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Sammanfattning 

	  

Vi går mot en tid med fler och fler bonusfamiljer, där halvsyskon och bonusbarn är något 
vanligt och ibland förväntat. Att det ska vara svårt och kräver en del jobb är nog de flesta 
medvetna om, men hur blir det med kärleken mellan parterna som en gång blev förälskade? 
Uppbackningen från samhället är liten, samtalsforumen få och litteraturen begränsad (om än 
ökande). Syftet med denna studie är att genom en kvalitativ intervjustudie ta reda på hur den 
vuxna kärleksrelationen påverkas av att leva med bonusbarn. Undersökningspopulationen 
bestod av fem kvinnor som lever med en man och hans barn från en tidigare relation. 
Frågeställningarna är: Vad säger bonusmammorna i denna intervjustudie om relationen till 
mannen? Vad säger bonusmammorna i denna intervjustudie om sin relation till 
bonusbarnen? Analysmetoden är en narrativ analys där kvinnornas berättelser återges i form 
av citat och i en berättande form. Ur materialet växte fem teman fram som blev gemensamt 
för alla kvinnorna. Slutsatserna i denna studie visar att det finns ett flertal områden som är 
extra problematiska för ett kärlekspar med barn från en tidigare relation. Dessa är: 1) Detta 
skulle jag aldrig göra om. 2) Känslorna för bonusbarnet. 3) Hur kärleksrelationen påverkas. 4) 
Exet. 5) Uppfostran. Något nästan alla kvinnor är överens om är att detta med bonusbarn är 
svårare än vad de trodde, att de inte kan se några egentliga fördelar med att ha ett bonusbarn 
och att de inte skulle göra om detta igen. Då urvalet av tidigare forskning är relativt begränsat, 
har det mesta som finns skrivet i Sverige i modern tid kring detta ämne tagits del av inför 
denna studie och byggt upp empirin. Det har blivit synligt att just den vuxna kärleksrelationen 
kommit i skymundan i tidigare forskning. 

Nyckelord: Bonusmamma, bonusfamilj, styvfamilj, familjebildning, skilsmässa 
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Inledning 

Familjebildning idag finns i en uppsjö varianter. Det gemensamma bland alla 

familjekonstellationer är att föräldraskapet fortsätter trots att kärleken mellan föräldrarna har 

tagit slut. En utmaning för bonusfamiljer kan vara att de separerade föräldrarna fortfarande 

måste samarbeta och förhandla med varandra, trots att kärleksrelationen har tagit slut och nya 

partners har tillkommit (Larsson Sjöberg 2000). Dessa ständiga förhandlingar har tveklöst stor 

inverkan på alla i bonusfamiljen och kan både resultera i rivalitet och en känsla av gemenskap 

(Bjerkesjö 2005, Visher & Visher 1982). Äktenskapet ska vara den sfär där man känner sig 

hemma, trygg och kan stänga dörren till omvärlden. Men med bonusbarn, exfruar och flera 

släkter att ta hänsyn till blir inte detta lika självklart (Liljeström 1990). 

Då jag jobbar som familjerådgivare möter jag många par som har bonusbarn i sin 

familjekonstellation. Detta är, i dessa fall, en källa till konflikter mellan de vuxna. Ibland 

påverkar det deras relation så till den grad att de separerar på grund av svårigheterna kring 

bonusbarnen och komplikationer i kärleksrelationen som detta medför. Jag har under åren 

funderat på hur man som kärlekspar ska få en välfungerande relation under dessa nya 

förutsättningar. Vi går mot en tid av fler och fler ”plockepinnfamiljer” och rimligtvis då även 

fler och fler av dessa par eller individer som söker upp oss terapeuter för att få hjälp. Hur kan 

vi förstå hur det är att leva i en relation där man fick barn på köpet? 

Bakgrund	  

Definition	  
I denna uppsats används ordet bonus istället för styv, av det skälet att jag anser att bonus är ett 

mer neutralt laddat ord, eller eventuellt positivt laddat än vad styv är, då det generellt 

förknippas med något negativt. Ett argument som stöds av Jesper Juul i hans bok 

Bonusföräldrar (2010).	  Det finns även fler varianter, exempelvis: ombildade familjer, länkade 

familjer, plastmamma och gummimamma.  

Forskning	  och	  litteratur	  i	  ämnet	  
Paret Visher & Visher är forskare och terapeuter och var bland de första att skriva om 

bonusfamiljer med boken Styvfamilj från 1982. Under 1990-talet gjordes bland annat en 

rapport av en forskargrupp i socialt arbete, Styvfamiljen – vad vet vi om den (Larsson Sjöberg 

1991). Den första svenska avhandlingen i ämnet styvbarn och styvfamiljer var Kristina 
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Larsson Sjöbergs från år 2000. Samma år kom även ett psykologexamensarbete Styvfamilj – 

vad innebär det för familjerådgivare (Sandqvist 2000). Under 2000-talet har det kommit desto 

fler böcker, mest litteratur av det mer skönlitterära slaget, oftast med djupintervjuer och 

inkopplade ”experter” som gör analyser på det som respondenterna har sagt. En nyutkommen 

bok som väl får anses ligga mitt emellan forskning och skönlitteratur är Bonusföräldrar, av 

terapeuten Jesper Juul (2010). Se vidare i referenslistan över litteratur som ej presenteras här. 

Teori	  

Anknytningsteorin är en teori om betydelsen av känslomässig anknytning, om separation och 

förlust samt om relationsprocesser. Grundaren John Bowlby skapade även begreppen den 

trygga basen, i form av en anknytningsperson, är en plats varifrån barnet kan utforska världen 

med en förvissning om att kunna återvända till sin trygga plats. Även begreppet inre 

arbetsmodeller, som konstrueras av individen själv utifrån dess erfarenheter. Den individuellt 

skapade inre arbetsmodellen är summan av representationerna av de anknytningar som barnet 

upplever. Dessa inre arbetsmodeller kommer senare att fungera som modell för alla 

relationsbildningar i livet (Jerlang 2008). Idag är anknytningsteorin det mest använda 

forskningsparadigmet för studier av socioemotionell utveckling (Havnesköld & Risholm 

Mothander 2009). 

Anknytningsteorin används också för att förstå hur representationer om trygghet påverkar 

kvalitén på relationer till syskon, vänner och kärlekspartners (Havnesköld & Risholm 

Mothander 2009).	  

Historik	  
Förr berodde omgifte oftast på praktiska eller ekonomiska skäl, eller för att ens make/maka 

dött. Detta gör att bonusfamiljen har ett tungt arv att bära på. Ordet styv (som är det vanligast 

förekommande ordet för bonusfamiljer) kommer från tyskans stief och engelskans steop och 

betyder stympad, berövad. Barnen blev berövade sin riktiga förälder och fick istället en 

styvförälder, oftast en styvmamma eftersom mannen inte klarade av ett hushåll utan en kvinna 

vid sin sida. Det nya giftemålet byggde inte på kärlek utan var ofta en ekonomisk 

överenskommelse, där kvinnans föräldrar bestämde över henne och hennes val av man 

(Sabelström Levander 1998).  
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Bonusfamiljen	  idag	  
Enligt Statistiska centralbyrån bodde 2008 knappt 100 000 barn mellan 0-17 år med en 

biologisk förälder och en bonusförälder. Cirka 1 400 000 barn bodde med båda sina 

biologiska föräldrar (hämtat 2011-11-16). Nästan vartannat äktenskap slutar i skilsmässa och 

vart fjärde barn i Sverige bor inte med båda sina föräldrar. Cirka vart femte barn bor eller har 

bott i en bonusfamilj. Enligt statistiken är det dubbelt så vanligt med separationer i 

bonusfamiljer än vad det är i kärnfamiljer (Bjerkesjö 2005).  

