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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur yrkesverksamma terapeuter 

arbetar med styvfamiljer. Vi har fördjupat oss i könsroller och vilka erfarenheter 

terapeuterna har utifrån detta perspektiv. Ytterligare ett fokus har varit hur barnens 

situation uppmärksammas i ett styvfamiljsperspektiv, då speciellt utifrån 

barnperspektivet och aktuell lagstiftning. Vårt material grundar sig på kvalitativa 

semistrukturerade frågor som ställts till yrkesverksamma terapeuter som kontinuerligt 

kommer i kontakt med individer/ familjer med styvfamiljs erfarenheter. Vi vände oss 

till familjerådgivare inom kommunal- och kyrkans familjerådgivningar samt 

terapeuter inom vuxenpsykiatrin. Resultaten i vår studie visade att kunskapen 

varierade hos de intervjuade terapeuterna om styvfamiljens komplexa 

sammansättning. Vidare visade det sig i undersökningen att styvfamiljer var i större 

behov av bekräftelse och psykoedukativa insatser. Få terapeuter arbetar med flera i 

rummet när man arbetar med styvfamiljsproblematik. Vad gäller könsroller upplevde 

terapeuterna en mer polariserad könsrollsfördelning än i traditionella kärnfamiljer. 

Majoriteten av terapeuterna hämtade information och kunskap direkt från de vuxna 

och inte från barnen själva. Samtliga terapeuter i undersökningen ansåg sig ha ett 

barnperspektiv samtidigt som majoriteten brast i sin skyldighet, att uppmärksamma 

barnen utifrån den nya lagstiftningen.  

 

Nyckelord: Styvfamilj, könsroller, barn, barnperspektiv 
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Abstract 

The purpose of this study was to examine how professional therapists working with 

stepfamilies. We deepened us in gender roles and what experience the therapists had 

from this perspective. Another focus was the situation of children identified in a step 

family perspective, especially from the perspective of children and current legislation. 

Our material is based on qualitative semi-structured questions asked of professional 

therapists. Who continually comes into contact with individuals / families with the 

step-family experience. We turned to family counselors in community and church 

family counseling and therapists in adult psychiatry. The results of our study showed 

that knowledge varied among the therapists on rigid family's complex composition. 

Further it was shown that step families in greater need of confirmation and psycho 

educative efforts. Few therapists work with several in the room when working with 

step family problems. With regard to gender roles experienced therapists a more 

polarized gender distribution than in traditional nuclear families. The majority of 

therapists gathered information and knowledge directly from the adults and not 

children themselves. All the therapists in the survey felt they had a child's perspective, 

while the majority failed in its obligation to pay attention to the children by the new 

legislation. 

 

Keywords: Stepfamily, gender roles, children, child´s perspective 
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Inledning 

Som blivande psykoterapeuter med familjeterapeutisk inriktning har vi under 

utbildningens gång själva blivit medvetna om våra egna bristfälliga kunskaper om 

styvfamiljer. Detta trots att en av oss själv har egna styvfamiljserfarenheter samt att vi båda 

arbetar med familjeterapi inom verksamheterna vuxenpsykiatrin respektive kyrkans 

familjerådgivning. En av oss har arbetat med familjeterapi inom vuxenpsykiatrin under de 

senaste 14 åren. Har lång erfarenhet av att arbeta med familjer samt lika lång erfarenhet av 

familjeterapeutisk handledning. Detta till trots är erfarenheten den att utgångspunkten oftast 

varit kärnfamiljen, att det saknats ett fokus på just denna familjekonstellations unika 

sammansättning och behov av kunskap och förhållningssätt till. Är kärnfamiljen som norm 

fortfarande så stark att man inte ens funderar/reflekterar över att det finns skillnader? Är 

önskan om normalisering större än önskan om faktiskt kunskap? Den andra av oss är sedan tre 

år tillbaka, anställd som familjerådgivare inom kyrkans familjerådgivning och numera till en 

mindre del som konsult inom kommunal familjerådgivning. Upplevelserna är även här, den 

att bristande kunskaper i ämnet inneburit en utgångspunkt av kärnfamiljen som norm.  

En fråga vi ställt oss är, är det bara vi som upplever en bristande kunskap inom detta 

ämnesområde, eller delar vi denna upplevelse med andra yrkesverksamma terapeuter? Hur ser 

kunskaperna respektive behoven ut hos andra terapeuter? Vi tyckte därför att det skulle vara 

bra att fördjupa våra kunskaper inom området och att det skulle vara intressant att undersöka 

andra yrkesverksamma terapeuters upplevelser. Vår förhoppning är också att kunna bidra med 

ökad medvetenhet genom denna uppsats. 

Uppsatsen handlar om styvfamiljer. Hur yrkesverksamma terapeuter arbetar med 

styvfamiljer. Om de uppmärksammar just styvfamiljen på något särskilt sätt och om det 

påverkar behandlingsutformningen. Vi har fördjupat oss i könsrollsperspektivet. Vilken 

erfarenhet utifrån ett könsrollsperspektiv har terapeuterna av styvfamiljen? Vi har också riktat 

ett särskilt fokus på barnen i styvfamiljen inte minst utifrån aktuell lagstiftning om 

skyldigheten att uppmärksamma barns situation och barns rättigheter till information och stöd. 

Barnen är de som binder samman familjen då föräldrarna har separerat och bildat nya 

familjesystem. Deras upplevelser av lojalitetskonflikter, maktlöshet och förluster 

uppmärksammas det?  
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Styvfamiljen innebär fler relationer, mer sammansatta roller, fler koalitioner och inte 

sällan obearbetade förluster. Individer som kommer samman och som kan befinna sig i olika 

livscykelfaser. Envist ihållande myter som gör sig gällande i vardagen. De nya familjerna 

utmanar kärnfamiljsnormen, könsrollsmönster och de biologiska relationerna som de mest 

betydelsefulla relationerna för barnen. Det innebär praktiska svårigheter på grund av lagar och 

regler, men också på grund av emotionella svårigheter genom att de gamla rollerna måste 

omprövas. Den skandinaviska familjen betecknas idag som en förhandlingsfamilj där 

arbetsfördelningen i hemmet utifrån traditionella könsroller inte längre är lika självklara. Är 

styvfamiljen ett familjesystem där detta blir synligt?  

Många styvfamiljer lyckas också på egen hand skapa lyckade förutsättningar för ett 

vardagligt fungerande. Alla styvfamiljer söker inte hjälp. Utifrån denna vetskap har vi valt 

teorin, salutogenes, där vi anser friskfaktorernas betydelse som ett viktigt kunskapsområde. 

Andra viktiga teoretiska utgångspunkter som vi valt att utgå från är livscykelperspektivet, 

systemteori och anknytningsteori. 

Skilsmässorna i Sverige fortsätter att öka. Enligt SCB:s senaste statistik finns det ca 

1,1 miljoner barnfamiljer i Sverige och närmare 50 000 barn upplevde en skilsmässa. Cirka 15 

% av Sveriges barn mellan 0-17 år lever i styvfamilj idag, det innebär ca 174 000 barn. Det är 

dock svårt att få fram några säkra siffror eftersom styvfamiljer dels kan se så olika ut och dels 

beroende på att samboförhållanden inte räknas med i befolkningsregistren. 25 % har i någon 

period av sin uppväxt levt ihop med en styvförälder. Det är också känt att skilsmässor är 

vanligare i styvfamiljer än i kärnfamiljer vilket innebär att barn som genomlevt en 

separation/skilsmässa, riskerar att få genomleva fler. Kanske har de också levt i flera 

styvfamiljer. Andelen barn som bor lika mycket hos mamman som hos pappan efter en 

separation har ökat. Nästan vart femte barn bor lika mycket hos båda sina föräldrar. 8/10 barn 

i styvfamiljer uppger att de har en bra eller mycket bra relation till sin styvförälder, vilket 

dock är något sämre än till de biologiska föräldrarna. Mamman är den man vänder sig till om 

man vill prata, men styvpappan uppges ha mer tid för barnet än vad styvmamman har.  

Vi har valt våra informanter från de verksamheter som vi arbetar i, med undantag från 

att vi också vänt oss till kommunal familjerådgivning då det fanns allt för få terapeuter att 

tillgå inom kyrkans familjerådgivning. Det är inte möjligt att uppnå en objektiv universell 

sanning. Den finns inte oavsett vad. Vi kan aldrig komma ifrån vår egen subjektiva tolkning 
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och förståelseram och inte heller att våra informanter ser sin situation utifrån sig själva. Vi vill 

påpeka att det är en fenomenologisk studie där vi kan belysa fenomen, hitta samband och 

skillnader och genom detta kanske göra resultaten generaliserbara. Vårt främsta mål med 

denna uppsats är förhoppningen om att kunna bidra med en fingervisning om hur 

yrkesverksamma terapeuter uppfattar sina egna erfarenheter och kunskaper inom detta 

specifika område.  

I uppsatsen har vi valt att genomgående variera begreppet för dem vi har intervjuat, 

dessa kommer att benämnas som informanter, terapeuter samt intervjuade, i syfte att undvika 

frekventa upprepningar.  

Bakgrund 

Styvfamiljen         

 Styvfamiljen är inget nytt fenomen. Under det senaste seklet har familjeombildningar 

skett med olika syften.  När seklet var ungt var anledningen oftast beroende på att en förälder 

dog. Det var då ett sätt att sörja för efterlevande barns uppväxt. Det var alltså änkor och 

änklingar som gifte om sig. Under senare delen av seklet har skilsmässor ökat som ett resultat 

för att också bristande lust eller kärlek tillkommit som skäl för skilsmässa. Ordet ”styv” går 

tillbaka till tyskans stief och engelskans steop och betyder stympad, berövad. Med berövad 

menar man ett barn som förlorat en förälder genom dödsfall. För den familjeform vi här avser 

finns i svenska språket idag ingen allmänt vedertagen eller självklar beteckning. Vi har valt att 

använda oss av ordet styvfamilj som är en direkt översättning från engelskans stepfamily och 

som betecknar den familj som bildas när två vuxna lever tillsammans med den ena eller 

bägges barn från tidigare förhållande(n) och med eller utan gemensamma barn (Hydèn& 

Hydèn, 2002).  

Skilsmässolagar går så längt tillbaka så att man kan hitta dem redan i Bibelns femte 

Mosebok. Där kan man läsa både om mannens rättigheter att skilja sig om hans kärlek till sin 

maka förändras samt om en lag som skyddar mannens släkts fortlevnad: 

”Om en man har tagit sig en hustru och varit tillsammans med henne och sedan finner något 

motbjudande hos henne och inte vill ha henne, skriver sedan ett skilsmässobrev, överlämnar 

det och låter henne gå”(GT, 5 Mos 24:1).  
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”Om två bröder bor tillsammans och den ene dör utan att lämna någon efter sig, skall änkan 

inte gifta om sig med någon utanför släkten, utan hennes svåger skall ligga med henne, han 

skall ta henne till hustru och göra sin svågerplikt mot henne. Den första son hon föder skall 

räknas som den döde broderns så att hans namn inte utplånas i Israel” (GT, 5 Mos 25:5).  

Styvfamiljer i Sverige         

 Enligt Statistiska Centralbyrån finns det i Sverige idag 1 097 611 familjer med 

hemmaboende barn 0-17 år. 69 % bor i traditionella kärnfamiljer.  Barnfamiljerna har 

vanligen antingen ett eller två hemmaboende barn 0-17 år. I medeltal får mödrar och fäder 

omkring 2,3 barn i genomsnitt. Antalet skilsmässor fortsätter att öka. 2005 registrerades 

39543 skilsmässor mot 46177 skilsmässor 2010. Man ska dock ta i beaktande att 

befolkningsmängden också ökar. Andelen barn i styvfamilj är 174 038 barn, d.v.s. 15 %. Det 

finns uppskattningsvis ytterligare kanske kring 90 000 barn med styvfar eller styvmor då barn 

i sambofamiljer där det saknas barn som är mannens och kvinnans gemensamma, inte 

registreras i befolkningsregistret. 25 % har i någon period av sin uppväxt levt ihop med en 

styvförälder.  Familjer med fyra barn eller fler är vanligast i styvfamiljer. (Statistiska Central 

Byrån [SCB], 2010).     

Styvfamiljer har fler barn än traditionella kärnfamiljer. Styvföräldern är nästan alltid 

en styvfar. Att leva i styvfamilj är lika vanligt bland flickor som bland pojkar.  Det är 

vanligare att föräldrarna har gemensam vårdnad när barnet bor med sin biologiska mor enbart 

än när det också finns en styvfar i familjen. Motsvarande gäller i viss mån även när barnet bor 

endast med sin biologiska far. Separationer är dubbelt så vanligt i styvfamiljer som i 

traditionella kärnfamiljer. Detta innebär att barn som genomlevt en separation/skilsmässa 

riskerar att genomleva flera separationer/skilsmässor. Separationer/Skilsmässor är vanligare 

bland lågutbildade än bland högutbildade (SCB, 2012).  

Att bo växelvis lika mycket hos båda föräldrarna efter en separation, har blivit allt 

vanligare under de senaste 25 åren. Nära vart femte barn bor växelvis lika mycket hos 

mamman som hos pappan. Växelvis boende är en möjlighet för barnet att ha regelbunden 

kontakt med båda sina föräldrar och det kan också vara ett tecken på att båda föräldrarna i allt 

större utsträckning tar ett gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling. Vilket 

också är ett mål enligt Barnkonventionens Artikel 18.1. Bland de 10-18 åriga barn som bor 

enbart med den ena Föräldern visar Barn - ULF (SCB, 2011) att det har blivit allt vanligare att 
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ha kontakt även med den andra föräldern. 9/10 barn uppger att de kommer bra eller mycket 

bra överens med sin mor eller far. Mamman är den som uppges vara den som man pratar mest 

med.  I styvfamiljen uppges 8/10 barn komma bra eller mycket bra överens med sin 

styvförälder. Andelen barn som kommer bra eller mycket bra överens med sin styvförälder är 

alltså ledes något lägre än andelen barn som kommer bra eller mycket bra överens med sina 

biologiska föräldrar. Andelen barn som uppger att styvmamman alltid, ofta har tid, är något 

lägre än andelen barn som tycker att styvpappan alltid, ofta har tid. 7/10 barn pratar med 

mamman i relation till 5/10 barn som pratar med pappan. Fler pojkar än flickor pratar med 

pappan (SCB, 2011). 

Är styvfamiljer annorlunda än kärnfamiljer?     

 De flesta medlemmar i styvfamiljer skulle absolut instämma. I Visher och Visher 

(1996) beskrivs det, att de som inte själva upplevt miljön i en styvfamilj brukar ofta 

underskatta skillnaderna. För många av styvfamiljsmedlemmarna finns det också en 

omedvetenhet om att de problem de stöter på kan ha något att göra med komplikationerna i 

detta familjesystem. Upplevelserna av att vara avvikande och annorlunda har ofta 

psykologiska orsaker. Oklara roller, vänner och bekanta som aldrig tyckts förstå situationen, 

olika organisationer och myndigheter som inte är inriktade på att samarbeta med fler än de 

båda biologiska föräldrarna samt den envist i hållande mytbildningen som påverkar tänkandet 

och förväntningarna hos både styvfamiljen själv och dess omgivning.  Det är dessutom så att i 

stort sett samtliga av styvfamiljsmedlemmarna nyligen upplevt en separation. De har kommit 

tillsammans relativt snabbt och måste på något sätt handskas med det faktum att alla har sin 

egen familjehistoria med sig. Vilket ytterligare bidrar till upplevelsen av att vara annorlunda. 

Det finns också djupa psykologiska bindningar som funnits före bildandet av det nya 

familjesystemet. Familjens gränser blir otydligare då barnen i regel har den andra biologiska 

föräldern boendes någon annanstans i ett annat familjesystem. Tyvärr är det också så att inte 

sällan finns det ännu mer orealistiska förväntningar på andra gångs äktenskap än vad det finns 

i första gångs äktenskap.  

Enligt Carter och Mc Goldrik (2005) fortsätter skilsmässorna att öka men då den 

största delen av dem som gifter om sig har barn sedan tidigare, bildas det många familjer där 

det finns barn från andra äktenskap. Många styvfamiljer klarar återuppbyggnaden utan alltför 

stora problem men för en del är det en svår anpassning att bli en omgift förälder, styvförälder 

eller bådadera.  Terapi kan öka styvfamiljsmedlemmarnas medvetenhet om sina förväntningar 
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och komma fram till en mer hållbar målsättning för familjen. Kunskap om svårigheterna 

minskar problemen och ökar tillfredsställelsen. Det är först relativt nyligen som man börjat 

uppmärksamma strukturen och de speciella egenskaperna i styvfamiljen. Därför finns det 

många oförberedda individer i nya äktenskap idag. Då forskningen om styvfamiljer ännu så 

länge är begränsad bidrar kliniska observationer och erfarenheter till en förståelse som kan 

vara till stor hjälp för berörda. När alla medlemmarna i styvfamiljen kommer tillsammans och 

betraktas som ett system, kommer problemen att framträda på ett unikt sätt. Detta ger en ökad 

förståelse för familjedynamiken.  

Nedan följer åtta olika områden som kan bidra till svårigheter i styvfamiljer oberoende 

av de individuella karakteristiska egenskaperna hos familjemedlemmarna: Förändring och 

förlust. Orealistiska förväntningar. Tillhörande/utanförskap. Livscykelstörningar. 

Lojalitetskonflikter. Anknytningsproblematik. Maktfrågor. Närhet/Distans (Visher & Visher, 

1996). 

