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Förhandling av hushållsarbete och omsorg om barn i bonusfamiljer 
Christine, ett av de bästa ögonblicken i mitt arbetsliv var när du erbjöd mig en doktorandtjänst. Jag 

hade tidigare läst flera av dina böcker och låtit mig inspireras av såväl sättet du skrev på som ditt 

fokus på familjen som förhandlingsarena. Att du trodde på min forskningsidé och välkomnade mig 

som doktorand i sociologi, med dig som huvudhandledare, var oerhört betydelsefullt för mig. I detta 

kapitel kommer jag att med utgångspunkt i min magisteruppsats ”Självständighet kontra strävan 

efter gemenskap i förhandlingen av styvmorsrollen” diskutera hur bonusmammans omsorgsansvar 

förhandlas i ombildade familjer. 

Introduktion 
Hur och på vilket sätt olika familjemedlemmar engagerar sig i omsorg om barn och hushållsarbete är 

en förhandlingsfråga. Det är inte heller självklart vilka personer som inkluderas inom den enhet som 

betraktas som familj - även detta är en förhandlingsfråga. Traditionellt har ”familj” åsyftat den 

heterosexuella kärnfamiljen, men det västerländska samhällets individualisering har medfört större 

utrymme för människor att välja andra familjeformer. Fram till 1950-talet fokuserade 

familjeforskningen på den funktion som familj, moderskap och faderskap fyllde för samhället. Män 

och kvinnor förväntades besitta olika karaktärsdrag som gjorde dem mer eller mindre lämpade att 

utföra olika sysslor (Parsons & Bales, 1955). När normerna för hur familjerelationer ska se ut har 

luckrats upp, har valmöjligheterna och förhandlingsutrymmet blivit större. Förhandlingsbegreppet 

har sin grund i bytesteori och interaktionism (Ahrne & Roman, 1997). Mot denna bakgrund ses 

familjerelationer som resultat av bakomliggande förhandlingar genom vilka individernas olika 

värderingar, föreställningar och intressen jämkas samman (Ahrne & Roman, 1997; Björnberg & 

Kollind, 2003; Finch & Mason, 1993). Christine Roman har i flera skrifter (se t. ex. Ahrne & Roman, 

1997; Alsarve, Lundqvist, & Roman, 2017; Roman & Peterson, 2011) utvecklat sin syn på 

förhandlingar inom familjer, vilket har varit av stor betydelse för den svenska familjeforskningen.  

I detta kapitel kommer jag främst att utgå från rapporten ”Hemmet, barnen och makten – 

förhandlingar om arbete och pengar i familjen” i vilken Christine Roman och Göran Ahrne har 

studerat fördelning av pengar, hushållsarbete och omsorg om barn i så kallade kärnfamiljer (Ahrne & 

Roman, 1997 – författad inom ramen för Utredningen om fördelningen av ekonomisk makt och 

ekonomiska resurser mellan kvinnor och män, SOU 1997:139). Mitt bidrag handlar om att diskutera 

på vilka sätt förhandlingar om fördelning av hushållsarbete och omsorg om barn kan liknas vid eller 

skiljer sig från dessa mönster i så kallade bonusfamiljer. Som grund för denna diskussion ligger 

resultatet av min magisteruppsats ”Självständighet kontra strävan efter gemenskap i förhandlingen 

av styvmorsrollen” (Samzelius, 2012). Studien bygger på 9 kvalitativa intervjuer med kvinnor som, vid 

tillfället för intervjun 2012, levde ihop med sin partners barn från tidigare relation samt deltagande 

observation av en föräldragrupp för denna målgrupp.  

Det florerar många benämningar för en förälders nya partner. Kvinnor kan kallas för styvmamma, 

bonusmamma, extramamma, hjärtemamma, låtsasmamma, plastmamma, stuntmamma m.m. 

