans kan ut-
veckla olika praktiker, vilket kan bero på hur mamman agerar. Det kan
också bero på samspelet mellan pappan och styvpappan. Den biologiska
pappan tycker att det finns en ny pappa i familjen och att han inte har
samma ansvar längre. Styvpappan, pappa-till-vardags, ibland med egna
barn på avstånd – tar ansvar för sitt styvbarn, men markerar ofta en viss
distans. Detta eftersom det redan finns en (biologisk) pappa, ett uttryck
som ofta uttalas i styvfädernas berättelser. Betoningen av ”det biologiska”
resulterar i olika strategier. Till exempel kan den biologiska pappan ur-
säkta en styvpappa som har svårt att komma in i familjen eller som inte
vill in i familjen. Det kan också leda till att pappan överlämnar pappa-
ansvaret till styvpappan. Resultatet blir i båda fallen en mamma med
barn i en kärna ofta tätt intill varandra med två ”pappor” på olika av-
stånd från barnet. Avståndet, som inte bara är fysiskt utan också ofta
känslomässigt, är inte lätt för varken mamma eller barn att bestämma
eller påverka. Det är pappans och/eller styvpappans beslut och mamma
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och barn kan välja att anta eller förkasta det. Styvpappan tycker att det
redan finns en biologisk pappa så styvpappan kan inte eller behöver inte
ta ett pappa-ansvar. Styvpappan lever sitt dagliga liv med en annan mans
barn men åtskilt från sitt eget. I ett dynamiskt förhandlingsspel skapas
nya samlevnadsmönster. Variationerna är stora. Fäder är nära eller långt
borta, delar lika eller skapar åtskillnad. Medan biologiska pappan är
pappa-i-princip är styvpappan icke-pappa-av-princip.

Vardagslivets organisering i det länkade familjesystemet spränger inte
bara hushållsgränserna. Det ifrågasätter också kulturella idéer om barn-
dom och föräldraskap knutet till blodsband. I kapitel 9 finns en diskus-
sion om länkbarnets tre ”familjer”: en biologisk, en social och en psyko-
logisk. I sin avhandling delar Mai Heide Ottosen (1997) upp
föräldraskapet i en biologisk, en juridisk och en social dimension. Otto-
sen konstaterar att de två första dimensionerna är lätta att hantera. Den
biologiska dimensionen handlar om befruktning och födelse. Den juri-
diska dimensionen reglerar frågor om släktskap, arv, namn, försörjning
och andra familjerättsliga frågor. Den sociala dimensionen av föräldra-
skapet är enligt Ottosen svårare att avgränsa. ”Indholdsbestemmelsen af
det sociale forældreansvar er imidlertid i selve lovteksten yderst summa-
risk og fastslår blot, at forældremyndighetshaveren skal drage omsorg
for barnet og kan træffe afgørelser om dets personlige forhold ud fra
barnets interesser og behov” (s. 55–56).

I kapitel 10  i denna studie förs en diskussion om ”gamla föräldrar i
nya roller – nya föräldrar i gamla roller”. I länkbarns och vuxnas tal
betonas ”blodets” betydelse – i deras handlingar det ”sociala” släktska-
pet. Kanske är det dags att istället för ett biologiskt föräldraskap tala om
ett socialt föräldraskap? Mycket talar för att det alltmer harmonierar
med föräldraskapets vardagspraktik. Härvidlag tycks människors vardags-
praktik vara på kollisionskurs med välfärdsstatens lagar som gradvis för-
stärker betydelsen av det biologiska släktskapet.

Kärna och periferi

Studien som helhet handlar om det länkade familjesystemet. Det består
av ett eller flera barn (länkbarn) som länkar ihop sin omgifta mamma,
hennes nya man och deras gemensamma barn med länkbarnets pappa
och hans eventuella nya familj. Brittisk forskning visar att just denna
familjekonstellation, när det nya paret skaffat sig ett gemensamt barn, är
den som tycks ha svårast att överleva (Ferri & Smith 1998). I motsats till
vad man tidigare trott, att ett gemensamt barn skulle ”cementera” den
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nya familjen, så ökar dess sårbarhet med ytterligare separationer som
följd. Mångfalden i människors sätt att organisera sina gemensamma liv
är omfattande och sättet att analysera och beskriva dem kan aldrig bli
enkelt och helt uttömmande. Det har också gjorts många försök att skapa
kategorier av samtidens nya samlevnadsmönster. Det senaste bidraget är
Elsa Ferris och Kate Smith’s britttiska studie om Step-parenting in the
1990s, där författarna föreslår 15 olika typer av styvfamiljer. Det kan
tyckas vara många men är ändå en förenkling eftersom tidigare försök
slutat på 24 eller i några fall ännu fler kategorier. Ferri och Smith utgår
från var systemets olika medlemmar befinner sig, i fysisk bemärkelse.

Föräldrar i denna studie har brutit upp från sin gamla familj och bil-
dat en ny familj. Genom deras berättelser om vardagens triviala rutiner
och speciella händelser har vi försökt fånga hur de nya familjerna ser ut.
Det är emellertid ur en speciell aspekt som familjerna presenteras nämli-
gen att förhandlingarna skall handla om länkbarnet. Det är också viktigt
att påpeka att de nya familjerna inte är statiska och färdiga. I samtliga
familjesystem oavsett grupptillhörighet handlar familjebildandet om en
ständigt fortgående process med kontinuerligt återkommande krav på
omförhandlingar av tidigare överenskommelser. Var i det länkade familje-
systemet sker förhandlingarna och vilka deltar i dem, är de två frågor
som ligger till grund för sättet att kategorisera de tre ”nya” familjetyper
som skapas ur de 17 länkade familjesystemen.

Den ”nya” mamma-barn-familjen har många drag av en familj med
ensamstående mamma och barn. Mödrarna i denna grupp har också levt
under ett antal år som ensamförälderfamilj. Men trots ny familj, man
och barn bevarar de ett tidigare etablerat förhållningssätt till länkbarnet.
Familjerna i denna grupp är inte nyetablerade, de har funnits mellan 7
och 11 år, dessutom finns det tecken på att relationen mellan mamman
och länkbarnet förstärkts under åren. Det finns inga enkla förklaringar
till dessa tendenser men vissa förhållanden måste ändå lyftas fram. Att
länkbarnet och mamman bildar en familj i familjen kan nog delvis för-
klaras av att de nya männen, eller styvpapporna om man så vill, har barn
i tidigare äktenskap som de inte längre bor tillsammans med. Det är inte
heller säkert att de har ett regelbundet ordnat umgänge med dem. Män-
nen har barn i två kullar (några även i tre) och är dessutom styvfäder. I
både styvfädernas och styvbarnens berättelser finns många exempel på
svårigheter att hantera en föräldra-barn relation som inte bygger på blods-
band. Styvpapporna har utvecklat olika förhållningssätt till sina styv-
barn. Det finns exempel på att mamman själv har hela föräldraansvaret,
ibland går också kommunikationen mellan länkbarnet och styvpappan
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via mamman som också är den som bestämmer vilken plats styvpappan
får ta i länkbarnets liv.

Länkbarnen i dessa familjer har, när de var mindre haft kontakt med
sin biologiska pappa, men den har upphört. Som tonåringar bestämmer
de också själva över sin tid och relationer, vilket säkert också bidragit till
att fäderna efterhand försvunnit ut ur deras liv – i varje fall för tillfället.
Länkbarnen själva är positiva till sina styvpappor, de finns där, de ställer
ofta upp men allt sker på ett diskret avstånd.

I den ”nya” kärnfamiljen sker förhandlingarna i frågor som rör länk-
barnen nästan uteslutande i mamma-hushållet mellan mamman, styv-
pappan och länkbarnen. Styvpappan går mer och mer in som pappa och
mamma-hushållet fungerar numera alltmer likt en kärnfamilj. Han har i
flera av dessa familjer inte egna barn från tidigare förhållanden och ham-
nar inte i lojalitetskonflikter och skuldkänslor över svek och oförrätter.
Istället engagerar de sig för ”sina” nya barn. Det är också tydligt att
avståndet till den biologiska pappan ofta startade redan när länkbarnet
levde i ensamförälderfamilj med sin mamma. Mamman fick eller tog
mer och mer av ansvaret ofta i samband med konflikter om vårdnad och
umgänge.

 Mamman förmedlar kontakt mellan länkbarnet och fadern, men dessa
träffas sällan eller aldrig. Barnen i de ”nya” kärnfamiljerna är nöjda med
att ha en bra och nära kontakt med den lilla familjen d.v.s. hushållet de
bor i. De visar sin uppskattning av styvpappan, men pratar också mycket
om sin relation till den biologiska pappan och umgänget med honom.