Styvföräldrar och styvbarn har under mycket lång tid varit föremål för negativa 

stereotypa beskrivningar t.ex. väcker ordet styvmor associationer som konstig, ond, ful, elak 

och svartsjuk, nästan omedelbart.  Ordet styvfar associeras med sexuella trakasserier och 

fysiska övergrepp medan styvbarnens värld ofta för tankarna till unga oönskade, oälskade, 

förbiseeda och bortglömda barn. Även om stereotypa beskrivningar kan vara både positiva, 

negativa, neutrala eller både och, måste människor bli mer medvetna om vilka negativa 

stereotypa beskrivningar som finns kring vissa grupper/individer, annars riskerar man att själv 

bli ett föremål för fördomsfullhet (Pryor, 2008). 

Familjens och könsrollernas förändring genom tiden.     

 I Bäck – Wiklund och Johanssons bok (2003) kan man läsa om den förändring som 

familjen och könsrollerna genomgått under de senaste decennierna. Där framkommer det bl.a. 

att under 1970-talet dödförklarades familjen i sin traditionella form. Kritik framfördes ofta 

från radikalt håll mot myten om den harmoniska familjen som både nutida och framtida 

samlevnadsform. Samtidigt fanns det också en feministisk kritik av familjen som den perfekta 

platsen för könsförtryck och motstridiga intressen. Detta ledde till att betraktandet av familjen 

i vetenskapliga syften därefter kom att följa flera olika vägar. Familjen vi lever i idag är ofta 

splittrad och instabil och medlemmars motstridiga intressen resulterar inte sällan i konflikt. 

Bilden av den verkliga familjen skiljer sig från den tänkta familjen som vi lever med i våra 
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tankar. En familj som vi skapat genom ritualer och som vi vidmakthåller med mytens kraft 

och som aldrig sviker oss. Skillnaden mellan ideal och verklighet bidrar därför till vår nutida 

familjemytbildning och dess konsekvenser. Den moderna familjen kan ses som ett 

krisfenomen där patriarkatet och kärnfamiljen är utrotningshotade då mannen inte längre har 

monopol på försörjarrollen och endast i begränsad utsträckning ansvarar för 

omhändertagandet om familjen, medan kvinnor numera är både försörjare och ansvariga för 

familjeomhändertagandet. Kvinnor har dessutom tillgång till både emotionellt stöd och hjälp 

från kvinnliga nätverk något som männen ofta inte har. Männen riskerar därför att ställas 

utanför familjelivets kärna och att då endast finnas med som sexualpartner. Med ett sådant 

framtidsperspektiv ser förutsättningarna ut att vara minimala för ett fortsatt traditionellt 

familjeliv och många kvinnor och män bryter också upp och separerar. Lösningen verkar 

istället handla om att skapa ett delat ansvar för ekonomi och hemarbetet. Att skapa jämlika 

sexuella relationer parallellt med att man också inför ett delat föräldraskap. I sin helhet 

innebär det att man behöver omförhandla det heterosexuella familjekontraktet.  Den 

Skandinaviska familjen betecknas idag som en förhandlingsfamilj där varje familjesystem får 

hitta sitt sätt då få eller inga fasta mönster finns att tillgå. I styvfamiljen sätts detta på sin spets 

då förhandlingarna inte endast kan hållas inom det enskilda hushållets väggar utan berör 

styvbarnets hela familjesystem. Förhandlingsarenan blir hushållsöverskridande.  

Enligt författarna är mammorna oftast de som tar initiativet till skilsmässa, 

anledningen uppges ofta vara att de har känt sig ensamma som förälder och upplevt sig ha det 

största ansvaret för hem och hushåll. I styvfamiljen beskrivs deras roll som ett slags utvidgat 

moderskap, där styvbarnets mamma måste samspela med båda den biologiska pappan, 

styvpappan och kanske också med en annan kvinnas barn. Detta ger henne en, 

chefsförhandlingsposition som skiljer sig från den hon hade i kärnfamiljen. Vilket kan ha 

påverkat parrelationen till att bli mer jämställd än andra par.  

Vidare menar författarna att barnen i styvfamiljer ofta beskriver ett distanserat 

faderskap där pappan har barnen hos sig enligt ett överenskommit schema. Inte sällan saknar 

pappan insikt i hur barnets vardag ser ut, vilket han kompenserar med aktiviteter när barnen är 

hos honom. Denna papparoll leder inte sällan till konflikt och irritation i båda hushållen. 

Styvpappan blir verkställaren som utför praktiska saker men känslomässigt markerar en viss 

distans.  
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Vad är det som definierar en förälder? De biologiska, juridiska eller de sociala 

banden? Antal styvfamiljer ökar och ny krav ställs på familjemedlemmar i gamla och nya 

förhållanden där blodsband ersätts av sociala band och den juridiska dimensionen ställs inför 

nya utmaningar. 

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv- så lyder 

det övergripande målet för svensk jämställdhetspolitik. För att det ska kunna bli möjligt måste 

vi ha kunskap om kvinnors och mäns situation i samhället. Med hjälp av fakta i form av 

statistik kan man följa kvinnor och mäns villkor inom många olika livsområden. Statistiken 

kan sedan användas i de jämställdhetsanalyser som krävs för att integrera ett 

jämställdhetsperspektiv i all verksamhet.   

En viktig jämställdhetsfråga är att det ska vara möjligt att förena föräldraskap med 

förvärvsarbete. 

I SCB:s statistik framkommer det små, små steg mot jämnare könsfördelning avseende några 

områden: 

Männens uttag av föräldrapenning ökar sakta och ligger nu på 22 procent. 

Jämnare fördelning av arbetet - kvinnors hemarbete minskar och mäns förvärvsarbete 

minskar. Kvinnor ägnar betydligt mindre tid åt oavlönat hemarbete idag än för tio år sedan. 

Tiden för arbete totalt- förvärvsarbete och hemarbete, det vill säga betalt och obetalt arbete - 

har minskat med nära fem timmar i veckan för båda könen. Männen har relativt sett ökat sin 

andel av det totala hemarbetet medan kvinnorna på motsvarande sett har ökat sin andel av 

det totala förvärvsarbetet. Sammantaget ägnar vi oss mindre åt arbete - avlönat och oavlönat 

- och mer åt personliga behov, fritidsaktiviteter och studier (SCB, 2010).   

Under de tre senaste decennierna har allt fler svarat att de har en riktigt nära vän. I 2007 års 

undersökning, uppgav 89 % av kvinnorna och 80 % av männen att de hade en riktigt nära 

vän. Det kan jämföras med 1980-81 års undersökningar, då 80 % av kvinnorna och 68 % av 

männen svarade att de hade de (SCB, 2009).   
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Barnet i styvfamiljen         

 Barns upplevelser i styvfamiljen är bl.a. förlust, lojalitetskonflikter och brist på 

kontroll.  En styvfamilj föds ur förlust. För många är separationsprocessen ännu inte avslutad 

och fortfarande smärtsam när bildandet av den nya familjen sker. När det finns ett barn med i 

familjen utgör barnet länken mellan de biologiska föräldrarna. En länk som inte brister trots 

föräldrarnas fysiska och känslomässiga separation. Att gifta om sig upplevs ofta av de vuxna 

som en vinst medan barnet inte sällan upplever det samma som ytterligare en förlust. Barnet 

som inte själv valt vare sig separationen eller den nya partnern känner ofta maktlöshet och kan 

t.ex. vända sin ilska mot modern, fadern, styvmodern eller styvfadern som de upplever som 

orsaken till skilsmässan. Inlevelse och förståelse till såväl barnets upplevelse av sorg, förlust 

och brist på kontroll kan lindra smärtan och underlätta läkningsprocessen. ”Besökande” barn 

känner sig inte sällan som främlingar i båda familjesystemen och i omgivningarna. En egen 

plats i form av ett eget rum i familjen kan göra avsevärd skillnad. Styvfamiljen har oklara 

gränser som leder till många konflikter. De frånskilda makarna bråkar inte sällan om pengar, 

om barnens besök och om deras uppfostran. Tyvärr blir barnen ofta offer i en kamp som 

egentligen bottnar i rädsla, ilska och skuldkänslor hos föräldrarna. Det är därför viktigt att de 

frånskilda föräldrarna har ett hyggligt förhållningssätt gentemot varandra. Barnen behöver i 

regel frihet och oberoende för att kunna röra sig förhållandevis fritt mellan de två olika 

familjesystemen. Forskning och erfarenhet visar också att styvfamiljen fungerar bäst när det 

finns en stark allians mellan de vuxna, samtidigt som sammanhållningen mellan barnen i 

familjen är svagare än vad som är vanligt i kärnfamiljer (Visher & Visher, 1996) .    

Det är numera välkänt att konflikter mellan föräldrarna är en faktor som har en 

signifikant påverkan på barns långsiktiga psykologiska hälsa och välmående. Barn i alla åldrar 

som är utsatta för frekvent pågående, intensiva och dåligt lösta konflikter mellan föräldrarna 

löper en ökad risk för en mängd olika negativa påverkan bl.a. ångest, depressionsproblematik, 

aggressivitetsproblematik, låg social kompetens och låga akademiska prestationer. Med 

utgångspunkt från att föräldrarnas konflikter också påverkar barnen är det av stor betydelse att 

man tar med barnen i rummet, inte minst för att kunna avgöra vilken påverkan föräldrarnas 

konflikter har på barnets psykologiska utveckling (Pryor, 2008). 

Barnperspektivet – ett juridiskt perspektiv                     

 Jansson, Larsson & Modig (2011) redogör i sin broschyr bl.a. för den kunskap och de 

lagar och regler som ligger till grund för aktuell lagstiftning, som stärker barns rättigheter som 
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anhöriga till en psykiskt sjuk förälder. (V.g. se bilaga 1 för detaljerad redogörelse av vad 

lagarna säger). Vidare beskrivs att lagändringen har genomförts då kunskapen om att barn till 

föräldrar med en psykisk sjukdom, löper risk för att själva utveckla psykisk ohälsa, finns 

sedan länge. Det är därför extra viktigt att tidigt uppmärksamma barnen så att de får det stöd 

och den information som de behöver i förebyggande syfte. En vanlig föreställning hos stora 

delar av vuxenvärlden är att barn ska hållas utanför den vuxnas svårigheter och problem och 

därigenom skyddas mot smärtsam information. Utifrån ökad kunskap har denna föreställning 

ersätts allt mer av en övertygelse om att vi bär med oss barndomens trauman in i vuxenlivet 

och att de påverkar våra liv. Barn behöver därför ges utrymme att tala, uttrycka sina känslor 

och få svar på sina frågor istället för att undanhållas information och nekas möjligheten att få 

tala om det svåra som sker i barnets liv. Valet står därför inte mellan att hålla barnet utanför 

sin anhörigas sjukdom eller inte – det står istället mellan att lämna barnet ensamt med sina 

fantasier om sjukdomen, dess orsaker och följder eller att ge barnet den information det 

behöver för att kunna förstå och hantera situationen. För att kunna avgöra ett barns behov att 

information, råd och stöd och på vilket sätt, krävs barnets närvaro.  Genom att 

uppmärksamma barnen uppnås också syftet att minska förälderns oro för sina barn.   

”I Sverige pågår ett arbete med att förändra lagstiftningen så att den stämmer överens med 

FN:s konvention om barns rättigheter. Ett exempel på detta är lagändringen i HSL och PSL. 

Den stärker barnets rättigheter och innebär en skyldighet att uppmärksamma barnets behov” 

(Jansson et.al, 2011, s. 14). 

Vuxenpsykiatrin        

 Vuxenpsykiatrin har traditionellt sätt sin utgångspunkt utifrån ett individuellt 

perspektiv, ett behandlar perspektiv utifrån en patient/behandlarrelation, med den vuxne 

personen i fokus där familjen runt den sjuke personen oftast lämnas helt utanför. 

Vuxenpsykiatrin är symtominriktad och läkarna har en starkt dominerande roll som 

diagnostiker och medicinskt ansvariga i ett vuxenpsykiatriskt team, något som påverkar 

insatserna kring patienterna. Inte sällan betraktas anhöriga som driver på och önskar vara 

delaktiga i behandlingen, som påstridiga och något som ska hållas utanför behandlingen. ”Ju 

mer problem och konflikter som framkommer i familjesituationen, ju mer ska dessa hållas isär 

i individuella behandlingar”, är emellanåt ett mantra som tycks råda.  
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Denna grundläggande syn är rådande även på den öppenvårdsmottagning som vi gjort 

hälften av våra intervjuer på. Det är på denna mottagning även en tradition sedan lång tid 

tillbaka, så att socionomerna står för den familjeterapeutiska kompetensen medan 

psykologerna står för den psykodynamiska – och den KBT, kognitiv beteende terapi, inriktade 

kompetensen. På senare år har såväl socionomer som yrkesgrupp som familjeterapin som 

psykoterapeutisk behandlingsmetod ”tappat mark”. Socionomerna har blivit färre i antal och 

därmed i numerärt underläge i förhållande till t.ex. läkare, psykologer och sjuksköterskor. 

KBT, kognitiv beteende terapi har fått ett starkt mandat inte minst utifrån dess populistiska 

värde, socialstyrelsens rekommendationer samt rådande verksamhetsplan, om vilken 

psykoterapeutisk behandlingsinriktning som ska föredras. Detta gör sig naturligtvis gällande. 

Det individualistiska och symtominriktade perspektivet har på senare år ytterligare stärkts. En 

ökad fragmentering till bekostnad av helhetsperspektiv gör sig alltmer etablerat.  

Den nya bestämmelsen i hälso - och sjukvårdslagen, om barn som anhöriga, är en 

utmaning för vuxenpsykiatrin. För att detta ska kunna bli möjligt krävs god kompetens hos 

berörd personal.  

Den nya lagstiftningen stärker barnets rätt och ställer krav på att ett familjeorienterat 

arbetssätt utvecklas.   

Kommunal och kyrklig familjerådgivning      

 Familjerådgivning bedrivs i Sverige både som en kommunal angelägenhet, som är 

lagstadgat, samt inom svenska kyrkan som är på frivillig basis med s.k. rådgivning med 

varaktig karaktär.  Den första familjerådgivningen som startade i Sverige var 1951 i 

Stockholm.  Främsta syftet var att rådgivningen skulle hjälpa unga familjer att reda ut 

äktenskapliga problem, dessutom ville man hjälpa till med att stärka familjen. 1995 blev 

familjerådgivningen en lagstadgad verksamhet. Kommunerna har det yttersta ansvaret för att 

det finns familjerådgivning som kan erbjudas till alla kommuninvånare. Inom ramarna för 

verksamheterna, både kommunalt och inom kyrkan, är det sträng sekretess, vilket också 

innebär också brist på insyn. Inga journaler förs och klienterna söker mestadels på eget 

initiativ och är alltså inte remitterade från andra instanser. Idag har de flesta 

familjerådgivningar långa köer med långa väntetider och därmed ökade krav på ökad 

genomströmning. Meningen med samtalen är att de skall förbättra relationerna och 

sammanföra familjerna.  Detta görs genom att bearbeta och klargöra. Familjerådgivningarna 
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arbetar också vid separationer för att kunna reda ut konflikter och för att det separerade paret 

skall kunna ha ett fortsatt gemensamt föräldraansvar. Familjerådgivningen har ett 

barnperspektiv, både genom en anmälningsskyldighet samt att man kan ta med barnen i 

samtalen. Verksamheten inom de kyrkliga familjerådgivningarna skiljer sig inte mycket från 

de kommunala. Uppdraget är i stort sett detsamma, förutom kompetensen i att kunna möta i 

tros- och livsåskådningsfrågor. Inom vissa verksamheter, inom kyrkans familjerådgivning 

finns en 18- årsgräns för att kunna ta emot i samtal. Barn under 18 år tas alltså då inte med i 

samtalen.      

Forskning 

Dysfunktionella relationer kan leda till psykiatrisk symtomatologi. Mycket forskning 

har gjorts inom det psykiatriska området, avseende exempelvis parterapi och depression.  Här 

kan vi bara redovisa en bråkdel av den forskning som gjorts, som på något sätt är kopplat till 

styvfamiljen. Den mesta av forskningen som gjorts på styvfamiljer är amerikansk. Vilket här 

kommer redovisas. Vi har också hittat en del svensk forskning . Dock har vi inte kunnat hitta 

något enbart på styvfamiljsforskning, men däremot en del inom skilsmässoforskning, 

parbehandling och jämställdhet. Forskningsartiklar har hämtats från databasen, Psycnet, från 

debattartiklar i tidskrifter och dagstidningar (ur databasen Goggles) samt ur kurslitteratur, där 

studier gjorts som på något sätt är förknippat med styvfamiljer. Vidare ur aspekterna 

könsroller, friskfaktorer, behandling eller terapi, skilsmässoforskning, paret, folkhälsa, 

styvmor, styvfar samt (styv)barn.     

Först kommer forskningen redovisas ur ett historiskt perspektiv och då bl. a fokus på 

James H. Brays forskning.  Därefter kommer ett antal forskningsartiklar redovisas. Vi hade 

svårt att hitta artiklar på psycnet, just om könsroller.  Det vi kunde hitta var bl. a en artikel, 

om styvfamiljsterapi för styvpappor i sina relationer till sina styvbarn som är färsk forskning. 

