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FÖRORD 
 
Vi vill framföra ett tack till våra respondenter för att vi genom intervjuerna har fått ta del av 

deras upplevelser och tankar över hur det kan vara att leva i en ombildad familj, utan dem 

hade det aldrig blivit någon uppsats. Vi vill även tacka vår handledare Peter Waara som har 

hjälpt oss med detta arbete. Sist men inte minst vill vi tacka varandra för alla trevliga stunder 

vi haft tillsammans. Även om det har känts tungt ibland är det med viss saknad som vi nu kan 

konstatera att vi har kommit till slutet med vår uppsats.  

 

 
 
 
 

Maud och Sara 
 

Kalix 2006-06-02 
 



ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to understand individuals experiences living in a reconstucted 

family, were the different members of the family live in a linked family system. The empirical 

data was obtained by interviews with three women and two men, wich all have experience 

living in a reconstructed family. The results showed that it is not always easy to live in a 

reconstructed family. The individuals have different valuations and lifestyles, new rules and 

norm created from old ones. The respondents states that it may take a long time before 

everyone find thier place in the reconstructed family. If you suceede with this you can live a 

good life in a reconstructed family. The study also showed that the respondents thought it was 

a great access for the children to have a wide social network and the children also learn to 

show respect to other individuals.  



SAMMANFATTNING 

 

Syftet med vår uppsats var att få en förståelse för individers upplevelser och erfarenheter av 

att leva i en ombildad familj, där de olika familjemedlemmarna ingår i ett länkat 

familjesystem. Det empiriska materialet bestod av intervjuer med tre kvinnor och två män 

som alla har erfarenhet av att leva i en ombildad familj. Resultatet visade att det inte var helt 

oproblematiskt att leva i en ombildad familj. Individer har olika värderingar och livsstilar, nya 

regler och normer skapas utifrån gamla. Respondenterna uppger att det kan ta tid innan man 

hittat sina roller inom den ombildade familjen men om man lyckas med detta kan det bli ett 

bra liv att leva i en ombildad familj. Det framkom att våra respondenter såg det som en stor 

tillgång att barnen får ett brett socialt nätverk av att leva hushållsöverskridande samt att de får 

lära sig ta hänsyn till andra individer.  
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1. INLEDNING OCH BAKGRUND 
 

Dagens moderna samhälle har genomgått stora förändringar under de senaste decennierna. 

Dessa förändringar avspeglar sig även i familjemönstren. Den traditionella kärnfamiljen som 

tidigare sågs som en idealbild är idag ett alternativ bland alla andra familjeformer.1 Familjen 

är ett ämne som ständigt har diskuterats med stort intresse i både samhällsvetenskapliga och 

välfärdspolitiska sammanhang. Det är svårt att enas om såväl hur begreppet familj ska 

definieras och tolkas, samt hur man ska värdera de hastiga familjeförändringar som har ägt 

rum i samhället.2  

 

Det har blivit vanligare att föräldrar skiljer sig, för att sedan träffa en ny livskamrat. Detta för 

med sig att den traditionella kärnfamiljen utökas med en rad nya familjemedlemmar. I dagens 

samhälle pratar man om plastpappor, halvsyskon och exfruar som medlemmar i familjen, man 

i lever ett familjesystem där flera familjer kan ingå.3 Vi har funnit det intressant att studera 

hur det är att leva i denna mångfald när det gäller familjesammansättningar eftersom det har 

blivit en del av vår vardag. Även om vi inte själva direkt berörs av det, finns det för det flesta 

av oss i vår närmaste omgivning någon som lever i en ombildad familj. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med vår uppsats är att få en förståelse för individers upplevelser och erfarenheter av att 

leva i en ombildad familj, där de olika familjemedlemmarna ingår i ett länkat familjesystem. 

Att leva i dessa familjesystem kan medföra både för- och nackdelar, det är detta vi vill 

synliggöra i denna uppsats.  

 

Frågeställningar: 

• Hur fungerar de olika relationerna inom familjerna? 

• Hur ser förhandling och planering ut i familjesystemen? 

• Vilka för- och nackdelar upplever individerna att det finns i den ombildade familjen? 

                                                 
1 Giddens, 2003. 
2 Ahrne, Franzén, Roman, 2000. 
3 Ibid. 
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1.2 Tidigare forskning 

 
I det här avsnittet kommer vi att avspegla tidigare forskning om familjen och familjelivet.  

 

Sociologer såg kärnfamiljen under 1950-talet som den normala och ideala familjebildningen. 

Detta tankesätt utvecklades främst av amerikanska sociologer.4 En av dessa var Talcott 

Parsons, som menade att den moderna kärnfamiljen var väl anpassad till det moderna 

industrisamhället. Parsons analys om familjen och könens olika funktioner i samhället 

dominerade föreställningen om familjen. Det var en strukturfunktionalistisk syn som innebär 

att familjen och samhället har givna funktioner som måste finnas för att upprätthålla stabilitet 

i samhället. Hans idéer om vad som är manligt och kvinnligt påminde mycket om de 

traditionella föreställningar som även lever kvar i dagens moderna samhälle. Kvinnors 

handlingsmönster har fokus på intima relationer och skötsel av hemmet, männens handlande 

är utåtriktat mot samhället och försörjning av familjen.5 

 

Under 1960-talet kritiserades Parsons teori starkt av kvinnorörelsen. Man ansåg från 

feministiskt håll att kärnfamiljen var en plats där ojämlikhet och kvinnlig underordning fått ett 

fäste. Detta förde med sig att den centrala roll som strukturfunktionalismen haft i sina 

analyser av familjebegreppet fick en tillbaka gång och det dröjde några decennier innan 

familjen fick en framträdande roll igen inom sociologin. Det skedde främst genom den 

engelska sociologen Anthony Giddens.6 

 

Bäck-Wiklund med flera omnämner i sin bok Nätverksfamiljen att det finns en risk att 

forskare reproducerar gällande och normgivande mönster. Det finns en hel del material kring 

en forskningsdesign där familjen som enhet är objektet för själva forskningen. Här ligger 

fokus på familjens storlek, funktioner, sammansättning och arbetsdelning mellan pappa och 

mamma, resultaten skildras som förändring, differentiering och instabilitet.  

 

 

 

 

 

                                                 
4 Ahrne, Franzén, Roman, 2000. 
5 Larsson Sjöberg, 2000. 
6 Bäck-Wiklund, Johansson, 2003. 
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Det finns också en inriktning som påstår att kön, parförhållanden, föräldraskap och familj 

måste undersökas och förstås som skilda system, därför att det finns en variation i de olika 

samlevnadsformerna. En konsekvens av detta är att det finns få studier som skapar förståelse 

för individers levda erfarenheter av familjelivet. Motsägelsefullt nog är det kanske varaktighet 

och stabilitet som präglar familjens vardag, detta får inte uppfattas som att man bortser från de 

förändringar som kan ske. Men om fokus enbart ligger på förändring, då förblir individens 

egna motiv och handlingar okända. Riktar man istället fokus mot människors egentliga vardag 

och livssituation, rör man sig i ett myller av emotionella band och relationer mellan de olika 

familjerna och alla dess medlemmar.7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Bäck-Wiklund, Johansson, 2003. 
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1.3 Familjen i ett historiskt perspektiv 

 

För att få en förståelse för hur modernitetsprocessen i samhället har påverkat familjelivet ges 

här en historisk tillbaka blick. 

 

Det har skett en stor förändring i familjelivet under det senaste århundradet. När 

industrialismen gjorde sitt inträde i samhället hade det en avgörande betydelse för familjens 

utveckling. Familjen var tidigare en enhet som tog hand om det mesta. Man producerade sin 

egen mat framställde varor och tjänster, uppfostran samt även reproduktion av normer och 

regler.8 I början av 1900-talet påbörjades en folkomflyttning i Sverige som man tidigare inte 

hade haft. Jordbruket hade varit huvudnäringen i samhället men när industrialismen började ta 

fart innebar detta att många flyttade från landsbygden in till städerna.9 

 

Denna industrialisering och urbanisering ledde till att även familjens sammansättning och 

ändamålsenliga betydelse förändrades. Många av dem som tidigare bodde på landsbygden 

levde i storfamiljer. Det var patriarkala familjer med mannen som överhuvud. En gift kvinna 

var underordnad sin man och en ogift kvinna sin far. Äktenskap ingicks med individer från 

samma samhällsklass. Detta var viktigt på grund av att man ville behålla familjens egendom 

inom familjen, utöka den och föra den vidare till nästa generation genom hemgift och arv. De 

känslomässiga banden mellan mannen och kvinnan var ofta inte lika starka som idag.10 Vid 

sekelskiftet var de flesta äktenskap förstagångsrelationer, om man gifte om sig var man oftast 

änka eller änkling. I det industriella samhället bröts storfamiljerna med dess gamla traditioner 

sönder, det uppstod nya mönster för att leva tillsammans. Det moderna industrialiserade 

samhället förändrade familjens produktionsuppgifter. Lönearbetet lyftes ut från familjen och 

blev mannens angelägenhet. Kvinnans ansvarsområde blev att vårda hemmet, uppfostra 

barnen och sköta omvårdnaden inom familjen. Idealbilden blev den traditionella 

kärnfamiljen.11 

 

 

 

 

                                                 
8 Roman, 2004. 
9 Lundmark, Sandler, 1993. 
10 Giddens, 2003. 
11 Lundmark, Sandler, 1993. 
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När industrin expanderade efter andra världskriget behövdes ytterligare arbetskraft. Den 

reserv av arbetskraft som fanns var kvinnorna. Detta förde med sig att många kvinnor kom ut 

i arbetslivet men deras roll som husmödrar fanns fortfarande kvar. Samtidigt som kvinnorna 

började yrkesarbeta, började de också kräva att männen skulle ta lika ansvar för 

hushållsarbete och skötsel av barnen i hemmet.12 När kvinnorna kom ut på arbetsmarknaden 

och inte i lika hög utsträckning var beroende av männens ekonomi ökade skilsmässorna i 

samhället. Idag har vi känslofamiljen, byggd på kärlek, känslor. Denna utveckling har lett till 

att vi i dag har ett flertal olika familjeformer.13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Lundmark, Sandler, 1993. 
13 Bäck-Wiklund, Johansson, 2003. 