Bonusfamiljen kommer ur ett misslyckande, en skilsmässa. Många känner därför höga krav 

på att denna gång lyckas bättre med sin relation. Då bonusfamiljen uppfattas som negativ av 

många så tenderar medlemmarna att se fel på sin familjekonstellation (Bjerkesjö 2005, 

Sandqvist 2000). Bonusfamiljen skiljer sig på en mycket väsentlig punkt från den biologiska 

familjen, och det är att alla familjemedlemmarna inte har en kärleksrelation med varandra 

(Juul 2010). Ett sätt att hjälpa dessa familjer är att stärka den vuxna kärleksrelationen så att 

livet med hela familjen kan fungera bättre (Bjerkesjö 2005; Juul 2010).  

Kärleksrelationen	  

Att	  börja	  om	  på	  nytt	  
När en man får barn för första gången upplever han ofta att han flyttas från sin kvinnas första 

plats, till en andra plats – där barnet har en självklar första plats i den nyblivna mammans liv. 

Detta upplever ofta inte kvinnor på samma sätt i relation till sina män – förrän de blir 

bonusmammor. Det är meningslöst för bonusmamman att konkurrera om första platsen i sin 

partners liv, för han är och kommer vara ”gift” med sina barn mer än han är med sin nya 

kvinna (Juul 2010).  

En del frånskilda, ofta papporna, menar att man med bonusfamiljen får en andra chans att 

göra saker bättre än han gjorde i sin första relation. Man ska inte bara lyckas med denna 

relation, det är även viktigt att inte upprepa samma misstag som man gjorde i sitt förra 

äktenskap. Att misslyckas en gång kan ses som otur, men om man misslyckas en gång till blir 

det svårare att argumentera för att skilsmässan inte har med en själv att göra (Larsson Sjöberg 

2000). 

En kris som kan uppstå i kärleksrelationen till sin partner är att dennes ex – barnets andra 

biologiska förälder – har ett stort och eventuellt destruktivt inflytande på familjens vardag och 
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liv. Det kan då nästan bli omöjligt att fungera som ett par men även svårt att fatta konstruktiva 

val. Vid en skilsmässa visar sig ofta karaktärsdrag eller svårigheter som inte skulle komma 

upp till ytan annars. Det kan finnas mycket bitterhet, ilska, sorg, hämndlystnad och 

barnslighet kvar mellan de separerade föräldrarna. Och detta tas med in i den nya relationen 

och behöver hanteras. En fördel som bonusfamiljer ofta har är att de skapas av två erfarna 

vuxna som kan förhålla sig både romantiskt och sakligt till sig själva (Juul 2010).  

Det finns chans att mannen och hans nya kvinna lever mer jämlikt efter sina erfarenheter av 

ett havererat tidigare förhållande. Trots detta bjuder bonusfamiljen på en komplicerad struktur 

och det finns inbyggda problem. Man flyttar inte bara in med en man utan också med hans 

barn, hans ex, alla minnen, alla mönster och traditioner som finns i den splittrade familjen. 

Bonusfamiljen kan ses som en process som pågår hela tiden. Strukturen skiftar och byter 

utseende beroende på vilken vecka det är (Bjerkesjö 2005). Viktigt är att mannen och hans 

nya kvinna kan prata om allt. Det behöver kunna pratas om att känna sig osäker, åsidosatt 

eller överkörd (Egler 2008; Sabelström 2002). 

Konflikter	  
Enligt Sabelström Levanders studie har det gjorts undersökningar som visar på att 

bonusmammor som studerats haft ett gemensamt depressivt drag. Maktlöshet, skuld, stress, 

ångest och osäkerhet – tillsammans med förskjuten eller innehållen ilska finns dokumenterat. 

De studerade kvinnorna fann sin situation som bonusmamma obekväm. De är kompetenta och 

självsäkra inom andra områden i livet, men inte i relation till sina bonusbarn. Denna förlust av 

självkänsla skapar spänningar och fientlighet i den äktenskapliga relationen (1998).  

De problem som i huvudsak finns i bonusfamiljen kan beskrivas som fem olika områden: 

ekonomi, tidsmässiga aspekter, svårigheter att ha en privat sfär, svårigheter med planering 

som rör barnen och de orealistiska förväntningarna som finns om att familjen ska fungera 

som en kärnfamilj.  

• Ekonomi: Ekonomin förbättras oftast när en annan vuxen part kommer in i familjen, 

då det för många är slitsamt att försörja sig själv och sina barn på en lön. Så även om 

det är positivt att en bonusförälder flyttar in så är de ekonomiska frågorna ofta mycket 

komplicerade. Dels finns de ekonomiska svårigheter som även förekommer i en 

biologisk familj. Men sedan tillkommer även frågor kring prioriteringar, att använda 
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pengar som vapen i konflikt mellan de biologiska föräldrarna etc. (Larsson Sjöberg 

1991; Joelsson & Thomsgård-Joelsson 1988; Egler 2008). 

• Tidsmässiga aspekter: Vanligtvis lägger bonusföräldern mycket tid på att passa in i 

den nya familjen, trots att denne kan mötas av motstånd och arrogans från 

bonusbarnen. Bonusföräldern rekommenderas att komma in i familjen sakta men 

säkert för att minska problemen. Man får räkna med att det tar 4 till 8 år att bygga upp 

ett varmt förhållande till varandra i bonusfamiljen (Bjerkesjö 2005). Paret kan ej heller 

få så mycket egen tid som de kanske skulle önska, eftersom det finns barn som 

behöver sin förälders uppmärksamhet, redan innan paret har gemensamma barn 

(Hambäck & Lagerblad 2007). 

• Svårigheter att ha en privat sfär: Det kan vara så att den andre biologiska föräldern 

inte respekterar den nya relationen och stör på olika sätt. Om samspelet mellan de 

biologiska föräldrarna fungerar bra kan det skapa nya goda relationer – men det kan 

lika gärna skapa svartsjuka och osämja mellan det nybildade paret. Det kan även gälla 

mer praktisk privat sfär, som tid utan bonusbarnen, till ett hem där den biologiska 

mamman inte bott (Visher & Visher 1982; Sabelström Levander 1998). 

• Svårigheter med planering som rör barnen: I en bonusfamilj krävs god 

planeringsförmåga! Det är många behov och viljor som ska tas hänsyn till och det kan 

behövas god framförhållning och scheman. Det kan skapas en känsla av 

kontrollförlust, då den andre biologiska föräldern hör av sig och stör det uppgjorda 

schemat, bryter överenskommelser, inte respekterar den nya familjens planering. Det 

är svårt att veta hur mycket man får lägga sig i, bestämma och delta. Även 

barnuppfostran, parternas olika sätt att se på sitt eget barn och den andres, kan bli en 

stor källa till konflikter (Larsson-Sjöberg 2000; Sabelström Levander 1998; Hambäck 

& Lagerblad 2007; Larsson Sjöberg 1991) 

• Orealistiska förväntningar på att familjen ska fungera som en kärnfamilj: 

Bonusföräldern och bonusbarnen kommer troligtvis inte att älska varandra. Absolut 

inte från början, men kanske heller inte alls. Bonusfamiljen kan fungera ändå, och 

förhållandet dem emellan kan bygga på respekt och omsorg. För att banden ska bli 

känslomässiga och starka krävs att man lägger ner tid på att umgås med varandra. 

(Bjerkesjö 2005; Sabelström 2002; Sandqvist 2000).  
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I Sabelströms bok beskriver hon studier som gjorts på bonusfamiljer där man sett ett samband 

mellan synen på bonusbarnen och synen på sitt äktenskap. Känslorna för bonusbarnen så att 

säga ”läcker över” på äktenskapet. En orsak till detta kan vara att relationerna utvecklas 

jämsides i bonusfamiljen. När problem uppstår i bonusfamiljen så kanske bonusföräldern 

tolkar detta som orsakat av den biologiske förälderns sätt att uppfostra och förhålla sig till sitt 

barn. När samma slags svårigheter uppstår i en kärnfamilj, separeras ofta äktenskapliga 

problem och svårigheter som finns i föräldra-barn-relationen (Sabelström, 2002). I en 

bonusfamilj får alltså bonusbarnen klä skott för brister i den äktenskapliga relationen som de 

egentligen inte bör lastas för (Juul 2010; Sandqvist 2000). 