I de ”nya” utvidgade förhandlingsfamiljerna sker förhandlingarna i
hela det länkade familjesystemet men sinsemellan är familjerna mycket
olika. Med kreativitet och flexibilitet har de funnit lösningar och lyckats
att bevara relationerna mellan länkbarn och föräldrar. De båda hushåll-
ens liv går in i varandra och båda sortens föräldrar och barn lägger ner
stor möda på att hålla ”länken” öppen och levande. Det är inte heller
ovanligt att styvpappan ställer upp på aktiviteter som är hushålls-
överskridande då dessa gäller länkbarnen. Dessa familjer försöker att
skapa något nytt. De har lämnat föreställningen om kärnfamiljen och
satsar på en ny form av familjebildning. Genom förhandlingar och omför-
handlingar utan färdiga fasta mönster prövar man sig sakta fram. Lik-
som i de ”nya” mamma-barn-familjerna och de ”nya” kärnfamiljerna
finns det en inre kärna bestående av mamman och barnen i de ”nya”
utvidgade förhandlingsfamiljerna medan de olika typerna av fäder och
förhållningssätt varierar. Barnen tycker också att det är viktigt att be-
söka pappan regelbundet.
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Det är uppenbart att barnen intar en central position i de vuxnas sätt
att organisera sina gemensamma eller åtskilda liv. Ansvaret för barnen
kan man inte avhända sig. Barnen är och förblir en del i mödrars och
fäders individuella projekt tillsammans med yrkeskarriär och framtids-
drömmar. Dessa mödrar och fäder står återigen inom uppgiften att för-
ena sina individuella mål med en familjegemenskap. Men det nya gemen-
samma familjeprojekt är inte möjligt att avgränsa inom det länkade
familjesystemet. Individuella projekt tycks också vara svårt att rymma
inom det länkade familjesystemet. I det länkade familjesystemet finns
många inbyggda hinder som gör att gemenskapsidealet och den indivi-
duella friheten svårligen kan genomföras i praktiken.

De barn som har deltagit här är inte bara offer för sina föräldrars
skilsmässa och omgifte – inte bara ”skilsmässobarn” – utan också aktö-
rer som medverkar när det gäller att forma sina liv i den nya familje-
situationen. När barnet är yngre sköts förhandlingarna huvudsakligen
mellan föräldrarna. Men barnet involveras mer och mer och som tonår-
ingar sker förhandlingarna mellan barnet och föräldern. Barn tar över
mönster från föräldrar och styvföräldrar och bygger upp en egen social
kompetens. Både vuxna och barn betonar vikten av att upprätthålla re-
lationer. Lojaliteten är stark och kan få svårigheterna att förblekna. I
dessa nya familjekonstruktioner tycks mammor och barn utgöra famil-
jens kärna och mer eller mindre ”abdikerande” pappor dess periferi.

Barnen – det länkade familjesystemets relationsarbetare

Som ett tillägg till den av Carol Smart och Bren Neale (1999) förda dis-
kussionen om ”post-divorce-parenting” och vad det innebär att vara för-
älder efter skilsmässa och omgifte skulle jag vilja mynta begreppet ”post-
divorce-childhood” och diskutera innebörden av att vara barn till skilda
och omgifta föräldrar.

”Ett biologiskt barn ses av många som en länk till framtiden, men
också som tröst för att relationen till de egna föräldrarna har ett slut”
(Sabelström Levander 2000). Begreppet ”barnet som länk” ges i denna
studie ytterligare en dimension. I det länkade familjesystemet förändras
positionerna. Barnet befinner sig i ett utvidgat familjesystem där släkt-
skapet förgrenar sig mera horisontellt i stället för vertikalt. I detta hori-
sontella system eller ”på tvären länkade” familjesystem får barnen, i syn-
nerhet länkbarnen, rollen att hålla samman släkten. Det blir kring famil-
jens ritualer, som hela släkten samlas.
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Ritualer finns i alla familjer. De ritualer som är specifika för de län-
kade familjesystemen handlar om länkbarnet och länkbarnets position.
Exempel på sådana ritualer är de så kallade lämna-och-hämta-ritualer-
na, vilka formas kring länkbarnet och kring länkbarnets familjesituation
med tillhörighet i två hushåll. För att länkbarnet ska ha tillgång till hela
sin familj krävs ett relationsarbete för att hålla ihop hela det stora familje-
systemet. De vuxna anser också att länkbarnet ska ha kontakt med båda
föräldrarna, men vill samtidigt satsa på sitt ”nya” familjeprojekt – det
nya paret och dess familj. Och de vuxna vill också lämna det gamla par-
förhållandet bakom sig. Dessutom har de vuxna föräldrarna mandat att
endast röra sig inom sitt hushåll inom familjesystemet.

Det finns alltså inbyggda intressekonflikter i det länkade familje-
systemet. Mitt i dessa intressekonflikter står länkbarnet. Den tidigare
citerade pappans uttryck ”delad vård och vårdnad – men åtskilt” speglar
detta dilemma. Samtidigt som länkbarnen får den viktiga sammanhål-
lande rollen kan de också bli mera ensamma och inte på samma sätt
omgivna av en sammanhållen familj som barnet i den intakta kärnfamiljen.

Det skulle vara orättvist och fel att påstå att papporna och mammorna
inte är engagerade i sina barns liv. Tvärtom är de mycket engagerade.
Men papporna är oftast för långt borta för att kunna delta i det vardag-
liga livet. De får delegera till en annan och det kan bli till styvpappan.
Och styvpappan vågar inte gå in för mycket i relation till länkbarnet för
det finns redan en pappa. Styvpappan bemyndigas att utföra praktiska
saker med styvbarnet men inte engagera sig känslomässigt. Vanligt är att
styvpapporna får ta över mer av föräldrarollen då mamman tillfälligt är
borta från hemmet. Mammorna finns till hands och har kompetens för
relations- och omsorgsarbete och sköter det också oftast när barnen är
små och om inte familjen har blivit alltför stor. Med större familj får hon
allt svårare att få tiden att räcka till.

Mödrarna i de länkade familjesystemen har fullt upp med att adminis-
trera och organisera familjen medan papporna drar sig undan osäkra på
sina roller i förhållande till mammorna eller framförallt i förhållande till
den andra pappan. I detta ”spel” tycks uppstå ett vakuum där ingen av
de vuxna riktigt orkar ta tag i eller hinna med allt relationsarbetet inom
familjen. Det framstår tydligt att ett stort ansvar för relationerna faller
på barnen i det länkade familjesystemet genom sin funktion som hushålls-
överskridande länk.

För länkbarnet är det positivt att kunna vara hushållsöverskridande.
På det sättet garanteras de tillgång till båda sina biologiska föräldrar.
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Samtidigt ger möjligheten att röra sig inom och mellan de båda hus-
hållen en frihet. I den hushållsöverskridande rörelsen kan de vuxna inte
följa med. Här har länkbarn en möjlighet att skapa ett ”eget liv” inom
familjesystemet. Men det kan också finnas en risk eller svårighet för-
knippad med denna frihet.

Barnens berättelser är också könsspecifika. Flickorna har olika sätt
att agera för att bevara gamla relationer och bygga nya. Flickorna i detta
material framstår som viktiga aktörer i det länkade familjesystemets
samspelsdynamik. De kan betraktas som moderna nätverksbyggare. För
pojkarna framträder ett annat mönster där de individuella projekten är
tydligare. Deras roll i det känslomässiga samspelet är mindre tydligt. I
dessa diskussioner finns också exempel som avviker från det typiska och
som delvis men inte alltid har att göra med var i sin individuella utveck-
ling barnet befinner sig. Kön har en central betydelse som analytisk kate-
gori – inte bara för de vuxna utan också för barnen. Pojkarna talar i
uppskattande ord om sin nya familj – och nämner särskilt det lilla halv-
syskonet. De leker, busar och är gulliga mot sina småsyskon och tar hand
om dem när de är hemma, men de åker inte hem för att göra det. Poj-
karna prioriterar sina individuella projekt idrott, skola, kompisar etc.
framför familjeprojektet. Flickorna gör också allt detta. Dessutom arbe-
tar de för att hålla samman familjeprojektet – den familj som de själva
definierar.

I det länkade familjesystemet kan männen (i sina roller som pappor
och styvpappor) men också kvinnorna (i rollerna som mammor och styv-
mammor) och pojkarna (som bröder, halvbröder och styvbröder) skaffa
sig en ”stand-in” eller vikarie som arbetar med relationer och känslor –
nämligen flickorna (som döttrar, styvdöttrar och systrar). Dottern ut-
vecklar en kompetens för känslo- och relationsarbete i familjen.