 6 

2. METOD  
 
 
Vi har i vårt arbete valt göra en kvalitativ studie. Vi gjorde detta val därför att syftet med vår 

uppsats var att få en förståelse för individers upplevelser och erfarenheter av att leva i en 

ombildad familj. Genom att använda en kvalitativ metod kom vi närmare våra respondenter 

och kunde på det sättet få ut en mer givande information om deras upplevelser och 

erfarenheter. Den kvalitativa studien gjorde att vi fick en bättre beskrivning av det fenomen 

som vi avsåg att studera.14 

 

2.1 Forskningsansats och litteratur 

 
Vi har använt oss av en induktiv forskningsansats. Med induktion avses att bilda generella 

regler och lagbundenheter utifrån enstaka iakttagelser och erfarenheter, man drar slutsatser 

utifrån empirisk fakta.15 Det empiriska materialet i uppsatsen består av intervjuer med 

individer som lever i ombildade familjer. Litteratur som har berört familjen och dess 

utveckling har studerats för att på det sättet få en bättre inblick i de olika familjebegreppen 

och få en bättre förståelse för vad dessa innebär. Vi har sökt litteraturen på Luleå tekniska 

universitet och även använt oss av tidigare kurslitteratur. Internet har också varit en viktig 

informationskälla i vårt arbete. 

 

2.2 Kontaktprocess och urval 

 
Det kan finnas vissa svårigheter med att nå lämpliga respondenter, med tanke på att vi valt att 

studera familjernas privatliv. Med detta i åtanke har våra respondenter till denna uppsats nåtts 

genom kontakter i det egna nätverket, genom den så kallade snöbollsmetoden16. Det har gått 

till på det viset att vi frågat individer som vi själva känner till, som sedan i sin tur har tipsat 

oss om andra individer som kunde tänka sig att ställa upp som respondenter. Detta innebar att 

urvalet av våra respondenter varken har varit slumpmässigt eller representativt i en statistisk 

mening. När man använder sig av snöbollsmetoden är det av stor vikt att definiera de 

egenskaper som styr valet av respondenter. De kriterier som våra respondenter behövde 

uppfylla för att kunna delta i vår uppsats var att deras familj skulle bestå av två vuxna som 

lever tillsammans där minst en av de vuxna har ett barn från tidigare förhållande eller 

                                                 
14 Krag Jacobsen, 1993. 
15 Hellevik, 1984. 
16 Miles mfl, 1994. 
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äktenskap samt att de har ett gemensamt barn. Vi ansåg att snöbollsmetoden var lämplig 

eftersom vårt syfte inte har varit att basera slutsatser enligt ett representativt urval. Vi har 

heller inte valt att göra en genus- eller åldersrelaterad undersökning, därför har 

respondenterna valts ut oberoende av kön och ålder.  

 

2.3 Tillvägagångssätt 

 

Vår uppsats bygger på enskilda intervjuer för att individerna lättare skulle kunna uttala sina 

upplevelser och erfarenheter. Om det var flera närvarande tror vi att man kunde påverkas av 

hur man väljer att uttrycka sig, eftersom det kan vara känsliga saker som kommer fram under 

intervjun. Vi kontaktade de tilltänkta respondenterna via telefon. Därefter har vi att förklarat 

syftet med vårt arbete, att vår avsikt var att belysa hur det är att leva i en ombildad familj. Om 

respondenterna var villiga att ställa upp på en intervju, bokades tid och plats för utförandet av 

intervjuerna. Vi har utfört intervjuerna i respondenternas hem för att de skulle känna sig så 

avslappnade och trygga som möjligt, för att de skulle kunna återge hur de upplever sin 

familjesituation.17 

 
2.4 Genomförandet av intervjuerna 

 

En provintervju genomfördes för att kontrollera hur frågorna skulle fungera samt att få 

synpunkter på intervjuns innehåll och upplägg. Därefter gjordes en del omformuleringar för 

att förtydiga frågorna. Intervjuerna har varit strukturerade i det avseendet att intervjuerna 

genomfördes med hjälp av en intervjuguide. Intervjuguiden var en checklista över våra teman 

som hjälpte oss att styra intervjuerna i en viss riktning, för få svar på våra frågeställningar. Vi 

hade några frågor i förväg som kom att fungera som en liten introduktion. Detta gjorde vi 

också för att kunna ställa liknade intervjufrågor till våra respondenter. Denna metod hade en 

del fördelar, den var mindre tidskrävande och detta tillvägagångssätt gav en viss säkerhet för 

att vi fick en uppsättning intervjuer som kom att vara strukturerade så att vi lättare kunde 

bearbeta och jämföra materialet.18  

 

 

                                                 
17 Dahlgren, Larsson, Starrin, Styrborn, 1991. 
18 Krag Jacobsen, 1993. 
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Vi frågade respondenterna om det gick bra att spela in intervju på bandspelare, dels för att på 

ett enkelt och rättvist sätt kunna återge respondenternas berättelser och för att lättare kunna 

analysera och sammanställa materialet. En annan fördel med att spela in intervjuerna var att 

man kunde ägna respondenterna all uppmärksamhet och att följdfrågor kunde ställas direkt 

under intervjun. Intervjuerna har sedan skrivits ned ordagrant efter vad som sagts, detta var 

för att viktig information inte skulle gå till spillo. Vi har sedan läst igenom det skrivna 

materialet och bearbeta det genom kodning. Genom att koda materialet kunde vi se eventuella 

underliggande meningar eller mönster. Vi kunde få idéer hur saker och ting förhöll sig. 

Intervjuerna återges i empirin genom citat.19 

 

Med tanke på vår studies omfång, beslutade vi att intervjua sex personer från tre olika 

ombildade familjer. En av de tillfrågade respondenterna avböjde att medverka. Vi har valt att 

intervjua både mannen och kvinnan i samma familj, vi ansåg det av intresse att få bådas 

perspektiv på hur de upplever att det är att leva i en ombildad familj. Våra intervjuer tog 

mellan 30 och 45 minuter, och genomfördes enskilt med varje respondent.  

 

2.5 Validitet och reliabilitet 

 

Begrepp som validitet och reliabilitet ger en uppfattning om hur forskaren samlat in, 

analyserat och tolkat informationen. Validitet går ut på att man mäter det som är väsentligt i 

sammanhanget, medan reliabilitet har för avsikt att mätningen sker på ett tillförlitligt sätt. 

Man bör alltid sträva efter att få hög validitet och reliabilitet. Detta är en förutsättning för att 

resultatet skall kunna generaliseras till att gälla även annat än det som man har undersökt. 

Reliabiliteten innebär enligt Svensson och Starrin att man vid upprepad mätning får samma 

resultat av ett objekt. Mätningen skall även göras på ett tillförlitligt och korrekt sätt. Med 

validitet avses att man undersöker det som ämnas undersökas och ingenting annat.20 De 

intervjuer som vi har utfört, utgör ett relativt litet material. Det kan därför vara svårt att dra 

generella slutsatser, detta är dock något som vi har varit medvetna om i vårt arbete. 

 

 

 

                                                 
19 Dahlgren, Larsson, Starrin, Styrborn, 1991. 
20 Svensson, Starrin, 1997. 
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2.6 Etik 

 
Under arbetes gång har vi haft forskningsrådets etiska principer i åtanke, med fokus på 

individkravet som innefattar fyra delar; 

 

• Informationskravet, vilket innebär att vi förklarar uppsatsens syfte, tillvägagångssätt 

samt att det alltid är frivilligt att delta. 

• Samtyckeskravet, vilket innebär respondenten själv bestämmer om samt under vilka 

villkor som denna kommer att delta i uppsatsen. 

• Konfidentialitetskravet, vilket innebär att respondenterna har rätt till att få vara 

anonyma. 

• Nyttjandekravet, vilket innebär att materialet endast kommer att användas till 

uppsatsen, och att ingen utomstående kommer att få ta del av materialet.21  

 

Vi har inlett våra intervjuer med att förtydliga syftet med vår uppsats och vi poängterade även 

respondenternas rätt att få vara anonyma. Deras namn är fingerade och även barnens namn är 

i möjligaste mån omkodade för att även de skall få vara anonyma. Respondenterna kunde när 

som helst under intervjun välja att avbryta om de kände att de inte längre vill medverka. Vi 

erbjöd våra respondenter en möjlighet att läsa igenom det utskrivna materialet, för att de 

skulle få en möjlighet att kunna opponera sig mot tänkbara felciteringar eller annat. En av 

våra respondenter valde att göra detta. Allt material var konfidentiellt, samt att de hade rätt att 

dra tillbaka sina uttalanden till den dag materialet kommer att presenteras.22  

 

2.7 Källkritik 

 

Avsiktligt eller oavsiktligt är det möjligt att våra respondenter delger oss missvisande 

information. Respondenterna kan svara utifrån vad de tror att vi som intervjuare förväntar oss, 

eller anses lämpligt att svara. Varje uttalande har dock bedömts efter rimlighet innan 

materialet har använts i uppsatsen.23 Ett problem som kan uppstå vid användandet av 

snöbollsmetoden är att vi trots uppsatta kriterier för våra respondenter, inte har någon kontroll 

över urvalet. Vi har upplevt att männen i våra intervjuer inte har varit lika öppna och 

                                                 
21 Internet, 2006-03-01. 
22 Krag Jacobsen, 1993. 
23 Lantz, 2003. 
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frispråkiga som våra kvinnliga respondenter. En anledning till detta kan ha varit att vi som 

intervjuare är kvinnor, och att de kan ha upplevt det som ett svårt ämne att samtala om. Även 

tidsfaktorn kan vara av betydelse för hur man upplevt att det kan vara att leva i en ombildad 

familj. Ju längre man har levt tillsammans och barnen i familjen har blivit mer självständiga 

desto mindre konflikter och problem kan man nog förutsätta att det är i familjen. 