Det finns också ny svensk forskning som handlar om jämställdhet mellan könen. Denna 

forskning riktar sig generellt, men vi anser att det kan vara applicerbart också i 

styvfamiljen/paret.  Parets relation i styvfamiljen är viktig att belysa ur ett 

könsrollsperspektiv.  Ett sätt att ändra på traditionella könsroller i en relation kan vara att 

stärka paret i styvfamiljen. Därför redovisar vi här i en liten grad, forskning som gjorts vad 

gäller parterapi. Slutligen redovisas forskning som gjorts vad gäller barn, inom detta område. 
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 Forskning på styvfamiljer är förvånansvärt ett ovanligt och nytt fenomen.  Det var 

först i slutet av 1970-talet början på 1980- talet som man kunde börja hitta någon forskning 

överhuvudtaget. Det handlade inte om bristen på medvetenhet . Snarare handlade det om 

forskares värderingar som bidrog till den sena forskningen av styvfamiljer. Familjeforskare 

bortsåg från styvfamiljer delvis beroende på deras motvillighet att acceptera skilsmässa och 

omgifte som en normativ förändring. Det ignorerades så länge det bara gick. Idén var ett 

fasthållande att familjeideologin, att äktenskap skulle vara permanent tills partnern dog. När 

de flesta omgiften följdes av en stor förlust/sorg kunde forskarna förmoda att familjen hade 

förändrats, med fler omgifte som blev och med följden av skilsmässa blev det svårare att 

ignorera styvfamiljer, trots att forskarnas värderingar förolämpades.  Ur perspektivet från 

beteendevetenskapliga forskare var detta ett för socialt problem, för att studeras. Den tidiga 

forskning som gjordes (före 1978) var både metodiskt och begreppsmässigt begränsad. Det 

gjordes inga longitudinella studier, där få studier hade representativa sampels av styvfamiljer 

och få använde sig av standardiserade mätinstrument. Ett viktigare undantag var Andrews 

Cherlins (1978) nyskapande artikel där han beskrev familjers skepnad, efter omgifte som en 

ofullständig institution. Han argumenterade att styvfamiljer efter en skilsmässa hade fler 

svårigheter än i första äktenskaps familjer, p.g.a. bristen på riktlinjer och stöd för att hjälpa att 

lösa deras familjeproblem. Han menade dock att instabiliteten i styvfamiljer inte skall 

överdrivas. Cherlins har influerat flera kliniker därefter (Ganong, Coleman, 2004). Forskning 

som Cherlin därefter gjorde, kom han bl. a fram till att, partners i styvfamiljer inte väntar lika 

länge att lämna ett olyckligt förhållande, som i par i kärnfamiljer.  Vidare visade det sig att de 

styvfamiljer som klarar de första åren, har inte större sannolikhet, att skilja sig än par i första 

äktenskap (Carter & McGoldrick, 2005). 

James H Bray, (USA)har forskat på styvfamiljer och hans intresse väcktes efter att 

själv arbetat med styvfamiljer i familjeterapi. Han var intresserad av hur styvfamiljer kämpade 

med sina försök att forma en ny familj.  I slutet på 1970- talet var det var svårt att hitta 

publicerat material om styvfamiljer. Först 1979 fanns lite information om styvfamiljer i den 

professionella litteraturen enligt, Visher och Visher. Bray fick erbjudandet att skriva ett 

forskningsförslag för att utveckla ett förebyggande program, för att hjälpa styvfamiljer för att 

klara (cope) stress och andra förändringar. De som då granskade programmet menade att det 

inte fanns ett behov av ett sådant program. Då i början av 1980-talet fanns inte någon 

systemisk forskning på styvfamiljer som visade hur de skiljde sig från andra typer av familjer. 
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Några år senare fortsatte Bray med klinisk forskning inom området. I slutet på 1980-talet och 

början av 1990-talet när forskningen påbörjades av Bray och hans medarbetare i USA, ökade 

antalet skilsmässor och omgifte, med nästan 15 % till år 2005. Bray m fl. beslutade att studera 

styvfamiljer p.g.a. den stora ökning som skett. De började med att studera utvecklingen av 

styvfamiljens karaktär och hur barnen växer upp och anpassar sig inom styvfamiljen.  Denna 

forskning gjordes för att arbeta fram förebyggande och interventionsprogram för styvfamiljer. 

Därefter gjordes en studie för att undersöka hur styvfamiljer fungerade under de fem första 

åren efter omgiftet. Projektet var främst inriktat på ”normalt” styvfamiljs liv och där man 

försökte förstå hur styvfamiljer fungerar. Därmed dokumenterades familjelivscykeln i dessa 

familjer. Vidare ville teamet också veta hur styvfamiljer skiljer sig och är unika, jämfört med 

kärnfamiljer samt hur livet i styvfamiljen påverkar familjemedlemmars anpassning och 

utveckling. I projektet var man också intresserad av vilka faktorer som gjorde att man hade 

framgång eller misslyckades i styvfamiljen. Flera hypoteser fanns när forskningsprojektet, 

Developmental Issuses in Stepfamilies startade. Begränsade kunskaper fanns inom 

forskningsteamet om hur styvfamiljer verkligen fungerade. Det man trodde var att livet i 

styvfamiljen, bara initialt, skulle vara stressigt, att det skulle involvera ett antal kortmässiga 

förändringar för barn och vuxna samt att barnen skulle reagera på förändringarna med ökade 

beteende problem. Det visade sig däremot vara mycket mer stress och förändringar, både 

positiva och negativa än vad man föreställt sig. Stressorerna handlade om att flytta till ny 

bostad, oftast bättre än förut eftersom man nu hade två vuxna inkomster i styvfamiljen. 

Barnen upplevde stress i och med flytten för att de kanske förlorade gamla vänner, fick byta 

skola, hitta nya kompisar och vänja sig vid nya familjemedlemmar. Det som kanske var mest 

stressande för barnen var att få en styvförälder som man nu fick dela bostad med. Däremot 

kunde man se att barnen i styvfamiljen verkade ha mer makt än barn i traditionella 

kärnfamiljer, även om de tidigare kanske hade haft mer självständighet och fler rättigheter när 

de bodde med en ensamstående förälder. Barnen hade också till stor del inverkan på hur 

omgiftet gestaltade sig i slutändan.  Forskningsteamet trodde efter några månader eller högst 

ett eller två år, skulle styvfamiljen anpassats till varandra och som till stor del skulle likna 

kärnfamiljens. Man kom efterhand fram till att det var unika skillnader mellan styvfamiljen 

och kärnfamiljen, ända upp till 5 år efter omgiftet. Styvfamiljsbarnen fortsatte till större del 

(dock inte så mycket som man trott från början) att ha fler beteendeproblem än kärnfamiljens 

barn och problemen återkom ofta under adolescensen. I de studier man gjort har man också 

sett, att en styvfamilj kan hjälpa att läka såren efter en skilsmässa. De fann, att en älskvärd, 
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välfungerande styvfamilj kan hjälpa till att återställa ungdomars känsla av känslomässig och 

psykologiskt välmående, jämfört med tidigare, dessutom att en stabil, stark styvfamilj är 

kapabel att fungera lika bra som en kärnfamilj (Lebow, 2005). 

Största delen av den forskning som har bedrivits har fokuserats på kärnfamiljer.  

Pasley, Rhodes samt Visher och Visher, påvisade de negativa resultat när terapeuter inte har 

kunskap om de speciella processer och mönster som finns i styvfamiljer (Carter& Mc 

Goldrick, 2005).           

Förr i tiden, levde fler i stora utökade familjer och barn hade stora nätverk av vuxna 

som tog hand om dem och hjälpte till att fostra. Alla föräldrafigurer i styvfamiljer kan ses som 

berikande i barnens stödnätverk. Det här är en modell som gör det lättare inte ta ställning för 

vem som är den bästa föräldern (Carter& McGoldrick, 2005). 

Willén och Thuen (2002) har i en översiktsartikel skrivit om skilsmässa i ett 

folkhälsoperspektiv. Syftet var att beskriva de hälsorisker som är förenade med en skilsmässa 

om det är ett allvarligt hot mot folkhälsan, bland vuxna kvinnor och män och bland barn och 

ungdomar. Främsta syftet har varit att se vilka relevanta åtgärder som kan sättas in. Det som 

visar sig är att de inblandade får psykiskt och fysiskt sämre hälsa och det som är mest 

påfrestande för vuxna är att de blir mer socialt isolerade, får en sämre ekonomi, stor sorg och 

vrede, oro för barnen, konfliktfyllt förhållande med före detta partnern/ barnets förälder. 

Detsamma gäller också för barnen. De far illa av brott i relationerna, både med släktingar, 

kompisar och skola, samt de konflikter som är mellan föräldrarna . Dessutom den sämre 

ekonomin som blir till följd av separationen. Barnen får sällan den adekvata hjälp de behöver 

för att bearbeta tankar och känslor, oftast är de vuxna upptagna med sina problem och ingen 

annan vuxen kanske finns tillgänglig.  Här är det viktigt att sätta in förebyggande åtgärder 

samt habilitering, detta bör göras för att göra det lättare med övergångarna mellan nya 

familjesystem. Författarna menar att ekonomiskt stöd bör sättas in för låginkomstfamiljer, 

konflikterna kanske då skulle minskas mellan föräldrarna.  Personligt och psykiskt stöd bör 

sättas in för att lösa konflikter både snabbt och lättillgängligt. Här är det viktigt att bryta 

myten om kärnfamiljen för den kan göra mer skada mer än den gör nytta.  Politiker och 

behandlare måste förstå och acceptera att familjer är olika och att så kommer det förbli. Detta 

är några av de argument och förslag som framkommit i artikeln. 
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I tidigare undersökningar har det visats sig att tillfredställelse i nya styvfamiljer 

grundar sig ofta på öppen kommunikation. Hos omgifta par i styvfamiljen, är relationell 

tillfredställelse grundat på interpersonell kommunikationsförmåga mellan makarna. Samt för 

styvföräldrar där kvalitén på relationen med styvbarnen, ofta framstår som det mest centrala 

till relationell och tillfredställelse i familjen. En studie som gjorts i USA. En 

enkätundersökning gjordes, där man intervjuade deltagare (föräldrar, styvföräldrar och barn). 

Studien gick ut på att undersöka vilka intrapersonella och interpersonella (mellanmänskliga) 

mekanismer som gör att styvfamiljer känner sig tillfreds och kommunicerar varje dag. Efter 

analyser hittade man en social relationsmodell (på systemteoretisk grund) som man använde 

sig av i undersökningen.  Undersökningen visade, att genom att ha kontinuerlig 

kommunikation varje dag mellan styvföräldern och barnets förälder, vilket gav effekt genom 

att både barnen och föräldrarna kände sig mer tillfreds med styvföräldern. Likaså kände sig 

styvföräldern mer tillfreds, när de pratade varje dag med sina styvbarn.  Sambandet mellan 

”varje dag prat” och relationell tillfredställelse, framkom mer som intrapersonella mekanismer 

än som interpersonella mekanismer, där resultaten av analyserna, visar att ”varje dag” 

konversation och relationell tillfredställelse i föräldrar – styvföräldrar - barn triaden varierar 

som funktion, av både individuella dispositioner samt av de unika egenskaperna av olika 

styvfamiljs relationer (Scrodt, Soliz, Dawn & Braithwaite, 2008). 

I en studie tittade man på familjerådgivning som ges till nybildade familjer. När två 

nya separerade familjer sammanförs till en ny familj kan vara som en kollision av två galaxer. 

De som är involverade vet inte vad som förväntas och hur de skall kunna hantera en sådan 

kollision. Rådgivning anordnades för blivande familjer som nu skulle bli en ny familj. Så 

kallad förebyggande familjeterapi, för nybildade familjer, d v s på samma sätt som 

familjerådgivning anordnas för par som skall ingå i sitt första äktenskap. Denna förebyggande 

rådgivning, garanterar ingen framgång men möjligheten att delta ökade sannolikheten för 

syftet (Gonzales, 2009). 

Helena Willén har också gjort studier, om vad som händer kring samarbete bland 

skilda föräldrar fem år efter en skilsmässa. Där 55 frånskilda par intervjuades. Först i den 

initiala fasen och sedan fem år efter. Det som ofta sker efter en skilsmässa är att starka känslor 

väcks såsom besvikelse, vrede och ledsenhet.  Studien visade att med tiden kommer flera över 

de sår och ilska som väckts under separationen. Många har dock svårt att hantera sorgen och 

därmed kanske man fastnar i negativa mönster. Några kärnbegrepp i försoning och 
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härbärgerande av sina egna känslor är, (där) empatin är störst, sedan acceptans, medkänsla 

och förlåtelse (Lagercrantz, 2011). 

Erfarenheter av och värderingar av icke traditionella könsroller, ökade flexibiliteten i 

styvfamiljens organisation enligt forskning (Carter & McGoldrick, 2005). 

Sabelström(2002) skriver i sin bok att ”Styvmödrar har det jobbigare än styvfäder 

säger forskningen. Att vara kvinna och att vara man är inte samma sak; att vara extramamma 

och vara extrapappa liknar inte heller varandra. Erfarenheter, drömmar och myter om 

moderskapet verkar fungera som en sorts turbokraft för relationerna i pappas nya familj. 

Vindarna blåser starkare där” (s. 10). 

Asen (2002)har i en artikel skrivit om olika forskningsresultat vad gäller familjeterapi 

och evidens för systemteori, där han bl. a tar upp evidens för systemisk par- och familjeterapi.  

Där visar evidens, för systemisk terapi och par/äktenskapliga problem. Parterapin var speciellt 

effektiv vid depression, då i första hand för kvinnan.   

I sin avhandling visar Lundblad (2005) att nära relationer påverkar hälsan i högre grad 

än i andra relationer . Kvaliteten i denna studie undersöktes i parrelationen där man såg på 

interaktionen mellan parterna, vilket familjeklimat som råder samt hälsofaktorer i form av 

ohälsa och friskfaktorer. Slutsatserna i denna avhandling visar att goda äktenskapliga 

relationer kan härledas till god hälsa. Paren i undersökningen hade allvarliga relationistiska 

problem samt individuella problem. Viktigt är att beakta särskilt kvinnors situation. 

Familjerådgivningar bidrar enligt denna studie till bättre relationer i äktenskapet och ett mer 

funktionellt familjeklimat och bättre hälsa för individerna. Ur folkhälsosynpunkt och ur ett 

samhällsperspektiv är det av stor vikt att kunna erbjuda behandling vid äktenskapliga problem 

samt att kunna utforma förebyggande åtgärder, för speciellt barnfamiljer. 

I en artikel har Höjer (2010)skrivit om svenska studier som bl.a. gjorts av Ferrani och 

Esser (2010). En jämförelse har gjorts mellan olika välfärdsländer i Europa, USA, Japan och 

Australien där man tittat på vad det är som gör att stressen ökar bland kvinnor bl. a vad gäller 

rollfördelning mellan könen. Det visar att stressen är större hos kvinnor som huvudsakligen 

ansvarar för familjen. Det visar sig att när papporna engagerar sig mer i hemmet ger mer tid åt 

barnen samt är mer pappalediga, minskar konflikterna. Mer jämställdhet mellan könen 

minskar upplevd stress samt minskar konflikterna mellan familj och arbete för främst 
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kvinnorna.  Den politiska svenska tvåförsörjarmodellen har flera positiva sidor. Vi har högt 

barnafödande, färre fattiga barn vilket ger mer långsiktig hållbarhet, jämförelsevis i länder där 

man har mer traditionella könsroller vilket också medför demografiska problem i följd med att 

kvinnor utbildar sig och gör karriär. Födelsetalen är mycket låga i Sydeuropa och Japan. 

Mycket beroende på att de måste vara hemma längre där som kvinna, när man fått barn. 

Därför väljer de också ofta bort barn. I länder som Sverige och Norge, där 

tvåförsörjarmodellen redan finns, delas hushållsarbetet inte lika mellan könen visar också 

studien.             

Alltsedan styvfamiljs utbildningar startade tros förbättra familjens relationer, vet man 

lite hur styvfamiljsutbildningar inverkar på styvpappans relationer.  I en studie använde man 

sig man av ett tillvägagångssätt av systemteori med, 14 euroamerikanska män, som deltog i 

ett 12 timmars forskningsbaserad styvfamiljs utbildnings kurs. I början av kursen behövde 

männen uppmuntran för att delta. Efterhand kände alla att erfarenheterna var givande, de 

diskuterade sin motivation för att delta, liksom hur de uppfattade fördelarna med att delta i 

kursen, därmed ökade familjebindningen, där kompetens också ökade i att hantera relationer 

och förbättrade pappakunskaper. Resultat av denna studie lyfter fram och stödjer fördelarna 

med att hjälpa styvpappor att bli mer framgångsrika i sina roller och relationer med sina 

styvbarn (Higgingbotham, et al., 2012). 

Det har visat sig enligt forskning, i den tidiga adolescensen (vid ca 11 ½ år) att både 

pojkar och flickor har särskilt svårt att anpassa sig till föräldrars omgifte, ny partner (Carter & 

McGoldrick, 2005). 

Skilsmässa och äktenskapliga problem visar sig föranleda barns psykiska ohälsa . 

(Broberg, Granqvist, Ivarsson & Risholm Mothander, 2008).  

I en doktorsavhandling av Wadsby (1993) framkommer att skilsmässobarn inte 

överlag mår sämre än barn i ”kärnfamiljer”. Undersökningar gjordes efter två år efter 

skilsmässan och då samma resultat redovisades. Vissa undantag fanns dock enligt följande: 

Pojkar som var under 5 år då föräldrarna skildes, där barn som kommer från familjer med 

missbruk och, eller hade psykisk ohälsa. De barn som varit med om en uppslitande, svår 

skilsmässa mår psykiskt sämre än andra skilsmässobarn två år senare. 
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Studier har gjorts på collegestudenter, från en stor stad i mellanvästern i USA, där 

man ville undersöka unga vuxnas anknytning till föräldrarna. Undersökningen gjordes både i 

intakta familjer samt i styvfamiljer. Resultaten visade att anknytning var signifikant prediktor 

av välmående. Det visade sig att personer från styvfamiljer, hade mindre säker anknytning till 

sina föräldrar än personer från intakta, biologiska familjer. Anknytningsmönster medierade 

(delvis)mellan familjetyp och psykologiskt välmående(Keisha Love & Tamera Murdock, 

2004).             

