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Sammanfattning 
Detta är en studie med en kvalitativ ansats som syftar till att undersöka bonusföräldrars behov 
av riktat stöd i föräldraskapet. Den ombildade familjen består av vuxna som har barn sedan 
tidigare och denna studie behandlar ombildade familjer där enbart en av de vuxna har barn 
sedan tidigare. Vidare läggs fokus på bonusförälderns upplevelse av att bli en del i en sådan 
familj. Studien har genomförts med hjälp av semistrukturerade intervjuer med sju 
bonusföräldrar. De intervjuade bonusföräldrarnas familjesituationer skilde sig åt på många 
sätt vilket ger en nyanserad bild av hur en bonusförälder kan uppleva sin situation. Studiens 
teoretiska utgångspunkt utgörs av rollteori och generell systemteori. I resultatet framkommer 
att bonusföräldrarna upplever en övergripande tillfredställelse med sin roll inom familjen och 
även utåt mot skola, myndigheter m.m. De har givits utrymme att själva utveckla sin roll även 
om de inte reflekterat över det. De har haft möjlighet att söka stöd hos sin partner, sin familj 
och sina vänner. De flesta problem som bonusföräldrarna upplever är förknippade med den 
externa föräldern och rör sällan bonusföräldern personligen även om denne påverkas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: bonusförälder, styvförälder, ombildad familj, föräldraroll, föräldrastöd 



Bonus parenthood, responsibility without authorization? – A research concerning bonus 
parents need of support in the parenthood 
Authors: Granéll, Carina & Juhlin, Cecilia 
Supervisor: Lindberg, Daniel & Herz, Marcus 
 
Örebro University 
Department for Behavioural, Social, and Legal Sciences 
Social Work Program 
Social work C 61-90 Hp 
C-essay, 15 Hp 
Spring term 2008 
 
 
 
 
 
 

Abstract 
This is a study with a qualitative approach, with the purpose of examining bonus parents need 
of certain support in the parenthood. The reconstructed family consists of adults who have 
children from before and this research concerns reconstructed families where only one of the 
adults have children from before. Focus is placed on the bonus parents experiences of 
becoming a part of that type of family. The research has been conducted through semi 
structured interviews with seven bonus parents who where recruited through criterion 
sampling. The family situations of the interviewed bonus parents differed in many ways 
which offers a diverse picture of how a bonus parent can experience his or her situation. The 
theoretical basis used in the research is role theory and general system theory. The result 
shows that the bonus parents experience a general satisfaction with his or her role in the 
family and also outwards towards school, authorities etc. They have been given the space to 
develop their role even though they haven’t thought so much about it. They have had the 
opportunity to seek support through their partner, and among their family and friends. Most of 
the problems experienced by the bonus parents are associated with the external parent and do 
seldom concerns the bonus parent in person even if he or she is affected by it. 
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1.1 Inledning  
Runt om i världen pågår en mer eller mindre intensiv debatt angående kärnfamiljens roll och 
betydelse. En rättvisande bild av denna debatt låter sig inte så lätt göras, dock är det möjligt 
att konstatera att den traditionella familjen genomgått stora förändringar under de senaste 
årtiondena. Äktenskapen har minskat drastiskt i antal och har i Skandinavien i stor 
utsträckning ersatts av samboförhållanden. Det talas om vikten av att skydda familjerna och 
vissa förespråkar den traditionella kärnfamiljen framför andra familjeformer (Giddens, 2002, 
s.53,58ff, Roman, 2004, s.22f). Normen om kärnfamiljen utmanas och den tidigare så 
självklara vägen till familjebildning är inte längre lika given. Ensamstående har idag 
möjlighet att adoptera och så kallade regnbågsfamiljer1 ökar konstant. En annan av den nya 
tidens familjeformer är den ombildade familjen. Denna familjeform, bestående av vuxna som 
har barn från tidigare relationer, är numera vanligt förekommande (Zetterqvist Nelson, 2007, 
s.9f).  
 