(Larsson Sjöberg, 2000). Eftersom det inte är en självklarhet att varken den vuxne eller barnet 

överhuvudtaget definierar relationen utifrån någon typ av föräldraskap så kan alla dessa begrepp 

vara missvisande. ”Styv”-prefixet används sällan i vardagligt språk då det associerar till de gamla 

folksagornas elaka styvföräldrar (Bäck-Wiklund & Bergsten, 1997; Nielsen, 1999; Planitz & Feeney, 

2009). Det kan dessutom vara problematiskt med modernare begrepp såsom ”bonusmamma”, då 

det inte är säkert att varken barn eller vuxen betraktar den nya familjerelationen som en ”bonus” i 

ordets positiva bemärkelse. Likväl väljer jag att i detta kapitel använda begreppet ”bonusmamma”, 

då det numera är väletablerat i vardagligt svenskt språkbruk.  



Familjen som en arena för förhandling 
Vad familj innebär är alltså inte längre självklart och innebörden är föränderlig. Människor förutsätts 

å ena sidan att kunna välja hur de vill konstruera sin familj och sina relationer (Beck & Beck-

Gernsheim, 2002; Giddens, 1999) men ideal, normer och strukturer i samhället sätter å andra sidan 

ramarna för det reella handlingsutrymmet. Ibland kan praktiska hinder eller värderingar som står i 

strid med varandra skapa begränsningar för individens handlingsutrymme. Dagens ideal om 

självständighet, jämställdhet och autonomi står t.ex. i kontrast till traditionella värderingar om 

kärnfamilj, moderskap och faderskap. Hur familjer ska komma överens om och jämka samman olika 

uppfattningar om hur familjelivet ska organiseras är frågor som måste förhandlas.  

Ofta finns intressemotsättningar avseende hur arbetsuppgifter i hushållet ska fördelas (Ahrne & 

Roman, 1997; Roman, 2011). Den faktiska fördelningen är ofta en konsekvens av implicita 

förhandlingar. Det är alltså inte alltid som det förekommer en öppen argumentation, även om det 

naturligtvis kan göra det (ibid.). Förhandlingar om fördelning av ansvar inom familjer, oavsett om de 

är explicita eller implicita, präglas av ideal, normer och moraliska ställningstaganden (Ahlberg, 

Roman, & Duncan, 2008; Ahrne & Roman, 1997; Finch & Mason, 1993). Att flera personer explicit 

eller implicit förhandlar om en fråga betyder inte att alla har lika stor inverkan på utfallet, utan vissa 

intressen kan prioriteras högre än andra och inslag av makt kan förekomma. Resurser som har visat 

sig ha betydelse för vems intresse som ges företräde kan vara ekonomi, normativa föreställningar om 

exempelvis kön, samt om någon har ett fysiskt övertag och risk för våldshandlingar föreligger (Ahrne 

& Roman, 1997:15ff.).  

I rapporten ”Hemmet, barnen och makten: förhandlingar om arbete och pengar i familjen” (Ahrne & 

Roman, 1997) visade sig ekonomi, tillgång till tid, föreställningar om kön, föreställningar om rättvisa 

samt preferenser, kunskaper och vanor vara styrande för hur arbetsfördelningen i hemmet 

förhandlades fram. Studien visade för övrigt att kvinnor generellt sett tar ett större ansvar än män för 

hushållsarbete och omsorg om barn, vilket även senare kartläggning bekräftat (SCB, 2010). Icke desto 

mindre ses jämställdhet som ett eftersträvansvärt ideal (Ahrne & Roman, 1997, jfr också Alsarve, 

Boye & Roman, 2016). Studien visade också att det inte var självklart att det var samma principer 

som låg till grund för förhandling om hushållsarbetet respektive omsorgen. 