Avslutningsvis kan noteras att resultatet i denna uppsats endast gäller för vår 

undersökningsgrupp. 

 

3. TEORI 
 

3.1 Familjebegreppet och intimitetens omvandling 

 

I detta avsnitt presenteras vad vi avser med familjebegreppet. Begreppen har valts ut eftersom 

att dessa tillämpas i analysdelen. Familjebegreppet kommer att vara det centrala i vår 

analysdel. Vi har även till viss del använt oss av Anthony Giddens begrepp från intimitetens 

omvandling. 

 

Dagens familjemönster har genomgått en del förändringar som skulle ha varit otänkbart för 

tidigare generationer. Man gifter sig idag vid en senare ålder, skilsmässofrekvensen har stigit, 

vilket gjort att antalet enföräldersfamiljer ökat. Dessutom skapas den ombildade familjen 

genom ett andra äktenskap eller samboförhållande med barn från tidigare förhållande. I det 

förmoderna samhället gifte man sig av tradition, status och ekonomi. Känslorna fanns men de 

hade inte lika stor betydelse för individerna som idag. I det senmoderna samhället har status 

och ekonomi inte lika stor betydelse, familjestrukturen är idag byggd på kärlek och känslor.24 

Den förändringsprocess som har skett i samhället har bidragit till att det finns nya perspektiv 

på familjen, och nya definitioner av familjebegreppet har uppstått i det moderna samhället.25 

 

Begreppet kärnfamilj definieras som två vuxna som bor tillsammans i ett hushåll med sina 

egna eller adopterade barn.26 Med den ombildade familjen avser vi en familj som består av två 

vuxna som lever tillsammans där minst en av de vuxna har ett barn från tidigare äktenskap. 

                                                 
24 Giddens, 2003. 
25 Bäck-Wiklund, Johansson, 2003. 
26 Giddens, 2003. 
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Barnen lever antingen i familjen eller kommer dit på besök. Det vuxna paret kan även ha 

gemensamma biologiska barn.27 

 

3.2 Det länkade familjesystemet 

 

Om man flyttar samman med en ny partner och på nytt bildar en familj, växer det ur den 

ursprungliga familjen fram ett nytt familjesystem där flera olika familjer kan ingå. Denna 

familjeform beskrivs som ett länkat familjesystem av Kristina Larsson Sjöberg i sin 

avhandling Barndom i länkat familjesystem. Begreppet länkat familjesystem har hon tagit 

efter Doris S Jacobsen28, som beskriver den speciella familjetillhörighet som barn med skilda 

och omgifta föräldrar har. Barn med föräldrar som separerat har sin familjetillhörighet i både 

mammans och pappans hushåll. Hushållen ligger horisontellt länkade med varandra genom 

relationsförhandlingar mellan vuxna, mellan vuxna och barn och mellan barn. Det krävs stor 

flexibilitet för att klara av att leva i dessa familjesystem som ständigt förändras, barnen utgör 

en länk mellan sina föräldrars hushåll och benämns som länkbarn.29  

 

I ett länkat familjesystem får länkbarnet en position som den enda familjemedlem som tillhör 

hela systemet. Larsson Sjöberg använder sig även av begrepp som rutiner och ritualer, för att 

analysera hur relationer och samspel formas i det länkade familjesystemet. Rutiner vägleder 

familjens medlemmar i deras vardag, detta behöver inte vara något som individen reflekterar 

över. Rutinerna hjälper familjen att praktiskt organisera deras liv. Ritualer ses som speciella 

händelser och som visar på mönster, regler, roller och möjligheter. Detta är något som förs 

vidare från generation till generation. Genom att se på familjens olika ritualer, kan man 

studera familjens liv och se om det sker några förändringar. Familjens ritualer medverkar till 

att skapa och bevara familjens självkänsla, ritualerna gör att familjen får en egen identitet. 

Familjens identitet stabiliseras och bevaras genom att ritualerna förtydligar 

familjemedlemmarnas förväntade roller samt vilka regler och normer som finns inom och 

utom familjen.30  

 

 

                                                 
27 Liljeström, 1990. 
28 Jacobsen, 1987. 
29 Larsson Sjöberg, 2000. 
30 Ibid. 



 12 

3.3 Nätverksfamiljen 

 
Margareta Bäck-Wiklund och Thomas Johansson använder sig av begreppet nätverksfamiljen 

i boken med samma titel. De vill med begreppet nätverksfamiljen redogöra för det moderna 

samhällets olika typer av familjer samlat under detta begrepp. Det kan i dagens samhälle vara 

svårt att dra en gräns för vad som är en familj. Själva kärnan i familjen förändras ständigt och 

nya konstellationer växer fram och leder till att en nätverksfamilj bildas. De menar att när 

separationerna ökar i samhället, får det till följd att det uppstår olika typer av familjer som är 

relaterade till varandra genom komplexa relationsmönster. Det uppstår nätverk av olika 

relationer och intima länkar.31  

 

De vill föra fram ett perspektiv på familjen och familjens liv som belyser de olika trenderna i 

det senmoderna samhället och fångar ett perspektiv som leder oss bort från alla diskussioner 

som förs angående kärnfamiljens vara eller icke vara. I stället ska man se hur individer 

interagerar i vardagslivet och formar relationer och samliv antingen genom nära fysisk 

kontakt eller utspritt över städer, länder och kontinenter. Nätverket ses som en metafor som 

upplöser familjen samtidigt som variation och mångfald framträder. Samlevnad blir på detta 

sätt en del av samhällets förändringsprocess där etablerade föreställningar om kön och 

identitet sätts på prov. Individerna agerar mer självständigt med hänsyn till sina egna liv vilket 

har betydelse för familjen som helhet. Det är av den anledningen inte en självklarhet hur livet 

i familjen skall struktureras. För att individerna skall klara av att leva i dessa relationsnätverk 

måste de mer eller mindre utveckla ett reflexivt förhållande till familjen. Kärnfamiljen som 

begrepp hjälper till att se kontinuitet och stabilitet, medan begreppet nätverksfamilj ger en 

möjlighet att närmare studera nya relationsmönster som består av basen för individers liv i 

dagens samhälle.32 

 
 
3.4 Giddens rena relationer   

 

Giddens ser en positiv utveckling av senmodernitetens förändringar av familjen och beskriver 

i sin bok Intimitetens omvandling hur nära relationer har förändrats, några centrala begrepp är 

den romantiska kärleken, plastic sexualitet samt den rena relationen.  

 

                                                 
31 Bäck-Wiklund, Johansson, 2003. 
32 Ibid. 
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Den romantiska kärleken som växte fram under 1700-talet gjorde att man fick en mer 

särpräglad syn på den personliga identiteten. Den romantiska kärleken ledde fram till att man 

valde sin partner med hänsyn till olika karaktärsegenskaper, men det var fortfarande viktigt att 

partnern var socialt passande. Giddens menar att det har skett en upplösning i sambandet 

mellan sexualitet och fortplantningskravet. Detta har lett till plastic sexualitet vilket i sin tur 

leder till rena relationer.33  

 

Med rena relationer avser Giddens ett förhållande som inte är förankrad i yttre sociala eller 

ekonomiska förhållanden. Han menar att ett förhållande är rent därför att det ingåtts enbart för 

ens egen skull och upprätthålls så länge båda parter känner sig tillfredsställda i relationen. 