I alla äktenskap uppstår konflikter kring barnen, men i en bonusfamilj är detta mer 

komplicerat, då man kritiserar någon annans barn, inte sina egna. Som förälder har man lätt 

att se med blida ögon på sina egna barns beteenden, men med mindre blida ögon på ”andras 

ungar”. Som biologisk förälder vill man skydda sitt barn från angrepp, nu när man inte är ett 

sammansvetsat föräldrapar som gemensamt värnar om barnets bästa. Bonusföräldern måste 

också ofta finna sig i att komma i andra hand efter partnerns barn, och detta kan vara tufft för 

självkänslan. Därför är det av stor vikt att bli bekräftad och sedd av sin man, att få känna sig 

viktig och trygg. Detta kan göra att det är lättare att acceptera bonusbarnen (Sabelström 2002; 

Sabelström Levander 1998). 

Sexualitet	  
Gällande sexualiteten kan den skilja sig för ett par i bonusfamilj än i en kärnfamilj, därför att 

förälskelsen och passionen finns parallellt med barnen redan från början. Sexualiteten kan 

också vara mer närvarande eftersom barnen betraktar den och kanske värderar den. Pappas 

nya flickvän får en massa kärlek och kramar och detta uppskattas inte av alla. Kanske minns 

barnet att föräldrarna inte tog på varandra på det sättet, och varför inte det? Detta kan göra att 

paret undviker fysisk kontakt när barnen är där, men förr eller senare kommer de behöva 

introduceras i det nya parets kärlek. Den avancerade planeringen och administreringen av en 

bonusfamilj – med eventuellt trotsiga tonåringar eller vårdkrävande småbarn, åldersgap 

mellan barnen, expartners som lägger sig i, syskongräl mellan bonussyskon med mera kan 

göra att lusten för sex helt enkelt inte finns där (Sabelström 2002). 
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Hur	  får	  man	  det	  bra?	  
I en undersökning som presenteras i Sabelströms bok beskrivs fyra faktorer som skapar ett 

tillfredsställande äktenskap i bonusfamiljen: 1) hur rollfördelningen ser ut (inklusive 

arbetsfördelningen) i förhållandet, 2) hur relationen till barnen från det tidigare äktenskapet 

ser ut, 3) hur relationen till den tidigare hustrun är, 4) mer personliga faktorer och egenskaper. 

(Sabelström 2002). 

Det kan vara viktigt att ha egen tid med sin partner, även under barnveckorna. Som 

bonusmamma kan man behöva mest tid och uppmärksamhet av sin partner under dessa 

veckor, för att ha mer tålamod med barnen. Då det nyetablerade paret har missat åren utan 

barn som nya par annars har, så det är viktigt att bygga en stabil grund tillsammans (Egler 

2008; Brodin Kjeller et al 2004; Bjerkesjö 2005).  

Sabelström har valt i sin bok (i motsatts till de flesta andra böcker i samma genre) att inte ge 

konkreta råd, men ett råd vill hon dock ge och det är att kommunicera i paret! Prata kring 

barnuppfostran, om höga och låga krav på barnen och hur man kan stödja varandra. Att få klä 

sina känslor i ord verkar extra viktigt för kvinnor, det vill säga pappas nya fru. Om situationen 

blir övermäktig hemma kan paret, eller individerna i det, gå och samtala med någon 

professionell. Att söka handledning i sin roll som bonusmamma är att erkänna vilket svårt 

uppdrag man faktiskt har (Sabelström 2002).  

Familjecoachen i de Paula & Klangs bok säger att för att få det att fungera i kärleksrelationen 

är det bra om man inte har för mycket anlag för svartsjuka, eftersom man som partner måste 

vara beredd på att komma i sista rummet. Det är också bra att sätta upp regler kring barnen 

redan från första början. Och till sist: inte ha för höga förväntningar på att familjen ska 

fungera precis som man hade tänkt sig, så fort som man hade hoppats och absolut inte av sig 

själv (2006).  

Syfte	  och	  frågeställning	  

Syfte	  
Syftet med denna uppsats har varit att beskriva och försöka förstå hur den vuxna 

kärleksrelationen påverkas av att det finns bonusbarn i familjen utifrån bonusmammans 

perspektiv. 



8	  

	  

Frågeställning	  
För att nå detta syfte ska följande frågeställningar besvaras: Vad säger bonusmammorna i 

denna intervjustudie om relationen till mannen? Vad säger bonusmammorna i denna 

intervjustudie om sin relation till bonusbarnen? 

Metod	  
För att besvara frågeställningarna genomfördes en intervjustudie med fem bonusmammor. 

Deras djupintervjuer har sedan återgetts i form av narrativ analysmetod. Ur materialet kom 

fem olika teman, som sammanfattar kvinnornas upplevelse av hur deras kärleksrelation 

påverkas av att ha bonusbarn. Dessa fem teman presenteras med belysande citat från 

kvinnorna. 

Metodval	  

För att besvara frågeställningarna genomfördes en intervjustudie med fem kvinnor som lever 

med en man som har barn sedan tidigare. Både kvantitativ och kvalitativ metod kan användas 

för att få djupare kunskap om det samhälle vi lever i och hur människor interagerar med 

varandra (Silverman 2000). Jag har dock valt en kvalitativ metod då jag vill göra en 

undersökande och utforskande studie och mitt primära mål är att få en bild av och ökad 

förståelse för det jag undersökt. I kvantitativa studier översätter man information med siffror 

och antal och därför är den kvalitativa metoden att föredra inom detta område. 

Metoden är djupintervjuer, halvstrukturerade. Detta för att inte vara för låst i en frågemall, då 

ett sant möte kommer i öppenhet och relation. Det finns risk att en alltför strikt struktur och 

slutna frågor begränsar informationen i undersökande studier (Silverman 2000). På grund av 

denna studies syfte kan frågorna förändras under intervjuns gång, utifrån vad respondenten 

väljer att beskriva och att det då väcks nya frågor längs vägen. Denna flexibla metod kan få 

kritik för att vara för ostrukturerad, även om den är ändamålsenlig (Silverman 2000). Genom 

att ge respondenten möjlighet att ge en helhetsbild av sin situation, skapas tillfälle att öka 

inblicken och förståelsen i de processer som sker i bonusfamiljen.  

Studien hade inte några teorier som bas, utan intervjuerna gjordes först, en så kallad induktiv 

metod: Att först ställa frågorna och sedan försöka förstå svaren utifrån olika teorier. Detta för 

att kunna studera intervjusvaren utan förutfattade hypoteser och där teorin istället får växa 

fram (Larsson, Sjöblom & Lilja 2008).  
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Urvalsförfarande	  

För att hitta respondenter till denna studie valdes den så kallade ”snöbollsmetoden” (Larsson 

et al 2005). Jag har hört mig för bland vänner och bekanta för att se om de har några kvinnor 

som kan tänka sig ställa upp på en intervju. Denna metod valdes dels för att dessa personer 

inte fanns att finna i befolkningsstatistiken, då det ej finns noterat vilka personer som lever i 

bonusfamiljer (Joelson & Thomsgård-Joelson 1988). Dels för att det kan vara svårt att få helt 

okända människor att ställa upp på en intervju av så här pass privat karaktär. Det kan då vara 

en fördel att jag är en ”kompis kompis”, som respondenterna därmed har någon form av 

förtroende för. Efter att ha fått namn och nummer till olika kvinnor ringdes de upp. De fick 

veta syftet med studien, vad frågorna kommer att handla om, hur lång tid intervjun tar och de 

etiska regler som efterföljs. Alla tillfrågade tackade ja till att vara med i studien. Sedan har tid 

och plats bokats in. Intervjupersonerna har haft ett antal urvalskriterier: 

• Kvinna som är över 30 år. 

• Hon ska ha egna barn, förutom bonusbarnet/barnen, antingen tillsammans med sin 

nuvarande partner eller från ett tidigare förhållande. 

• Bonusbarnet/barnen ska bo med henne och den biologiska pappan minst på halvtid. 