Förhandlingar om bonusmammors ansvar för hushållsarbete och omsorg om barn 
Min studie (Samzelius, 2012) visade liksom tidigare forskning (Allan, Crow, & Hawker, 2013; Doodson 

& Morley, 2006; Hart, 2009; Heide Ottosen, 1997) att bonusmammor upplever förväntningarna på 

dem som både oklara och motstridiga. Kvinnorna upplevde förväntningar på vad de skulle göra, hur 

de skulle känna och hur de skulle konstruera sin bild av familj från olika håll. Även i bonusfamiljer 

visade det sig att jämställdhet å ena sidan är ett eftersträvansvärt ideal samtidigt som ideal om det 

goda moderskapet alltjämt är levande.  

Ansvar för såväl hushållsarbete som omsorg om barn förhandlades utifrån tre olika principer; lika 

delning, biologiska band eller att kvinnan är ansvarig. Vissa kvinnor upplevde fördelningen som 

rättvis och andra som orättvis, men upplevelsen av rättvisa var beroende av olika värderingar av de 

biologiska bandens betydelse. Vissa kvinnor betraktade föräldraskapet för bonusbarnet som ett 

exklusivt ansvar för de biologiska föräldrarna. I dessa familjer resonerade kvinnorna kring 

jämställdhet i förhållande till hur många biologiska barn var och en hade. I andra familjer betonades 

snarare det sociala föräldraskapet och i dessa familjer tog bonusmamman ett större ansvar för 

partnerns barn. Kvinnorna som upplevde att de hade en jämställd fördelning av arbetsuppgifter i den 

senare gruppen av familjer betraktade snarare rättvisa som lika delning av tid eller arbetsuppgifter. 

Liksom i Ahrne & Romans (1997) studie resonerade de flesta kvinnorna i denna studie kring 



jämställdhet i termer av att spendera lika mycket tid på omsorg och hushållsarbete, snarare än att 

det var viktigt att göra precis samma saker, även om några framhöll vikten av att faktiskt göra samma 

saker. Vad jämställdhet innebär i bonusfamiljer finns det alltså delade meningar om beroende på 

vilken betydelse de biologiska banden tillskrivs. Det finns också familjer där bonusmamman, mer 

eller mindre frivilligt, tar större ansvar för både hushållsarbete och omsorg om barnet än vad barnets 

pappa gör.  

Inte heller vem som får bestämma över regler, rutiner och uppfostran är självklart i bonusfamiljer. 

Studien visade att vissa beslut förhandlas, explicit såväl som implicit, inom hushållsgränserna och 

andra inom ramen för de biologiska familjebanden. I något fall var bonusmamman huvudansvarig för 

att utforma regler och rutiner för barnen, men i de flesta familjer så verkade det biologiska 

föräldraskapet föra med sig större inflytande över vilka regler och rutiner som skulle gälla. Även den 

biologiska mamman kunde därför ses som en viktig förhandlingspart. Förhandlingar med henne 

beskrevs dock ofta som implicita snarare än explicita. Bonusmammorna kunde uppleva det 

problematiskt att barnen var präglade av de regler och rutiner som gällde i den biologiska mammans 

hem. Många bonusmammor avhöll sig dessutom från att gå i konflikt med barnet. Flera kvinnor 

upplevde en maktlöshet då de varken kunde uppfostra barnen som de ville eller hade mandat att 

säga ifrån till barnen.  

Diskussion 
Då det saknas tydliga förebilder för hur familjelivet ska organiseras i bonusfamiljer ställer det än 

högre krav på familjemedlemmarna om att komma överens i förhandlingar om hur detta ska ske. 

Valet att ”skaffa barn” verkar i kärnfamiljer vara ett resultat av explicita förhandlingar (Roman & 

Peterson, 2011:49). Ofta handlar förhandlingarna om vid vilken tidpunkt man är beredd att offra sitt 

oberoende (a.a. s. 50). Att få bonusbarn innebär snarare att man får barnen på köpet om man vill 

prioritera kärleken. Inte heller finns tiden att pröva förhållandets stabilitet, som i kärnfamiljerna kan 

upplevas viktigt att göra innan man vågar skaffa barn (jfr Roman & Peterson, 2011:55).  