Fjaerstad (2007), har i en artikel skrivit om Marie Wadsbys forskning; Hur 

skilsmässor påverkar individer i Sverige. När föräldrarna skiljer sig är det är låg och 

mellanstadieflickor som drabbas mest. Frågan som ställdes var ”Hur upplevde du dina 

föräldrars skilsmässa för femton år sedan?”.  Ett hundratal kvinnor och män i åldrarna 22- 33 

år fick den här frågan. Samtidigt fanns en kontrollgrupp med i undersökningen, där 

föräldrarna fortfarande lever ihop.  De intervjuade har blandade känslor när de tänker tillbaka.  

De känslor som blir mest framträdande är sorg, oro och ilska samtidigt som flera också menar 

att de inte kände något speciellt. Där skilsmässan snarare gett dem mer självständighet och 

inre styrka. Endast små skillnader i psykisk hälsa kan utläsas mellan grupperna. Man kunde 

dock se att ångest var mer vanligt hos kvinnor. I ung vuxen ålder hade de flickor som var i 

låg- och mellanstadieåldern generellt sämre psykisk hälsa än de flickor som då var i tonåren . 

För pojkar var det ingen avvikelse oavsett ålder vid skilsmässan.  Många av de som 

intervjuades hade uppfattningen att föräldrar som inte har det bra tillsammans och bråkar inte 

bör leva ihop. Viktigare är att de se till barnens behov och att de skall komma överens. Det 

som framkom var också att skilsmässobarn skall ha tillgång till båda sina föräldrar. 

 

Teoretiska utgångspunkter  

Systemteori          

 Inom flertalet av teoribildningarna i familjeterapin är systemteorin den övergripande 

teorin (Hansson, Cederblad, 1995). Systemteoretiska terapier har sitt perspektiv på det 

interpersonella där man utgår från relationer, kommunikationer strukturer och processer i 

familjesystemet (Lundsbye, Sandell, Währborg, Fälth & Holmberg, 2010). Viktigt att detta 

perspektiv finns i arbetet med styvfamiljer. Systemteorin är mer som en övergripande 
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paraplyteori i vårt tänkande och arbete, med styvfamiljer.  Detta är en av anledningarna till att 

vi valt denna teori i vår uppsats.         

Under 1950-talet började man använda sig av systemteori i familjeterapi, 

individualterapi, i olika organisationer och grupper, inom socialt arbete samt inom psykiatrin. 

En av dem första som utvecklade systemtänkandet under 1920-talet, var Ludwig von 

Bertalanffy. Eftersom han var biolog utgick han bl. a utifrån hur en DNA-molekyl kan 

arrangeras på många olika sätt i enlighet med fysikens och kemins lagar. Det han såg för att 

livet skulle kunna fortgå för att ytterligare en cell skulle kunna produceras, var att 

byggstenarna i molekylen organiseras och struktureras på ett speciellt sätt. Det han kom fram 

till var att man måste ta hänsyn till en organisation och en hierarki för varje system, som då 

måste uppfattas som en helhet. Synen inom systemtänkandet var att ett system som endast kan 

bli förstått om den relateras till delens funktion inom rådande system. Här föreligger också att 

se den enskilde delen i sitt sammanhang. Han pratade också om de frambrytande 

egenskaperna alltså egenskaper som uppstår spontant och helt av sig självt på varje hierarkiskt 

stadium (exempel när ett befruktat ägg utvecklas till en människa).  Ur de frambrytande 

egenskaperna har påståendet ”helheten är mer än summan av delarna tillsammans” vuxit fram 

och används fortfarande delvis idag inom familjeterapin. Detta för att betona familjens 

betydelse som helhet och att det kvalitativt skiljer sig från ett ”antal människor” (vem som 

helst). Komplexa system begränsas och styrs av fysikens lagar och det kan inte vara summan 

av alla delarna så detta är ett felaktigt förklarande.  Istället är det så att i ett system är alla 

egenskaper resultat av processer som sker inom samma system (man kan inte få något av 

inget).  Det som skapas (t ex formen av en blomma), skapas alltid och får alltid en betydelse 

utifrån observatörens öga. Bertalanffy utvecklade sedan den generella systemteorin som var 

meningen att bli en generell kunskap om alla system och hur alla system fungerar. Nu blev de 

inte så som han hade hoppats på. Det som man istället kan prata om är en generell 

systemfilosofi som däremot spridits sig inom naturvetenskapliga, beteendevetenskapliga och 

inom samhällsvetenskapliga ämnen.          

Systemfilosofin kan sammanfattas att det är ett sätt att betrakta relationer mellan delar 

av ett system och därmed helheten som delarna tillhör. Helheten är uppbyggd i varje system 

av vissa bestämda delar. Den får sin betydelse av dess position av helheten.  Varje del 

påverkar och är påverkad av alla andra delar inom detta system.  Den generella 

systemfilosofin säger att det inte är möjligt att dela upp helheten i separata delar utan att 
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värdefull kunskap går förlorad där alla system är sammanfogade med andra system. Alla 

händelser och skeenden påverkar varandra indirekt och direkt. Vidareutvecklingen av detta 

inom denna filosofi är att alla system är en del av ett ännu större system, som är ett ännu 

större system o s v. Gaia är slutet på denna process, dvs. jorden som är ett enda stort 

sammanhängande system (Petit & Olson, 1994).        

System i ett familjesammanhang ligger i upplevelserna av att vara en del av en familj 

samt iakttagelser av andra familjer. En definition av mänskliga system kan vara enligt 

Runfors och Wrangsjö (2000):”där ett antal människor har relationer till varandra under en tid 

på ett sätt som gör att ömsesidiga lojaliteter, beroende och funktionsdelning uppstår” (s. 26)  

Familjens livscykelperspektiv        

 Vi har valt familjens livscykel som teoretisk modell i vårt uppsatsarbete, då för att den 

omfattar separerade familjer och styvfamiljer samt dess utveckling och livssituation. 

Livscykelperspektivet bygger på att familjen utvecklas med tiden.  Alla familjer genomgår 

olika stadier och det är i övergången från ett stadium till ett annat som problem oftast uppstår. 

I familjens livscykelperspektiv finns också ett barnperspektiv hur man ser till barnens bästa i 

styvfamiljen.             

Det är främst Betty Carter och Monica McGoldrick (2005), två amerikanska 

familjeterapeuter som har skrivit om familjens livscykel där de utifrån forskning och teori 

återger familjens förändringsmönster och struktur utifrån flera olika perspektiv, där bara några 

exempel på perspektiv är; känslomässigt, systemiskt, könsrollsperspektiv och parrelationen. 

Livscykelperspektivet utgår och betraktar utifrån ett flergenerationsperspektiv, familjens 

känsloprocesser i tre eller fler generationer. Relationerna tillsammans med syskon, familj och 

andra släktingar/familjemedlemmar, förändras i takt med familjens utveckling. Beroende var i 

familjens livscykel familjen befinner sig är det vissa övergångar och förändringsområden som 

blir mer aktuella för familjen. Stress, såsom dödsfall, våld, familjehemligheter etc. är oftast 

den största orsaken och utlösande faktor i övergångar från en fas till en annan.  Familjens 

process kan då innebära utvecklingsmässigt att man omdefinierar och återupprättar balansen, 

där man sedan kan rikta in sig på nytt spår igen. Dessa stressfaktorer kan vara av olika grad 

och som finns både utanför och i familjen.  Familjelivscykeln består av sex olika stadier med 

särskilda förändringar som krävs för att fortsätta utvecklas känslomässigt och i mönster, som 

familj och individ.  
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De olika sex faserna i familjelivscykeln innehåller:  

1. flyttar hemifrån som singel ung vuxen  

2. bildande av par- och familjbildande  

3. familjen med småbarn  

4. familjen med tonåringar,  

5. lansera ungdomar/unga vuxna att flytta hemifrån  

6. familjer i det senare livet - d v s skiftande av genrations roller 

 

Familjelivscykeln riktar sig främst till befolkningen i USA. Där förändringsmönstren i 

familjens livscykel har förändrats procentuellt mycket de senaste årtiondena. Den höga 

skilsmässostatistiken, ökade livslängden, ökningen av ensamstående mammor, ogifta par, 

ensamstående som adopterar, den större synligheten av homosexuella par och familjer samt 

kvinnans förändrade roll i samhället, är några av förändringarna. Utifrån denna modell har 

Carter och McGoldrick (2005) utvecklat metoder hur man jobbar med familjer utifrån ett 

livscykel perspektiv och familjeterapeutiskt, där den huvudsakliga iden är att etablera nya 

normer av socialt ansvar och stöd, både individuellt, i grupper och i familjerna. Vi menar 

dock att denna modell kan appliceras på svenska förhållanden. I Sverige har Wrangsjö (2009)  

skrivit om denna modell. Han menar att när en familj oftast söker hjälp befinner de sig 

någonstans i sin livscykel. De befinner sig kanske i någon fas som kännetecknar just för 

denna familj. Vidare menar Wrangsjö, om en behandlare har en ingående kännedom om de 

olika faserna, kännetecken och den allmänna kunskap som utmärkes i denna modell blir 

erfarenhet av familjen större, i behandlingssituationen. Familjens kartläggning görs främst 

genom att göra genogram och familjekronologi.      

  

Vi har koncentrerat oss på stadium ”Remarried families”, i familjens livscykel, d.v.s. 

omgifta familjer. I detta kapitel beskrivs mycket av styvfamiljsbildning och vad det innebär. 

Till största del har forskningen skett i intakta första familjer. De svårigheter som styvfamiljer 

kan ha i livet, kan många gånger utsättas för ”försök” i terapi exempelvis, där man direkt 

översätter det som fungerar i en intakt kärnfamilj som om det också skall fungera i en 

styvfamilj. Detta kan leda till problem, där man har påvisat oönskade och negativa resultat 

hos terapeuter, som inte har kunskap om de speciella strukturer och processer som pågår i en 

styvfamilj. Många gånger är det mycket svårt att ge upp bilden om kärnfamiljen (med strikta 
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biologiska band) som idé. Man behöver förstå att familjer behöver utveckla ett system med 

genomträngliga band runt medlemmar från olika hushåll, för att tillåta barnen att tillhöra flera 

hem, där de kan flytta flexibelt och lätt mellan hushållen. Familjer behöver ha öppna 

kommunikationer mellan ex-makar och ex-fruar och barnen, deras biologiska föräldrar, deras 

styvföräldrar, barnens mor- och far föräldrar, och andra släktingar. Det är viktigare för 

barnens välmående i styvfamiljen, än för barn i kärnfamiljer, att ha gamla viktiga kontakter 

med sitt gamla familjesystem samtidigt också utanför familjen där nya relationer kan skapas. 

Viktigt är också att varje förälder ta ansvar för vårdnaden och uppfostran av sitt biologiska 

barn. Styvföräldern har mer rollen som en moster, morbror eller en vän för sitt styvbarn, 

vilket samtidigt betyder att var en ansvarig vuxen som kan samarbeta både med styvbarn sin 

partner, och expartner.  De mest frekventa misstagen som görs i styvfamiljer är enligt Carter 

och McGoldrick:  

 Föräldrars upptagenhet med sig själva och försummelse av barnens erfarenheter.  

 Behandling av det nya äktenskapet som det var en upplevelse mer än en komplex 

återbildning av familjen, vilket kan ta flera år. Barnen läggs på att lösa tvetydigheter 

av multipla lojaliteter genom att bryta en relation för att skapa klarhet i ett annan.  

Några mål med att jobba med omgifta familjer är att etablera öppna system för att 

etablera band och att ändra på traditionella könsroller. Vilket kräver följande: 

 Att jobba öppet med f d partnern samt jobba sig igenom skilsmässan 

känslomässigt med f d partnern.  

 Barnen skall aldrig ha makten att bestämma över omgiftet, besök eller vårdnaden, 

medan barnens inverkan på beslut, ökar med ålder.  

 Föräldrar behöver hjälpa sina barn att få vara och känna lika mycket för alla 

föräldrar. 

 En del i det terapeutiska arbetet med styvfamiljer är att ha kunskaper om hur man 

pedagogiskt bygger upp en styvfamilj och den komplexitet som finns. Genom att 

använda sig av genogram kan man utföra en familjebedömning. Viktigt att också 

kunna etablera ett mer öppet och levande system, som tillåter styvfamiljen att 

komma in på banan igen in, d v s i framtida livscykler faser.  
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Anknytningsteori        

 Anknytning som sådan är beroende av intersubjektivitet, d v s parter i samspel och 

interaktion i ett fält av olika skeenden mellan människor.  Det har visat sig vid longitudinell 

forskning att omsorgpersonernas egna anknytningsmönster i stor omfattning förs över till 

nästkommande generation. Dessa anknytningsmönster är dynamiska processer som speglar 

inre mönster och yttre relationspremisser som förs över generationsgränser och i familjers 

livssituation och därmed i deras livscykel (Wrangsjö, 2009).  Vi menar att anknytningsteorin 

är en viktig teori ur barnperspektivet, d v s att leva som barn i styvfamiljen och hur den 

separation som barnet varit med om, som föranletts av föräldrarnas skilsmässa påverkar 

barnet psykiskt. Viktigt är också att beakta de vuxnas anknytningsmönster i parbildningen i 

styvfamiljen och hur det påverkar själva relationen och könsrollerna.   

Anknytningsteorin anses idag vara en av de viktigaste psykologiska teorierna när det 

gäller kunskap om hur människor förhåller sig till närhet, beskydd och omsorg kontra 

självständighet, egen styrka, upptäckarglädje och egen förmåga. Teorins kärna handlar om 

vårt behov av och hur vi fungerar i nära relationer, t ex relationen mellan barn och föräldrar 

och den mellan två parter i ett kärleksförhållande. Anknytningsteorin avser också att förklara 

processen, det psykologiska bandet mellan barnet och dess närmaste vårdare. Denna 

anknytning utvecklas till mentala representationer eller inre arbetsmodeller hos barnet och hur 

dessa sker av barnet självt, viktiga närstående och samspelet dem emellan.  Denna anknytning 

inpräntas i barnets hjärna, som då också blir en viktig beståndsdel i personlighetsutvecklingen 

och får betydelse för människan under hela livet. Teorin har sin ansats i psykoanalytisk teori 

och grenen inom den ”tredje” oberoende gruppen som beskrivs som objektrelationsteorin .  

Denna bildades genom en konflikt mellan olika psykoanalytiker och däribland av John 

Bolwby som senare var grundare till anknytningsteorin som växte fram under 1950-talet. Ur 

Ainsworths studier (som var en medarbetare till Bowlby) av förälderns omvårdnad det första 

levnadsåret, ”myntades” begreppet trygg bas. Föräldern är en trygg bas utifrån där barnet kan 

utforska världen. Det blev viktigt för att förstå anknytningssystemet som ett kontrollsystem 

med olika grader av aktivitet, olika skillnader i föräldrarnas anknytningsbehov till barnet 

(Broberg, Granqvist, Ivarsson & Risholm- Mothander, 2006). Anknytningen åtskiljdes i form 

av fyra olika anknytningsmönster. Vid trygg anknytning litar barnet på att föräldern, eller 

den som i huvudsak tar hand om barnet, försöker hjälpa barnet i svåra eller skrämmande 

situationer. Barn med otrygg-undvikande anknytning emotser att bli avvisade och 
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bortstötta. Barn med otrygg-ambivalent anknytning bär med sig en erfarenhet av att ibland 

bli omhändertagna, ibland avvisade när de söker hjälp och tröst. Vid otrygg - desorganiserat 

anknytningsmönster utvecklas ofta hos barn som varit med om fysisk eller psykisk 

misshandel, eller har föräldrar med svåra upplevelser och som inte kan avläsa sitt barn 

(Egidius, 2005, refererat i psykologiguiden). se, 2012). 

Salutogenes           

 I dagens samhälle som blir mer och mer svårhanterbart, föränderligt och med fler 

stressmoment är det viktigt som terapeut att ha förhållningsätt där de hälsobringande och 

stärkande möjligheterna sätts i fokus allt mer. Om man betraktar det salutogena perspektivet 

som en metamodell, kan detta perspektiv vara övergripande över olika familjeterapeutiska 

modeller. Den kan utgöra grund vid flera sorters familjebehandlingar. Om man utgår från 

salutogenes som metamodell kan man i kombination använda sig av flera olika 

familjeterapeutiska inriktningar. När man integrera salutogenes med annan 

familjeterapiinriktning kan man få en mer effektiv behandling. Via forskningen kan man 

också fokusera på vilka skyddsfaktorer som är bra att uppmärksamma i familjebehandlingen. 

Den salutogena hållningen är viktig att hålla rakt igenom den terapeutiska situationen 

(Hansson & Cederblad, 1995). Detta anser vi också en mycket en viktig hållning i arbetet med 

styvfamiljer. Det har funnits få teoretiska förankringar inom socialpsykologin. ”Känsla av 

sammanhang” (KASAM) och salutogenes är en teoribildning inom denna kategori. Det 

salutogena begreppet utvecklades och myntades av Aaron Antonovsky (Hansson & 

Cederblad, 1995). Många gånger försöker man förklara vad det är som gör att människor blir 

sjuka, d v s det patogena perspektivet. Ur en salutogen synvinkel fokuserar man istället på 

hälsans ursprung och vad det är som gör att vissa människor istället, trots att de utsätts för 

stora påfrestningar, behåller hälsan (Antonovsky, 1991). Man lägger också stor tyngd vid 

vilka faktorer eller resurser som medverkar för att landa så nära friskpolen som möjligt. Det 

Antonovsky då gjorde var att utveckla ”Sense of coherence”( känsla av sammanhang) 

(Hansson & Olsson, 2001). Det centrala i KASAM- begreppet är att det överlag är ett 

förhållningssätt eller en global hållning, d v s en teori. Det är också ett kognitivt medvetet 

begrepp som består av tre komponenter; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.  