• De ska ha varit tillsammans och bott tillsammans i minst två år. 

Skälet till att de ska ha bott ihop i minst två år är för att man i bonusfamiljen förväntas 

genomleva olika utvecklingsstadier, innan medlemmarna i familjen upplever att de har skapat 

en inre struktur. Denna utveckling beräknas ta 1 ½ -2 år (Berg & Johansson 1999). Av denna 

orsak valdes endast föräldrar som varit separerade i mer än två år och den nya 

familjekonstellationen ska ha varit i minst två år. Att de ska ha egna barn beror på en 

personlig föreställning om att man ser och förstår andra saker när man har ett eget barn, 

kontra om man endast har bonusbarn. Om man har gemensamma barn med sin nuvarande 

partner innebär det också något för kärleksrelationen. Att bonusbarnet ska bo hos dem minst 

på halvtid är för att de ska ha ett vardagsliv ihop, en normalitet, inte ett varannan-helg-liv där 

livets vanliga påfrestningar kan gömmas undan och relationen mellan bonusmamma och 

bonusbarn ej hinner fördjupas. 
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Homosexuella relationer och etniskt blandade relationer är bortvalda då det skulle vara 

ytterligare faktorer som påverkar svaren på mina frågeställningar, och dessa faktorer har jag ej 

möjlighet att studera inom ramen för denna studie. 

Tillvägagångssätt	  

Studien består av fem stycken intervjuer. Intervjuerna genomfördes individuellt med 

respondenterna, dels av etiska skäl och dels för att närvaron av någon annan troligtvis skulle 

påverka deras svar. Tanken var att intervjuerna skulle pågå i max en timme, för att inte riskera 

att det skulle bli ”rundgång” på svaren. Det visade sig dock vara svårt att hålla denna ram, och 

i vissa intervjuer drogs tiden över. 

De flesta intervjuer skedde i respondenternas hem, vilket de alla verkade tycka var bekvämt 

och praktiskt för dem. Ett syfte med detta är också att det kan skapa lugn att prata på en plats 

som känns trygg och bekväm. En intervju genomfördes i en neutral samtalslokal då den 

kvinnans man var hemma på dagtid. 

Det har funnits två huvudfrågor som studien utgått ifrån och dessa är:  

• Berätta om dina erfarenheter av att ha en relation till ett bonusbarn. 

• Hur har det påverkat er kärleksrelation att det finns bonusbarn i familjen? 

Litteraturanskaffning	  

Litteratursökning har genomförts på Stockholms stadsbibliotek, Solna stadsbibliotek, 

Sundbybergs stadsbibliotek, Umeå Universitets bibliotek och Stockholms 

universitetsbibliotek, genom att söka på sökmotorer på Internet och genom att läsa annan 

litteraturs källhänvisningar. De ord som använts vid sökningarna har exempelvis varit: 

styvmamma, styvfamilj, bonusmamma, bonusfamilj, bonusbarn och även liknande ord på 

engelska. Den litteratur som använts har varit både svenskspråkig och engelskspråkig. 

De flesta böcker är skrivna av personer som själva levt, eller intervjuat personer som 

levt/lever i en bonusfamilj. Dessa böcker är ej av vetenskaplig karaktär, men belyser dock 

frågeställningen på ett till synes nyanserat och intressant sätt. Vad gäller forskning är urvalet 

begränsat, i alla fall det som berör frågeställningarna.  
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Etiska	  överväganden	  

Ämnesvalet och de frågor som ställdes under intervjuerna berörde känsliga ämnen och 

eventuellt smärtsamma områden. Det har därför varit viktigt att etablera ett förtroende mellan 

mig och bonusmammorna, så att de har känt sig fria att berätta om sina upplevelser. Att jag 

som intervjuare läser just till psykoterapeut kan ha ökat deras förtroende för mig som 

samtalspartner och lyssnare. 

De personer som intervjuades har blivit informerade om min tystnadsplikt, att deras 

berättelser kommer vara avidentifierade och vad syftet med uppsatsen är. De fick även veta 

hur intervjun rent praktiskt kommer att gå till; hur lång tid vi kommer att sitta, att samtalet 

kommer spelas in på band och bli transkriberat och om de själva vill kan de när som helst 

avbryta intervjun. De har även fått veta att transkriberade materialet kommer att förvaras på så 

sätt att ingen obehörig har tillgång till det. I enlighet med detta har intervjupersonerna 

samtyckt till att delta i studien. 

Analysmetod	  

En narrativ strategi har många likheter med en psykodynamisk strategi. Båda strategierna är 

viktiga för att få kunskap om människans medvetande, sinne och jagidentitet (Larsson et al, 

2008). Den narrativa analysmetoden innebär att man går tillbaka till den historia som 

ursprungligen berättades. Det är en betoning på intervjun som berättelse och återges i 

berättarform. Detta ger en enhetlighet åt den ursprungliga intervjusituationen, analysen och 

slutrapporten (Kvale 1997). Narrativ analys möjliggör studier av personers erfarenheter och 

dess innebörd på ett systematiskt sätt. Metoden gör det möjligt för forskaren att studera 

processer som finns i det mänskliga tänkandet och som innebär ett ”skapande av det egna 

jaget” (Larsson et al 2008). Vid analys av denna studie lästes först de transkriberade 

intervjuerna igenom och delades sedan in i meningsbärande textenheter som kondenserades 

och grupperades till fem teman.  

Validitet	  

Validitet är relaterat till om forskaren har undersökt det som är avsett att undersökas. Det 

finns dock inga garantier för detta i och med att det är omöjligt att säkerställa om 

respondenterna har varit helt ärliga vid intervjutillfället, eller om de har gjort en 
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efterkonstruktion av sina erfarenheter (Silverman 2000). Denna studie är dock främst ute efter 

kvinnornas berättelse och erfarenheter, och deras verklighet är sanning för dem.  

Det finns även en risk att vid nedskrivningen av talspråket i intervjuerna påverkas 

informationen, eftersom talspråk och skriftspråk skiljer sig åt (Silverman, 2000). Genom att 

vara medveten om denna felkälla, har detta beaktats under hela transkriberingen och 

validiteten får därför anses ha behållits hög i denna fråga.  

När intervjufrågorna gjordes fanns en noggrannhet med att frågorna skulle belysa och vara 

relevanta i förhållande till syftet i denna studie. Efter att ha skrivit ut det insamlade materialet 

fick bonusmammorna läsa igenom och godkänna att jag förstått dem rätt och att inte 

misstolkat något de sagt.  

Reliabilitet	  

Studiens reliabilitet mäter hur hög tillförlitlighet och noggrann metoden har varit. Vid hög 

reliabilitet skall en ny undersökning kunna ge samma resultat som denna studie har kommit 

fram till (Silverman 2000). Vid en litteraturstudie är reliabiliteten hög om 

litteraturgenomgången varit noggrann och konsekvent. Vid intervjustudier är det svårare 

eftersom två intervjuer aldrig kan bli helt likadana, då vi som intervjuar är olika personer och 

en intervjuperson förändras över tid (Patel & Davidson 2003).  

Generaliserbarhet	  

Generaliserbarhet mäter om undersökningens resultat kan gälla som riktiga. Målet är främst 

att öka kunskapsvärdet och därigenom skapa underlag för djupare förståelse för ämnet. 

Eftersom det är omöjligt att undersöka alla bonusmammor i alla bonusfamiljer är det omöjligt 

att generalisera resultatet till att gälla alla bonusmammors syn på hur deras 

bonusfamiljsituation påverkar deras kärleksrelation (Patel & Davidson 2003). Det finns även 

analytisk generalisering som innebär att man gör en välöverlagd bedömning om i vilken mån 

resultaten från undersökningen kan ge vägledning för vad som kommer att hända i en annan 

liknande situation. Då bygger forskaren sin generalisering på en påståendelogik (Kvale 1997). 