Den rena relationen utmärks av öppenhet, engagemang, ömsesidighet och närhet. Den baseras 

på den sammanflödande kärleken, den kan ses som motsatsen till den romantiska kärleken 

som en öppen, aktiv och förbehållen typ av kärlek som förutsätter känslomässig och sexuell 

likvärdighet. Giddens betonar även att de utmärkande dragen i denna typ av relation innebär 

en inneboende skörhet. Enligt Giddens synsätt ska utvecklingen med ökning av antalet 

separationer och skilsmässor därför ses i ljuset av kärlekens ökade betydelse inte tvärtom.34  

 

Det är relationens kvalitet som avgör hur bra individen mår och hur sunt denne kommer att 

utvecklas som människa. Man vantrivs därför att relationen mellan sig och sin partner inte är 

enligt Giddens en ren relation. Att en relation är ren innebär att båda parternas åsikter och 

behov behandlas med samma allvar av dem bägge och inte avvisas eller förringas med 

hänvisning till den andres kön. Vad som sägs i förhållandet är av värde för gemenskapen, och 

är en viktig del i relationen. På detta sätt kan Giddens begrepp den rena relationer hänvisas till 

alla individers behov av att bli sedda, hörda och tagna på allvar.35  

 

Ett centralbegrepp i modernitetsteoretikernas förklaring är individualisering. Man menar att 

förändringar i familjestrukturer ska ses som en del av en historik process som mer och mer 

bryter loss individen från kollektiva band. Giddens menar att ökningen av skilsmässor, 

samboboskap och ombildade familjer inte skall ses som oroväckande tecken i det moderna 

                                                 
33 Giddens, 1995 
34 Ibid. 
35 Ibid. 
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samhället utan han menar att utvecklingen har lett till mera jämlika och tillfredställande 

relationer.36  

 

Enligt Giddens har det fasta normerna i det moderna samhället delvis ersatts av reflexivitet, 

där frigörelsen från fasta traditionella mönster ger nya möjligheter att röra sig mellan olika 

ställningstaganden.37 Att samhället ständigt förändras påverkar både kärleksrelationer och 

familjer. För att vardagen skall fungera måste varje familj förhandla fram gemensamma regler 

för problemlösningar. Vardagslivet får i större utsträckning än i den traditionella kärnfamiljen 

drag av en medveten social konstruktion. Man kan inte ta för givet hur kärlek, ansvar och 

plikter skall fördelas mellan de olika familjemedlemmarna.38 

 

Den senmoderna och reflexiva kärleksrelationen uppmuntrar framväxten av en öppen dialog 

mellan män och kvinnor, men det ställer samtidigt stora krav på människors förmåga att 

förändras och mötas på lika villkor.39 Giddens belyser både de konflikter som finns, men även 

de möjligheter som den jämlika familjen utgör. Det mest centrala är den förändring som sker i 

familjelivet och möjliggör en demokratisering mellan könen. Giddens menar att relationen 

öppnas forms och upplöses i det moderna samhället.40 En del talar om familjens sammanbrott 

när de ser tillbaka på de förändringar som skett i familjens struktur under de senaste 

decennierna. Andra menar att man måste återupprätta den traditionella kärnfamiljen, som de 

menar var mer trygg och fast, än det lösa nätverk av relationer som många befinner sig i idag. 

Hur framtiden kommer att påverka parrelationer och andra nära relationer, är det ingen som 

vet.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36 Giddens, 1995. 
37 Giddens, 1996. 
38 Giddens, 1995. 
39 Månson, 2000. 
40 Giddens, 1995. 
41 Giddens, 2003. 
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4. RESULTAT 
  
Trots det ökade skilsmässorna i samhället visar statistik från Statistiska centralbyrån att det 

idag fortfarande är vanligast att barn mellan 0-17 år lever tillsammans med sina båda 

biologiska föräldrar, 74 % lever med sina båda föräldrar, 5 % lever i en ombildad familj med 

en styvförälder och 21 % lever med en ensamstående förälder.42  

 

Även om familjemönstren har förändrats kan man se att det fortfarande är vanligast att barnen 

flyttar till sin mamma vid föräldrarnas separation. Ungefär hälften av de ombildade familjerna 

består av kvinnans barn från ett tidigare förhållande och parets gemensamma barn. I en 

tredjedel av familjerna finns endast kvinnans barn från ett tidigare förhållande.43 Det finns 

många varianter av växelvis boende men det är fortfarande vanligast att de bor hos mamman 

och pappan är besöksförälder, 17 % av barnen i ombildade familjer har växelvis boende där 

de vistas lika mycket hos båda föräldrarna.44  

 

År 2004 var 2,85 % av alla barn i en kärnfamilj med om en separation mellan föräldrarna. I en 

ombildad familj där någon av de biologiska föräldrarna bildat familj med ny partner, slutar 

förhållandet oftare i skilsmässa än i den traditionella kärnfamiljen. För barnen i de ombildade 

familjerna var det 3,27 % som var med om ytterligare en separation. Man kan även utläsa av 

statistiken att ju äldre barnen är, desto vanligare är det att de varit med om en skilsmässa inom 

familjen.45 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
42 Internet, 2006-05-09.  
43 Bäck-Wiklund, Lundström, 2001. 
44 Internet, 2006-05-18. 
45 Internet, 2006-05-09. 
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4.1 Empiri 

 

I det här avsnittet kommer vi att presentera resultatet från våra utförda intervjuer. I våra 

samtal med respondenterna har ett antal teman utkristalliserats. Dessa teman är centrala i 

vår uppsats därför att de belyser hur individerna upplever att det är att leva i en ombildad 

familj. Våra teman berör även vårt syfte och våra frågeställningar. Intervjuerna kommer 

därför att presenteras utifrån följande fyra teman:  

 

Relationer inom den ombildade familjen; Detta tema belyser de olika relationerna som 

finns mellan familjemedlemmarna, och hur de upplever att dessa relationer fungerar.  

 

Förhandlingar och planering; I detta tema tas det upp hur familjerna valt att lösa firandet av 

olika större helger och familjehögtider genom förhandlingar. Detta område syftar även till att 

beskriva om det krävs planering för att få semester och andra ledigheter att gå ihop. 

 

Barnens upplevelser; Här berättar föräldrarna själva hur de tror att barnen påverkas av att 

leva i en ombildad familj. 

 

För- och nackdelar; Vårt avslutande tema beskriver föräldrarnas egna upplevelser av det nya 

familjelivet samt om det finns några för- och nackdelar.  
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4.2 Röster ur de ombildade familjerna 

 
Vårt empiriska material består av intervjuer med tre kvinnor och två män. Kvinnorna är i 

åldrarna 35-48 år och männen är mellan 34 och 55 år. Samtliga lever i ombildade familjer, 

och har gjort det i mellan åtta och femton år. Alla har ett gemensamt barn med sin nya 

partner. Namnen på våra respondenter är fingerade.   

 

Ebba och Leo är gifta och har vart tillsammans i femton år. Ebba har två vuxna flickor från 

ett tidigare äktenskap, och även Leo har tre vuxna flickor från sitt tidigare förhållande. De har 

en trettonårig son tillsammans. Alla barn utom Leos äldsta dotter har bott tillsammans, men 

nu är det endast deras gemensamma son som fortfarande bor hemma.  

 

Kajsa och Bruno är även de gifta och har varit ett par i åtta år. Kajsa har från sitt tidigare 

förhållande två tonårspojkar, Bruno har i sin tur två tonårsflickor från sitt tidigare förhållande. 

I familjen ingår dessutom deras gemensamma femåriga dotter. Brunos flickor bor växelvis 

varannan vecka i familjen. Kajsas äldsta son bor till största delen i familjen, medan den yngre 

till stor del själv bestämmer över vart han vill vara.  

 

Titti är sambo sedan tio år. Hon har en tonårsson från sitt tidigare samboförhållande. Titti och 

hennes sambo har en gemensam son som är fem år gammal. Tittis son träffar endast sin 

biologiska pappa sporadiskt.  

 

 

 

 
 



 18 

4.3 Relationer inom den ombildade familjen 

 

Föräldrar skiljs och träffar nya partners och nya familjer uppstår. Men banden från den gamla 

familjen kan inte klippas av helt och hållet. De gemensamma barnen finns och med det ett 

fortsatt föräldraskap.46 Att upprätthålla en relation till sin tidigare partner och förälder till sina 

barn är inte alltid det lättaste. Samtliga av våra respondenter uttrycker att de har en dålig 

relation till sin före detta partner. De har kontakt med varandra endast om de måste i frågor 

som rör barnen. Respondenterna uppger att anledningen till detta är att de vill undvika 

konflikter som de anser lätt kan uppstå vid kontakt med sin förra partner. 

 

– ”Jag har i stort sett så lite relation som möjligt, för vi kommer inte speciellt bra 

överens, vi retar upp varann ganska så fort. Vi kontaktar varandra vid föräldramöten 

och om det har varit något speciellt på skolan, alltså om det är något speciellt med 

barna”. (Kajsa) 

 

– ”Inte så att vi är oense eller någonting, men att man undviker att träffas allt för 

mycket för att slippa bli oense”. (Bruno) 

 

– ”Näe, vi pratar bara när det behövs. När han ringer ibland, han är ju inte hit så ofta. 

Det finns ju en anledning till att det är ens ex”. (Titti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46 Visher, Visher, 1982. 
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Ebba och Leo menar att i en ombildad familj påtvingas barnen en relation till sin styvförälder 

men även till styvsyskonen utan att de själv har gjort det valet. I en ombildad familj finns det 

ett påtvingat krav att skapa nya relationer till någon annan.  

 

– ”Att leva i en ombildad familj kräver nog lite eftertanke. En skilsmässa i sig skapar 

nog många tankar och funderingar hos barnen. Det var svårt till en början, en helt ny 

okänd man och de var väl egentligen mer eller mindre påtvingade att lära känna 

honom”. (Ebba) 

 

– ”Jaa, det är väl bara så här att barnen ofta kommer i kläm och blir lidande. Man 

måste försöka undvika detta vid separationen. Man ska alltid tänka på barnen, de ska 

ha det så bra som möjligt i den nya relationen”. (Leo) 

 

Under intervjuns gång berättar Kajsa om när hela familjen skulle åka på semester till Dalarna. 

Hon var orolig för hur resan tillsammans med alla barnen skulle gå, hon upplever att barnen 

inte har någon bra relation mellan varandra i vardagen. Det visade sig att hon oroat sig i 

onödan, resan gick över förväntan. 