Parallellt med relationsarbetet med barnet som parrelationens projekt
kanske vi kan tala om familjen som länkbarnets – framför allt dotterns
projekt – den dotter som arbetar på att hålla kvar relationen till båda
sina föräldrar och samtidigt håller samman det stora länkade familje-
systemet.
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Appendix

Kontakt med familjerna
Metodiska svårigheter att nå familjer för studier av deras privatliv har
tidigare belysts av bland andra Björnberg och Bäck-Wiklund (1987, 1990).
De visade på att det kan vara svårt att nå familjerna och att det kan
finnas en tvekan hos människor att dela med sig av erfarenheter från sitt
privatliv. Ekonomi, äktenskapsproblem och barn är känsliga områden i
relationen mellan man och kvinna. Därför kan studier som behandlar
förhållandet mellan föräldrar och barn, av många upplevas som hotande.
Efter en skilsmässa och ett omgifte kan detta vara ändå svårare, i synner-
het som de nya och annorlunda relationerna, som till exempel styvförälder-
styvbarnsrelationen, ofta kan vara problematiska. Det kan också vara
så, att styvföräldra-styvbarnsrelationen eller den nya och annorlunda
familjesituationen överhuvudtaget känns svår att visa upp. Som exempel
kan nämnas, att en amerikansk radioreporter med stora framgångar för
sina familjeprogram, försökte sig på att efterlysa styvfamiljer med på-
följd, att inte en enda lyssnare hörde av sig. Hans slutsats var, att styv-
familjen hade något av skamstämpel över sig.

Flera välkända familjestudier pekar på problemet med att få
respondenter till sina studier. I ett flertal fall har respondenterna nåtts
via skola, dagis eller andra offentliga institutioner. Elisabeth Bott (1957)
inleder till och med sin studie av 25 par i Family and social network med
orden: ”The reason for the lack of intensive field studies of ordinary
families are not hard to find. Family life goes on inside homes, not in the
street or universities, schools, clinics, factories or any of the other insti-
tutions to which research workers might have easy access.” I Familjen i
klassamhället har Harriet Holter och hennes kolleger hämtat sitt empi-
riska material från 32 familjer, som sökte hjälp hos familjerådgivningen
(Holter m.fl. 1976). Rita Liljeström och Anna-Karin Kollind (1990) fann
sina ”tjugo ankarpar” (s.  25) genom yrkesmässiga kontakter via studenter,
fackförbund, elevvårdspersonal, men också genom egen vänkrets. Interv-
juade par hänvisade vidare till nya par.

I denna studie har tre olika tillvägagångssätt använts för att få kon-
takt med familjerna. De första familjerna nåddes genom kontakter i det
egna nätverket. Det gick till så, att intervjuarna frågade familjer som de
själva kände till, som i sin tur tipsade om familjer; en s.k. snöbollssampling.
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Under denna process anmälde 7 familjer sitt intresse för deltagande. Pa-
rallellt med denna sökning konsulterades SCB för att få ett bredare ur-
val. Genom SCB förmedlades kontakt med 4 familjer. I samma syfte sök-
tes familjer på ett tredje sätt nämligen genom att annonsera i Aftonbla-
dets Kvinna-bilaga. 6 familjer svarade på annonsen. Sammanlagt blev
det 17 deltagande familjer eller länkade familjesystem.

De olika sökmetoderna innebar olika arbetssätt. Medan kontakterna
genom SCB helt naturligt tog tid, var kontakterna genom det egna nät-
verket enklare och gav snabbare resultat. Att ta kontakt genom det egna
nätverket var okomplicerat. Information och förfrågan kunde ske di-
rekt. Det hände att respondenten uttryckte önskan om deltagande innan
denne blev tillfrågad. Sökningen genom SCB var mer omständig. I första
omgången gick det till så, att SCB skickade ut brev till den tänkta
undersökningsgruppen. Detta för att garantera de tillfrågade ett anony-
mitetsskydd. Intresserade uppmanades att svara brevledes eller på tele-
fon. Resultatet blev att inga svar kom in. Varför de tillfrågade inte besva-
rade breven från SCB vet vi av naturliga skäl inte. Kontaktpersonerna
vid SCB hade dock förvarnat om detta. Erfarenheter från tidigare studier
hade visat att SCB har en myndighetsstämpel som kan vara hotande.
Dessutom kan det vara svårt med indirekta kontakter. I nästa omgång
utsända brev från SCB användes ett annat arbetssätt. I denna omgång
fick alla tillfrågade tid på sig att tacka nej till deltagande. Om så inte
skedde, lämnades namn och adress ut till intervjuaren, som kunde infor-
mera och fråga om medverkan direkt till familjen. Genom detta tillväga-
gångssätt kontaktades de 4 familjer som nämndes i det föregående stycket.4

Vid annonsering efter respondenter i Aftonbladets Kvinnabilaga poäng-
terades att ”Moderna familjer” söktes.5 Det kan diskuteras om uttrycken
”fungerande” eller ”normala” ska användas i familjesammanhang. Ris-
ken är att det sammankopplas med diskussioner om vad som är rätt eller
fel, friskt eller sjukt och får en alltför normativ prägel. För familjer kan
det dock vara viktigt att för omgivningen framstå som en ”vanlig” eller
”normal” familj. Förhoppningen var att det skulle vara lättare att identi-
fiera sig som en modern familj och inte som en ombildad familj eller
styvfamilj och därmed också undvika eventuell stigmatisering på grund
av skilsmässa och omgifte.

När kontakt etablerats med de aktuella familjerna och de hade in-
formerats om syfte och tillvägagångssätt märktes inte någon tveksamhet
att delta. Tvärtom verkade det, som respondenterna verkligen hade en
stark önskan att medverka och dela med sig av sina erfarenheter. När
sedan intervjuerna var genomförda, var det flera respondenter som fram-
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förde tacksamhet över att dessa frågor togs upp forskningsmässigt. Flera
vuxna uttalade sin tillfredsställelse över att få berätta om sin situation.
Andra tyckte, att det var bra att någon skrev om detta. Särskilt papporna
uttryckte sig positivt. Mammorna visade mer i handling att de ville vara
med genom att ta initiativ till kontakt och genom att organisera så att
intervjuerna kunde genomföras. Styvpapporna ställde upp på mammornas
önskan om deltagande. Detsamma gällde barnen. Undantag från detta
var ett av länkbarnen. Efter att ha läst annonsen i tidningen gjorde han
övriga familjemedlemmar uppmärksamma på att: Det är ju en så’n fa-
milj som vår. Ska vi inte vara med?

Beskrivning av familjerna
Under 1900-talet har antalet skilsmässor ökat från c:a 4000 till c:a 22 000
per år. Antalet samboseparationer är ungefär 30 000 per år. Sammanta-
get innebär det att drygt 50 000 sammanlevande par väljer att gå skilda
vägar årligen. Efter separationen bildar återigen många en ny familj och
ibland blir det också nya barn. I Sverige i dag uppskattas att omkring 8
procent av alla barn som är 17 år eller yngre lever i en ”ny” familjebild-
ning (Barnombudsmannen 1998).

Denna studie avser ”det länkade familjesystemet”. Det är emellertid
ingen enhet som finns i offentliga register. Sökandet efter de länkade
familjesystemen fick därför börja i styvfamiljer. Det är känt, att den van-
ligaste formen av styvfamilj är den, när en kvinna med barn gifter om sig
eller blir sambo med en ny man, med eller utan barn. Därför utgörs de
länkade familjesystemen i denna studie av denna form av styvfamilj som
mamma-hushåll tillsammans med länkbarnets pappas-hushåll.

 Man kan räkna med, att det tar tid att etablera en ny familj. Ambitio-
nen var att få med familjer som hunnit med att inrätta sig i ett vardagsliv
och förhoppningsvis lämnat skilsmässan och eventuella kriser bakom sig
och där det nya paret dessutom hunnit få ett gemensamt barn. För att
undvika att komma i kontakt med respondenterna strax efter att den
nya familjen bildats valdes har familjesystem som ombildats minst två år
tidigare. Bland de intervjuade familjerna finns det stora variationer i den
nya parrelationens varaktighet, från 2 år och upp till 14 år från omgiftet
eller den tidpunkt, då det nya förhållandet inleddes fram till intervju-
tillfället.
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Barn och ungdomar
I undersökningen har ingått 27 barn och ungdomar i åldern 9–21 år
samt deras mammor, pappor och styvpappor. Det sammanlagda antalet
respondenter uppgår till 69 personer. Könsfördelningen bland barn och
ungdomar är 14 flickor (f) och 13 pojkar (p). Som framgår av följande
tablå, är även fördelningen i åldrar relativt jämn. 13 barn och ungdomar
under 15 år och 12 tonåringar 15 år och äldre. Dessutom deltar en 20-
årig och en 21-årig kvinna.

9 år 10 år 11 år 12 år 13 år 14 år
2 f - 3 f 3 f - -
1 p 1 p - 1 p - 2 p

15 år 16 år 17 år 18 år 19 år 20 år 21 år
1 f - 1 f - 2 f 1 f 1 f
2 p 2 p 3 p - 1 p - -

Antalet barn per länkat familjesystem varierar från ett barn till åtta barn.
Dessa barn finns fördelade i olika syskonkullar. Syskonkullarnas antal
varierar också, från att det i den minsta familjen finns ett syskon i en
syskonkull till det största antalet barn, nämligen åtta barn i fem olika
kullar. I dessa siffror inkluderas samtliga barn i mamma- och pappa-
hushållet. Barnen är länkbarnet/-n och länkbarnet/n/s helsyskon, halv-
syskon och styvsyskon. Syskon som nyligen flyttat hemifrån till eget bo-
ende har också räknats med i familjesystemet.