Enligt vissa forskare kan det vara möjligt att generalisera även med ett mindre, men 

representativt urval, från kvalitativa studier. Detta motsägs av andra forskare, som hävdar att 

kvalitativ forskning aldrig kan vara generaliserbar (Silverman 2000). Oavsett denna 

kontrovers innebär denna studie en djupare förståelse av bonusmammors syn på sin 
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kärleksrelation, och vilka svårigheter och möjligheter som bonusfamiljskonstellationen kan 

innebära. 

Resultat	  
I detta kapitel presenteras de fem kvinnornas berättelser, var och en för sig. Sedan kommer en 

sammanställning av fem olika teman som är belyst med citat från kvinnorna. Vissa av de citat 

som redovisas har blivit redigerade sparsamt, i syfte att skapa ett bättre läsflöde.  

Moa	  
Moa är 39 år gammal och lever tillsammans med sin sambo sedan sju år. Hon har sedan 

tidigare en son E som är 8 år och sambon har en son, S, som är 9 år. Hon fick sin son med en 

man hon inte kände, och trots att de försökte leva tillsammans ett år, misslyckades det och 

deras relation idag är inte god. Efter domstolsförhandlingar bor nu sonen hos sin pappa 

onsdag-måndag varannan vecka. Sambons son bor med dem varannan vecka. De har inga 

gemensamma barn. Moa har en trasslig uppväxt, med skilda föräldrar och frånvarande pappa. 

Hon beskriver att pojkarna är som bröder, grälar mycket men tycker ändå om att vara 

tillsammans. Hennes relation till bonussonen är god, men det både är och har varit slitigt, 

speciellt då det ej fungerar med hans mamma. Moa beskriver att hon och sambon förstår 

varandra väl, eftersom båda har det kämpigt med sitt barns andre förälder. De stöttar varandra 

och verkar samspelta och hon beskriver att deras relation nog är uppbyggd kring de båda 

barnen. Hon har ibland, i korta stunder, funderat på att lämna honom och då på grund av 

bonusfamiljssituationen, men hon har alltid bestämt sig för att stanna kvar. Hon säger att om 

det inte hade varit bonusfamiljen som var problemet mellan dem, hade det varit något annat. 

En helt friktionsfri familj finns inte. 

Sofie	  
Sofie är 42 år gammal och lever tillsammans med sin man sedan sex år tillbaka. Han har två 

döttrar i tonåren och hon har en dotter som är 18 och de har en gemensam son som är tre. 

Bonusdöttrarna bor med dem två veckor i taget. Hennes dotter har flyttat från stan för att gå 

på ett speciellt gymnasium på annan ort. Hon tycker att det är mysigt när bonusdöttrarna 

kommer, men det är också skönt när de åker, så hon hinner vila upp sig. Sofies största 

problem med bonusfamiljskonstellationen är flickornas mamma. Det har varit gräl och 

problem med henne sedan första början och är fortfarande. Sofie och hennes man har bråkat 

mycket på grund av exet, framförallt kring mannens bristande förmåga att sätta gränser mot 
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exet, hennes krav och oförmåga till planering. Sofie har känt det som att det blir hon som är 

den dumma, som säger nej, trots att det är parets gemensamma beslut. Hon har aldrig tänkt på 

att hon vill lämna mannen på grund av svårigheterna som är, men ibland har hon längtat 

tillbaka till tiden då hon och hennes dotter levde själva.  

Christin	  
Christin är 30 år och är tillsammans med sin man sedan fyra år. De har ett gemensamt barn på 

2,5 och ett i magen. Mannen har en son sedan tidigare som är nio och som bor med dem 

varannan vecka. Christin beskriver att hon lever sitt drömliv, om det inte vore för bonussonen. 

Han förstör hennes tillvaro och hon säger att det måste ske en förändring snart, annars bor hon 

hellre själv med sina barn, trots att hon älskar sin man. Bonussonen har ADHD och beskrivs 

som mycket speciell. Han är empatilös, tycker inget är roligt, är opålitlig och ouppfostrad. 

Hon är mycket frustrerad över hur hans mamma tar hand om honom, men känner sig även arg 

på sin man som är för mesig i sitt föräldraskap. Den veckan bonussonen är hos dem är 

stämningen spänd, hon känner sig arg och är på sin vakt. Hon kan inte lämna sin son 

tillsammans med bonussonen, då hon ej litar på att han inte gör sin lillebror illa. Hennes 

förhoppning är att mamman ska flytta så pass långt bort, att hon måste ta sonen med sig och 

han då bara kommer och hälsar på varannan helg, för det hon nu känner för bonussonen är 

hat.  

Sandra	  
Sandra är 40 år gammal och har tre barn, 3, 6 och 9 år, tillsammans med sin man sedan 10 år. 

Han har en son sedan tidigare som är 13,5 och som bor med dem på halvtid. De fick sitt första 

gemensamma barn ganska snabbt och direkt kände Sandra att det här med bonusbarn kommer 

kanske inte att bli så lätt… Och det blev det inte heller. Hon har haft svårt att tycka om 

bonussonen och det har genom åren resulterat i att paret har flyttat isär, men fortsatt vara 

tillsammans. De har haft möten på BUP, bonussonen har bott kortare intervall hos dem (men 

är nu tillbaka vid att bo varannan vecka) och Sandra fick en depression som hon gick i terapi 

för. Hon skäms oerhört över att hon har så svårt att tycka och om och hantera bonussonen. 

Dels inför honom, som faktiskt är ett barn som gärna vill bo med sin pappa och sina syskon, 

dels inför sin man som har varit mycket konsekvent med att sonen ska ha en plats hos dem. 

Även inför bonussonens mamma – som helt naturligt tycker mycket illa om Sandra på grund 

av hennes beteende, men också inför sina egna barn, då de märker att Sandra och bonussonen 

inte pratar med varandra. Kärleksrelationen har i allra högsta grad påverkats av denna 
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situation och hon säger att hon känt sig inlåst, fängslad och även snopen över sinaegna  

reaktioner. De har gått i familjeterapi och kom där fram till att situationen inte kommer att bli 

bättre, det kommer alltid vara så här. Deras kommunikation kring bonussonen är dålig och 

infekterad. Hon känner att hon hade haft en bra familj om bonussonen inte fanns. 

Veronika	  
Veronika är 34 år gammal och tillsammans med sin man sedan 10 år. Han har en dotter som 

är 12 och de har två gemensamma barn som är 1 och 5. Bonusdottern bor med dem varannan 

vecka. Då båda i paret var unga, och dottern endast 2 år när de träffades, säger Veronika att 

båda var omogna. Han la över stor del av ansvaret för sin dotter på henne och hon förstod inte 

bättre än att hon sa ja. Han krävde att hon skulle älska hans dotter, vilket hon inte gjorde eller 

gör och allt detta gjorde situationen ohållbar och de gjorde slut. Men efter en tid blev de 

tillsammans igen, med krav från Veronika att bonusdottern endast skulle bo hos dem på 

halvtid, ej när som helst och mest hela tiden som det varit innan. Hon kommer själv från en 

skilsmässofamilj och vill inte att bonusdottern ska hatta fram och tillbaka. Veronika beskriver 

exet som mycket ung, att hon inte orkade med sin dotter, att hon inte uppfostrar henne och 

sätter rimliga gränser. Veronika tycker att det är jobbigt att inte kunna planera sitt liv som hon 

skulle vilja, utan måste ta hänsyn till exet, som inte planerar i god tid. Veronika tycker att 

hennes man har prioriterat sin dotter framför Veronika och deras gemensamma barn. Hon 

känner en viss svartsjuka, som började när deras första barn föddes och hon blev mycket 

lämnad ensam med honom, då mannen valde att vara med sin dotter istället. Relationen till 

bonusdottern idag är inte bra och de veckor hon är hos dem är jobbiga och känns obekväma. 

Teman	  till	  resultatet	  
Här presenteras de fem teman som framkommit under intervjuerna.  

Tema	  1:	  Detta	  skulle	  jag	  aldrig	  göra	  om	  
Det som var slående under så gott som alla intervjuer var hur svårt och inte alltid så glädjefyllt 

eller ens möjligt det kan vara att leva i bonusfamilj. Flera av kvinnorna berättade att de flyr 

hemmet när bonusbarnet ska komma.  