 

– ”När vi gifta oss för tre år sedan då skulle vi åka med fem barn till Dalarna. Jag gick 

då och hade nästan små ”ågren” för den där resan. De umgås inte till vardags med 

varandra de kan sitta tillsammans i soffan utan att prata med varandra, kanske nåt litet 

prat då och då. Men då var de jätte nära varandra. Jag blev så förvånad att det gick så 

bra. Jag trodde att de skulle bita och slå ihjäl varandra”. (Kajsa) 

 

Även Bruno berättar hur han upplever att det varit problem till en början att få de olika barnen 

att komma överens. Men menar nu att det fungerar bättre.  

 

– ”Nog har det varit problem i början, de har det varit. Nog har de varit besvärligt att 

få de att komma överens, ja men de har ju växt ihop de också”. (Bruno) 
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Både Ebba och Leo är överens om att relationen mellan deras gemensamma son och Ebbas 

två flickor är mycket bra, trots det långa avståndet mellan varandra. Däremot så tycker de att 

deras son har en mindre bra kontakt med Leos flickor. Orsaken till detta är enligt Leo 

flickornas eget fel, de har dragit sig undan den nya familjen när de flyttade. 

 

– ”Min frus två flickor och vår gemensamma pojke har mest vart tillsammans och de 

har en bra relation. Även om min yngsta styvdotter och vår gemensamma son kan vara 

som hund och katt ibland. Mina två yngsta flickor från mitt tidigare förhållande har inte 

vart lika nära. De har vart lite avskurna från allt ihop. De drog sig undan, och de får 

själva ta konsekvenserna av det”. (Leo) 

 

– ”Från början hade han rätt bra kontakt med sina halvsyskon på sin pappas sida, men 

den upphörde när de flyttade. Han har egentligen inget intresse att träffa dem. Jag tror 

att det kan bero på att han är ganska blyg. Men flickorna är ju inte heller direkt framåt 

av sig”. (Ebba) 

 

Leo upplever att han i stort sett har tappat kontakten med alla sina tre biologiska barn från 

hans tidigare förhållande. Med den äldsta dottern har relationen alltid varit dålig. Leos relation 

till de två yngsta döttrarna upphörde när de valde att flytta till samma ort som deras biologiska 

mamma är bosatt på. Men nu på senare tid så har de tagit upp kontakten med varandra igen, 

men den är dock oregelbunden.  

 

– ”Egentligen har jag inte så värst bra kontakt med mina flickor. Min äldsta, ringer nån 

gång ibland. Medans kontakten med tvillingarna har vart jätte dålig, tills i somras. Efter 

det har vi pratat nån gång så där. Den är väl fortfarande rätt dålig”. (Leo) 
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Även Tittis son har en dålig relation med sin biologiska pappa sedan han flyttat till en annan 

ort, men relationen till styvpappan fungerar bra.  

 

– ”Nej han bor ju nu mera inte längre på orten, så det är ju inte så ofta han är hit och 

kan träffa sin son”. (Titti) 

  

– ”Han har haft väldigt liten kontakt med sin pappa efter det att vi separerade, tyvärr 

han har mist sin dagliga kontakt med sin pappa. Min sambo har ju då funnits och han 

har ju verkligen tagit sig an min son, de har mycket gemensamma intressen, slalom, 

mopeder och bilar så det funkar jätte bra”. (Titti) 

 

Till en början kan det vara svårt att ha en klar uppfattning över vilken roll man ska ha i den 

ombildade familjen. Våra respondenter säger att det tar tid innan de har hittat sina roller i 

familjesystemet. Det krävs en lång inkörningsperiod för att de skall få allting att börja 

fungera. Det kan ta lång tid att bli accepterad av sina styvbarn och de börjar respektera de 

regler och normer som gäller i den nya familjen.  

 

– ”Den här nya situationen var nog kännbar för alla inblandade parter, det var ju lite 

av omställningsperiod. Att lära sig ta hänsyn och framför allt lära känna varandra och 

hitta sina roller i familjen. Min man har aldrig försökt ta över flickornas pappas roll”. 

(Ebba) 

 

– ”Det har gått sina år man har ju gnagt på varann, man har ju fräst och så, men tillslut 

så hittar man ju det där spåret. Nu tycker jag att det funkar, men nu är det ju åtta år 

sedan vi har träffats så nu tycker jag att jag kan prata väldigt bra och kan säga åt dem 

utan att de blänger snett på mig och tänker den där surkärringen”. (Kajsa) 

 

– ”Den yngsta styvdottern kunde va lite trotsig och sätta käppar i hjulet. Hon var snabb 

med att påpeka att jag inte var hennes riktiga pappa, och att hon inte behövde lyssna på 

mig. Men trots det så har det ändå funkat rätt bra”. (Leo) 

 

 

 



 22 

Bruno har den inställningen att styvbarnen redan har två föräldrar. Därför anser Bruno att det 

är viktigt att man som styvförälder ibland håller sig lite i bakgrunden om större problem 

uppstår.  

 

– ”Alltså vissa saker måste den andra föräldern ta. Det är en sak om det är 

vardagssaker men om det är andra problem så måste den andra ta tag i det. Vissa saker 

som rör skola och sånt där, man måste ju hålla sig informerad och diskutera och så där. 

Men man måste ju kunna släppa det, för det finns två föräldrar redan”. (Bruno) 

 

4.4 Förhandlingar och planering 

 

Det finns en variation i hur våra respondenter väljer att fira julen. Det som framkommer är de 

flesta av dem försöker dela rättvist, ofta enligt varannan gångs principen. Julen firas hemma 

hos mamma, och nyår firas hemma hos pappa. Nästa år kanske de gör likadant, eller så gör de 

tvärtom. Många gånger väljer de att göra så här för att det skall bli rättvist. 

 

– ”Ibland var min yngsta dotter alltid hos oss på jul, och alltid hos sin pappa på nyår, 

eller tvärtom. Däremot så har min mans yngsta döttrar firat varannan jul med oss och 

varannan med deras mamma”. (Ebba) 

 

– ”Ja tidigare delade jag julen, men de här sista åren så tyckte jag att det var lite 

stressigt. Vi brukade dela och låta barna vara en liten stund hos varje, men nu sista 

åren har vi kört alltså varannan jul, för att det skall bli rättvist”. (Bruno) 

 

– ”Vi delade julen här ett tag. Men nu efteråt att när de har blivit större så är min 

yngsta son inte alltid här så har det blivit lite ruckat det där”. (Kajsa) 

 

– ”Han har varit en jul med sin pappa och äh första året vi separerade så hade vi halva 

julafton var och det gick bra. Då var han på förmiddagen med sin pappa och så var han 

med mig på kvällen”. (Titti) 

 

 



 23 

Julen är en familjehögtid som kan vara förknippade med en del förväntningar om att den skall 

vara på ett visst sätt. Det kan bland annat handla om julklappar, fantasin om den stora lyckliga 

familjen som skall förenas för att tillsammans fira julen. För Tittis son har julfirandet inte 

alltid varit en positiv upplevelse. När han ett år firade jul med sin biologiska pappa och 

dennes dåvarande sambo, slutade julen i tårar och han ville hem till sin mamma.  

 

– ”Ett år var han med sin pappa och hans förra sambon, hon med fyra barn, och det 

gick inte bra. Då ringde han och grät och ville hem. För hans pappa hade inte fått köpa 

julklappar till han, utan det var bara de andra barnen som hade fått julklappar så det 

var ju en traumatisk upplevelse för han”. (Titti) 

 

Titti menar att idag är sonen så pass stor att han själv väljer vart han vill fira jul. När han gör 

det väljer han att fira den tillsammans med henne, sin styvpappa och sin yngre halvbror.  

 

– ”Nu när hans pappa bor så långt borta så blir det mera naturligt att han är alla stora 

helger med oss och han vill vara med oss för nu är han så stor att han får välja själv, 

och han väljer hemmet här hos oss”. (Titti) 

 

Födelsedagen kan vara en viktig dag både för barnen och för familjen. Av de familjer som vi 

har intervjuat, har de alla utvecklat olika sätt att fira födelsedagar på. Kajsa och Bruno valt att 

ha dubbla födelsedagar. Barnen firas både i mamma-hushållet och pappa-hushållet. Detta 

markerar tydligt att barnen har sin tillhörighet i två olika hushåll.  

 

– ”Alltså födelsedagar brukar vi ha två stycken, alltså de har en här och en hos sin 

pappa oftast”. (Kajsa) 

 

– ”Vi brukar ju ha det på lite skilda håll”. (Bruno) 
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I en ombildad familj kan det krävas en del planering inför semester och andra ledigheter. Men 

våra respondenter ger uttryck åt att det aldrig för deras del har varit några problem att få det 

att gå ihop med den andra biologiska förälderns planer. Titti säger att hennes före detta 

partner alltid fått anpassa sig efter henne. 

 

– ”I och med att vi är på så långt håll från varandra så planerar jag utifrån mig, ja han 

får anpassa sig efter mig. Min före detta sambo blir ju inte berörd när han är så långt 

bort”. (Titti) 

 

– ”Ja jag brukade ju fråga det när de var mindre så frågade jag ju om han skulle göra 

något speciellt och när han hade tänkt att vara ledig. Det har aldrig vart några 

problem, det har alltid funkat alltså”. (Kajsa) 

 

– ”Jag har alltid haft min stadiga semester alltid på sommaren och då har ibland 

flickornas mamma inte alltid varit ledig på sommaren och då har jag ibland haft 

fickorna mera”. (Bruno) 

 

Det framkommer att våra respondenter anser att det är betydligt lättare att leva i en kärnfamilj 

där båda föräldrarna alltid finns tillgängliga. Det krävs mer planering i en ombildad familj, det 

upplevs som ett problem att de hela tiden måste söka upp den andre föräldern.  