I takt med ökningen av dessa förändrade familjeförhållanden ökar även trycket på insatser 
riktade till barn och familjer i det sociala arbetets praktik. I samband med att 
föräldrapenningen utökades 1980 bestämde riksdagen att landstinget ska erbjuda alla nyblivna 
föräldrar föräldrautbildning (SOU 1980:27). Ceballo, Lansford, Abbey och Stewart (2004, 
s.47) påpekar att policys rörande familjer, för att ge god effekt, bör gälla alla familjer och inte 
enbart kärnfamiljer. De saknar preventiva föräldrastödsprogram med fokus på frågan att bli 
förälder utan antagandet att det gäller föräldrar med biologiska barn. Behovet av stöd till 
föräldrar har stått i fokus för samhällets intresse under senare tid, såväl i den allmänna 
debatten som i samhällsforskningen (Socialdepartementet, 2008). Varje förälder bör ha 
möjlighet att utveckla sin egen föräldraroll och samhället har ett ansvar att stödja föräldrarna i 
detta. Ett sådant stöd bör därför inte bara fokusera på barnens behov utan på de behov 
föräldrarna upplever sig ha (SOU 1997:161, s.39ff). Vissa grupper av föräldrar har behov av 
ett mer anpassat föräldrastöd än det som generellt erbjuds. Det kan gälla asylsökande, unga 
föräldrar, föräldrar till funktionshindrade barn med flera (SOU 1997:161 s. 41). Enligt SOU 
(1997:161, s.48) bör stöd i föräldraskapet även erbjudas andra vuxna i barnets närhet, vilket 
borde kunna inkludera bonusföräldrar2.  
 
Socialtjänsten erbjuder på många platser i Sverige kontinuerligt olika program för stöd i 
föräldraskapet. Dessa preventionsprogram är generella, d.v.s. att de inte riktas till någon 
speciell problemgrupp, och erbjuds föräldrar till barn i olika åldrar. Syftet med programmen 
är bland annat att förebygga beteendeproblem och droganvändning hos barn och tonåringar 
samt att stärka familjekompetensen och familjebanden. Detta sker genom att förstärka 
föräldrarnas förmåga att kunna skapa en tydlig och trygg miljö genom att förmedla värme och 
uppmuntran till barnen (Statens folkhälsoinstitut, Skolan förebygger, 2006, s.14, 18). Utöver 
dessa generella preventionsprogram erbjuds på många håll dessutom adoptivföräldrar att delta 
i grupper speciellt utformade enligt deras önskemål, efter att de gått den utbildning som är 
obligatorisk inför en adoption (Adoptionscentrum, 2008). Oavsett om någon blir förälder 
genom att föda, adoptera eller få ett bonusbarn3 verkar de genomgå liknande upplevelser 
(Ceballo m.fl., 2004, s.46). Både biologiska föräldrar och adoptivföräldrar erbjuds alltså 
föräldrastöd genom speciellt utformade kurser organiserade både av socialtjänst och olika 
föreningar. Dock erbjuds sällan bonusföräldrar den möjligheten. 
 
                                                 
1 Regnbågsfamilj är en familj som består av ett samkönat par. 
2 För definition av bonusförälder, se avsnitt ”Definitioner” 
3 För definition av bonusbarn, se avsnitt ”Definitioner” 
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Av alla barnfamiljer i Sverige är, enligt SCB:s uppskattning från 2004, 15 procent ombildade 
familjer (Brodin Kjeller, Beijer, Bylander, Hagman, Holmström & Sjöholm, 2004, s.38). 
Antalet ombildade familjer har enligt SCB ökat de senaste åren. Det finns dock ingen exakt 
siffra att tillgå eftersom befolkningsregistret inte registrerar samboförhållanden. Endast 
ombildade familjer med par som har gemensamma barn eller är gifta kan identifieras vilket 
gör att antalet ombildade familjer underskattas (SCB, 2006, s.17). De ombildade familjerna 
omfattar ett stort antal bonusföräldrar som kan tänkas uppleva osäkerhet i hur de ska hantera 
sin situation.  
 