 ”Intervjuaren: Vad skulle du säga om till en kompis som nu är på väg in att bli 

bonusmamma? 
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 Kvinnan: Jag avråder. Hade jag vetat det jag vet idag så hade jag inte skaffat 

barn med min man. Hade jag kunnat välja. Hade jag kunnat se i framtiden så 

hade jag hoppat av. För det är för jobbigt. Det är för krävande.  

 Intervjuaren: Vad är det sämsta med att vara bonusmamma? 

 Kvinnan: Det är väl allt. Jag trivs inte med något av det. Det finns inget som är 

positivt för våran del i alla fall.” (Christin) 

En annan kvinna sade: 

”Intervjuaren: Kan du känna att ”vad bra vår familj hade haft det om han inte 

fanns”? 

 Kvinnan: Ja gud ja. Jag skulle också säga att jag aldrig skulle ha gått in i det 

här om jag hade vetat vad som väntade. Jag skulle aldrig skaffa barn så här. Så 

är det”. (Sandra) 

Andra kvinnor beskrev att mannens ex, barnets mamma, var deras största problem med att 

leva i en bonusfamilj:  

”Intervjuaren: Vad skulle du ge för råd till en kvinna som är på väg att bli 

bonusmamma? 

Kvinnan: Kolla hur exet är… ja, i mitt fall så även om det är jättemysigt och 

man är jättekär så är det ingen dans på rosor. Alltså, även om det är andras 

barn så är det ju problem som om det vore mitt eget som hade problem. (Sofie) 

 Intervjuaren: Vad är det bästa med att ha bonusbarn? 

 Kvinnan: Jag kan inte säga att jag ser någonting som är det bästa. Tyvärr… 

 Intervjuaren: Vad tycker du är det sämsta? 

Kvinnan: Att jag känner att mitt liv inte är mitt. Min familj är inte min familj. 

Det är så löjligt. Jag har absolut inte planer på att flytta till Malmö. Men om jag 

skulle vilja det så skulle det vara ett problem. Och det stör mig.”(Veronica) 

En kvinna sammanfattade sin situation så här: 
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”Jag hade gått in i det här väldigt blåögd, att jag inte trodde att jag skulle tycka 

att det var jobbigt. Men sen tyckte jag att det var jobbigt. Sedan dess” (Sandra) 

Tema	  2:	  Känslor	  för	  bonusbarnet	  
Kvinnorna beskriver olika känslor för sitt eller sina bonusbarn. En del tycker om barnet i sig, 

men finner ändå situationen ansträngande. Några tycker rent av illa om sitt bonusbarn och ser 

barnet som det värsta med sin familjekonstellation. En sak är alla överens om, och det är att 

det inte är samma känslor för ett bonusbarn som för ett biologiskt.   

 ”Det känns ju inte på samma sätt som det gör med sitt biologiska barn. Din oro 

är inte lika stark. Du förstår inte barnet lika väl som du förstår ditt eget barn 

som du burit i din egen mage. Som du har suttit och ammat. Som du har bytt 

blöja på i tre år. Jag har ju inte varit med om de grejorna med mitt bonusbarn”. 

(Moa) 

 ”Känslan jag har för min bonusdotter och för mina egna barn går inte ens att 

jämföra. Det här är ju en tabubelagd åsikt, men jag skulle tycka att det var 

konstigt om jag kände ens i närheten för bonusdottern som jag gör för mina 

barn. Den där känslan infinner sig inte naturligt. Så jag har svårt att veta hur 

jag ska göra, jag kan ju inte låtsas.” (Veronica) 

Situationen som blir hemma när det inte fungerar med sitt bonusbarn kan nästintill bli 

outhärdlig. Några kvinnor vittnar om att det är jobbigt att vara hemma. De känner att de måste 

försöka göra något för att förändra situationen och att hela familjen märker och påverkas av 

relationen mellan bonusmamma och bonusbarn. 

 ”Jag har sagt helt nej till att han skall bo hos oss på heltid. Det klarar inte jag. 

För då blir det skilsmässa inom några månader. Då sitter jag hellre själv med 

mina två barn. Varannan vecka kan man bita ihop. För då har man det där 

andrummet varannan vecka. Men heltid, usch. Situationen ser väl ut att den är 

väldigt irriterad och spänd varannan vecka. Det är väldigt jobbigt. Man får 

semester varannan vecka. Då man har det jätte bra. Då lever man verkligen den 

här drömfamiljen. Och varannan vecka har man det så här. Då är det bara att 

bita ihop, man räknar ner dagarna. Och åren”. (Christin) 
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”Det finns ingen balans. För mig är det inte naturligt att krama om henne eller 

pussa henne eller så. De känslorna kommer inte naturligt och då blir det bara åt 

ett håll. Det är som att vi lever bredvid varandra mer än med varandra, det är 

obekvämt. Det finns en tystnad mellan oss. Jag känner pressen på mig varje dag 

att jag måste fixa det här” (Veronica) 

 Kvinnan: ”Min största motivation att göra förändring är ju att kunna se mina 

barn i ögonen och säga varför jag inte tycker om deras bror. För det är den 

stora frågan just nu liksom. Varför tycker inte du om honom? 

 Intervjuaren: För det är uppenbart för dem att du inte tycker om honom? 

 Kvinnan: Det är helt uppenbart. Varför sa du så där mamma? Vad är det? 

Varför gör du så där?  Jag har inget svar att ge dem. Jag har bara svarat att. 

Jag har inga svar. Jag känner mig bara väldigt ……generad. För att jag liksom 

kan …….. hjälpa till att fixa det. Jag är ju vuxen och liksom …… 

 Intervjuaren: Är det så att folk väntar på att du skall fixa det? 

 Kvinnan: Ja så är det. Absolut så är det.” (Sandra) 

Den kvinna som verkar ha det lättast med just barnen, och verkar tycka mycket om dem, 

beskriver det så här: 

”Intervjuaren: Vad är det bästa med att ha bonusbarn? 

Kvinnan: …….oj…….gud vad svårt………mmmmmm………gud vad svårt.  Det 

var jättesvårt.  Tjejerna är ju jättegulliga. Jag menar, det kunde ju ha varit 

värre. Man kunde ju haft bonusbarn som hatar en eller vägrar vara hos pappa 

för att han träffat en ny.”(Sofie) 

Tema	  3:	  Hur	  kärleksrelationen	  påverkas:	  
Alla kvinnor säger att deras relation har påverkats av att de har bonusbarn. På olika sätt och 

av olika anledningar. Men sammantaget kan man säga att paren grälar mer än vad de 

eventuellt hade gjort annars. De grälar om exet, om ojämlik uppfostran, om svartsjuka, om 

praktiska saker och om att mannen kan känna sig sviken av sin nya kvinna, som inte tar till sig 

hans barn.  
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”Vi bråkade väldigt mycket. Hade väldigt jobbigt i det här att han på något sätt 

krävde av mig att jag måste älska hans dotter om vi skall vara tillsammans.” 

(Veronica) 

”Vi har bråkat jättemycket tack vare exet.” (Sofie) 

 ”Men egentligen handlar det om att min man och jag tappar bort oss liksom. 

Det är som två kugghjul som liksom kuggar ur varannan vecka”. (Sandra) 

 ”Jag blir irriterad. Min man blir irriterad för att jag är irriterad. Och sedan 

blir det ju bråk. Och min man är väldigt irriterad de veckor hans son är här för 

han tycker att det är jobbigt”. (Christin) 

Att få gemensamma barn kan vara en påfrestning på relationen, och den kan bli extra stor om 

det finns ett bonusbarn med i bilden, som behöver sin förälder lika mycket som förut.  