 

– ”Det var ju så enkelt när man var en familj, då kan man ju ta allt tillsammans det är 

ju så många beslut som man ska fatta ensam och de var så enkelt då kunde man sitta vid 

köksbordet och prata igenom allting. Jag tror att det är bättre att leva tillsammans om 

man kan”. (Kajsa) 

 

– ”Man hade den andra förälder tillgänglig hela tiden i en vanlig familj. Nu måste man 

söka den andra föräldern om det blir problem. Det är jobbigt att veta vars sakerna är, 

allt är utspritt mellan hemmen. Om det går så är det bästa att leva tillsamman med den 

andra föräldern, nog är det de bästa”. (Bruno) 
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4.5 Föräldrars syn på barnens upplevelser i den nya familjen 

 

När Titti och Ebba pratar om hur de anser att barnen upplevt att det är att leva i en ombildad 

familj, menar båda att barnen många gånger bär på en önskan att deras föräldrar skall 

återförenas. För Ebbas yngsta dotter krossades den drömmen när det stod klart för henne att 

hon skulle få ett halvsyskon. Trots att hon reagerade starkast av barnen, är hon den som idag 

har den närmaste relationen med sin halvbror av syskonen.  

 

– ”Det var bara min yngsta dotter som inte gillade att vi skulle få ett gemensamt barn, 

jag och min man. Hon blev rent ut sagt skit förbannad. Hon hade nog en tro ett det 

skulle bli jag och hennes riktiga pappa igen. Och det här satte ju punkt för den 

drömmen. När han väl kom till världen och åren nu har gått, så kan jag väl säga att det 

är verkligen hon som mest har brytt sig om honom”. (Ebba) 

 

– ”Även om han sa när han var liten att han önskade att pappa bodde här med oss, de 

säger de ju när det är små, men nu så tror jag att han inte tycker det är något konstigt 

att vi inte bor tillsammans”. (Titti) 

 

När individer från olika bakgrunder skall lära sig att leva tillsammans krävs tolerans för deras 

olikheter. De har haft olika värderingar, vanor och behov i de olika familjerna som har slagits 

samman.47 Bruno menar att små barn har lättare att anpassa sig till den nya familjesituationen. 

Det blir naturligt för dem att leva i en ombildad familj.  

 

– ”Ja om man ser på flickorna så har de vari så små när vi flyttade isär så de har blivit 

så van med det där, speciellt den yngre som var tre hon kommer absolut inte ihåg 

någonting från hur det var innan. Hon vet ingenting annat. Hon har som aldrig klagat 

över hur det har varit. Det rullar på det är som något naturligt för henne”. (Bruno) 

 

 

 

                                                 
47 Larsson Sjöberg, 2000. 
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Våra respondenter säger att de inte försöker göra någon skillnad mellan biologiska barn och 

styvbarn. De anser att det är viktigt att alla barnen behandlas lika. Alla skall känna att de har 

ett lika stort värde i familjen. 

 

– ”Han har aldrig särbehandlat någon av barnen, utan han har behandlat alla lika, och 

jag tycker ändå att det har funkat rätt bra. Jag har precis som min nuvarande man 

försökt att inte göra någon skillnad på barnen. Jag tror det är viktigt, att man inte gör 

någon skillnad på dem”. (Ebba) 

 

– ”Det handlar väl om att ge alla barnen lika mycket uppmärksamhet. Att alla barnen 

är lika värda, inte göra skillnad på egna och styvbarn så att säga”. (Leo) 

 

4.6 Fördelar och nackdelar med att leva i en ombildad familj 

 

Kajsa pratar om att växelvis boende är negativt och kan skapa stress, barnen måste hela tiden 

tänka på att vara lika mycket hos båda föräldrarna. Även de vuxna upplever stress med att 

barnen har sitt boende i två olika familjer. Kajsa har en tanke om att barnens umgänge med 

föräldrarna blir lättare ju äldre barnen blir, då kan de själva välja var de vill vara. 

 

– ”Jag kan tänka mig att om man är en vecka hos ena eller en vecka hos den andra så 

blir man små stressad, att man måste vara lika mycket hos båda, för annars så blir 

pappa eller mamma ledsen. Det kan jag tänka att de tycker när de är mindre alltså, men 

sen när det är tonåringar så tror jag att de bestämmer ganska mycket själv”. (Kajsa) 
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Två av våra respondenter uppger att det är jobbigt att få ekonomin att gå ihop efter 

separationen. Det krävs ständigt förhandlingar med den biologiska föräldern när dyrare saker 

skall köpas. Många gånger slutar det med att de får stå för hela kostnaden själva. Det upplevs 

som en nackdel vad gäller ekonomin när de har växelvis boende i familjen. För att detta skall 

fungera förutsätter det också att de kan lita på att den andra föräldern står för hälften av 

kostnaderna. Detta med ekonomin är något som Kajsa anser att det går ut över den nya 

familjen. 

 

– ”Det här att ekonomin det är svårt när man har mycket barn från olika familjer, helst 

om man har varannan veckas systemet då skall man lita väldigt mycket till sitt ex att han 

köper hälften och att jag köper hälften. Men det ska ju bli nya regler att barnbidraget 

skall delas på två. Kanske den ena köper mera kläder och inte har de pengarna och då 

blir det ju konflikter och gnagningar på resten av familjen”. (Kajsa) 

 

– ”Jag får stå för alla större inköp. Han lovade att betala hälften av 

slalomutrustningen, men jag har fortfarande efter tre månader inte fått ens tre öre”. 

(Titti) 

 

En av våra respondenter upplever det som en fördel att hon idag lever ett mer harmoniskt liv i 

sitt nya förhållande. Hon känner sig hela tiden bekräftad av sin nya partner och att han även 

engagerar sig i hennes son från det tidigare förhållandet. Titti menar att om hon mår bra, mår 

även barnen bra. 

 

– ”Fördelarna har ju då varit att min sambo har ju då funnits och han har ju verkligen 

tagit sig an min son. Jag mår ju mycket bättre i det här förhållandet än i mitt första, så 

det är väl en fördel och jag tror ju att barnen mår mycket bättre eller jag vet ju att 

barnen mår mycket bättre om föräldrarna mår bättre. Vi är alltid med i planerna när 

han skall göra något min nuvarande sambo, så var det inte i mitt förra förhållande där 

var vi aldrig med i några planer”. (Titti) 
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Det både Kajsa och Bruno uppskattar med att leva i en ombildad familj, är att barnen får fler 

positiva vuxna förebilder, barnen har fler att vända sig till om de behöver prata samt att Kajsa 

och Bruno själva känner ett ökat stöd av varandra. 

 

– ”Nu har de ju fått liksom två manliga roller i sin familj så jag menar kan de inte prata 

med sin pappa så kan de prata med min man”. (Kajsa) 

 

– ”Ja det är ju det när man har flickor så finns det ju mycket som man kanske inte 

pratar med dom om och frågar dom om vissa saker så då är det bra att de kan prata om 

vardagsgrejer med min fru”. (Bruno) 

 

Att barnen lever i ett familjesystem där många individer ingår ser inte våra respondenter som 

något problem. De uttrycker tvärtom att det kan vara en tillgång för barnen. De anser att 

barnen utvecklas och får lära sig att visa hänsyn till andra individer. Det kan också föra med 

sig att barnen har flera vuxna som kan fungera som en trygghet och även som en extra 

resurs.48 Ebba och Kajsa uttrycker det på följande sätt: 

 

– ”Vår gemensamma son har ju ett ganska stort släktträd, och det är bra tycker jag. 

Synd bara att vi bor så långt ifrån varandra. Men det är väl egentligen alltid bra att ha 

flera barn, då har de ju större möjligheter att utvecklas och lära sig att ta hänsyn till 

varandra”. (Ebba) 

 

– ”Fördelarna tycker jag är alltså att man får lära sig att ta hänsyn till mycket och det 

tror jag är nyttigt både för vuxna och barn. Jag brukar skoja och säga att deras 

släktträd kommer nog att bli väldigt brett, det blir nog en riktigt stor björk”. (Kajsa) 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

                                                 
48 Bäck-Wiklund, Johansson, 2003. 
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5. DISKUSSION 
 
I följande kapitel kommer diskussion och slutsatser om undersökningens resultat.  

 
Syftet med denna uppsats var att få en förståelse för individers upplevelser och erfarenheter 

av att leva i en ombildad familj, där de olika familjemedlemmarna ingår i ett familjesystem. 

Vi ville ta reda på hur de olika relationerna fungerar inom familjerna samt se vilka för- och 

nackdelar individerna upplever att det finns i en ombildad familj. Vi fann det intressant att 

studera hur det är att leva i denna mångfald när det gäller familjesammansättningar, även om 

vi inte själva direkt berörs av detta, finns det för de flesta av oss i vår närmaste omgivning 

någon som lever i en ombildad familj. Att träffa en ny partner och sedan kanske gifta om sig 

kan innebära olika saker. En del omgifta par befinner sig ännu i relativt låg ålder och har 

kanske inte med sig några barn in i den nya relationen. De som går in i en ny relation när de är 

äldre, har oftast med sig ett eller flera barn från ett tidigare förhållande eller äktenskap.49  

 

5.1 Relationer inom den ombildade familjen 

 
I vårt resultat framkom det att alla våra respondenter endast har kontakt med sina före detta 

partner och barnens biologiska förälder i frågor som rör länkbarnen. Trots att respondenterna 

inte längre är makar och kärlekspar, är de fortfarande föräldrar. De kommer alltid vara 

involverade i förhandlingar gällande länkbarnen.50 Det har för länkbarnen blivit en påtvingad 

relation till andra individer när föräldrarna har brutit upp från sitt gamla förhållande och bildat 

en ny familj. Respondenterna upplever att barnen från deras tidigare förhållande inte har 

någon nära relation till varandra, men att de ändå har hittat sina roller i det vardagliga 

familjelivet. 