Socialt arbete återspeglar enligt Mattsson (2005) i stor grad samhällets normerande ideal och 
åsikter om hur ett avvikande beteende bör behandlas. Genom att peka ut det avvikande 
definieras det normala. Normen för hur vi ska leva skapas inte utifrån genomsnittlighet eller 
något allmänt, utan genom en samhällskonstruerad reglering (a.a. s.12, 14). Maktstrukturer i 
samhället riskerar att återges i socialt arbete då de inte uppmärksammas. Socialt arbete skall 
verka bl.a. för jämställdhet mellan människor (a.a. s.15). Det har i alla tider förekommit 
familjer med barn som inte är parets gemensamma biologiska barn. Ändå tycks det än idag 
finnas tendenser till uppfattningen att dessa familjer är avvikande från uppsatta 
samhällsnormer, något som inte är undantaget i socialtjänstens individ- och familjearbete. 
Bonusföräldrar exkluderas visserligen inte i arbete med stöd i föräldraskapet, dock omnämns 
de sällan som grupp, något som kan tyckas förvånande med tanke på omfattningen av 
ombildade familjer idag. Att inom socialt arbete peka ut en målgrupp som i behov av stöd kan 
verka fördömande, men att inte heller uppmärksamma dem som har behov av stöd kan bidra 
till att gruppen utestängs från stödinsatser. I den ombildade familjen uppstår liknande problem 
som återfinns i alla familjeformer (Visher & Visher, 1982, s.40) vilket talar för att det även 
inom denna grupp finns behov av råd och stöd i föräldraskapet. 
 
Intresset för stöd i föräldraskapet för bonusföräldrar väcktes då författarna under den 
handledda studiepraktiken inom socionomprogrammet arbetade med föräldrastöd. Det 
uppmärksammades att bonusföräldrar var underrepresenterade bland deltagarna i de olika 
programmen varpå författarna ifrågasatte om det kunde bero på att de befintliga programmen 
inte tillgodosåg bonusföräldrars specifika behov. Insikt om varför och vad som saknas i 
befintliga program borde vara av värde för det sociala arbetets praktik. Det finns därför 
anledning att undersöka bonusföräldrars upplevelse av sin roll som förälder, om de har behov 
som skiljer sig från biologiska föräldrars behov och om dessa i så fall kan tillgodoses av 
socialtjänsten. Denna studie avser att synliggöra en del av hur situationen ter sig. 
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att med utgångspunkt i bonusföräldrars egna upplevelser av sin 
familjesituation undersöka om dessa har behov av specifikt utformat stöd i föräldraskapet. 
 
Frågeställningarna att besvara för att uppnå syftet med studien är: 

• Hur ser en bonusförälder på sin föräldraroll? 
• Vilket stöd i föräldrarollen upplever bonusföräldern att nätverket kring familjen, släkt 

och vänner, erbjuder? 
• Hur upplever bonusföräldern att skola, myndigheter m.m. bemöter honom/henne som 

förälder? 
 
1.3 Definitioner 
Vid genomgång av tidigare forskning uppmärksammades att många olika begrepp används för 
att beskriva samma företeelse, vilket ger upphov till förvirring. Därför valdes ett begrepp för 
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varje företeelse, som konsekvent används genom hela studien efter försäkran om att det är 
samma fenomen som åsyftats i litteraturen som i denna studie. 
 