”Man måste väl erkänna någonstans, även om det sitter långt inne säkert för 

många bonusföräldrar, att det är en del svartsjuka. När vi fick vårt första barn 

så kunde min man välja att stänga in sig i sovrummet med sin dotter och lämpa 

över vår son med kolik på mig. Jag var så avundsjuk på alla som fick sitt första 

barn. Jag ville ju också ha det där. Jag vill ju också att bara vi två fokuserar på 

bebisen.” (Veronica) 

”Vi hade ett år då vi bodde separat och höll på i så jäkla många år. Sen fick vi 

barn nummer två, hade vi varannan vecka. Då hade jag ändå ambitionen att 

lyckas. Men sen, vid barn nummer två fick jag en depression. Då gick jag i 

terapi i två år tror jag. Parallellt gick vi i någon sådan där familjeterapi för att 

liksom greja det där. När vi började gilla läget att, det kommer inte att lyckas 

utan så här är det. Det kommer kanske alltid bli såhär. Då kändes det mycket 

lättare och sen började jag äta någon sådan där antidepressiv medicin för att 

hålla allt i schack. Och det gick ganska bra då. Att man bara accepterade att det 

inte var någon drömfamilj liksom eller att det skulle lyckas. Utan bara hålla det 

på lägsta möjliga.” (Sandra)  

Det kan vara svårt för paret att prata om hur de känner kring sin familjesituation. 

Bonusmamman vill inte såra sin man eller prata illa om ett barn. Mannen känner stor 

frustration över att två personer som han älskar har så svårt att få det att fungera.  
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”Jag tror att vi har det så här för att vår kommunikation är så dålig i det läget 

när det når till den punkten, när vi ska prata om hans son. Och sen kan man 

aldrig prata i efterhand heller för det är så infekterat. Vi har försökt liksom. I 

tre gånger har vi gått i familjeterapi och det leder ju aldrig någon vart liksom. 

Det blir ju aldrig något av det där.” (Sandra) 

”Jag tror att detta har påverkat vår relation så att vi känner mindre för 

varandra. Det låter hårt men någonstans tror jag att det är så. Att han ser att 

det inte är en bra relation mellan de två som han älskar mest. Så samtidigt som 

han älskar mig, så är det nog så att han samtidigt… inte tycker om mig. Och jag 

kan känna mig illa behandlad av honom ibland på grund av att han ser på ett 

sätt på mig som jag inte gillar och som jag tycker är orättvis mot mig. Och då 

blir det en känsla som kanske inte är så bra.” (Veronica) 

En kvinna kan dock se att allt slit kring bonusfamiljen har gjort att hon och hennes sambo 

kommit närmare varandra. 

”Ja, jag hotat med att lämna honom kanske var en gång i halvåret. Men det är 

ju bara ett hot. Det är ju inte något jag menar mer än just då. Just då när jag 

säger det, när det går så långt är det oftast att det är diskussioner kring barnen. 

Men jag tror också att barnen gjort att vi hållit ihop. Kampen har kittat ihop 

oss” (Moa). 

För en av kvinnorna är bonusbarnet det som förstör hennes livssituation. Hon känner det som 

att både hon och mannen är överens om att hans barn är deras största problem.  

 ”Intervjuaren: Tänker du att ni hade haft en bra relation. Alltså att du hade haft 

ett bra äktenskap, ett bra familjeliv om inte hans son….? 

 Kvinnan: Vi hade haft det perfekt. Hans son är vårt ända problem. Jag tror att 

min man håller med om det. 

 Intervjuaren: Men du tänker uppenbarligen att du skall stanna kvar ändå hos 

din man? 

 Kvinnan: Ja ja jag har ju gjort mitt val och då får ju jag bita ihop helt enkelt. 

Där har jag ju valt. Jag har skaffat barn med den här mannen och jag har gift 
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mig. Nu skall vi leva ihop resten av livet….. och jag vill inte att det skall vara 

hans son som förstör mitt äktenskap. Jag vägrar att det skall vara det. Då skall 

det ju vara något annat som hänt liksom”. (Christin) 

  

Tema	  4:	  Exet	  
Relationen till mannens före detta är ett infekterat ämne. För vissa är det deras största problem 

och för andra finns hon knappt i deras liv alls. Ingen har beskrivit en välfungerande relation, 

inte ens i närheten av ett gott samarbete eller kommunikation. Flera av dem har beskrivit 

bonusbarnens mamma som ung, oansvarig, kan inte sätta gränser eller sköta en vettig 

barnuppfostran, kan inte planera och håller ej den planering som är gjord och att hennes barn 

ofta höjer sin mamma till skyarna, vilket kan vara nog så irriterande för bonusmamman.  

”Väldigt problematiskt. Extremt problematiskt är vad det är. Hon är så 

kalkylerande och beräknande för sin egen vinnings skull.” (Moa) 

”Jag tror nog att hon inte tycker så gott om mig. Hon tycker nog att jag är 

ganska hård och elak. Bara för att hon inte har några regler, men det har jag.” 

(Christin) 

Flera av kvinnorna önskar att deras män skulle bli tydligare, tuffare mot sina före detta 

partners. Något männen inte verkar hålla med om eller vill.  

”Hon finns hos oss 24/7 vare sig vi vill eller inte. Även när barnen inte är hos 

oss. Till slut tillkallade jag ett möte för jag orkade inte ha det på det där sättet. 

Min man borde säga ifrån mer och säga vad han vill. Han har också rätt till 

saker. Där har han varit lite dum från början och släppt på det och då bara fått 

det som blivit över. Jag har ju bett min man att kan du inte bara ringa henne 

och säga till henne att dra åt helvete eller vad som helst. Bara backa. Men min 

man tror inte på den filosofin”… (Sofie) 

”Vi separerade en gång, vilket helt klart delvis berodde på att bonusbarnet men 

även att ha någon annan i bakgrunden, mamman. Lite som att livet dikteras av 

den personen. Det har jag faktiskt fortfarande svårt med, att jag faktiskt inte kan 
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styra över min egen semester ens en gång. Det tycker jag faktiskt är ganska 

jobbigt.” (Veronica) 

En av kvinnorna säger att hon förstår att exet inte tycker om henne, eftersom hon ju inte betett 

sig bra i relation till hennes son. Hon säger så här om sin relation till mannens före detta:  

”Skulle hon se mig på stan idag så tror jag hon skulle… nej jag tror hon skulle 

kunna knuffa mig. Framför tunnelbanan eller någonting. (Sandra) 

Tema	  5:	  Uppfostran	  
Hur man uppfostrar sina barn kan de flesta par ha svårigheter att komma överens om. När det 

även finns ett bonusbarn, då blir det ännu lite svårare. Så gott som alla kvinnorna beskriver att 

deras män är ”mesigare” och ”fegare” i sin uppfostran av det egna barnet. 

”Jag har svårt för när min man gör skillnad mellan barnen. Det är naturligt att 

han ska kompensera henne för att han inte alltid finns där, men jag tycker ändå 

inte att det är okej. Det kan vara att han inte vågar säga till henne på skarpen 

för han vill inte skapa dålig stämning för hon är ju bara här varannan vecka.” 

(Veronica) 

 ”Han är inte uppfostrad på det sättet ett barn skall uppfostras. Det tycker jag är 

väldigt svårt. Det blir mycket irritation. I och med att han bor varannan vecka 

så blir det ju så att båda föräldrarna skall vara den bästa föräldern och låter 

honom göra precis som han vill. Jag vill ha strukturer. Jag vill ha regler. För 

jag vill inte att min son skall bli som hans. Det har vi pratat om. Och då förstår 

han ju när vi pratar att det men sen när veckan kommer då är det som 

bortglömt.” (Christin) 

Flera säger även att det känns obekvämt och svårt att vara den i hemmet som säger till, som 

har regler och som ska bli den tjatiga och jobbiga. Att det är svårt att uppfostra någon annans 

barn – och vill man ens det? 

”För att jag inte ska bli den där fula, dumma, aggressiva bonusmorsan så har 

jag backat lite, och bett min man prata med sina barn om saker istället för att 

jag gör det.” (Sofie)  
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 ”Jag är ju den elaka tanten som alltid är grinig och säger till. Att han inte får 

spela TV spel och har får inte göra de och han måste lägga sina smutskläder i 

smutsen. Så jag är inte så populär.” (Christin) 

 ”Jag är ju mycket försiktigare. Jag säger ju inte till min bonusdotter på samma 

sätt som jag säger till mina egna barn. För jag vill inte hela tiden vara den 

elaka styvmamman. Utan jag liksom blundar väl för ganska mycket saker. 