 

När man i en ombildad familj skall göra något som bryter mot de vardagliga rutinerna 

beskriver en av våra respondenter hur hon lång tid innan upplevde en stor oro inför en 

planerad semesterresa. Hon uttrycker att barnen från de sammanlänkade familjerna inte har 

någon nära relation till varandra i det vardagliga livet i familjen, men hennes farhågor om att 

resan skulle sluta i kaos visade sig vara obefogad. Detta visar på att en ombildad familj kan 

fungera alldeles utmärkt utan att man upplever att en nära relation finns, relationen mellan 

dem kan ändå bygga på värme och ömsesidig respekt.51 

                                                 
49 Giddens, 2003. 
50 Bäck-Wiklund, Johansson, 2003. 
51 Sabelström, 2002. 
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Ibland när föräldrar skiljer sig kanske någon av dem väljer att flytta och bo på annan ort, 

kanske i skilda delar av Sverige. En viktig förutsättning för ett bra liv, både för barn och 

vuxna, är fungerande relationer. Våra respondenter upplever att den nära relationen till barnen 

har försämrats när avstånden mellan familjemedlemmarna är långa. En respondent upplever 

att hans döttrar har dragit sig undan den nya ombildade familjen. En annan respondent 

beskriver också hur den biologiska pappan dragit sig undan och lämnat över den nära 

relationen till styvpappan. Detta är också något som Bäck-Wiklund och Johansson beskriver i 

Nätverksfamiljen, hur papporna många gånger befinner sig för långt bort geografiskt för att 

kunna delta i sina biologiska barns vardagsliv. Men att det är vanligare att en styvpappa 

befinner sig i länkbarnets närhet i det vardagliga livet. 

 

Alla respondenter uttryckte att det var svårt till en början innan de hade hittat sina roller i den 

ombildade familjen. De ansåg också att det var problem innan barnen i det länkade 

familjesystemet började godta de regler och normer som gäller. Det kan förklaras genom att 

det kan ta tid innan den ombildade familjen har hittat sina egna ritualer som gör att familjen 

får en egen identitet och som förtydligar de förväntade rollerna, regler och normer som finns i 

det länkade familjesystemet.52 Samhällets fasta normer har ersatts av reflexivitet menar 

Giddens. Det kan inte i en ombildad familj på samma sätt som i en kärnfamilj tas för givet hur 

ansvar och plikter skall fördelas inom familjen, det vardagliga livet blir i större utsträckning 

än i en kärnfamilj en medveten social konstruktion. För att vardagen skall fungera måste varje 

familj förhandla fram gemensamma regler för problemlösningar. Alla familjens medlemmar 

skapar sin egen livssituation som påverkar övriga individer och andra hushåll som ingår i den 

ombildade familjen.  

 

En av våra respondenter uttrycker att barnen redan har två biologiska föräldrar, därför är det 

viktigt att man som styvförälder ibland håller sig lite i bakgrunden och låter de biologiska 

föräldrarna lösa större problem som kan uppstå. De vardagliga sakerna däremot menar 

respondenterna att även styvföräldern skall ha rätt att ta tag i. Varje ombildad familj måste 

själva ta ställning till och förhandla fram en lösning av hur rollerna ska se ut i det nya 

familjelivet.53 I vårt resultat kan man utläsa hur styvpappan markerar en viss distans i 

viktigare frågor som rör länkbarnen. En respondent uttrycker att han som styvförälder vill 

                                                 
52 Larsson Sjöberg, 2000. 
53 Bäck-Wiklund, Johansson, 2003. 
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hålla sig lite i bakgrunden i de viktigare frågorna som rör länkbarnen, och menar att det är de 

biologiska föräldrarna som måste lösa dessa frågor. 

 

5.2 Förhandlingar och planering 

 

När våra respondenter beskriver hur de firar jul och andra familjehögtider har det framkommit 

i våra intervjuer att det finns variationer. Något som respondenterna gett uttryck för är att de 

försöker ha en rättvis fördelning mellan familjerna, det vill säga att barnen firar varannan jul i 

mamma- eller pappahushållet. Firandet av födelsedagar kan vara av stor vikt både för barnen 

och familjen, och det ger en möjlighet till flexibilitet i den ombildade familjen.54 Det kan vara 

svårt att förena alla berörda, tidigare kanske födelsedagen firades tillsammans med alla 

familjemedlemmar, men efter separationen samlas bara en del av familjen. Två av våra 

respondenter berättar att de i sin familj har valt att ha två födelsedagar, vilket innebär att 

barnen firas i både mamma-hushållet och pappa-hushållet. Detta framhäver påtagligt att deras 

barn har sin hemvist i två olika hushåll. En av den ombildade familjens utmaningar är att 

försöka bevara traditioner från tidigare generationer, samtidigt som dessa förändras genom att 

ritualerna görs mer ändamålsenliga för den nya familjen. De traditionella mönstren har genom 

reflexivitet gjort det möjligt att man kan förändra tidigare ställningstagande. På detta sätt har 

nya traditioner och ritualer skapats i den ombildade familjen.55  

 

En av respondenter uppger att hennes son har haft en negativ upplevelse av att fira jul 

tillsammans med sin biologiska pappa. Pappan hade inte fått köpa julklappar till sin 

biologiska son. De andra barnen som fanns i sonens länkade familjesystem fick julklappar 

men inte han. Det visar på att rättvisa är av stor vikt i ett länkat familjesystem. Denna 

händelse har bidragit till att sonen väljer att fira större helger tillsammans med sin mamma 

och styvpappa. Han känner en större lojalitet till mamma-hushållet än till pappa-hushållet 

efter denna händelse enligt vår respondent.  

 

I våra respondenters familjer finns det nätverk av olika sociala relationer. Trots detta uppger 

våra respondenter att det går smidigt för alla när det gäller att planera helger och sommarens 

semester för att man skall få ett fungerande familjeliv i det länkade familjesystemet. Man har 

förhandlat med den andra föräldern om länkbarnens vistelse i den ombildade familjen under 

                                                 
54 Bäck-Wiklund, Johansson, 2003. 
55 Larsson Sjöberg, 2000. 
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ledigheten. En av respondenterna menar att den andra föräldern har fått anpassa sig efter 

henne. Ett skäl till detta uppger hon vara att han är bosatt på en annan ort och av den 

anledningen måste han rätta efter sig efter hennes möjligheter att vara ledig. Det man kan se i 

vårt resultat är att i ett i länkat familjesystem, krävs det att föräldrarna skall fungera som 

förhandlingsaktörer och att man har ett flexibelt förhållningssätt mellan de olika individerna i 

familjesystemet för att få ett fungerande familjeliv.56  

 

Enligt respondenterna är det lättare om båda biologiska föräldrarna lever tillsammans. De 

uttrycker att det är enklare i en kärnfamilj att lösa frågor och problem som rör barnen. Man 

kan ta det direkt med den andra föräldern och det upplevs som problematiskt av våra 

respondenter att de inte har den vardagliga direkta kontakten med den andra förälder i frågor 

och problem som rör länkbarnen. Detta är något som Larsson Sjöberg diskuterar hur den 

ursprungliga kärnfamiljen upplöses i samband med föräldrarnas separation, och att det då 

uppstår två hushållstillhörigheter för länkbarnen. Där uppstår en ny förhandlingssituation 

mellan föräldrarna gällande länkbarnen, förhandlingar rörande länkbarnen blir 

hushållsöverskridande. Den sker i både mamma-hushållet och pappa-hushållet där man hela 

tiden måste söka kontakt den andra föräldern om det är problem som måste lösas. 

 

5.3 Föräldrars syn på barnens upplevelser i den nya familjen 

 

I våra intervjuer har det framkommit att barnen många gånger bär på en önskan att föräldrarna 

på nytt skall leva tillsammans. En av våra respondenter berättar hur hennes dotter var den 

enda av länkbarnen som reagerade negativt när hon fick vetskap om att hon skulle få ett 

halvsyskon. Hon insåg när hon fick detta besked att hennes föräldrar aldrig mer skulle leva 

tillsammans. Det är inte ovanligt att den ombildade familjen utökas inom några år, och nya 

gemensamma barn föds. För ett par som redan har barn på båda sidor kan det gemensamma 

barnet bli en symbol för den nya familjen.57 

 

Rutiner i ett länkat familjesystem kan ge trygghet och stabilitet i vardagen. Detta behöver 

dock inte vara något som de reflekterar över. Genom rutiner bildas en stomme i familjens 

vardag, och som gör att familjens medlemmar kan känna sig trygga.58 Detta bekräftas av en av 

                                                 
56 Larsson Sjöberg, 2000. 
57 Sabelström, 2002. 
58 Larsson Sjöberg, 2000. 
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våra respondenter när han beskriver hur det har blivit till en rutin i vardagen för hans 

biologiska barn att leva i det länkade familjesystemet. Det har för dem blivit något naturligt 

att ha ett växelvis boende och tillhöra två familjer. Respondenterna uttrycker i intervjuerna 

vikten av att inte göra skillnad på egna barn och på styvbarn. De anser att det är viktigt att alla 

barnen behandlas lika, barnen skall känna att de alla har ett lika stort värde i den ombildade 

familjen. Detta stämmer överens med det Larsson Sjöberg tar upp i sin avhandling, där hon 

diskuterar betydelsen av att alla barnen skall behandlas rättvist i det länkade familjesystemet. 