Dessutom är KASAM är ett mätinstrument (SOC) (Hansson & Cederblad, 1995). Antonovsky 

intervjuade kvinnor som överlevt koncentrationsläger och därmed utvecklade han 

salutogenes. I sin forskning utgick han från teorin om generella motståndsresurser. I 
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högrisksituationer skulle dessa motståndsresurser vara skyddande (Hansson & Olsson, 2001). 

I Riskfaktorforskningen har stress betraktats ensidigt som en patogen och 

sjukdomsframkallande orsak. Antonovsky har framställt att stress inte alltid behöver betraktas 

negativt utan kan i vissa sammanhang vara salutogen och hälsobringande. Det salutogena 

perspektivet skall inte ses som det enda rätta utan skall mer vara som ett komplement till 

andra synsätt och att det salutogena skall ses som komplementärt till det patogeniska 

perspektivet (Hansson & Cederblad, 1995).   

Den salutogena modellen har i Sverige lanserats av Kjell Hansson och Marianne 

Cederblad (Lundsbye, Sandell, Währborg, Fälth & Holmberg, 2010). I forskning (både 

KASAM och andra begrepp som mäter hälsa) har man kommit fram till flera salutogena 

faktorer som påverkar och har skyddande faktorer. Många vetenskapliga studier har gjorts i 

flertalet länder. Det som kan vara intressant här är i familjeterapisammanhang är att KASAM 

har en hög korrelation med äktenskaplig tillfredställelse (Hansson & Cederblad, 1995; 

Lundblad, 2005).      

Syfte 

Vårt syfte är att undersöka hur yrkesverksamma terapeuter inom familjerådgivning 

och vuxenpsykiatri arbetar med styvfamiljer. Könsrollsperspektivet är ett fokusområde. Det 

har kommit en ny lag som stärker barnperspektivet och lyfter barns rättigheter. Vi vill därför 

särskilt uppmärksamma barnperspektivet.  

Frågeställningar 

Vad är terapeutens erfarenhet av styvfamiljer i sitt arbete? 

Vad är terapeutens erfarenhet av styvfamiljen utifrån ett könsrollsperspektiv? 

Hur uppmärksammas barnens situation i styvfamiljen? 

Hur har terapeuten uppmärksammat lagen om barnperspektivet i sitt arbete? 

Om terapeuten uppmärksammat att det finns en styvfamiljsproblematik skiljer sig då deras 

arbetssätt åt från traditionellt förhållningssätt?  
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Metod   

Kvalitativ metod         

 En del luckor som finns tidigare i den psykologiska forskningen kan fyllas av 

kvalitativa metoder. Den övervägande forskning som idag görs är dock kvantitativ. Framför 

allt gäller det mer deskriptivt inriktade ämnen som tidigare forskats ur ett mer 

naturvetenskapligt perspektiv, då framförallt med inriktning på kvantitativa och kausala 

samband. Kvalitativa undersökningar handlar om att ge en mer hel bild av relativa, komplexa 

sammansatta och subjektiva ämnesområden som kan var svåra att undersöka med kvantitativa 

metoder. Ett sätt att definiera kvalitativ metod är att det skall innehålla analysmetoder som är 

språkliga och att det så småningom skall nå fram till en text (Langemar, 2008). Kvalitativa 

metoder handlar främst om föreställningen om en ömsesidig påverkan, som förekommer 

mellan två eller flera företeelser och som kan ge upphov till något nytt. Målsättningen är att 

hitta okända eller otillräckliga kända innebörder, egenskaper samt företeelser. Vidare handlar 

kvalitativ forskning om abduktion, vilket innebär en snabb och ständig växelverkan mellan 

idéer och observationer där man blandar olika teorier med forskningsstrategier, t ex ett strikt 

empiriskt och faktabaserat förfarande med ett teoretiskt resonerande, samt mellan mindre 

delar och den framväxande helheten, eller med andra ord att arbeta enligt, Heideggers, den 

hermeneutiska cirkeln (Starrin & Svensson, 1994).  

 Det finns olika kvalitativa metoder . En av dem är fenomenologin som är nära 

besläktad med hermeneutiken. Fenomenologins främsta syfte är att beskriva psykologiska 

fenomen som de upplevs utan objektiva orsakssamband. Enligt Husserls livsvärld binds 

företeelser samman av den mening den består av för den upplevande personen. Allt relateras 

till tid och rum dvs. till sitt sammanhang. Fenomen brukar beskrivas utifrån hur de skiljer sig 

åt från före och efter, det finns en början och ett slut i ett sammanhang. En existentiell baslinje 

brukar definieras i det konkreta upplevandet av fenomenet, dvs. något som skiljer ut sig mot 

bakgrunden (Langemar, 2008). 

Lite om skillnader mellan kvalitativ metod och kvantitativ metod, samt fördelar och 

nackdelar med kvalitativ metod.       

 Rent historiskt har tvisten mellan kvalitativ eller kvantitativ metod handlat om olika 

saker under årens lopp. I början på 1800-talet var uppfattningen som då gjorde sig gällande, 

den ”positivistiska” vetenskapen, d v s det kvantitativa eller den numerära representationen av 
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egenskaper som innefattades i den fysikaliska världen. I det innefattades då allt mänskligt. 

Redan på den tiden fanns motsättningar mellan företrädare från de som föredrog mer 

standardiserade metoder inom naturvetenskapen och de som var mer talesmän för vetenskap 

som grundade sig mer på humanistiskt tänkande (icke-positivistiskt). Idag är det fortfarande 

så att den främsta forskningen inom ämnet psykologi domineras av de kvantitativa 

vetenskapliga metoderna.  Däremot är intresset större och växer mer för de kvalitativa 

metoderna främst inom pedagogisk och sociologisk forskning.  

Skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativa metoder kan betyda olika företeelser för 

olika forskare. Det man är överens om är att det föreligger ett motsättningsfullt förhållande 

mellan de olika begreppen. 

Vad gäller skillnaderna mellan dessa två metoder kan de ses på följande sätt:                          

 En skillnad har att göra med mätprecision som handlar om exakthet och skalnivå. Där 

man vid kvalitativ metod gör en mer grov skattning av data och vid kvantitativ en mer 

precis.  

 Skillnaden mellan subjektivt och objektivt, där kvalitativa fakta handlar om mer 

subjektiva uppfattningar och kvantitativa om objektiva uppgifter som är helt obundet 

av subjektiva händelser. 

 En uppdelning i icke-positivism (kvalitativa metoder) och positivism (kvantitativa 

metoder) d v s skillnaden ur ett mer vetenskapsfilosofiskt perspektiv. 

 Samt skillnader som har med egenskaper som har en fenomenologisk kvalitativ 

karaktär och egenskaper som har med en fenomenologisk kvantitativ karaktär att göra 

Jämför t.ex. doft, skönhet, som inte kan kvantifieras med temp och intervaller, d.v.s. 

något som kan kvantifieras (Starrin & Svensson, 1994) . 

Fördelar och nyttan med kvalitativa metoder kan vara; vi kan få mer en större förståelse av 

individuella reaktioner t e x i behandling såsom psykoterapi, få en fördjupad kunskap i ett 

ämne, kan leda fram till överraskande resultat som inte var väntat, tillåter oss att undersöka 

komplexa fenomen mer djupgående, intervjudeltagaren kan känna sig mer delaktig genom sin 

egen berättelse och på så sätt kan vi komma nära data genom de direkta intervjuer som görs, 

operationalisera begrepp samt teoribildningar i nya ämnen.     
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Nackdelar med kvalitativa metoder; svårigheten att samla resultat genom tvärstudier, att 

metoden blundar för att det finns metodologiska skillnader och det kan då finnas en risk att 

man gjort ett dåligt metodval, samt problem med för generaliserande resultat eftersom urvalet 

kan vara för litet eftersom man gör mer allmänna uttalanden i kvalitativ metod. Nyttan med 

kvantitativa metoder kan vara att; identifiera skyddsfaktorer samt riskfaktorer, prediktion, 

intervention, sjukdomsorsaker, behandling och medicin (Norcross, 2009; studiematerial, 

Lundblad, 2012).  

Val av metod för insamling av data       

 Utifrån den frågeställning/syfte som gäller har vi bedömt att kvalitativ 

forskningsmetod är bäst lämplig. Kvalitativ metod i detta fall betyder att ett linjärt förlopp inte 

skett mellan de olika delarna i skrivandet av uppsatsen.  Insamlandet av data, frågeställning 

analys och urval har skett cirkulärt och parallellt under hela förloppet. Metoden har varit att 

använda oss av öppet fenomenologiskt förhållningsätt. Detta har gjorts både kvalitativt 

explorativt dvs., studera detta område där lite forskning bedrivits för att hitta intressanta och 

relevanta föreställningar samt deskriptivt d v s beskriva på ett sätt som är så nära de 

intervjuades sätt att se företeelsen ifråga som möjligt. Fenomenologins främsta syfte är att 

beskriva psykologiska fenomen som de upplevs (Langemar, 2008). Målet för oss har varit att 

hålla oss öppna för de som har intervjuats för att så konkret som möjligt försöka förstå vad de 

intervjuade hade att säga.  För att metoden skall fungera, d v s intervjuerna skall ske på ett så 

öppet sätt som möjligt så är det viktigt att det finns en bra samarbetsrelation mellan den som 

intervjuas och den som intervjuar (Lund, 2009). 

Urval           

 För att uppfylla syftet med den undersökning vi har gjort, vände vi oss till 

yrkesverksamma terapeuter som kontinuerligt kommer i kontakt med individer/ familjer med 

styvfamiljs erfarenheter. Vi vände oss till familjerådgivare inom kommunal- och kyrkans 

familjerådgivningar samt terapeuter inom vuxenpsykiatrin. För att få ett så kvalitativt 

representativt urval som möjligt har dessa deltagare handplockats från ovanstående 

verksamheter. Sammanlagt har tolv intervjuer gjorts, sex vardera inom de olika 

verksamheterna. Vi har själva tillfrågat terapeuter som vi ansett vara representativa. Viktigt 

har också varit att ha ett urval av intervjudeltagare som täcker in så många olika perspektiv 

som kan finnas inom området. De terapeuter som deltog hade minst en psykoterapiutbildning, 

steg ett - kompetens. 
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Intervjumetodik         

 Vi började med att skicka ut ett informationsbrev där vi presenterade vårt syfte med 

intervjuerna, samtidigt som vi skickade med fyra frågeställningar. Dessa frågeställningar 

skulle var och en kort fundera på och lämna vid intervjutillfället som bakgrundsdata (se bilaga 

2 och 3). När vi sedan träffade intervjupersonerna har vi valt att använda oss av halv- eller 

semistrukturerade frågor. När man gör kvalitativa intervjuer är det viktigt med öppna svar 

med skillnad mot kvantitativa intervjuer där svarsalternativen är fasta. Semistrukturerade 

frågor innebär att de frågor som ställs inte behöver ställas i samma ordning varje gång ej 

heller formuleras på samma sätt under varje intervju, meningen att intervjupersonerna skall ha 

möjlighet att själva definiera, behandla och avgränsa innehållet i de intervjuerna som görs 

(Langemar, 2008; Starrin & Svensson, 1994).  Vi utgick från intervjuguiden där frågorna 

formulerades innan intervjuerna gjordes (se bilaga 4); som sedan har bestått av fördjupande 

följdfrågor. Intervjuerna spelades in med videokamera samtidigt som vi antecknade ner 

svaren i frågeformuläret. I brevet som skickades upplyste vi att om man ville delta innebar det 

att man medverkar i en intervju som kommer att handla om intervjudeltagarnas upplevelser 

och erfarenheter av styvfamiljen. Intervjun skulle ta ca 30 min och spelas in på videokamera . 

Etik           

 Genom Vetenskapsrådet i Sverige konkretiseras deltagaretik, där fyra huvudkrav ingår 

gällande information, samtycke, konfidentiellt och nyttjande (Langemar, 2008). 

Intervjudeltagarna har informerats om syftet med undersökningen och att, man när man vill 

och att utan att ange skäl, kan avbryta sin medverkan. Vi informerade också vad det innebar 

att medverka, samt hur resultatet kommer redovisas.  Deltagandet var frivilligt och allt 

material har behandlats konfidentiellt. Det innebär att deltagare inte kunnat identifieras samt 

att ingen har namngetts i rapporten . Deltagarna har inte heller kunnat härledas till ett specifikt 

arbetsställe. Vi upplyste om att inspelningarna kommer att raderas efter att de analyserats och 

sammanställts. Det som sagts vid intervjuerna har behandlas konfidentiellt. Eventuella citat 

som används i resultatredovisningen kommer inte att kunna härledas till intervjupersonerna 

personligen.  

Validitet         

 Validiteten i en kvalitativ uppsats innebär att få uttömmande, nyanserad och varierad 

information av så god kvalitet från intervjupersonerna som möjligt. Man använder sig av 

validitet i kvalitativa rapporter för att visa att kvaliteten har samma vikt som i kvantitativ 
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forskning (Langemar, 2008). Förhållningssättet i undersökningen, har varit viktigare än hur de 

konkreta frågorna formulerats. Data i undersökningen har också varit varierande, för att täcka 

in så mycket som möjligt för det vi velat undersöka. I uppsatsarbetet har vår strävan varit att 

ha en empirisk förankring d.v.s. om det kan finnas en överensstämmelse mellan verklighet 

och tolkning och att det som analyserats i uppsatsen inte skall visa några avgörande svagheter. 

Vi har gjort en noggrann prövning av data, resonemang och argument och en s.k. 

triangulering samt att det finns en samstämmighet/ belägg mellan de olika källorna som finns 

(Starrin & Svensson, 1994). 

Reliabilitet          

 Reliabilitet passar bäst inom den kvantitativa forskningen.  

Reliabilitet innebär att man upprepar mätningen och får samma svar d v s tillförlitlighet i sina 

mätningar. Detta har inte gjorts eftersom vi har intervjuat terapeuterna en gång d v s inga 

mätningar har gjorts i denna rapport som man däremot gör i kvantitativa rapporter och därför 

har vi inte använt oss av reliabilitet (Langemar, 2008).  

Analysmetod          

 En del i analysarbetet med intervjuerna har varit att bearbeta och läsa igenom det 

nedskrivna som sagts, samt titta igenom videoinspelningarna flera gånger. Vårt mål med detta 

arbete har varit att försöka vara så öppna som möjligt och se det som sagts utifrån deltagarnas 

perspektiv. Därefter har vi har vi sorterat och strukturerat materialet genom att titta efter citat 

som kan vara tänkbara för frågeställningarna. Vi har tittat efter likheter och olikheter. Nästa 

steg i analysarbetet har varit att bearbeta dessa citat utifrån helheten av hela intervjun. Ibland 

har vi fått gå tillbaka och titta på någon av videoinspelningarna samt från de nedskrivna 

intervjuerna, för att kanske hitta något nytt eller en ny förståelse. Därefter har vi sorterat och 

strukturerat citaten efter genomgående teman. Syftet med detta har varit att försöka bygga en 

sammanhängande struktur och titta på mönster som går igenom i undersökningen. När vi 

strukturerat så har vi i nästa steg gjort det i en mer komprimerad form. Detta har gjorts utifrån 

syfte och frågeställningar i en mer sammanfattad form (Langemar, 2008). 

 I en kvalitativ fenomenologisk, analys, kan man inte bortse från våra egna 

värderingar, tankar och känslor. Vi har genom diskussion så långt som möjligt sökt, vridit och 

vänt på våra fördomar och åsikter. När vi medvetandegjort dessa, har en tankeprocess 

igångsatts, som utvecklar nya tankar, idéer och nya processer     
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Litteratursökning          

 Via litteraturstudier i forskningsartiklar, debattartiklar i tidsskrifter samt väsentlig 

litteratur, har vi tagit fram bakgrundsmaterial och relevant forskning inom området. De 

databaser vi använt oss av är främst; Summon, PsycInfo (Psycnet), LIBRIS och Statistiska 

Centralbyråns, databaser. Vi har också sökt och hittat bra debattartiklar på, Goggles. När 

sökningar gjorts på psycnet har vi använt oss av sökorden enligt följande: först enbart 

stepfamily där det var 938 träffar totalt, sedan stepfamily och sökordet children 487 träffar, 

därefter stepfamily och gender roles, 12 träffar samt och till sist stepfamily och roles, 102 

träffar. 

Resultat 

Urval och omfattning         

 12 Intervjuer genomfördes under perioden 2011-08-20 till 2011-11-15. Intervjuerna 

genomfördes inom verksamheterna vuxenpsykiatrin, kyrkans familjerådgivning samt 

kommunal familjerådgivning. Intervjuerna fördelades med 6 intervjuer inom vuxenpsykiatrin 

och 6 intervjuer inom de båda familjerådgivningarna. Vi har inte haft något bortfall. Våra 

informanter är yrkesverksamma terapeuter inom ovanstående verksamheter, med lägst en 

grundläggande psykoterapeut kompetens, s.k. steg 1 kompetens. Den grundläggande 

yrkesutbildningen är varierande så också den psykoterapeutiska inriktningen. 

 Resultat; frågeformulär         

 Före intervjun fick våra informanter ett frågeformulär med fyra skriftliga frågor där de 

skulle fylla i svaren skriftligen och överlämna till oss vid intervjutillfället. Frågorna omfattade 

informanternas egna upplevelser och beskrivningar och gav oss en bakgrundsbild av 

informanterna som grupp.  

 I vårt material kan man se att den vanligaste associationen till ordet styvfamilj var den 

onda styvmodern. Därefter följde associationer som blandade familjer, svårigheter, problem 

och konflikter men också mångfald och bonusbarn. En annan association var fel. 

Sammantaget kan man se att det i huvudsak var negativa associationer som dominerade.   