I flera av familjesystemen är det inte bara mammorna, utan också
papporna som har barn från tidigare förhållanden. Papporna har um-
gänge med sina barn, vilket innebär att deras barn besöker hushållet där
pappan bor. De familjeträd eller genogram6 som vi ritade för att under-
lätta intervjuerna utvecklades till släktbuskar istället för släktträd, som
en pappa beskrev familjens organisation.

Boendet
Familjerna bor i mellersta och södra Sverige. Den geografiska spridningen
har till stor del bestämts av intervjuarnas möjlighet, att inom en rimlig
tid hinna besöka familjerna. Några familjer bor i storstad, några på lands-
bygd, medan de flesta bor i mellanstora städer. Eftersom barnens famil-
jer har två hushåll, var det mammans hushåll som var utgångspunkten



207

för vår kontakt med familjen. I de flesta fall låg pappans hushåll inom
ungefär samma geografiska område som mammornas hushåll. Avstån-
det mellan mammans och pappans hushåll varierar från några kvarters
avstånd och fem minuters gångväg till 25 mil och tre timmars tågresa.

Hur bor då familjerna? I SCB Rapport 62 (1989) om Barns levnads-
villkor har konstaterats, att de ombildade familjerna mera sällan än
kärnfamiljer bor i friliggande villa. Inte heller äger man i den ombildade
familjen sin bostad i samma utsträckning som i kärnfamiljerna. Av de
länkade familjesystemen i detta material bor 15 (av 17) av mamma-hus-
hållen i friliggande hus, de flesta med eget ägande. Några mammor har
flyttat in i styvpappans hus. I flera fall har det nya paret skaffat den nya
bostaden tillsammans. I en av familjerna har styvpappan flyttat in i
mammans och f.d. makens tidigare gemensamma hus. Papporna bor of-
tast i lägenhet, om de är ensamboende. Men det finns även ensamboende
pappor i eget hus, liksom det finns pappor som också bildat ny familj i
både eget hus såväl som i lägenhet i flerfamiljshus.

Yrke och klasstillhörighet
När det gäller mammornas, pappornas och styvpappornas yrken, så finns
följande grupper representerade: psykolog, tandläkare, läkare, socionom,
veterinär, lärare, journalist, sjuksköterska, revisor, ingenjör, forskare, stu-
derande, egen företagare, vårdare, barnskötare, handelsanställd, tjänste-
man, tryckeriarbetare, styrman. En av mammorna är arbetssökande se-
dan några år tillbaka och är nu hemarbetande med barnen. En pappa
och en styvpappa är arbetssökande.

Då det finns fler vuxna kring barnet har en gruppering i socioekonom-
iska klasser inte varit helt problemfri. SCB:s familjestatistik använder sig
i stor utsträckning av de principer som finns beskrivna i SEI
(Socioekonomisk indelning)7. Denna indelning efter yrke och anställnings-
förhållanden har valts som utgångspunkt även här. Barnens socio-
ekonomiska tillhörighet har klassats efter mammans, pappans och styv-
pappans individuella socioekonomiska grupptillhörighet, som sedan lagts
tillsammans i ett gemensamt familjesystem, som omfattar hela det län-
kade familjesystemet. Invändningar kan göras mot denna indelning. En
del av papporna har nya partners, som påverkar situationen i det nya
gemensamma hushållet. Styvpappan kan ha en skilsmässa eller separa-
tion bakom sig, som påverkar hans ekonomiska situation. Eftersom det
här handlar om en klassgruppering över hushållsgränser, har jag kallat
de familjesystem där barnets mamma, pappa och styvpappa tillhör samma
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klass arbetarklassfamiljesystem, företagarefamiljesystem respektive
tjänstemannaklassfamiljesystem medan de familjesystem, där de vuxna
tillhör olika klasser kallats blandklassfamiljesystem. Av de 17 undersökta
familjesystemen kan 2 kategoriseras som arbetarklassfamiljesystem, 1
som företagarefamiljesystem, 4 som tjänstemannafamiljesystem medan
inte mindre än 10 av de intervjuade familjesystemen kan betecknas som
blandklassfamiljesystem.

Hur familjesammansättningen ser ut klassmässigt för de länkade
familjesystemen framgår, på grund av skäl som redovisats tidigare, inte
av familjestatistiken. I SCB Rapport 62 (1989) finns antaganden om att
den ombildade familjen följer ungefär samma mönster som ensamförälder-
familjer. Är detta antagande riktigt levde 1985 omkring 45 % av barnen
i de ombildade familjerna i arbetarklass. I de traditionella kärnfamiljerna
är bara 30% tillhörande arbetarklass. Som tidigare konstaterats avser
SCB:s mätningar den del av barnets familj som jag kallar mamma- eller
pappahushållet och inte hela det länkade familjesystemet. Dessutom blir
klassindelningen beroende på vilken eller vilka vuxna som styr indel-
ningen. Det är alltså svårt att direkt jämföra de här studerade familje-
systemens klassindelning med den tidigare redovisade statistiken. Trots
svårigheterna med att göra en enkel och tydlig klassindelning kan ändå
noteras, att många av de vuxna respondenterna kan betecknas som tjäns-
temän; ofta i ett vårdyrke och tillhörande ”det nya mellanskiktet” (Dahl-
berg 1993).

Datainsamlingen
För att som forskare bli insläppt i hemmiljön krävs en acceptans av de
människor som ska studeras. Detta har bland annat diskuterats av
etnografer under beteckningen ”grindvaktsproblemet” (Rasmusson
1998). Det handlar om att bli ”godkänd” och helst bli ”bjuden att komma
in” av samtliga respondenter både vuxna, barn och ungdomar men också
av övriga familjemedlemmar. Det handlar också om att skapa en förtro-
endefull kontakt mellan forskare och respondent.

Kontakterna med de länkade familjesystemen togs i olika steg. I samt-
liga familjesystem var det mamman som först kontaktades av intervjua-
ren. Mamman blev ”porten” in i familjen. Avhängigt av på vilket sätt
familjen kom in i undersökningen, skedde introduktionen i form av tele-
fonsamtal eller brev. Efter presentation och information om undersök-
ningens syfte och förfaringssätt, låg avgörandet hos mamman, om att få
fortsätta in i familjen. Efter mammans klartecken blev oftast gången den
att mamman informerade och diskuterade med sin nuvarande och före
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detta man om deras och barnens deltagande. Vanligen intervjuades kvin-
nan först, sedan barnen och till sist styvpappan. Den biologiska pappan
kontaktades och intervjuades så nära i tid som möjligt, för att han inte
skulle uppleva att han kom i sista hand. För länkbarn under 15 år kräv-
des formellt föräldrarnas medgivande innan barnen kontaktades. I prak-
tiken blev det så att inga barn kontaktades utan att intervjuaren hade
varit i kontakt med den ena eller båda föräldrarna.

Av de vuxna har 42 personer intervjuats varav samtliga 17 mammor,
11 pappor (av 17) och 14 styvpappor (av 17). I samtliga 17 familje-
system finns intervjuer med mamma, barn och minst en av ”papporna.”
I 8 familjesystem finns intervjuer med länkbarn och samtliga vuxna,
mamman, den biologiska pappan och styvpappan. I dessa 8 familjesystem
har alltså samtliga presumtiva respondenter medverkat. Av papporna
har bara en pappa avböjt intervju. Fyra fäder har av olika skäl inte kun-
nat intervjuas, bland annat på grund av tidsbrist.

När det gäller styvpapporna så har mamman i ett fall sagt ifrån, att
hon inte ville att styvpappan kontaktades, då de helt nyligen hade sepa-
rerat. Separationen ägde rum sedan intervjuerna med övriga familjemed-
lemmar hade påbörjats. En styvpappa orkade inte medverka, medan en
annan styvpappa trots upprepade försök till kontakt per brev och tele-
fon inte kunde nås.

Ambitionen var att intervjua 1–2 länkbarn över 7 år i varje familje-
system. I en familj har tre länkbarn intervjuats, då det föll sig naturligast
så. När det gäller länkbarnen finns inget bortfall. I ett av familjesystemen
där det omgifta paret nyligen separerat, ville inte mamman att det hem-
mavarande yngsta länkbarnet, en 15-årig flicka skulle kontaktas, då fa-
miljen och särskilt 15-åringen hade det psykiskt ansträngande just då.
Istället fick jag kontakta och intervjua två äldre döttrar, 21 och 19 år,
som båda också var länkbarn och som numera bodde i eget boende till-
sammans med sina pojkvänner.