Bonusföräldrar har varken de lagliga rättigheter eller skyldigheter som för biologiska föräldrar 

regleras i föräldrabalken (1949:381). Relationerna präglas därför av ett större förhandlingsutrymme 

om vad de ska innebära. I Giddens termer skulle det innebära att relationerna i högre uträckning är 

att betrakta som ”rena relationer” (Giddens, 1999). Med detta menas att relationerna i högre 

utsträckning ses som valda och att de fortsätter att existera utifrån de fördelar som de ger, men att 

de inte är bundna till några externa kriterier såsom släktband, sociala förpliktelser eller traditionella 

band. För att upprätthålla relationerna krävs alltså, enligt Giddens, ett ömsesidigt givande och 

tagande. Som en normativ resurs, dvs. en föreställning i samhället om att vissa intressen bör 

prioriteras framför andra (jfr Ahrne & Roman, 1997), framgår dock av studien om bonusmammor att 

barnperspektivet är framträdande i förhandlingar om ansvarsfördelningen i bonusfamiljerna. Detta 

innebär att barnets behov kan prioriteras framför den individuella valfriheten.  Det är således inte så 

enkelt att avstå från att ge omsorg om ett barn eller att lämna en relation som det kan framstå i 

Giddens (1999) diskussioner om ”rena relationer” bara för att de inte är förankrade i släktskap eller 

lagstiftning. För barn som är beroende av omsorg är möjligheten att välja relation till bonusföräldern 

än mer begränsad.  

Traditionella och moderna uppfattningar om vad som är manligt och kvinnligt kontrasterar delvis 

varandra. Sammantaget verkade de upplevda förväntningarna på bonusmammorna bygga på 

traditionella ideal om moderskap, vilket kan vara en utmaning för kvinnor som har en önskan om att 

förhålla sig självständigt i förhållande till partners barn. Kvinnlighet är intimt förknippat med 

moderlighet och kvinnor förväntas generellt sett vara omsorgsgivande och sätta barnen i främsta 



rummet (Ahrne & Roman, 1997; Holm, 1993; Kremer, 2007). Samtidigt finns det många fördomar om 

styvmödrar och bilden av den elaka styvmodern, så som hon beskrivs i de gamla folksagorna (Bäck-

Wiklund & Bergsten, 1997), lever fortfarande kvar (Planitz & Feeney, 2009). Denna bild står i 

motsatsförhållande till bilden av den goda modern. I en forskningsöversikt om bonusmammor 

uppmärksammades t.ex. att bonusmammor förväntas utveckla modersegenskaper i förhållande till 

bonusbarn, men att den biologiska mamman ses som överlägsen avseende omsorgsförmåga, 

kärleksfullhet, pålitlighet, godhet, lojalitet och osjälviskhet (Nielsen, 1999).  

Även om jämställdhet betraktas som ett eftersträvansvärt ideal i familjer idag, så är det fortfarande 

oftast kvinnor som tar det största ansvaret för både hushållsarbete och omsorg om barnen 

(Lundqvist & Roman, 2010; SCB, 2010). Ingenting tyder på att fördelningen skulle se annorlunda ut i 

bonusfamiljer (Schmeeckle, 2007; Umberson, Pudrovska, & Reczek, 2010). I flera av intervjuerna 

framkom att bonusmamman tog det största ansvaret för både hushållsarbete och omsorg om barnen 

trots att hon inte var biologisk mamma eller vårdnadshavare till dem. Den biologiska mamman 

beskrivs i tidigare forskning som huvudförhandlare avseende barnen i bonusfamiljer (Larsson-

Sjöberg, 2000: 191) men bonusmamman förväntas alltså i sin egenskap av att vara kvinna utveckla 

modersegenskaper och av tradition vara ansvarig för barn och hushåll i pappans hem. 