Den subjektiva uppfattningen om hur procentuellt stor andel man träffat under det 

senaste året, med styvfamiljserfarenheter varierade kraftigt. Man uppskattade allt mellan 5-
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80% , vilket utgör 37 % i medeltal. Sammantaget framgår det stora variationer i terapeuternas 

upplevelser.  

Upplevelsen av hur många av de med styvfamiljserfarenheter som tog upp dessa 

erfarenheter som en viktig del i terapin, varierade ännu mer, och uppgick till allt ifrån 1-100 

%, vilket utgör 47 % i medeltal.  

Terapeuterna fick också en fråga om de hade några egna, personliga, 

styvfamiljserfarenheter. 3/12 svarade ja. D.v.s. 25 % av våra informanter har egna 

styvfamiljserfarenheter medan resterande 75 %, har traditionella kärnfamiljserfarenheter. Av 

de med styvfamiljserfarenheter är majoriteten kvinnor.  

Kunskaper om styvfamiljen        

 Utifrån våra intervjuer kan man tydligt se att det finns stora variationer i terapeuternas 

upplevelser av vilka kunskaper de anser sig ha i ämnet. Tre av de intervjuade menar att de har 

barnets perspektiv som utgångspunkt och inte systemets. Det inre barnets känsla, hos den 

vuxne patienten/klienten är huvudfokus inte familjeproblematiken. Dessa terapeuters 

upplevelse är oftast att barnet i styvfamiljen är bortglömt. Detta menar man skiljer sig inte 

nämnvärt från andra patienters/klienters upplevelser av sin familjehistoria.  En påpekar 

rivalitet mellan syskonen, där styvbarnen åsidosätts och inte räknas lika mycket som de 

biologiska barnen, som något man har uppmärksammat. För övrigt menar man att det handlar 

om individer och att individer löser sina problem på olika sätt. Man utgår från individens 

upplevelser och inte från några generella upplevelser. Dessa tre anser sig också egentligen ha 

för lite kunskaper i ämnet för att kunna uttala sig om några särskilda skillnader mellan 

kärnfamiljen och styvfamiljen annat än att man är fullt införstådd med att de naturligtvis 

finns. En av terapeuterna uttrycker. 

”Det är därför desto större anledning att inte ge sig in i sådana familjesystem. Bara det 

faktum att man behöver en styvfamilj säger en hel del. Styvfamiljen är till för de vuxnas behov 

endast”. 

  En annan uttrycker: 

”Jag borde naturligtvis ha mer kunskap i ämnet, det förstår jag nu. Klart att det påverkar 

men tyvärr är jag allt för dåligt insatt”. 
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Den största delen av våra informanter upplevde sig ha allt ifrån relativt, till, goda kunskaper i 

ämnet och beskrev skillnader mellan de olika familjesystemen bl.a. utifrån att styvfamiljen: är 

en mer komplex sammansättning av individer som kommer samman, ibland utifrån olika 

livscykelfaser, kräver fler förhandlingar, innebär fler trianguleringar, otydligare roller och fler 

att förhålla sig till men också fler vuxna att tillgå om t.ex. en av bioföräldrarna brister.  

”Styvfamiljen betyder mer rörelse för mig än kärnfamiljen. I en styvfamilj behövs fler 

kontakter och fler förhandlingar och därmed mer samarbete.” 

En fördjupade sig ytterligare i ämnet och pekade på myten om ”den lyckade familjen”. 

”En positiv myt som ska kontrahera tidigare negativa upplevelser”. 

 Som något problematiskt som kan göra människor sjuka om t.ex. ett av barnens upplevelse av 

den ”lyckade familjen”, skiljer sig markant från övrigas. Denne riskerar då att uteslutas ur 

familjesystemet om den inte håller med. Samma påpekade även avsaknaden av biologiska 

band som en riskfaktor då det gäller sexuella övergrep.  

”Avsaknaden av blodsband kan ibland leda till tankekonstigheter, inte mina barn, mer tillåtet, 

besinnar ej ålder”. 

Sammantaget kan man se att det finns ganska stora variationer i terapeuternas 

upplevelser av vilka kunskaper man anser sig ha i ämnet och att behov finns av mer kunskap. 

Flera av våra intervjuade terapeuter upplever att det är ett ganska svårt projekt att ro i land. En 

känsla flera gav uttryck för var upplevelsen av att de saknade redskap. Samtliga terapeuter 

utom en, uppger att de inte aktivt håller sig uppdaterade i just dessa ämnen. Den som gör så, 

påpekar också att det beror på att man har ett särskilt uppdrag, ett samordningsansvar, att 

uppmärksamma barnperspektivet, men att styvfamiljsperspektivet inte aktivt 

uppmärksammas. Man lär av patienterna/klienterna. Läser och tar till sig inom de 

intresseområden som var och en har. En påpekan är också att man inte tidigare fått till sig 

kunskaper i detta ämne som en särskild del i sina utbildningar. Hälften upplever att de skulle 

vilja ha mer kunskaper i ämnet. 

Könsrollsperspektivet         

 En majoritet av terapeuterna anser att det finns könsrollsskillnader mellan kvinnor och 

män utifrån gamla stereotypa könsrollsmönster men att man i huvudsak inte uppmärksammat 

några väsentliga skillnader avseende just styvfamiljen i förhållande till kärnfamiljen.  
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”Faktum är att jag inte ens tänkt tanken. Könsrollerna går igenom oavsett familjetyp men om 

det skiljer sig på något särskilt sätt, mer eller mindre i just styvfamiljen, har jag inte tänkt 

på”. 

 Tre av terapeuterna menar att det inte finns några könsrollsskillnader överhuvudtaget, utan att 

det handlar om individer och deras förhållningssätt. Inte om kön. 

”Tror inte det har så mycket med könsskillnader att göra utan mer om vilken anknytning man 

har, trygg eller otrygg. Eller om man har ett starkt kontrollbehov eller inte”. 

De upplevelser som uttrycks kring skillnaderna är framför allt att styvfäderna är mer 

dominanta i att få igenom att det är deras kultur, deras regler som ska gälla men att det är 

styvmödrarna som får ta ansvaret för själva utförandet.  

”Styvpappan backar undan för mycket från ansvar och utförande medan styvmamman går in 

för mycket. Styvmamman försöker ta ansvar för hela familjen medan styvpappan tenderar att 

mest se till sina egna eller sina egna barns behov”. 

”Kvinnan vill nog ha mer en hel familj än mannen”.  

”Kvinnor ägnar mer tid åt hans barn än vad han gör för hennes”. 

Könsrollerna upplevs bli mer polariserade än i traditionella kärnfamiljer i detta avseende. 

Styvfäderna upplevs också som mer känslomässigt distanserade i relation till sina styvbarn än 

vad styvmödrarna gör. En synpunkt är: 

”Styvpappan är mer försiktig i sin känslomässiga relation till sitt styvbarn på grund av det 

fokus som råder kring sexuella övergrepp på barn. Det skapar ett litet avstånd i kontakten”. 

En annan synpunkt kring styvfädernas upplevda känslomässiga distansering är: 

”Styvfädernas upplevelser är att det inte blir insläppta. De får lätt alla emot sig. Känner sig 

ofta ensamma och övergivna” 

Majoriteten av terapeuterna tänker inte att det är någon skillnad på styvföräldrarnas 

upplevelser av hur styvfamiljen fungerar. Utan att det mer handlar om att kvinnor generellt 

sätt är bättre på att sätta ord på sina upplevelser, än vad män är. Vilket inte uppmärksammats 

särskilt bland just styvfamiljer.  
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Detta ger bilden av att majoriteten av våra intervjuade terapeuter inte särkskilt 

uppmärksammat styvfamiljen utifrån ett könsrollsperspektiv. Några menar till och med att det 

inte finns några könsrollsskillnader alls som skulle bero på kön. Det man i huvudsak har 

uppmärksammat är en ökad polarisering i könsrollerna i styvfamiljen än den man upplever 

finns i traditionella kärnfamiljer. Synpunkterna som framförs i ämnet är i huvudsak negativa 

könsrollsbeskrivningar. Inga könsrollsbeskrivningar görs i någon positiv bemärkelse.   

 Barnen i styvfamiljen         

 När vi granskar vårt material visar det sig att samtliga terapeuter menar att 

styvfamiljskonstellationen påverkar barnen. Här är man överens. Upplevelser som 

framkommer är att: barnen hamnar i lojalitetskonflikter, har inte själva valt, lider ofta av 

obearbetade förluster, skuldkänslor och konkurrenssituationer. Barnen går mellan två olika 

hushåll och måste anpassa sig till två olika system. Många terapeuter menar också att barnen 

lätt blir övergivna när den nya kärleken står i centrum. 

”Barnet har inte valt sina styvföräldrar eller den nya konstellationen. Jag betonar alltid att 

den biologiska föräldern är skyldig enligt lag, enligt Föräldrabalken, att ta hand om sina 

barn”. 

”Det finns en ökad sårbarhet hos barnet tillföljd av tidigare negativa händelser. Barnet får 

kämpa mer för bekräftelse. Tryggheten blir mindre för barnet på grund av fler individer i 

styvfamiljen”. 

”Barnen har ofta obearbetade sorger och förluster med sig och tappas lätt bort av de vuxna 

som har fullt upp med sitt. Många av dessa barn känner sig övergivna”. 

Sammantaget framkommer det att terapeuterna har relativt goda kunskaper kring barnens 

negativa styvfamiljserfarenheter. Detta då upplevelsebeskrivningarna i huvudsak är negativa. 

Terapeuternas upplevelse/erfarenhet av barns positiva styvfamiljserfarenheter lyfts inte fram 

och tycks vara ett perspektiv som terapeuterna saknar kunskaper/erfarenheter av. 

Hur uppmärksammas lagen om barnperspektivet i arbetet?     

 I våra intervjuer blir det tydligt att kunskapen om vad den nya lagen, om 

yrkesverksammas skyldighet att uppmärksamma barns behov av information, råd och stöd, 

egentligen innebär är försummad. Så även terapeutens skyldighet att anmäla när misstanke om 

att barn far illa blir synligt i terapin. Endast en tar upp det som en positiv del av terapin: 
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 ”Det påverkar terapin i positiv bemärkelse. Barnens situation finns alltid med i samtalet för 

det påverkar känslolivet i så hög grad hos föräldrarna. Föräldrarna vill också ha koll på hur 

deras barn egentligen tänker och hur de har det. Föräldrarna kan tycka att det känns jobbigt 

inför att barnen ska vara med i samtalet men min erfarenhet är att de känner stor lättnad 

efteråt. Skyldigheten att anmäla ser jag inte som något problem. Visst riskerar man att 

föräldrarna kan bli arga men oftast finns det en ömsesidig önskan om barnets bästa. Min 

personliga inställning är att man aldrig kan offra ett barn för en terapi”. 

Andra synpunkter är: 

”Barnperspektivet påverkar inte mitt sätt att arbeta. Jag bryr mig inte om det. Det får någon 

annan ta i. Att anmäla kan förstöra terapin”. 

”Jag har alltid med mig barnperspektivet. Jag tar med barnen i samtalet och pratar med dem 

om hur de har det. Men när det kommer till att anmäla upplever jag en gråzon. När ska man 

anmäla? Min upplevelse är att det gör ingen skillnad. Jag har tyvärr inte den tilliten till 

socialtjänsten”. 

”Det finns alltid med i bakhuvudet, en medvetenhet. Jag tycker att det är svårt att göra den 

bedömningen att man behöver anmäla. Troligen är det så att man undviker det för att man 

inte vill anmäla i onödan. Den terapeutiska alliansen kan bli påverkad och upplevelsen kan 

bli traumatiserande för patienten. Jag borde säkert göra det mer”. 

”Jag försöker att inte bli så upphetsad av det. Mitt fokus ligger på förbättringar genom 

terapin. En anmälan kan stoppa kreativiteten. Jag tänker på terapin som något som kan 

åstadkomma något annat mer viktigt än en anmälan kan göra.” 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att: barnperspektiv upplever sig samtliga 

terapeuter ha. Kunskap om barnens situation. Men majoriteten hämtar denna kunskap endast 

från de vuxna samt från sig själva. Endast en mindre del av de i vår undersökning tar 

kontinuerligt med barnen i samtalen för att höra deras upplevelser och för att skapa sig en bild 

av just det barnets behov av information, råd och stöd. Därmed brister majoritet i sin 

skyldighet att uppmärksamma barnen utifrån den nya lagstiftningens intentioner.  Man kan 

också konstatera att flertalet av våra informanter har hög tilltro till att den terapeutiska 

processen kan göra mer skillnad för barn som far illa än vad insatser från socialtjänsten kan. 

En stor osäkerhet råder kring när man ska anmäla och vad en anmälan egentligen leder till.  
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Arbetssätt          

 Mer än hälften av våra intervjuade menar att styvfamiljsproblematik kräver och 

innebär ett lite annorlunda arbetssätt bl.a. mer att beakta, fler snubbeltrådar att parera. Man 

upplever att familjemedlemmarna behöver ofta mer bekräftelse och har oftare önskemål om 

mer konkreta råd från terapeuten. Mer psykoedukativa metoder krävs, åtminstone 

inledningsvis. En uttrycker: 

”Man får arbeta mycket med statments, down to business. Det är ett ganska svårt projekt med 

mycket fokus på roller och på att öka förståelsen hos familjen för varandras situation”. 

En annan uttrycker: 

”Jag gör fler genogram när jag har en styvfamilj. Jag ritar överhuvudtaget mer då. Jag vill 

påvisa att det handlar om olika kulturer för barnen kommer ofta emellan”. 

En rent konkret skillnad i arbetssätt som framkommer är hur vida man väljer att ta in fler i 

terapirummet eller inte. Den minoritet som tidigare påtalat att man endast arbetar individuellt 

väljer att inte göra så Man påtalar att man förhåller sig inte annorlunda i behandlingen än vad 

man gör till övriga. 

”Jag intervjuar alltid mina patienter om hur de själva har haft det i sin uppväxt familj men 

fördjupar mig aldrig i den nuvarande familjen om inte patienten själv tar upp det som ett 

problem. Jag arbetar bara individuellt”.  

En påtalar att man oftare tar med fler familjemedlemmar i samtalet när man arbetar med just 

styvfamiljsproblematik. Tre uppger sig kontinuerligt ta med barnet i samtalen i syfte att kunna 

uppmärksamma barnets situation. Hälften av våra intervjuade vänder sig endast till de vuxna 

och för samtalen via dem. 

”Jag försöker få föräldrarna att mentalisera med barnet”. 

”Det är alltid föräldrarna som ansvarar för barnet och inte tvärtom, jag påvisar alltid det”. 

När vi nu kommer in på hur kunskapen omsätts i praktiken, hur vida arbetssättet är 

annorlunda i förhållande till traditionellt arbetssätt, är det i huvudsak mer psykoedukativa 

metoder som faller ut. Endast en minoritet av terapeuterna väljer rent konkret att ta med fler i 

terapin. En fråga som kom upp var: 
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”Finns det särskild styvfamiljsterapi?” 

Sammanfattningsvis framkommer det en del variationer bland våra intervjuade. En 

minoritet påtalar att man inte arbetar annorlunda än vad man traditionellt sätt gör, då man 

arbetar individuellt och inte fokuserar på familjeproblematik. Resterande arbetar mer med 

psykoedukativa metoder men i huvudsak utifrån samma konstellationer som man traditionellt 

sätt gör. 

Diskussion 

I vår uppsats har vi haft fokus på hur yrkesverksamma terapeuter arbetar med 

styvfamiljer. Ett fokus har varit könsrollsperspektivet och hur det uppmärksammas ur 

styvfamiljens horisont. Vi har ytterligare fördjupat oss i frågor kring barnens situation i 

styvfamiljen samt hur barnperspektivet uppmärksammas. Slutligen har vi också tittat på om 

hur terapeuternas arbetssätt med styvfamiljer, skiljer sig från traditionellt arbetsätt. Flera 

intressanta synpunkter framkom under intervjuerna som gjordes.    

 Nedan diskuteras först kritisk diskussion av metoden. Därefter redovisar vi de resultat 

som har varit mest framträdande i undersökningen eller som på annat sätt är viktigt att belysa.  

Till sist avslutar vi med en slutdiskussion och tankar kring vidare forskning. 

Kritisk diskussion av metoden       

 Att vara två som intervjuar kan bidra till ökad trovärdighet då resultaten vi fått in varit 

likvärdiga, men det går inte att frångå att då vi är två olika personer med olika förståelseramar 

och förkunskaper och det har naturligtvis också påverkat.  Att dessutom försöka titta med 

samma ögon utifrån två olika verksamhetsområden har också inneburit en försvårande faktor 

att ta extra hänsyn till. Som om inte det skulle vara nog har vi det faktum vänt oss till 

yrkesverksamma terapeuter som om de vore en homogengrupp, som om de har lika 

förståelseramar och förkunskaper trots olika grundutbildningar och psykoterapeutiska 

inriktningar. Detta har visat sig inte minst i processen av sammanställningen av resultaten. För 

att minimera dessa risker har vi inledningsvis uppdaterat varandra i de olika verksamheternas 

uppdrag och särdrag. Därefter har vi gemensamt och noggrant utarbetat ett halvstrukturerat 

frågeformulär som vi bearbetat utifrån ett fenomenologiskt förhållningssätt och ur ett 

systemiskt perspektiv. Vi har medvetet försökt att i största möjliga mån undvika att titta till 

olikheter mellan verksamheter och mellan terapeuter och istället fokuserat på informanternas 

egna upplevelser då terapeuters kunskapsbas grundar sig på så mycket mer än bara ren 
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utbildningskunskap. Vi har därför noggrant valt ut de erfarna terapeuter som vi ansett som 

mest representativa.  Vi har dessutom fördelat informanternas olika utbildningsbakgrunder 

lika inom respektive verksamhetsområde. 