Datainsamlingen har i princip utförts vid ett enda intervjutillfälle. Samt-
liga familjemedlemmar – mamma, pappa, styvpappa och barn – har
intervjuats var för sig. Under de första intervjuerna gjorde intervjuaren
familjeträd eller genogram8 tillsammans med respondenten. Idén till
familjeträd kommer från en studie av familjer där barnen familjehems-
placerats (Hessle 1988) och från genogramupptagning vid The Stepfamily
Telephone Counselling Service vid National Stepfamily Association i
London. Upptecknandet av genogram används i den engelska telefon-
rådgivningen, som ett sätt att snabbt sätta sig in i en komplex familje-
situation. Genogrammet hjälper också till att identifiera relevanta luckor
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i informationen och underlätta tänkandet i relationer och interaktioner
mellan de olika familjemedlemmarna. Genogrammen ger första översikts-
bild av familjen, vilket underlättar senare kontakter med övriga familje-
medlemmar.

För att få fram individens egen bild av sin familj, fick respondenten
rita eller skulptera sin familj med hjälp av trädockor; så kallade Emma-
dockor9. Respondenten ombads dessutom att rita en s.k. levnadslinje,
där viktiga händelser i livet prickades in. Det senare hjälpte till att ge en
snabb resumé av respondentens liv, vilket underlättade den fortsatta in-
tervjun. Allteftersom antalet intervjuer växte, blev genogrammet, familje-
bilden och levnadslinjen viktiga instrument för minnet och överblicken
av familjetillhörigheten.

Intervjuerna genomfördes oftast i respondentens bostad eller vid några
tillfällen på intervjuarens eller respondentens arbetsplats. En del familjer
hade förberett sig inför intervjuerna, till exempel genom att någon av de
vuxna hade talat med barnen om vad intervjun skulle handla om. I några
fall startade intervjuaren med att samla hushållsmedlemmarna, till ex-
empel runt köksbordet, för att berätta om projektet. Detta gav barnen
möjlighet att bekanta sig med intervjuaren.

Intervjuerna varade 1–2 timmar och tog upp frågor från en intervju-
guide10. Frågorna varierade beroende på om det var barnet, mamman,
pappan eller styvpappan som intervjuades. Intervjuguidens rubriker el-
ler temata var dock lika för de olika respondenterna. De behandlade:

❥ respondentens familj

❥ respondentens familjehistoria

❥ det sociala nätverket

❥ vardaglivets organisering uttryckt som en vanlig dag, länk-
barnets födelsedag, julafton och ev andra familjeritualer

❥ samspeldynamik

❥ framtidsattityd

❥ kompletterande bakgrundsfrågor.

De öppna frågor som ställdes gav utrymme för funderingar och reflek-
tioner hos respondenten.

Respondenten ombads dessutom att skriva dagbok under en veckas
tid. Familjeteckningar och skulptering av dockor ingår som en del av
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intervjuerna. Idén till familjeteckningarna och intervjuguiden har häm-
tats från olika arbeten (Levin 1994; Bak 1996).

Etiska överväganden
Att intervjua de olika respondenterna i familjesystemet var för sig hade
inte bara metodmässiga fördelar. Det bedömdes också viktigt av etiska
skäl. Genom att intervjua var och en, kunde man förhoppningsvis för-
hindra, att andra familjemedlemmar kunde ta del av de övrigas inter-
vjuer. Om så hade skett, kunde intervjuarna blivit medverkande till att
initiera processer i familjen, som ingen av familjemedlemmarna varit in-
ställda på att bearbeta. För att undvika att själva intervjuförfarandet
skulle aktualisera sådana svårigheter, har en rad etiska överväganden
gjorts under hela forskningsprocessen, vid planering, genomförande och
i samband med presentationen. Särskilt stor vikt har lagts vid moment
som information om undersökningen och samtycke till att delta. I forsk-
ning med människor är det viktigt att klargöra skillnaderna mellan rol-
lerna som forskare och terapeut, liksom mellan respondent och klient.

Särskilt viktigt bedömdes behovet att skydda de intervjuade barnen,
eftersom barnen befann sig i positionen som länk mellan föräldrarnas
hushåll. I avtalet med familjen ingick, att inget av det som framkom vid
intervjuerna skulle delges de övriga familjemedlemmar. Detta gällde själv-
klart alla respondenter i familjen, men betonades särskilt när det gällde
barnen. Inga Sylvander (1993) betonar vikten av respekt för barnets
lojalitetskonflikter gentemot anhöriga och att vara särskilt försiktig, när
det gäller hemsituationen. ”Man kan intervjua om kamrater och skola,
om fritidssysselsättningar och intressen utan att väcka någon lojalitets-
konflikt. Även syskonproblem går ofta att prata om, men föräldrarna är
mera tabu” (s. 22).

Gunnar Öberg påpekade vikten av att komma ihåg, att det inte är
forskaren som skapar den svåra familjesituationen. Den finns redan där
och är oftast svårare att leva i än att samtala om. För att inte hamna mitt
i den allra svåraste omställningsprocessen har, som tidigare nämnts, kon-
takt tagits med familjerna först sedan minst två år gått efter bildandet av
den nya familjen.

Vid arbetet med redovisningen har det etiska dilemmat blivit tydli-
gare. Dessa problem har diskuterats av forskare som studerat männis-
kors privatliv. Bland andra frågar sig Anette Rosengren (1991) med ”vil-
ken moralisk rätt en utifrån kommande forskare har att analysera och
tolka andra människors liv med sådana närgångna studier” (s. 35). Inte
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nog med att samtliga respondenter har gett av sin tid, erfarenhet och
kunskap. De har gett förtroenden och visat vänlighet. De har låtit inter-
vjuaren komma in i deras hem och delat med sig av sin vardag. Av detta
skäl har familjebilderna omvandlats till oigenkännlighet. Men i intervju-
erna framträder 69 olika personligheter var och en med sina egenheter. I
de 17 familjesystemen har livet organiserats på 17 olika sätt. De kan inte
omvandlas till en stor massa. Att skildra dessa olika personer och famil-
jer och försöka att få deras egenarter att framträda, samtidigt som deras
identitet inte lämnas ut har varit en stor utmaning.

Att intervjua barn
Det har funnits och finns en stor tveksamhet mot att använda barn som
respondenter. I dessa diskussioner framkommer krav på särskild kun-
skap om barn och särskild kompetens om barncentrerade tekniker. Dess-
utom finns det diskussioner om barn som osäkra informationskällor
(Lindh-Munther 1993). Även etiska aspekter kommer in här vilket dis-
kuterats tidigare. Men trots allt finns det undersökningar, där barn har
intervjuats. Barnintervjun som forskningsmetod har uppmärksammats
tvärvetenskapligt (Lindh-Munther 1993). Även inom ämnet socialt ar-
bete har intervjuundersökningar med barn gjorts. Bland andra har Bir-
gitta Bergsten (1992) intervjuat förskolebarn, Ulf Hyvönen (1993) barn
i åldrarna 7 och 10 år samt Gunvor Andersson och Lotta Linge (1997)
svenska tioåringar i ett nordiskt samverkansprojekt. Irene Levin (1994)
har intervjuat både barn och vuxna i ”stefamilier”.

Valet att inte intervjua förskolebarn utan barn äldre än sju år, grundar
sig på en rad överväganden, som tar sin utgångspunkt i tidigare intervju-
undersökningar med barn. Birgitta Bergsten (1992), som genomfört in-
tervjuer med 4–7-åriga barn menar, att förståelseinriktade intervjuer med
förskolebarn kräver att intervjuaren skaffar sig kunskap om ”barnets
värld” och att barnet ges tillfälle att skaffa sig kunskap om intervjuaren.
För att verkligen kunna förstå vad förskolebarn säger i intervjusituationen
är det nödvändigt, att intervjuaren lever en tid i barnets vardagsliv. Bergs-
ten påpekar att ett sådant förfarande inte bara är nödvändigt för förstå-
elsen, det är också så att små barn vägrar att låta sig intervjuas av perso-
ner, som de inte känner. ”Med vuxna kan man genomföra en intervju
utan en relation till intervjupersonen (om än kanske intervjun inte blir
lika bra), men utan detta får man inte ens barnet att följa med till band-
spelaren och långt mindre berätta något” (Pramling 1993, s. 33–34). Ulf
Hyvönen (1993) har genomfört intervjuundersökning med skolbarn, 7-
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åringar och 10-åringar. Också Hyvönen betonar vikten av att de barn
som ska intervjuas känner intervjuaren.

I denna studie var det inte möjligt att genomföra någon form av med-
levande. Detta var ett viktigt skäl till att intervjua något äldre barn. Ge-
nom att först kontakta och intervjua de vuxna eller en av de vuxna i
familjen, gavs barnet möjlighet att bekanta sig med intervjuaren och för-
bereda sig för intervjusituationen. Barnintervjuerna, liksom intervjuerna
med de vuxna, höll sig på det konkreta planet och handlade om kon-
kreta skeenden. I likhet med Hyvönen (1993) och Levin (1994) inleddes
intervjuerna med att låta barnet rita en teckning av sin familj. I de fall då
det fanns en viss tveksamhet till att rita har respondenten erbjudits att
skulptera sin familj med hjälp av Emma-dockor.