Bonusmamman och den biologiska mamman kan därmed ses ha konkurrerande relationer, och vilket 

ansvar för omsorg om barnen som bonusmamman tillåts - eller förväntas - ta blir även en implicit 

eller explicit förhandlingsfråga mellan kvinnorna. I vissa av familjerna där kvinnan tog det större 

omsorgsansvaret bodde barnen växelvis hos de biologiska föräldrarna, dvs. lika mycket hos dem 

båda. Växelvis boende har ökat kraftigt de senaste åren, både nationellt (SCB, 2018) och i övriga 

delar av västvärlden (Kelly, 2007), vilket ofta stöds av argument kopplade till värderingar om 

jämställdhet och ”barnets bästa” (Lundqvist & Roman, 2010:81). Studien visar dock att växelvis 

boende dock inte alltid är ett uttryck för jämställdhet. Ibland är det en ny kvinna som tar över 

ansvaret för barnen och hemmet hos den biologiska pappan.  

Att andra kvinnor, med större eller mindre framgång, strävade efter att betrakta föräldraskapet som 

ett individuellt ansvar för de biologiska föräldrarna kan förstås i ljuset av ett samhälle som i allt högre 

utsträckning bygger på ideal om självständighet och självförverkligande (Beck & Beck-Gernsheim, 

2002; Giddens, 1999). Kvinnor fostras idag till att bli självständiga individer som strävar efter 

jämställdhet snarare än efter normer om det traditionellt goda moderskapet (Brembeck, 2003). För 

par som delar någorlunda lika på hemarbete och omsorg om barn är principen om rättvisa 

vägledande (Ahrne & Roman, 1997, s. 44). Innebörden av rättvisa kan dock inte härledas till normer 

och värderingar som legat till grund för fördelningen av hushållsarbete och omsorg i så kallade 

kärnfamiljer, utan behöver förhandlas fram utifrån den nya kontext som bonusfamiljen utgör.  

I vilka avseende en förälders nya partner ska involveras i omsorgen om barn och vilket ansvar hon ska 

ta för hushållsarbete kan alltså vara en utmaning att förhandla fram då idealen om familjegemenskap 

och traditionella ideal som kvinnan som omsorgsgivande och barnkär står i kontrast till ideal om 

självständighet, autonomi och jämställdhet. Det går inte att leva upp till alla ideal på samma gång och 

hur kvinnan än agerar så riskerar hon att klassificeras som den elaka styvmamman för att hon bryter 

mot något ideal. Tar hon ett för stort omsorgs- och uppfostringsansvar riskerar hon att inkräkta på 

den biologiska mammans territorium. Avhåller hon sig från omsorgsansvar riskerar hon att betraktas 

som känslokall och självisk. Tidigare forskning har visat att förväntningarna inom bonusfamiljen också 

kan skilja sig åt. Biologiska föräldrar upplever generellt störst problem med att leva i bonusfamilj om 

bonusförälder inte intar en föräldraliknande roll gentemot barnet (Heide-Ottosen, 1997) medan 



barn, å andra sidan, beskriver ett passivt föräldraskap som positivt för bonusföräldrar (Ahlberg, 

2008). 

Ovanstående beskrivning visar på flera av de svårigheter som kan finnas med att förhandla 

bonusmammarelationer. Icke desto mindre kan relationerna bli en tillgång för både bonusmammor 

och bonusbarn. Detta kommer jag berätta mer om i min kommande avhandling där jag studerar 

bonusmamma-relationer i ett längre perspektiv, från att relationerna inleds tills att bonusmamman 

har blivit bonusmormor. I avhandlingen lyfts både bonusdöttrars och bonusmammors 

(bonusmormödrars) perspektiv fram.  

Hittills har doktorandlivet känts lyxigt. Tänk att få 100 procent kompetensutvecklingstid till att 

fördjupa mig i något som jag tycker är så spännande! Kanske väntar den beryktade stressen och 

pressen att faktiskt färdigställa avhandlingen under andra halvan av min doktorandtid. Att jag då 

även efter din pension får fortsätta ha dig, Christine, som stöd och bollplank under denna resa känns 

tryggt. En bättre huvudhandledare hade jag inte kunnat få! 
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