Resultatdiskussion        

 Sammantaget kan man se att det finns ganska stora variationer i terapeuternas 

upplevelser av vilka kunskaper man anser sig ha i ämnet; styvfamiljer, samtidigt som det 

verkar finnas ett ytterligare behov av kunskap. Flera av de intervjuade terapeuterna upplever 

att det är ett ganska svårt projekt att ro i land. En känsla flera gav uttryck för var upplevelsen 

av att de saknar redskap och frågan som några ställde var; ”Arbetar man på något speciellt 

sätt med styvfamiljer”? Att släppa stereotypa bilder av vad en styvfamilj egentligen är, är inte 

helt lätt för någon. Det var till och med så att forskarna till en början ignorerade att studera om 

styvfamiljer p.g.a. av deras egna värderingar.  Detta i sin tur ledde till att forskningen inom 

området kom igång mycket senare, än vad som var tänkt (Ganong & Coleman, 2004).  Egna 

styvfamiljserfarenheter innebär inte alltid att man har mer kunskaper, om styvfamiljens 

särskilda karaktäristiska egenskaper, vilket också har framkommit i intervjuerna såväl som i 

litteraturen. Kunskapen bland de intervjuade, om styvfamiljens komplexa sammansättning, 

familjestruktur och familjebildningsprocess varierar. Vi tänker att då hälften, av våra 

informanter har en utbildningsbakgrund som individual- terapeut respektive familjeterapeut, 

att det till en del påverkar deras svar. Vi har inte valt att titta på skillnaderna mellan 

verksamheter och utbildningsbakgrunder. Dessa skillnader dyker trots allt upp kontinuerligt i 

vårt material och vi måste ändå visa på, att de största variationerna mellan hur terapeuterna 

uppmärksammar och arbetar med styvfamiljen, hittar man inom vuxenpsykiatrin. Inom denna 

verksamhet blir skillnaderna mellan de olika psykoterapeutiska inriktningarna mest synliga, 

vilket också, men i mindre grad, framträder även inom familjerådgivningsverksamheterna. 

Kanske är det i sig inte så konstigt med tanke på respektive verksamhets huvuduppdrag och 

där materialet behöver förstås utifrån sitt sammanhang.  

Även om stereotypa beskrivningar av vissa grupper och individer, såsom styvfamiljen, 

kan vara både positiva och negativa, förutsätter de dock en medvetenhet annars riskerar man 

att bli föremål för fördomsfullhet (Pryor, 2008). Det är ett viktigt menar vi, att som terapeut 

öka sina kunskaper om vad det innebär att leva i en styvfamilj. Första steget kan vara att titta 

på vilka schablonmässiga föreställningar, bilder, vi har om styvfamiljen, vilket i sin tur i nästa 

steg, kan göra det lättare att möta och arbeta med styvfamiljer terapeutiskt     
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När man inte har kunskap om de speciella strukturer och processer som pågår i en 

styvfamilj kan det finnas svårigheter att arbeta med styvfamiljer i terapi. Svårigheten blir att, 

när man direkt översätter det som fungerar i en intakt kärnfamilj till att också gälla i en 

styvfamilj. Det är då det kan uppstå problem. Ofta är det så att de problem som finns i 

styvfamiljen har psykologiska orsaker och kan ha att göra med de svårigheter som finns i 

själva familjesystemet (Carter & McGoldrick, 2005). Styvfamiljsmedlemmarna har i regel 

också precis upplevt en separation som inte alltid bearbetats. I en svensk undersökning som 

gjorts om skilsmässans konsekvenser i ett folkhälsoperspektiv, framkommer att det är viktigt 

att sätta in stödåtgärder för familjer som precis separerat. Dessa stöd bör sättas in för att lösa 

konflikter både snabbt och mer lättillgängligt (Willén & Thuen, 2002). Enligt Carter & 

McGoldrick (2005) är det av stor vikt och ett mål enligt livscykelperspektivet, att jobba öppet 

med f d partnern samt att jobba sig igenom skilsmässan känslomässigt.    

Flertalet terapeuter uppger att de inte aktivt håller sig uppdaterade i just detta ämne. 

De intervjuade menar vidare att man ”lär sig av sina av patienter/klienter” och på så sätt får 

man mer kunskap om styvfamiljer.   Här håller man sig också uppdaterad genom att läsa och 

ta till sig, inom de intresseområden som var och en har. Ytterligare synpunkter som 

framkommer här, är att man inte tidigare fått till sig kunskaper i detta ämne som en särskild 

del i de utbildningar man gått. Hälften upplever att de skulle vilja ha mer kunskaper i ämnet. 

Det är av stor vikt anser vi, att ämnet finns med som en del i psykoterapeututbildningarna. 

Majoriteten av våra intervjuade terapeuter uppmärksammar inte styvfamiljen särskilt 

utifrån ett könsrollsperspektiv. Några menar till och med att det inte finns några skillnader alls 

som skulle bero på kön. Det man i huvudsak har uppmärksammat är att det finns en ökad 

polarisering i könsrollerna i styvfamiljen, jämförelsevis med den man upplever finns i 

traditionella kärnfamiljer.           

De synpunkter som framförs i ämnet bland de intervjuade, är i huvudsak negativa 

könsrollsbeskrivningar. Vi menar här, att det kanske är så att ämnet i sig bidrar till att det just 

blir så, eller faller det sig naturligt, eftersom könsrollskillnader inte uppmärksammas eller förs 

på tal när det finns fungerande sådana. En annan tanke vi har, är att vi alla är en del av vår 

samtid och att vi kanske inte själva ser mönster som vi lever i, som just dessa mönster . Det 

kan istället tillskrivas andra möjliga förklaringar, såsom personlighetsbeskrivningar etc.  
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I litteraturen framkommer en annan synpunkt i ämnet, tvärtemot vad de intervjuade 

säger och där det förs fram att leva i styvfamilj kan påverka parrelationen till att bli mer 

jämställd än hos andra par. Detta kan bero på att mannen idag inte längre har samma 

försörjningsroll som tidigare. Kvinnor är till större del både försörjare och ansvariga för den 

primära omsorgen för barn och hem.  Det innebär i sin tur att kvinnan i styvfamiljen kommer 

mer i en ”chefsförhandlarroll”, jämfört med när hon levde i kärnfamiljen (Bäck- Wiklund & 

Johansson, 2003). Terapeuternas upplevelser i undersökningen, var raka motsatsen till detta 

inlägg. Det man kan se i SCB: s statistik (2010) är att med små steg går vi mot en jämnare 

könsfördelning, då inom några områden. Där exempelvis männen har ökat sin totala andel av 

hemarbete och kvinnor ökat sin del av förvärvsarbete .       

Trots att jämställdheten ökar en aning mellan könen, har vi fortfarande en ganska lång 

bit kvar.  Enligt resonemanget ovan ifrågasätter vi om kvinnan verkligen blir mer jämställd i 

styvfamiljen? Vi tänker att det kan finnas en risk att kvinnan kanske också går in i mer 

stereotypa mönster i sin nya familj. Där hon tar på sig en roll att ta mer ansvar för att alla 

relationer skall fungera, vilket också är en bild som framkommer i intervjuerna. Ytterligare 

synpunkter som framförs, är att kvinnan ofta kan ha dubbla lojaliteter gentemot sina barn och 

den nya mannen. Terapeuternas upplevelser i det stora hela, är att kvinnan tar på sig mer 

ansvar och att männen backar undan. Männen kan också i vissa avseenden, enligt 

informanterna, vara dominanta där deras regler och kultur mer skall gälla. I en svensk 

forskningsstudie kom man fram till, att stressen är större hos kvinnor för att det är hon som 

huvudsakligen har mest ansvar för familjen. Studien visar på att ju mer jämställdhet det är 

mellan könen desto mer minskar stressen, som i sin tur gör att konflikterna minskar i familjen. 

Stressen minskas då framförallt hos kvinnorna, trots att hon förvärvsarbetar mer. Man kan se 

oberoende att vi har en s.k. tvåförsörjarmodell i Sverige, så delas hushållsarbetet inte lika 

mellan könen (Fjaerstad, 2007).         

Ett sätt att bli mer jämställda i förhållandet i styvfamiljen, är att stärka parrelationen.  

Genom s.k. styvfamiljsterapi, är målet att paret/familjen skall bli mer samspelta. Några mål 

med att jobba terapeutiskt med omgifta par, är att etablera öppna system och band och därmed 

kanske ändra på traditionella könsroller som finns. Detta kräver att man gör ett jobb, öppet 

med f d partnern samtidigt som man jobbar sig igenom skilsmässan känslomässigt (Carter & 

McGoldrick, 2005). Vi menar att stärkande av parförhållandet i styvfamiljen är en viktig del 

både i ett jämställdhetsperspektiv och för styvfamiljen som helhet. I en avhandling påvisar, 
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Lundblad (2005) att par som hade allvarliga relationistiska problem och fick hjälp från 

familjerådgivningar fick bättre relationer i äktenskapet . Därmed fick de också ett mer 

funktionellt familjeklimat och salutogena och hälsobringande faktorer, för familjen som 

helhet. Mer som talar för att stärka parrelationen är, att det visar sig enligt forskning vara 

evidens för systemisk par- och familjeterapi och då speciellt vid depression hos kvinnan i 

paret (Asen, 2002).           

Anknytningsperspektivet kan vara en viktig del i det terapeutiska arbetet, när man 

arbetar med relationen i styvfamiljsparet.  Här menar vi att man tittar på anknytningsmönster 

hos båda parter och hur dessa intima relationer hanteras dem sinsemellan. Genom att 

relationen blir mer styrkt och stabil hos paret ger det också barnen i styvfamiljen bättre 

förutsättningar i sina relationer, med både föräldrar, styvföräldrar och ev.(styv)syskon. 

I vår undersökning anser samtliga informanter sig ha kunskaper om barnens situation. 

Där flertalet av de intervjuade menar att styvfamiljskonstellationen har en negativ påverkan 

på barnen. Det lyfts inte heller fram särskilt i intervjuerna, att terapeuterna upplever att barnen 

har några positiva erfarenheter av att leva i en styvfamilj, vilket tycks vara ett perspektiv som 

terapeuterna inte tar upp eller kanske saknar kunskaper eller erfarenheter om. Det är kanske 

inte är så konstigt eftersom de flesta patienter/ klienter som terapeuter kommer i kontakt med, 

har problem och som då söker hjälp främst utifrån det.       

Fler synpunkter som framkommer i intervjuerna är att barnen i styvfamiljen, ofta får 

stå emellan och därmed kan hamna i lojalitetskonflikter mellan föräldrarna (och 

styvföräldrar). Vidare menar informanterna att barnen inte själva har valt att ingå i den nya 

styvfamiljskonstellationen och där barnen kanske också lider av obearbetade förluster.  

Barnen kan känna sig övergivna när det finns en ny kärlek för mamma eller pappa. För att 

göra bot på det är vår synpunkt, att det är viktigt att både förälder och styvförälder jobbar 

sinsemellan och framförallt på relationerna med barnen. I en amerikansk studie visar det sig, 

att genom att ha kontinuerlig kommunikation varje dag mellan styvföräldern och barnets 

förälder, ger effekt genom att både barnen och föräldrarna kände sig mer tillfreds med 

styvföräldern (Scrodt, et al., 2008).   

Barnet i familjen utgör länken mellan de biologiska föräldrarna, vilket kan utlösa 

maktlöshetskänslor hos barnet och att inte uppmärksamma dessa känslor kan vara ett sätt att 

minska barnet. De skall heller aldrig få makten att bestämma över omgiftet med en ny 
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styvförälder, eller ha makten att bestämma över vårdnaden eller besök av respektive förälder. 

Naturligtvis bör besluten hos barnet öka med stigande ålder. Här är det vidare föräldrarnas 

ansvar att hjälpa barnen att få tillgång lika mycket, till båda föräldrar (samt för styvföräldrar) 

(Visher & Visher, 1996; Carter & Mc Goldrick, 2005).       

Konflikter mellan föräldrarna är en faktor som har en signifikant påverkan på barns 

långsiktiga psykologiska hälsa och välmående. Med denna utgångspunkt, är det av stor 

betydelse att man tar med barnet i terapirummet, för att då kunna avgöra hur föräldrarnas 

konflikter påverkar barnets psykologiska utveckling (Pryor, 2008).  Enligt en svensk 

undersökning, hur skilsmässor har påverkat individer i vuxen ålder, kunde man konstatera att 

det var låg- och mellanstadieflickor som drabbas mest vid en skilsmässa. Studien visade också 

att för en del av deltagarna, hade skilsmässan snarare gett dem mer självständighet och inre 

styrka än tvärtom (Wadsby, 2007).          

När man arbetar med barn i terapi menar vi att det är angeläget att göra det 

tillsammans med vuxna och samtidigt få höra barnets självt.  Här menar vi att ett sätt att 

arbeta terapeutiskt, kan vara ur ett anknytningsperspektiv. Utgångspunkten här är att man 

tittar på relationen/ samspelet mellan förälder och barn. Att leva som barn i styvfamilj har 

föranletts av en separation, vilket kanske också medfört anknytningsproblematik efter en 

skilsmässa. Här menar vi att det kan ge förståelse till barnets upplevelse av sorg och förlust 

och kanske bristen på kontroll.  Ett viktigt syfte här är att lindra smärtan och underlätta 

läkningen. Vidare avser anknytningsteorin, enligt Broberg et al, (2006) att också förklara 

processen, det psykologiska bandet mellan barnet och dess närmaste vårdare. I forskning som 

gjorts på vuxna collegestudenter, ville man undersöka unga vuxnas anknytning till 

föräldrarna. Undersökningen gjordes både i intakta familjer samt i styvfamiljer. Personer från 

styvfamiljer, hade mindre säker anknytning till sina föräldrar än personer från intakta, 

biologiska familjer. Där anknytningsmönster medierade (delvis)mellan familjetyp och 

psykologiskt välmående (Love, et al., 2004).        

Om vi tittar vidare ur ett salutogent, frisk- perspektiv, så menar vi att det är 

betydelsefullt att betrakta vilka tillitsfulla och intima relationer som finns i familjen för 

barnet.  Vidare att titta på är om det finns en positiv föräldrar -barn relation och öppen 

tillitsfull kommunikation, eller om det finns någon annan betydelsefull person i barnets 

närhet. Vi påstår här, att detta är främst då en kompensation för barnet kanske för en 
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otillräcklig förälder. Här kan det vara bra om det finns en styvförälder att identifiera sig med. 

Studier som gjorts menar att alla föräldrafigurer i styvfamiljer kan ses som berikande i 

barnens stödnätverk. Det här är en modell som gör det lättare att inte ta ställning för vem som 

är den bästa föräldern (Carter, McGoldrick, 2005).  

  I våra intervjuer framkommer en tydlig kunskapsbrist om vad den nya lagen, om 

yrkesverksammas skyldighet att uppmärksamma barns behov av information, råd och stöd, 

egentligen innebär, vilket visar att lagen blir försummad.  Försummad är även terapeutens 

skyldighet att anmäla när misstanke finns om att barn far illa, blir synligt i terapin. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att ett barnperspektiv, upplever sig samtliga 

terapeuter ha, där majoriteten hämtar kunskap från föräldrarna samt från sig själva i sin 

yrkesroll. Endast en mindre del av informanterna tar kontinuerligt med barnen i samtalen och 

därmed brister majoriteten i sin skyldighet att uppmärksamma barnen utifrån den nya 

lagstiftningens intentioner.  Den nya lagen om barns rättigheter till information, råd och stöd 

ser än så länge inte ut att ha fått något konkret fäste. Vad är det då som gör att endast en 

bråkdel av informanterna väljer att kontinuerligt ta med barnen i samtalen?  Vi menar att det 

kanske är så att den nya lagen och dess förändringar ännu inte har fått verkan bland berörda 

arbetsplatser. Det som vi också tror kan ha en inverkan, är att nästan samtliga av terapeuterna 

arbetar inom verksamheter som i huvudsak träffar vuxna. Det vi undrar här; hur mycket detta 

påverkar att anmäla eller inte? Det är till och med så att synpunkter från de intervjuade, 

framförs om att man inte ens bryr sig om att tänka på att anmäla.  Vi undrar om detta handlar 

om okunskap kring de lagar som styr och reglerar vårt arbete eller är det ett budskap man 

kanske rent av tycker sig få i respektive verksamhet? Inom vuxenpsykiatrin har man den 

senaste tiden tenderat att ålägga denna arbetsuppgift, som en särskild uppgift för just en 

yrkesgrupp, socionomerna, vilket är en klart uttryckt arbetsuppgift som man kan finna i de 

senaste annonserna i rekryteringsförfaranden och som än så länge inte finns bland övriga 

yrkeskategorier.  Flertalet av terapeuterna i intervjuerna, har en hög tilltro till att den 

terapeutiska processen kan göra mer skillnad än vad insatser från socialtjänsten kan; är det 

inte möjligt med både och frågar vi oss.  Det råder också en stor osäkerhet, om när man ska 

anmäla och vad en anmälan egentligen leder till.  

De senaste åren har samverkan mellan psykiatrin och andra utanför liggande 

verksamheter varit i centrum. Då inte minst utifrån Miltons psykiatriutredning 

(Socialstyrelsen, 1995) som gjordes för några år sedan och som visade på behov av ökat 
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samarbete med andra vårdgivare och myndigheter. I detta avseende kan man inte se att någon 

samverkan har lett till några ökade kunskaper hos våra informanter. Vad har hänt med alla 

dessa samverkansprojekt som har pågått under flertalet år och som nu alltmer avslutas, ett 

efter ett?  