Man kan ställa frågan, om det är nödvändigt att intervjua barnen.
Istället kan man intervjua föräldrarna och låta föräldrarna berätta om
barnen och på det sättet skydda barnet. I sådana fall blir det föräldrarnas
uppfattning om barnet, som kommer fram. Exempel på detta ger Anne
Solberg (1994) när hon jämför sin egen studie av barns arbetsinsatser i
hushållet med norska och svenska statistiska centralbyråernas undersök-
ningar. I den norska undersökningen uteslöts alla personer under 16 år
från att undersökas överhuvudtaget. I den svenska undersökningen in-
tervjuades föräldrarna om barnens insatser i hushållet. Detta gav andra
resultat än Solbergs egen undersökning, där både barn och vuxna inter-
vjuades.

Svårigheterna att intervjua barnen ska inte underskattas. Att barnens
kön och ålder har betydelse, kan jag konstatera efter bearbetningen av
intervjuerna. Eftersom mindre barn har svårare att till exempel berätta
om ”familjens historia” blir det här mer fokuserat på ”här-och-nu”-si-
tuationen. Mindre barn har också sämre förmåga att verbalisera sin si-
tuation och att abstrahera (Sylvander 1993). Yngre barn kan troligen
vara mera angelägna än övriga respondenter att vara till lags inför en
vuxen auktoritetsperson. Små barn kan också ha en tendens att ”svara
till varje pris” (Aronsson 1996, s. 110).

Det är de äldre ungdomarna, som ger de mest reflekterade svaren, i
synnerhet de ungdomar som har flyttat hemifrån. Förmodligen är det
lättare att beskriva sin familjesituation med viss distans till den. I en
engelsk undersökning av hur det är att växa upp i ”stepfamilies” har
vuxna styvbarn intervjuats i en retrospektiv studie (Gorell Barnes m.fl.
1998).
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Bearbetning och analys
De teoretiska utgångspunkterna används varken induktivt eller deduktivt
utan snarare abduktivt. Birgitta Qvarsell (1993) beskriver ”abduktion”
på ett sätt som väl överensstämmer med mitt eget förhållningssätt. ”Att
arbeta abduktivt innebär (...) att man zoomar in viktiga fält av den verk-
lighet man vill studera, att man utifrån det man redan vet (eventuellt har
goda teorier om) ringar in och sätter sökarljuset på relevanta punkter.
De teoretiska begreppen får närmast funktionen av glasögen eller filter
för den inledande avgränsningen av forskningsfältet. De teoretiska be-
greppen blir också redskap för att upptäcka nytt” (s. 154).

Den ursprungliga teoretiska referensramen avsågs fungera som en väg-
ledning i det första mötet med det empiriska materialet och i det inle-
dande analysarbetet. I mötet med empirin startades en process, där efter
hand nya begrepp och teoretiska resonemang kunde tas in. Vid in-
samlandet av det empiriska materialet fokuserades förhandlingar i de
länkade familjesystemen. Det inledande analysarbetet skedde däremot
så, att materialets olika teman fick framträda genom upprepade genom-
läsningar av de utskrivna intervjuerna. De centrala begreppen länkade
familjesystem, förhandling, rutin och ritual bekräftades i mötet med
empirin. Därtill framstod också kön och generation som viktiga analys-
kategorier.

I analysen har det varit svårt att finna en bra balans i ”det dubbla
perspektivet” p.g.a. vad Dencik (1995) benämner adultocentrismen – att
se barnet utifrån den vuxnes perspektiv. En annan svårighet har varit att
hantera den överraskande positiva bild, som – med några få undantag –
samtliga intervjuade har gett av sin familjesituation. Åtminstone länk-
barnens berättelser avviker från den bild av sin familjesituation, som ett
”skilsmässobarn” förväntas ge. Det kan inte uteslutas att det är bero-
ende på, att urvalet delvis är selekterat, efter de som själva varit villiga
att dela med sig av sitt privatliv. Själva intervjusituationen kan innebära
en påverkan ”åt det positiva”. I viss mån kompenseras det av att bilden
har en viss mättnad då den återkommer i de flesta intervjuerna. Den
positiva bilden kan också variera beroende på från vilket perspektiv fa-
miljen betraktas. Om det är sonens, dotterns, mammans eller pappans
ögon som betraktar. Styvpappan ser på familjen med andra ögon än pap-
pan o.s.v.

Oftare framhålls svårigheterna mer än möjligheterna med forskning
där barn medverkar. Självklart är det svårt att använda människor som
respondenter, såväl barn som vuxna. Bodil Rasmusson (1998) ”...befa-
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rar, att överbetoning av dessa svårigheter, liksom skillnaderna mellan
barns och vuxnas sätt att se på världen, kan leda till mytbildning och
markering av en särskillnad, som inte gagnar varken barn eller barnforsk-
ning” (s. 83). Det är märkligt, att vi när det gäller barn och ungdomar,
tenderar att tro mera på de mörka än de ljusa berättelserna. När de se-
nare kommer kallar vi det för ”idyllisering” och värjer oss. Rasmusson
(1998) påpekar vikten av att se vad som finns gemensamt med annan
forskning, vars syfte är att söka kunskap om människors sociala verklig-
het.

Att respektera barn som respondenter kan tyckas självklart – men är
det så? Francis Chaput Waksler (1986) påpekar hur svårt det är att göra
studier av barn. Fenomenologiska forskare har grundregeln att respek-
tera ”the originary right of all data”. Här pekar Waksler på två svårighe-
ter vid studier av barn. Den första är svårigheten som forskare att inte
betrakta barn som något speciellt, utan att betrakta dem som aktörer i
en social värld. Den andra svårigheten är, att om forskaren tar barns
idéer, tro och aktiviteter liksom erfarenheter på allvar som verkliga och
som bärare av kunskap, riskerar forskaren att själv inte bli tagen på all-
var.

Intervjuerna
Analysen kan betraktas som en lång process, som börjar i samband med
att kontakt etableras med den blivande respondenten och avslutas först
när resultaten presenteras. De huvudsakliga momenten i bearbetningen
av intervjuerna har gått till på följande sätt:

Innan intervjuerna gjordes, tillfrågades respondenterna om det gick
bra att spela in på band. Samtliga intervjuer utom tre har bandats. En
mamma, en pappa och en flicka (alla från olika familjesystem) tyckte det
var obehagligt att bli inspelade. Intervjuaren har då istället fört anteck-
ningar. Intervjuerna har skrivits ut ord för ord som ett viktigt led i analys-
arbetet. Intervjuerna har delgivits respondenterna, som har getts tillfälle
att kommentera.

Efter intervjun har också minnesanteckningar kring intervjusituationen
och spontana intryck nedtecknats. De i texten använda citaten har i ett
senare skede ”snyggats till” för att få texten att flyta bättre. I analysen av
intervjuerna har också hänsyn tagits till vad som berättats såväl som hur
det berättats samt i vilket sammanhang berättelsen avgivits.

I analysen har skett en växling mellan familjesystemet som helhet till
varje enskild familjemedlem för sig. Genom att studera familjesystemet
som en helhet framträder de förhandlingsprinciper som tillämpas, när
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det gäller frågor kring barnen. Dessa har utgjort grunden för beskrivning
av familjesystemen. Att jämföra intervjun med länkbarnet med intervjun
med mamman, intervjun med pappan och intervjun med styvpappan har
visat, hur samma familj och företeelser inom familjen uppfattas av de
olika familjemedlemmarna.

Att jämföra alla länkbarns intervjuer sinsemellan har gett en uppfatt-
ning om, hur länkbarnen i dessa familjesystem uppfattar sin situation.
Samma resultat har nåtts vid en genomgång av mammornas intervjuer,
pappornas intervjuer och styvpappornas intervjuer. Tyngdpunkten i ana-
lysen har lagts på länkbarnens berättelser, mindre på föräldraintervjuerna
(mammor, pappor, styvpappor). En fördjupning av analysen av
föräldraintervjuerna kommer att göras i andra arbeten.

Dagböckerna
Endast ett fåtal (9 st) dagböcker har kommit in, trots att många fler har
lovat skriva. Fyra av länkbarnen (samtliga flickor) 17, 13, 12 och 8 år
gamla, tre av mammorna och två av styvpapporna har skickat in dag-
böcker. Däremot har ingen av de biologiska papporna skickat in någon
dagbok. Det kan vara svårt att skriva dagbok om man inte har gjort det
tidigare. Vid en granskning av materialet bedömdes intervjuerna vara så
omfattande, att inga vidare försök gjordes att få in flera dagböcker.