 

5.4 Fördelar och nackdelar med att leva i en ombildad familj 

 

Att leva i en ombildad familj kan ha både positiva och negativa synvinklar. Detta är något 

som våra respondenter ger uttryck för. De negativa synvinklarna är att det var enklare att leva 

i en kärnfamilj. För att få vardagen att fungera krävs det ständigt förhandlingar mellan 

länkfamiljens alla medlemmar. Länkbarnen vill kunna röra sig mellan båda familjerna, och 

detta kräver ofta stor flexibilitet av alla parter. Den senmoderna och reflexiva 

kärleksrelationen ställer krav på individen, man måste kunna förändras och mötas på lika 

villkor och ha en öppen dialog mellan individerna i en ombildad familj. I skapandet av ett nytt 

familjeliv får lojalitet och rättvisa en stor innebörd för länkbarnet. En respondent som vi 

intervjuat uttrycker att växelvis boende kan vara stressigt för länkbarnen. Respondenten anser 

att länkbarnen kan uppleva en lojalitetskonflikt om de inte är lika mycket hos båda sina 

biologiska föräldrar. Men respondenten menar att ju äldre barnen blir, desto mer flexibla kan 

de vara i sitt umgänge med de båda familjerna och det kan vara positivt för länkbarnen att 

leva hushållsöverskridande. De får på detta sätt tillgång till båda sina biologiska föräldrar.59  

 

Något som också upplevs som negativt och ger upphov till konflikter är ekonomin. I 

intervjuerna framkommer det att respondenterna har problem med att lösa de ekonomiska 

frågorna med sin före detta partner. Om familjen har växelvis boende upplevs det som 

speciellt svårt att få en rättvis ekonomisk fördelning mellan de olika familjerna. Man menar 

att de ekonomiska problemen går ut över den nya familjen.  

Giddens anser att det är kvalitén i en relation som har betydelse för hur bra man mår och hur 

sunt man kommer att utvecklas som människa. Alla individer har ett behov att bli sedda hörda 

och tagna på allvar som individer Om man däremot vantrivs i ett förhållande så är det inte en 

                                                 
59 Larsson Sjöberg, 2000. 
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ren relation. Däremot är det en ren relation om den ingås för individens egen skull och att 

individen känner tillfredställelse i relationen. Giddens menar att denna relation utmärks av 

öppenhet, engagemang, ömsesidighet och närhet. I vårt resultat upplever en av våra 

respondenter det som en fördel med sitt nya liv i den ombildade familjen att hon känner 

tillfredställelse och engagemang från sin nuvarande partner. Detta upplevde hon inte i sin 

tidigare relation. Respondenten uttrycker att hon aldrig fanns med i sin förra partners planer. 

Däremot menar hon att i sitt nuvarande förhållande så finns hon alltid med när han planerar 

något och han engagerar sig även i hennes son från det tidigare förhållandet. Respondenten 

anser att det är relationens kvalitet som avgör hur bra man mår, och hon uttrycker att om hon 

mår bra vet hon att även barnen mår bra.  

 

Det är många nya sociala relationer som skall underhållas för att de skall fungera i en 

ombildad familj. Om man lyckas med att förena de olika familjekulturerna som finns i den 

ombildade familjen, kan detta vara en bra social miljö att leva i.60 För länkbarnen kan det bli 

stora nätverk av flera familjer som ingår i deras familjesystem men det såg inte våra 

respondenter vara något negativt. De såg det ur en positiv synvinkel och menade att det är en 

tillgång för länkbarnen att leva i en ombildad familj där de får tillgång till ett nätverk av olika 

sociala relationer. Respondenterna menar även att länkbarnen måste utveckla ett reflexivt 

förhållningssätt till de olika familjerna som ingår i nätverket, och detta ses som en fördel. De 

ser det också som en resurs att det finns flera nära vuxna relationer som kan fungera som en 

extra trygghet för barnen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
60 Bäck-Wiklund, Johansson, 2003. 
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6. AVSLUTANDE DISKUSSION 
 
Hur det ser ut generellt för de individer som lever i ombildade familjer är svårt att uttala sig 

om genom att vår undersökning är så pass liten. Men vår avsikt med denna undersökning var 

inte att dra generella slutsatser, utan vi ville få en förståelse för individernas upplevelser och 

erfarenheter av att leva i en ombildad familj. 

 

Att få ta del av våra respondenters upplevelser av hur det är att leva i en ombildad familj har 

varit intressant. Alla medlemmarna i familjen har det gemensamma att de alla lever i 

komplexa nätverk av olika familjer som är sammanlänkade till varandra genom olika 

relationer och intima länkar. Detta kan medföra att det inte är helt oproblematiskt att leva i en 

ombildad familj. Det är många viljor, vanor och personligheter som skall länkas samman i 

den nya familjen. Men det som har framgått i vårt arbete är att en ombildad familj kan vara 

bra att leva i om man lyckas skapa bra fungerande relationer mellan de olika 

familjemedlemmarna. 

 

För uppnå detta krävs det mycket tålamod både från vuxna och också från barnen. Det är 

viktigt att de har en förståelse för att det kan ta tid innan man hittar sina nya roller och kan 

börja respektera och acceptera de normer och regler som gäller i familjen. I en ombildad 

familj är det också viktigt att komma ihåg att det är de vuxna som har valt varandra, inte 

barnen. För dem har det blivit en påtvingad relation, trots detta uppger våra respondenter att 

de så småningom har lärt sig att uppskatta varandra. Även om barnen i nätverksfamiljen inte 

direkt har någon nära relation, kan de ändå känna en viss tillhörighet och gemenskap till 

varandra. 

 

Vi har försökt fånga upp hur olika familjehögtider och andra större helger firas genom 

förhandlingar och planering mellan de länkade familjerna. Med förhandlingar har de funnit 

lösningar och skapat nya traditioner. Trots att familjerna består av nätverk av olika relationer, 

går det friktionsfritt för våra respondenter när det gäller att planera helger och 

sommarsemester för att få ett fungerande familjeliv. Det har skett genom förhandlingar mellan 

de biologiska föräldrarna, och de har lyckats hitta ett flexibelt förhållningssätt för att få det att 

fungera. 
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I vår studie har det visat sig att föräldrarna kan uppleva det som problematiskt att alltid måste 

söka den andra biologiska förälder i frågor som rör det gemensamma barnet. Något som kan 

bidra till denna problematik kan vara att respondenterna uppger att de har en dålig relation till 

sin före detta partner. De undviker kontakt därför att det upplevs som att konflikter lätt kan 

uppstå vid dessa tillfällen. En annan källa som kan leda till konflikter är det som rör 

ekonomiska frågor kring länkbarnen. Respondenterna beskriver hur detta upplevs som 

speciellt påtagligt vid växelvis boende. Här kan vi se vikten av att individerna kan förhandla 

inom familjesystemet för att det skall bli så rättvist som möjligt mellan de olika hushållen som 

ingår i det länkade familjesystemet.  

 

Avslutningsvis har det framgått att respondenterna ser det som en stor tillgång för barnen att 

få leva i ett familjesystem som beskrivs som en nätverksfamilj av Bäck-Wiklund och 

Johansson.61 Barnen får på det sättet tillgång till ett brett socialt nätverk med flera vuxna som 

kan fungera som en trygghet att vända sig till om problem eller dylikt skulle uppstå. Att ha 

många syskon ses inte heller som någon nackdel, tvärtom anses det vara nyttigt att ha många 

syskon. De framhåller att länkbarnen genom att ha flera syskon får lära sig ta hänsyn till andra 

individer och på det sättet kan de själv utvecklas som individ på ett positivt sätt.   

 

6.1 Förslag till fortsatt forskning 

 

Under arbetet med vår uppsats har nya tankar och frågor uppkommit. Något som vi funnit 

skulle vara intressant att undersöka vid ett annat tillfälle, är hur både barnen och den andra 

biologiska föräldern upplever att det är att ingå i nätverksfamiljen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
61 Bäck-Wiklund, Johansson, 2003. 
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BILAGA 
 
INTERVJUGUIDE 
 
Bakgrund 

• Ålder? 

• Tidigare familjeförhållande? 

• Nuvarande familjeförhållande? 

• Antal barn som bor stadigvarande i familjen? 

• Antal barn som ej bor stadigvarande i familjen? 

• Barnens ålder? 

 

Nuvarande partner 

• Kan du beskriva hur du träffade din nuvarande partner? 

• Hur länge har ni varit tillsammans? 

 

Relationer inom familjen 

• Hur upplever du relationen mellan styvföräldern och styvbarn? 

– I mammans familj? 

– I pappans familj?  

• Hur fungerar relationen med nuvarande partners familj? 

• Hur ser relationen ut mellan de olika barnen? 

 

Familjehögtider och ledighet 

• Kan du beskriva hur familjehögtider och andra större helger planeras och firas?  

• Hur planeras semester och andra ledigheter mellan de berörda familjerna? 
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Upplevelser av att leva i en ombildad familj 

• På vilket sett tror du att barnen påverkas av att leva i en ombildad familj? 

• Hur upplever du det är att leva i en ombildad familj? 

– Vilka för- och nackdelar finns det? 

 

Övrigt 

• Är det något du vill tillägga?  

• Får vi höra av oss om vi kommer på något annat? 

 
 