Erfarenhetsmässigt bedriver familjerådgivningarna mestadels parsamtal där barnen 

sällan tas med i samtalen. Målet för familjerådgivaren är att få paret/föräldrarna att se 

barnet/barnen mer i familjen. Familjerådgivarnas barnperspektiv kommer mestadels in i 

parsamtalet där man pratar, om barnen och inte med.  Vi menar, att inte ta med barnet/ barnen 

i samtalen, mer än man gör, kan vara motstridigt mot den rådande lag som gäller. Ofta, 

kanske dagligen möter familjerådgivare styvfamiljer i sitt arbete. Hur stor andel det är svårt 

att säga? Behovet av familjerådgivning för styvfamiljer kommer inte att minska snarare 

tvärtom och där kunskaperna, om hur man jobbar med barnen i styvfamiljen behöver bli 

större.  

När vi nu kommer in på hur terapeuternas kunskap omsätts i praktiken, d v s hur vida 

arbetssättet är annorlunda i förhållande till traditionellt arbetssätt, visar det sig att det är i 

huvudsak mer psykoedukativa metoder som faller ut. Endast en minoritet av terapeuterna 

väljer rent konkret att ta med fler i terapin. En fråga som kom upp var: ”Finns det särskild 

styvfamiljsterapi?”Att så få informanter uppgav att de tog in fler i rummet när de arbetade 

med styvfamiljsproblematik, var för oss överraskande, att se familjen som en helhet, utifrån 

ett systemiskt perspektiv trodde vi att majoriteten skulle påtala. Vad detta beror på kan vi bara 

spekulera i. Det är kanske är så att flertalet trots allt gör det, men då inte i högre grad än vad 

man gör med annan familjeproblematik och därför kanske man inte påtalade det, i det här 

sammanhanget. 

Vår förutsättning är när man arbetar med familjer och här då med styvfamiljer, är det 

centralt att ha en övergripande utgångspunkt i systemteorin, d v s att ha sitt främsta perspektiv 

på de strukturer och processer som finns i familjesystemet. Enligt livscykelperspektivet 

framgår det att en del i det psykoterapeutiska arbetet med styvfamiljer, är att ha kunskaper om 

hur man pedagogiskt bygger upp en styvfamilj och titta på den komplexitet som finns där 

(Carter & McGoldrick, 2005: Wrangsjö, 2009).  För att kunna etablera ett mer öppet och 

levande system i styvfamiljen, är det viktigt att låta familjen att komma in på banan igen, in i 

ett framtida livscykelperspektiv. Psykoedukativa metoder fungerar genom att man ger en 
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utbildning i ”styvfamiljslivet” och vad som är normalt. Terapi hjälper styvfamiljer att bli mer 

medvetna om sina egna förväntningar och att komma fram till mer realistiska målsättningar 

för familjen. Det är när de berörda får mer kännedom om sina svårigheter och den unika 

komplexa familjekonstellationen som finns i styvfamiljer, som problemen minskar och 

tillfredsställelsen ökar i familjen (Carter & McGoldrick, 2005; Visher & Visher, 1996).  

Styvfamiljer är i större behov av bekräftelse och psykoedukativa insatser än hos 

traditionella kärnfamiljer. Hur bekräftelsen och de psykoedukativa insatserna konkret tog sig i 

uttryck i terapin, fick vi inte något egentligt svar på från de intervjuade. Nu så här i efterhand 

kan vi se att det är något som vi borde ha fördjupat ytterligare kring. Att kunna ge bekräftelse 

menar vi, kan ses som ett salutogent syfte. Genom att ackreditera vad som fungerar i familjen 

reducerar man känslor av hjälplöshet, vilket också kan stärka familjen och öka känslan av 

kontroll. Dessa interventioner tänker vi kan vara användbara när man arbetar med 

styvfamiljers kämpande för att komma framåt med sin integration av den nya familjen.  

Vidare tänker vi att anknytningsteorin också är en viktig utgångspunkt i arbetet med 

styvfamiljer.  Det har visat sig vid longitudinell forskning att omsorgpersonernas egna 

anknytningsmönster i stor omfattning förs över till nästkommande generation. Dessa 

anknytningsmönster är dynamiska processer, som speglar inre mönster och yttre 

relationspremisser och som förs över generationsgränser, i familjers livssituation och därmed i 

deras livscykel (Wrangsjö, 2009).  I forskning som Jay H Bray stod bakom, fann man, att en 

älskvärd, välfungerande styvfamilj kan hjälpa till att återställa ungdomars känsla av 

känslomässig och psykologiskt välmående och att en stabil, stark styvfamilj är kapabel att 

fungera lika bra som en kärnfamilj (Lebow, 2005). 

Slutdiskussion          

 Eftersom skilsmässorna fortsätter att öka och styvfamiljsbildandet inte kommer 

minska, utan tvärtom, är det av stor angelägenhet att både politiker, allmänhet och 

medmänniskor får en annan syn på styvfamiljer och andra familjekonstellationer än bara 

kärnfamiljen. Dessa nya konstellationer, där bl. a styvfamiljen finns, är här för att stanna. Det 

var intressant att se och lyssna på terapeuternas erfarenheter och vi kan konstatera överlag har 

terapeuterna lång och gedigen erfarenhet. Vad gäller utbildning inom området tror vi att det är 

ännu mer viktigt att ha styvfamiljskunskap på psykoterapeututbildningarna. Där det också är 

viktigt att kunna hänvisa till ny, färsk forskning inom området. Vidare är det angeläget att 
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använda sig av ny litteratur på framtida psykoterapiutbildningar. Ett flertal artiklar och böcker 

finns. På arbetsplatser där man möter styvfamiljsproblematik bör det kunna erbjudas 

styvfamiljskurser, precis som det erbjuds kurser i hur man arbetar med barn eller med 

depressioner. Numera finns också mer svensk litteratur om styvfamiljer än tidigare. Sådan 

skall kunna köpas in till arbetsplatserna för att kunna läsas av intresserade. För att 

styvfamiljen skall stärkas är det också viktigt att se paret. Våra erfarenheter säger att det 

många gånger kan det vara så, att de inte haft tid att lära känna varandra och då ytterligare en 

aspekt i detta, är att kunna titta på könsrollerna. När det finns mer jämställdhet hos paret finns 

också förutsättningar till en bättre relation. Svensk forskning och statistik visar, att när 

kvinnan förvärvsarbetar mer och mannen tar hand mer om barnen och hemmet så ökar också 

jämställdheten och därmed minskas också konflikterna i familjen.    

Som blivande, psykoterapeuter både inom familjerådgivning och inom psykiatrin är 

det desto större angelägenhet att studera detta område ännu mer. Vi tror att det är viktigt att 

fånga upp familjerna mer efter en skilsmässa och vid nybildandet av styvfamilj. Att både barn 

och vuxna behöver få bearbeta sina sorger och ilska, maktlöshet etc. som kan uppstå i 

samband med denna separation. Viktigt är hur vi fortsättningsvis, skall arbeta med 

styvfamiljer och barnen i terapi? Som familjeterapeuter är det angeläget att ta med alla 

berörda, både barn, styvbarn, expartner, eller ny partner om det behövs. Vi anser också att 

man kan jobba med styvfamiljsproblematik individuellt men ändå ha ”tänket”. Det är som 

sagt viktigt, att kunna ta med barnet i terapin. Dels för att kunna följa den lag som trätt i kraft 

och dels för barnet har rätt att föra sin egen talan. När föräldern kan se barnet i terapin och 

kanske lyssna på barnet riktigt för första gången, kan mycket hända i föräldra- barn 

relationen, därmed kan kanske föräldern se sitt föräldraansvar. 

Efter våra slutsatser finns det mer att lära i ämnet för att kunna hålla sig uppdaterad. 

Det har varit en lång och brokig och spännande resa att fördjupa sig i detta ämne. 

Nyfikenheten har väckts ytterligare att fördjupa sig i styvfamiljer och dess relationer och 

problematik. Så här mot slutet av vår uppsats ställer vi oss frågan: vad kom vi egentligen fram 

till? Upplevelsen just nu är att vi kanske har fler frågor än svar med oss efter denna långa 

process. Men uteslutande är det så att många nya intressanta frågeställningar har dykt upp och 

kan kanske även väcka intresse hos andra som nya forskningsprojekt.   
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Framtida forskning 

 För att fördjupa sig ytterligare i ämnet skulle man kunna titta på, vad det är som får det 

att fungera bra i en styvfamilj och vilka salutogena faktorer det är som samverkar här.  

 Enligt tidigare forskning kan det ta upp till fem år innan styvfamiljen är i fas med mer 

fasta och vanliga rutiner. Det hade varit intressant att undersöka hur relationerna 

fungerar efter fem år och hur det har varit på vägen dit. Detta skulle kunna göras ur ett 

livscykelperspektiv. 

 Det hade också varit intressant att se vad effekten blir att ta med styvfamiljsbarnen i 

terapi? 

 Terapeuter uttrycker klart en klar brist/ kunskapsbrist när och hur man skall anmäla 

när barn far illa och vad en anmälan egentligen leder till. Finns det ett behov här av 

ökad samverkan? 

 Vidare hade det varit spännande att göra en jämförelse mellan de olika 

verksamheterna psykiatri och familjerådgivning och om de jobbar på olika sätt vad 

gäller styvfamiljsproblematik och/ eller jämförelse mellan de olika psykoterapeutiska 

inriktningarna. 

Några fler frågor som skulle kunna vara intresseväckande, skulle kunna vara:  

 Finns det någon skillnad hur man uppmärksammar barnperspektivet mellan 

verksamheter, beroende om man jobbar med vuxna eller barn? Är styvfamiljer 

överrepresenterade inom våra respektive verksamheter? Är det så att väldigt många 

styvfamiljer söker hjälp inom familjerådgivning och vuxenpsykiatri? Om man tittar till 

vårt material och våra informanters uppskattning av hur stor procentuell andel man 

träffat, det senaste året, med styvfamiljserfarenheter, kan man lätt få den bilden. Om 

det förhåller sig så i realiteten eller om det i själva verket handlar mer om att grova 

överskattningar görs utifrån någon för oss okänd anledning, vet vi inte, men det hade 

varit intressant att titta närmre på.  
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Bilaga 1 

FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen). 

En av de grundläggande principerna i FN:s konvention om barnets rättigheter, är rätten för 

barn att fritt uttrycka sina åsikter och att bli hörda. Det ges en bild av barnets syn på tillvaron 

och om barnet behöver något stöd genom att låta barnet får berätta om sin vardag, om de barn 

och vuxna som är viktiga, om sina frågor och funderingar över förälderns sjukdom osv. 

Artikel 3 barnkonventionen  

Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller av privata sociala 

välfärdsinrättningar, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall 

barnets bästa komma främst i rummet. 

Artikel 12 barnkonventionen 

1. Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att 

fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse 

i förhållande till barnets ålder och mognad. 

2. För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller 

genom barnets företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med den 

nationella lagstiftningens procedurregler, i alla domstols - och administrativa förfaranden som 

rör barnet. 

Konventionen ska ses som en helhet där de olika artiklarna hör ihop. För att kunna avgöra vad 

som är bäst är det nödvändigt att skapa utrymme för barnet att fritt uttrycka sina åsikter i 

frågor som rör dem och att tillmäta dem betydelse. 

 Förändrad lagstiftning. 

Ny lagstiftning från 1 januari 2010 

”Nya bestämmelser i Hälso - och  sjukvårdslagen (1982:763) (HSL) och i lagen om 

yrkesverksamheter på hälso - och sjukvårdens område (1998:531) (LYHS) har börjat gälla 

fr.o.m. den 1 januari 2010. Att stärka barnperspektivet och lyfta barnets rättigheter är syftet 

med den nya lagstiftningen. Från och med den 1 januari 2011 upphör LYHS att gälla varvid 

bestämmelsen återfinns i 6 kap. 5§ Patientsäkerhetslagen (2010:659) (PSL)” (s.13). 



61 

 

Den nya bestämmelsen i 2 g § HSL lyder: 

Hälso -och- sjukvården ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om 

barnets förälder eller annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med  

1.har en psykisk störning eller psykisk funktionsnedsättning, 

2.har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, eller 

3.är missbrukare av alkohol eller annat beroendeframkallande medel. 

Detsamma gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor 

tillsammans med oväntat avlider. 

Den nya bestämmelsen i 6 kap. 5§ PSL lyder: 

5 § Hälso - och sjukvårdspersonalen ska i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att 

fara illa samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. I fråga om 

utlämnande av uppgifter gällande de begränsningar som följer av 12-14 §§ och av 

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

Hälso - och sjukvårdspersonalen ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och 

stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med. 

Detsamma gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor 

tillsammans med oväntat avlider. 

Bestämmelserna om skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett barn kan behöva 

nämndens skydd finns i 14 kap. 1§ socialtjänstlagen (2001:453). 

Förtydligande av lagen (Prop:2008/09:193 Vissa psykiatri frågor m.m.) 

Med vuxen avses en person som barnet varaktigt bor tillsammans med, även t.ex. 

familjehemsförälder och styvförälder. 

Med barn menas alla människor under 18 år. 

Stödet ska utgå från barnets bästa och anpassas efter barnets ålder och mognad. 
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I lagen om yrkesverksamhet inom hälso - och sjukvårdens område § 1 och § 2 omfattas 

legitimerad psykoterapeut i sin egenskap av yrkesutövare, detta oavsett i vilken verksamhet 

yrkesutövningen bedrivs, avseende skyldigheter för hälso - och sjukvårdspersonal. (Lag 

(1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

Institutionen för psykologi    Bilaga 2 

Psykoterapeutprogrammet  

 

Bästa xxxxxxxx  

Vi vänder oss till dig med en förfrågan om du skulle kunna tänka dig att delta i en 
undersökning av hur yrkesverksamma terapeuter uppmärksammar och arbetar med 
styvfamiljer. Styvfamiljen är i sig inte någon direkt ny familjekonstellation men dess mer 
komplexa sammansättning och familjebildningsprocess skiljer sig från kärnfamiljens och 
därför är det betydelsefullt att få ta del av de erfarenheter som yrkesverksamma terapeuter 
har av detta.            
 Vi är två studerande på psykoterapeutprogrammet med familjeterapiinriktning vid 
psykologiska institutionen på Lunds universitet: socionom Carina Dahlberg och 
familjerådgivare Anette Kilefors. I utbildningen ingår att göra en uppsats. Vi har valt att 
undersöka hur yrkesverksamma terapeuter inom en vuxenpsykiatrisk mottagning samt inom 
familjerådgivning uppmärksammar och arbetar med styvfamiljer. För studiens genomförande 
behöver vi intervjua åtminstone 12 st. yrkesverksamma terapeuter från de olika 
verksamhetsområdena. 

Om du väljer att delta, innebär det att du medverkar i en intervju som kommer att handla om 
dina upplevelser och erfarenheter av ditt arbete med styvfamiljer. Du kan när du vill och utan 
att ange skäl, avbryta din medverkan. Intervjun kommer att ta ca 30 min och spelas in 
på videoband. Banden kommer att raderas efter att de analyserats och sammanställts. Det 
du säger vid intervjun kommer att behandlas konfidentiellt. Eventuella citat som kommer att 
användas i resultatredovisningen kommer inte att kunna härledas till dig personligen. 
Intervjun kan ske på mitt mottagningsrum, Ert, eller annan plats som vi avtalar. 

Vår handledare, fil dr Ann-Marie Lundblad, har disputerat vid Nordiska högskolan för 
folkhälsovetenskap i Göteborg.  Vid ett ev. behov kan du få kontakt med henne via telefon 
0703259140 eller ami_lundblad@yahoo.se. 

Någon av oss kommer att kontakta dig inom de närmaste dagarna för att erhålla besked om 
du vill delta eller ej.  Tillsammans med detta brev har du också fått ett kortare frågeformulär 
som vi önskar att du inför ett ev. deltagande funderar igenom och fyller i som en förberedelse 
inför intervjun. 

Vänliga hälsningar 

Carina Dahlberg                                                                   Anette Kilefors 

Psykiatriska kliniken                                                             Kyrkans familjerådgivning 

Ängelholm                                                                             Lund 

mott 3.         046-13 93 03 

0431-81670                                                                            0702278504 

carina.dahlberg@skane.se                                                   anette.kilefors@telia.com 

mailto:anette.kilefors@telia.com
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Bilaga 3  

 Frågeformulär 

 

 

 
1)Vad associerar du till när du hör begreppet styvfamilj? 

 

 
…................................................................................................................................................ 

 

 

 
2)Uppskattningsvis hur stor andel/procentuellt av dina patienter/klienter, som du haft det 

senaste året, har styvfamiljserfarenheter (egen uppväxt eller nuvarande familjekonstellation) 

 

 
…............................................................................................................................................. 

 

 
3)Uppskattningsvis hur stor andel/procentuellt av patienterna/klienterna med 

styvfamiljserfarenheter tar upp dessa som en viktig del i terapin? 

 

…......................................................................................................................................... 

         

  

4) Har du några egna personliga styvfamiljserfarenheter? (JA/NEJ Svar anges) 

 

 
        

…................................................................................................................................................ 
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Bilaga 4 

INTERVJUGUIDE 

 

Hur tänker du angående styvfamilj? 

………………………………………………………………………………………………. 

Påverkar patienternas/klienternas styvfamiljserfarenheter ditt sätt att arbeta i terapin? 

 

………………………………………………………………………………………………. 

Har du tänkt på om det finns några könsrollsperspektiv i patienternas/klienternas upplevelser av hur 

styvfamiljen fungerar? 

 

………………………………………………………………………………………………… 

Hur uppmärksammar du barnens situation i styvfamiljen? 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

Hur påverkar barnperspektivet ditt sätt att arbeta i terapin? 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

Ser du några könsskillnader i hur man förhåller sig till sitt styvbarn? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Hur gör du för att hålla dig uppdaterad i ämnet? 

………………………………………………………………………………………………….  

 