Validitet och reliabilitet
Svårigheter ur validitetssynpunkt kan vara i vilken utsträckning barnen
styrs i sin intervjusituation av intervjuaren. Det är möjligt att barnet be-
gränsas av att göra ett gott intryck på intervjuaren. Barnen kan styras av
sin lojalitet mot familj, föräldrar och syskon. Barnens ålder och kön kan
ha betydelse liksom det faktum om barnet bor ensam eller tillsammans
med familjemedlemmar. Intervjuarens ålder och kön kan påverka intervju-
situationen, liksom att det finns tre olika intervjuare. Detta har diskute-
rats av bl.a. Elisabeth Näsman och Christina von Gerber (1996).

Grundtanken i detta arbete är att försöka fånga barnens villkor i det
länkade familjesystemet, genom att låta deras situation belysas utifrån
olika perspektiv, från olika generationer – föräldrar och barn liksom från
ett könsperspektiv. Även olika roller kommer fram – som mammor, pap-
por, styvpappor och länkbarn. Det som kanske är mest intressant i detta
sammanhang, är beskrivningen av barnens villkor utifrån deras eget per-
spektiv. För Birgitta Qvarsell är det ”en validitetsfråga om barnens utsa-
gor ger deras uppfattade villkor från deras perspektiv” (1993 s. 150).
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Att intervjua så många familjemedlemmar av olika kön, av olika genera-
tionstillhörighet och med olika position i familjesystemet har inneburit,
att ett antal bilder av familjen har presenterats. I materialet har såväl
barn, föräldrapar som styvpappa i samma familjesystem har fått komma
till tals. Samtidigt som det gör framställningen mer komplicerad, för den
oss närmare en om möjligt mera ”sann” bild av familjen. För att förstå
individers agerande såväl som gruppers, institutioners eller familjes, kan
det vara viktigt att växla perspektiv från individ till grupp och från grupp
till individ.

Triangulering har skett på flera sätt. Det har dels gjorts genom att låta
flera aktörer med en variation i perspektiv delta. Exempel här är mam-
mor, pappor, styvpappor och länkbarn. Dels har en metod-triangulering
skett, genom att olika former för datainsamling använts: intervju, teck-
ningar, skulptering, dagboksanteckningar (Kampmann 1998). Förutom
detta kan antalet respondenter inom varje grupp, t.ex. 17 mammor och
27 länkbarn, utgöra en viss garanti för att fenomen belyses av tillräckligt
många personer. Detta för att ge en ökad giltighet. Genom att använda
flera olika metoder för insamling och analys av information stärker
trianguleringen både reliabiliteten och den inre validiteten (Qvarsell 1993,
Merriam 1994).
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Summary

Childhood in Linked Family Systems

Connection and Separation

The point of departure for this study is the linked family system, which
means the two households where the natural parents are living; the two
households to which a child of a divorce and remarriage relates. The
child has a central role in the study. The child is regarded as a part of an
extended family system. The position of the child as a link between the
two households is unique. No one else except members of the same sibling
group moves in the same way between the two households in a linked
family system. The child sees the family from a perspective shared by
none of the adult members of the family. In addition, parenthood is shared,
and there are couple relationships between more than two adults – between
natural parents and step-parents.

The main purpose is to identify, describe, and analyse the negotiations
which serve to define the link child’s family. The empirical data was
obtained by qualitative semi-structured interviews with 27 children and
adolescents, 17 mothers, 11 fathers and 14 stepfathers in 17 linked family
systems. Topics in the interview guide were ”your family”, an ordinary
day in the family, family routines and family rituals. The interviews have
been supplemented with drawings and diaries.

The interviews with children, natural parents and stepfathers describe
complicated negotiations about matters concerning the link child. There
are many partners, both adults and children, to negotiate with. It also
means new possibilities and new important individuals to relate to. The
age of the child or youth influences their narrative. There is a difference
between how older and younger children act and describe their families.
While the younger children more often wish for a reunion between their
parents, the adolescents have a greater extent accepted their parents’
divorce and remarriage. When the child is younger, the negotiations are
between the parents, but as time goes by, the child becomes more and
more involved, and for teenagers, negotiations are between the young
person and the parent. Strong capable children take over patterns from
their parents and step-parents and build up a social capability of their
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own. They are not only victims of their parents’ divorce and remarriage
– not only ”children of divorce”, but also actors who take part in forming
their lives in the new family situation.

Their strategies are to be found in the routines of everyday life as well
as in the special family rituals built up around the child as a link. For
instance there are rituals for meeting and parting which occur in the
child’s movement between the households. There is a double birthday
celebration, first with the mother, and later with the father. When there
are important celebrations, for instance confirmation and the other
occasions that can’t be celebrated twice, members of different parts of
the kinship group have to be in the same place at the same time and
behave like a ”real family”. The rituals stand out as important symbols
in this context. These symbolic actions either include or exclude.

In research on family negotiation, the family as a joint project and
men’s and women’s individual projects are strategic concepts for under-
standing how modern family life works. Taking the joint family project
and the various actors’ individual projects as the point of departure, three
different family types can be distinguished – the ”new” mother-child
family, with mother and link child as negotiators, the ”new” nuclear
family, with one household as arena for negotiations, and the ”new”
extended negotiation family, with both households as possible arenas for
negotiations. Since it is not possible to clearly define a joint family project
in the linked family system with its special organisation, and individual
projects are not regarded as ideal, the family system solves the conflict in
one of the above three ways. The joint family project is perhaps utopian
in the linked family system. In the system there are built-in obstacles
which make it difficult to realize the ideal of community, in spite of a lot
of work done (especially by the mothers and the daughters).

The basis of this work is the child or generation perspective, which is
viewed from two different positions. One is the parent’s or adult’s posi-
tion. In these family systems, that means that the link child’s mother,
father and stepfather have formulated the child perspective from the adult
point of view. It is a perspective from above, or of an expert where the
adult assumes her/himself to be capable of (and is assumed to be so by
others) being able to ascertain what the child’s needs are and taking
appropriate action. At the same time there is a perspective from below –
from the child’s own point of view. Here it is the child who formulates
and acts in his/her own interests.

One can say that the study has a double focus with both the children’s
and the adult’s methods for creating meaning in their family lives. This
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double perspective – the child’s perspective versus the adult’s or parent’s
perspective – can be found in the principles which are the foundation for
negotiations. There are very often moral undertones in these principles
whether they are clearly articulated or not: ”You ought to…”, ”You
should…”. The adult’s principles for negotiations can be summarized in
the following way: To divorce and remarry is accepted but you should
remain a good parent to your natural child. You should also be a good
step-parent to your stepchild. A good mother, a good father and a good
stepfather make sure that the child is fairly treated.

Conversely, children should be fair to their parents. That applies for
the link child not only in relation to the adults but also in relation to the
other children in the family system: Natural siblings, half siblings and
stepsiblings. Throughout this work, a principle can be seen which applies
to everyone, both adults and children, about working for connection
and separation. Connection with those people each person defines as
belonging to their family. They include and hold together the people they
think should be ”inside”. Those whom they think do not belong to the
family are separated.

In this process two lines of reasoning can bee seen. One is developed
by the adults, who in their narratives put the child in focus. The other is
common to both adults and children. It is about fairness and equal sharing.
The adults talk about the fact that children should have access to both
their natural parents. The adults talk about the fact that children should
have access to both their natural parents. The childrens reason that both
their mother and father should care about them equally. This is a matter
of course for them. The children are aware of how important they are to
their parents, and the need to share favour fairly between them. ”Whoever
gets Christmas can’t have New Year, and the other way around.” The
children often express loyalty towards both parents (and towards siblings,
especially full brothers and sisters and younger half-siblings). The
empirical material about everyday life shows that these principles are a
joint family project, but what is actually done in everyday practice does
not always correspond to the ideal.

Even though the focus of this study is on the child – the link child – a
lot of attention is paid to parents and stepfathers. This is necessary in
order to describe the family situation in which the children are living.
Apart from the generation perspective, there is also the gender perspective.
All parents emphasize the importance of being a good parent. What is
meant by ”being a good parent” is gender-specific. The motherhood is
here unconditional, while the fatherhood is conditional. Several women
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in this study relate how they left their nuclear family because the individual
project could not in practice be coordinated with the joint family project.
Paradoxically, in the new family – the linked family system – these women
are now in a situation which is even more demanding, concerning the
need to coordinate all of the various factors. The women in the linked
family systems have to create another role, an extended motherhood.
The child’s mother has to negotiate with two men; her new husband in
the remarriage and the child’s father in another household who perhaps
has a new partner, and so on. The negotiations spread like ripples on a
pond in the linked family system, while similar negotiations in an intact
nuclear family remain within the walls of the household. The limits of
the family are not easily defined and the various family members each
have their own concept of their family. In this extended system the mother
is the ”chief negotiator”. She has a great deal of responsibility, but her
power is limited due to the configuration with more than one household.