Eftersom jag och bonusdottern inte har världens bästa relation som det är, vill 

jag inte göra den värre.” (Veronica) 

 ”Blir så konstigt att säga till ett barn som man inte har någon relation till. Jag 

kan ju inte eftersom jag inte lovar honom någonting. Jag ger ingenting och jag 

tar ingenting. Jag kan inte kräva att kunna fostra honom om jag inte ger 

någonting.” (Sandra) 

Diskussion	  

Resultatdiskussion	  
Att leva i bonusfamilj är att vara utsatt för en komplicerad situation, det har visats tydligt i de 

intervjuer som genomförts. Att ofta komma i andra hand orsakar många starka känslor, som 

att inte kunna planera sitt eget liv, svårigheter att få sina behov sedda och att försöka stå ut 

med mannens expartner som kan bestämma saker över huvudet på en. Några av de intervjuade 

kvinnorna nämner förväntningar på livet, kärleken och motstridiga känslor för bonusbarnet, 

som svårigheter som kantar deras vardag. Några har beskrivit sin livssituation som så svår att 

de planerar att separera om inget förändras. 

 

Hur ska man förstå anledningen till att vissa människor väljer att leva med bonusbarn? Och 

hur kan vi förstå de komplikationer som kärleksrelationen utsätts för? Intressant att konstatera 

är att alla utom en av de bonusföräldrar som är intervjuade själva är skilsmässobarn. En del 

har även egna, negativa, erfarenheter av att ha en bonusförälder. Vad är det hos en person som 

själv varit med om en skilsmässa som gör att denne ger sig in i en familj som upplevt samma 

sak? Är det bekant och tryggt? Eller ett sätt att själv bearbeta sin uppväxt? 

 

Enligt litteratur om anknytningsteori beskrivs att barnet blir påverkat av en skilsmässa eller 

äktenskapliga problem, eftersom föräldrarna i dessa situationer beter sig på ett särskilt sätt 
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mot barnet ( Havnesköld & Risholm Mothander 2009). Familjen är troligtvis barnets trygga 

hamn med ett pålitligt nätverk av anknytningsrelationer, en enhet formad av medlemmar som 

samarbetar och stöttar varandra. Barnets övertygelse om detta kan bli påverkat vid till 

exempel en skilsmässa (Broberg 2008). Kan man då tänka sig att de som väljer att leva i en 

bonusfamilj har fått med sig detta från sin uppväxt på något sätt? Att de upplevt brist på 

trygghet under någon fas av uppväxten när föräldrarna separerade och att denna brist gör att 

de söker sig till samma slags livssituation?  

 

Vidare beskriver anknytningsteorin att den viktigaste omvårdnadsvariabeln för en människa 

är att skydda sitt barn så att det överlever. Att man ska vakta sin avkomma från utifrån 

kommande hot (en tredje part till exempel) (Havnesköld & Risholm Mothander 2009). Om 

man som förälder träffar en ny partner och denna partner inte tycker om ens barn, eller kanske 

motarbetar att man som förälder ska få vara den förälder man vill vara, hur mycket man vill 

vara det, eller vara det överhuvudtaget, så borde detta påverka kärleksrelationen till den 

personen. Gissningsvis kommer det bli en kil i relationen, som är svår att överbrygga. Det 

kanske kommer att finnas en grundilska mot personen som inte vill ens barn det allra bästa, en 

ilska som sedan kommer till uttryck på olika sätt i kärleksrelationen.  

 

Vidare är det intressant att höra flera av kvinnorna berätta om deras män som fega, mesiga 

och inkonsekventa, men att detta nästan enbart gäller i frågor kring bonusbarnen och inte 

annars i deras liv. Det blir som att mannens brister kring bonusfamiljssituationen är isolerat 

och inte något som han är generellt och som kvinnorna stör sig på i övriga livet. Om detta 

stämmer, vad kan det bero på? Har mannens ex-partner så mycket påverkan på honom att han 

blir förändrad så fort det gäller frågor där hon är involverad? Eller väljer kvinnorna i denna 

studie att se bristerna i ljuset av bonusbarnen, inte som något som faktiskt skulle varit ett 

problem även utan bonusbarn? Tidigare forskning stödjer detta resonemang, att känslorna för 

bonusbarnen spiller över på kärleksrelationen och får klä skott för problem som skulle funnits 

ändå. 

 

Vissa kvinnor önskar att deras män skulle vara mindre med sitt barn, fokusera mer på deras 

gemensamma, sätta skarpare gränser mot exet etc. Men om situationen vore omvänd, om de 

vore skilda och hade gemensam vårdnad om sina barn, skulle kvinnorna då tycka likadant? 

Att han borde ha barnen boende hos sig mindre, köpa billigare julklappar, inte hjälpa dig som 
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biologisk mamma och satsa mer på sin nya familj som han kanske startat upp? Att inte känna 

sig viktigast och prioriterad verkar sitta djupt hos de flesta av oss och vi kan strida hårt och 

skoningslöst för att värna om vår egen flock. Det kan vara smärtsamt att inse att mannen 

faktiskt har två flockar att strida för och att det får konsekvenser. Ju mindre bonusmamman 

släpper in bonusbarnet i sin egen flock, desto mer måste mannen värna om den lilla flock som 

han och hans barn utgör. 

 

Något som är slående är den icke fungerande kontakten med barnens biologiska mamma. 

Detta är en relation som skulle kunna vara så givande och hjälpande på flera sätt, men ingen 

av kvinnorna beskriver att kontakten med ex-partnern fungerar väl. Hade den fungerat om den 

nya kvinnan inte fanns? Om den nya kvinnan vore mer positivt inställd, skulle kontakten till 

exet fungera bättre? Att man som biologisk förälder inte är mer angelägen om god relation till 

en kvinna som barnen spenderar kanske halva sin tid med, är svårt att förstå.  

Det finns sätt att underlätta och förbättra för kärleksparet i en bonusfamilj. Dels att gå i samtal 

tillsammans, reda ut det där som är svårt att nämna och prata om utan att konflikt uppstår. 

Men även att det finns grupper, samtalsforum, lättillgängligt för parterna var för sig, till 

exempel BVC eller MVC. Det finns grupper för nyblivna föräldrar, flerbarnsföräldrar, 

tvillingföräldrar och varför inte för bonusföräldrar?  

Metoddiskussion	  
De flesta studier och böcker som gjorts runt detta ämne har frågat efter problem, svårigheter 

och eftersom det finns få naturliga samtalsforum för bonusfamiljer att ventilera sina känslor i, 

blir intervjuer ett sätt att lätta på trycket. Då kommer mer sorg och smärta än glädje och 

troligtvis även en del skuld. Samma gäller denna studie: bara genom att jag ställer de frågor 

jag gör, så förutsätter jag att det finns något för kvinnorna att berätta om. Det kan bli som en 

ledande fråga, även om alla frågor ställdes i så öppen form som möjligt. Även om resultatet i 

denna studie var väntat, är det samtidigt beklagligt att inte heller denna studie kunde 

uppbringa mer hopp och positivitet till alla bonusfamiljer. 

Förslag	  till	  fortsatt	  forskning	  
Först och främst hade det varit mycket intressant att göra om denna studie och då intervjua 

männen i dessa par istället, få höra deras syn på sin familj och kärleksrelation. Vidare skulle 

det vara bra att fortsätta på en studie liknande denna. Det vill säga studera mer vilka särskilda 

faktorer och påfrestningar kärleksrelationen har i en bonusfamilj, då detta är lite forskat på, 
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men även titta på vilka styrkor den har! Litteraturen är relativt negativ i sin beskrivning av 

bonusfamiljer, så att få läsa om de fördelar man som bonusfamilj faktiskt har, vore nog 

väldigt skönt för många! 
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