The child’s father wants to take a greater part in the life of his child,
but he has a lot of difficulties as a ”father-at-a-distance”. The nearer he
lives, the more he can share the everyday life of his child, but at a distance
of, say, 300 miles, this opportunity is rather limited. The stepfather, who
really shares the everyday life of his stepchild (with his natural child at a
distance), takes a lot of responsibility for his stepchild but is afraid to do
too much. – ”There is a natural father.” The stepfather becomes a-non-
father-on-principle. The consequence of this is a nucleus, with mother
and child closely bound to each other, and with two ”fathers” at diffe-
rent distances from the child. The distance (physical and/or emotional) is
difficult for mother or child to influence or make decisions about. It is
the father’s and/or the stepfather’s decision, and the mother and child
have to take it or leave it.

When it is a question of which parents you should keep in touch with,
the link child gives priority to the natural parents. You should also take
care of siblings, first of all, natural siblings, but also half siblings. The
patterns concerning stepsiblings are more complex. Some stepsiblings
maintain close relations, others not. The organisation of everyday life in
the linked family system not only crosses household boundaries; it also
questions cultural ideas about parenthood related to ties of blood. The
stepfather lives his daily life close to another man’s child, while his own
child lives in another household – perhaps close to another man – his
former wife’s new partner. What does that mean for the role of parent
and for kinship in general? Is it time to speak about a social parent instead
of a biological parent? In addition to this, there are in the families siblings
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with different forms of kinship; full, half and stepsiblings. One could
therefore coin a corresponding term – a social sibling. Whereas the role
of natural siblings to each other is unconditional, the stepsibling role is a
conditional one. In the latter case there is a choice, while in the former
there is not.

One can see gender-specific differences among the children too. The
girls have different ways of acting to keep up old relationships and start
new ones. They have important roles as actors in the dynamics of the
linked family systems, and can be regarded as modern network-builders.
Among the boys, patterns can be found where the individual projects are
more pronounced. In this discussion there are also examples which diverge
from the typical and which partly, but not always, are due to the particular
stage of individual developement of a child. The girls work a good deal
to hold the joint family project together. Key words for the actions of the
girls in the work of buildning relationships are responsibility, fairness,
and closeness. So instead of the child as the project of the couple, we can
speak about the family as the project of the link child – above all the
project of the daughter – who works to hold together the extended lin-
ked family system.

Language consultation: Gray Gatehouse
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Noter

1 Även äldre ”länkbarn” än 18 år har inkluderats i denna studie.
2 Fallet Sara är fingerat.
3 Beteckningarna refererar till  den ordning i vilken familjen intervjuades.
4 Brev till informanter i bilaga 2.
5 Annons i Aftonbladet/Kvinna ons 6 dec 1995 i bilaga 2.
6 Se bilaga 3.
7 Socioekonomisk indelning (SEI) SCB Meddelanden i samordningsfrågor
1982:4.
8 Familjeträd eller genogram beskrivs i bilaga 3.
9 Emma-dockorna är gjorda i trä, i olika former och målade i olika färger
– röda, blå och träfärgade.
10 Intervjuguide i bilaga.
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Bilaga 1

INTERVJUGUIDE

1 Upptagning av familjeträd/genogram.

Rita din familj. Vilka tillhör din familj? Ringa in.

Barn kan bygga sin familj med skulpturmaterial.

2 Familjehistorien beskrivs med hjälp av en s.k. levnadslinje.

3 Socialt nätverk just nu och jämförelse med tidigare familjesituation.

4 Vardagslivet beskrivs:

– en vanlig dag

– länkbarnets födelsedag

– julafton

– ev särskilda ritualer.

5 Samspelsdynamik.

6 Framtidsattityd.

7 Övrigt.

8 Kompletterande bakgrundsfrågor, som utbildning, yrke etc.

9 Respondenten ombeds skriva dagbok.

Intervjuguiden finns i fyra delar. Vilken av dem som ska användas beror
på respondentens roll i familjesystemet: Mamma, pappa, styvpappa eller
barn. Respondenterna kan ha flera roller: Mamman kan också vara styv-
mamma, pappan kan vara styvpappa osv. Respondentens roll i intervjun
bestäms av hans eller hennes förhållande till det intervjuade barnet.

Samtalen ska försöka fånga upp beskrivningar av situationer för att
belysa relationerna mellan familjemedlemmarna i det ena hushållet, inom
det andra hushållet och mellan hushållen.

Intervjuguiden består av områden som ska klaras av under intervjuns
gång. Den exakta utformningen av frågorna anpassa till personen (för
barnet är åldern viktig), situationen och respondentens roll i familje-
systemet.

Källor: Intervjuguiderna i Irene Levin (1993) Stefamilien – variasjon og
mangfold och Sven Hessle (1988) Familjer i sönderfall.
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Bilaga 2
FÖRFRÅGAN OM MEDVERKAN I UNDERSÖKNING
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Bilaga 3

OM GENOGRAM

I avsikt att få en överblick över de ofta stora och komplexa familjesystemen
har här använts en enkel variant av genogram eller familjeträd inspire-
rats av det ”family tree” som användes vid The Stepfamily Telephone
Counselling Service i London (Batchelor m.fl. 1994) och från svenskt
familjearbete (Hessle 1991).

De vanligaste symbolerna är följande:
Följande figur är hämtad från: Hessle, Sven (1991) Samtal med B – om
att finna sitt språk, s. 180.
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Bilaga 4

Kompletterande information om hur familjesystemen kom med i under-
sökningen, vilka familjemedlemmar som intervjuats och vilka som skri-
vit dagbok.

Den ”nya” mamma-barn-familjen

MB 2: Genom intervjuarens eget nätverk
Intervjuer med länkbarnet Åsa, 17 år, mamma och pappa
Dagbok har skrivits av Åsa och mamma

MB 3: Genom intervjuarens eget nätverk
Intervjuer med länkbarnet Johan, 16 år, mamma och pappa

MB 17: Genom annons
Intervjuer med länkbarnen Adam,18 år, och Jakob, 17 år, mamma, pappa
och styvpappa

Den ”nya” kärnfamiljen

K 4: Genom eget nätverk
Intervjuer med länkbarnet Henrik, 14 år, mamma och styvpappa

K 6: Genom intervjuarens nätverk
Intervjuer med länkbarnet Ingrid, 12 år, mamma, pappa och styvpappa
Dagbok har skrivits av Ingrid, mamma och styvpappa

K 9: Genom att mamma svarade på annonsen.
Intervjuer med länkbarnen Emma, 12 år, och Isak, 9 år, mamma och
styvpappa
Dagbok har skrivits av Emma

K 10: Genom annons vilken mamman besvarade
Intervjuer med länkbarnet Emelie, 8 år, mamma och styvpappa
Dagbok har skrivits av Emelie och mamma

K 15: Genom annons
Intervjuer med länkbarnet Adrian, 10 år, mamma, pappa och styvpappa

K 16: Genom SCB
Intervjuer med länkbarnen Mattias, 16 år, Daniel, 12 år, och Julia, 11 år,
mamma och styvpappa
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Den ”nya” utvidgade förhandlingsfamiljen

UF 1: Genom kontakter i intervjuarens eget nätverk
Intervjuer med länkbarnet Erika, 15 år, mamma, pappa och styvpappa

UF 5: Genom kontakter i intervjuarens nätverk.
Intervjuer finns med länkbarnen Per, 15 år och Stina, 11 år, mamma,
pappa och styvpappa

Styvpappa har fört dagbok

UF 7: Genom intervjuarens eget nätverk

Intervjuer finns med länkbarnen, mamma, pappa och styvpappa

UF 8: Mamman tog kontakt efter annons i Aftonbladet

Intervjuer finns med de två länkbarnen Pia, 21 år, och Stefan, 19 år,
mamma och styvpappa

UF 11 Genom SCB
Intervjuer med länkbarnen Jasmin, 21 år, och Kia, 19 år, mamma och
pappa

UF 13 Genom SCB
Intervjuer med länkbarnet Anna, 9 år, mamma, pappa och styvpappa

UF 14 Annons i Aftonbladet.

Intervjuer finns med de två länkbarnen Rickard, 14 år, och Ellen, 12 år,
mamma, pappa och styvpappa

Både ”ny” mamma-barn-familj och ”ny” kärnfamilj

MB-K 12 Genom SCB
Intervjuer med länkbarnen David, 17 år, och Martina, 11 år, mamma
och styvpappa
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Bilaga 5

VILKA HAR INTERVJUAT?

Gunilla Wilhelmsson har intervjuat pappan i familjesystem 3, länkbarn,
mamma och styvpappa i familjesystem 4, pappan i familjesystem 6, pappa
och styvpappa i familjesystem 5 samt länkbarn och styvpappa i familje-
system 7.

Kristina Larsson Sjöberg har gjort övriga intervjuer i familjesystem 1–13.

Maren Bak har gjort samtliga intervjuer inom familjesystemen 14–17.