För att beskriva den familjeform som behandlas i denna studie saknas en vedertagen 
beteckning i det svenska språket (Larsson Sjöberg, 2003, s.84). Det förekommer olika 
begrepp för att beskriva familjeformen som enligt SCB definieras som ”familjen med 
sammanboende föräldrar där ett eller flera barn är enbart kvinnans eller enbart mannens 
inklusive eventuella gemensamma barn” (SCB, 2006, s.17). Några av dessa begrepp är 
följande; efterkärnfamilj (Hydén & Hydén, 2002, s.43), länkad familj, ombildad familj 
(Larsson Sjöberg, 2003, s.84), nätverksfamilj (Roman, 2003, s.41) och det kanske vanligaste; 
styvfamilj (Zetterqvist Nelson, 2007, s.10f). Begreppet styvfamilj medför dock lätt negativa 
associationer. Prefixet styv- betyder berövad eller föräldralös och kommer från den tid då 
familjer vanligtvis ombildades på grund av ena förälderns dödsfall (Larsson Sjöberg, 2003, 
s.16). I litteratur och övrig media porträtteras ofta styvfäder som våldsbenägna och 
styvmödrar som elaka (Bjerkesjö, 2005, s.12, Stewart, 2007, s.41f). Även då styvfamilj är ett 
begrepp som vanligen används i de flesta sammanhang kommer begreppet ombildad familj att 
konsekvent användas i denna studie för att undvika den negativa klang som ordet styv medför, 
men även för att poängtera att den familjetyp som är aktuell i denna studie inte innefattar 
några föräldralösa barn, utan barn som istället fått en extra förälder. 
 
Samma resonemang som ovan medför att beskrivningen av den biologiska förälderns nya 
partner kommer att benämnas som bonusförälder istället för styvförälder. SCB definierar 
detta som en ”person som sammanbor med barnet och med barnets biologiska 
förälder/adoptivförälder” (SCB, Barn och deras familjer, 2006, s.255). Bonusbarn är 
begreppet som kommer användas för de barn i familjen som inte är bonusförälderns 
biologiska barn. Även för denna företeelse finns olika benämningar men begreppet bonusbarn 
valdes framför styvbarn, som i vissa sammanhang används synonymt med någon som 
behandlas illa (Stewart, 2007, s.41f). 
 
Extern förälder är begreppet som används för barnets biologiska förälder utanför den 
ombildade familjen. Det vill säga den biologiska förälderns tidigare partner. I annan litteratur 
används t.ex. den andra föräldern (Visher & Visher, 1982, s.41, 232) biologisk 
far/mor/förälder (Visher & Visher, 1982, s.229) ursprunglig förälder (SCB, 2006, s.81). Dessa 
begrepp kan anses problematiska då det är oklart vilken av de biologiska föräldrarna som 
åsyftas. I vissa sammanhang används även frånlevande förälder (Johansson, 2004, s.61), 
vilket snarast uppfattas som att föräldern inte alls lever tillsammans med barnet. I denna 
studie bor de flesta barnen växelvis hos båda sina biologiska föräldrar varför även detta 
uttryck valdes bort. Med extern menas i denna studie att föräldern är extern i förhållande till 
den ombildade familj, där den i studien delaktiga bonusföräldern ingår. 
 
1.4 Avgränsning 
Denna studie behandlar ombildade familjer där endast en av de vuxna har barn sedan tidigare. 
Par förekommer dock som fått gemensamma barn efter att de flyttat ihop. Avgränsningen 
innebär således att endast de bonusföräldrar som inte sedan tidigare haft egna barn varit 
aktuella. Fokus läggs på bonusförälderns upplevelser av att ha blivit en del av en familj där 
det finns barn sedan tidigare. Studien fokuserar på att se situationen ur bonusföräldrarnas 
perspektiv framför de biologiska föräldrarnas, varför de biologiska föräldrarnas upplevelser 
inte har efterfrågats. 
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2. Metod 
I detta avsnitt ges en beskrivning av tillvägagångssätt samt genomgående metoddiskussion 
inom varje delmoment. Inledningsvis ges motivering till valet av metod, beskrivning av 
litteraturanskaffningen samt urvalsförfarandet. Därefter skildras konstruktionen av 
intervjuguiden, intervjugenomförandet samt bearbetning och analysförfarande. Metodavsnittet 
avslutas med ett resonemang kring begreppen validitet och reliabilitet samt etiska 
överväganden. 
 
2.1 Metodval 
Valet av metod bör grunda sig på studiens syfte vilket i detta fall är att undersöka 
bonusföräldrars egna upplevelser. Kvalitativ metod är inte det enda alternativet för att fånga 
sociala processer utan även kvantitativ metod kan användas för att få ökad kunskap om 
människors sätt att leva. Dock lämpar sig den kvalitativa metoden väl när syftet är att 
undersöka individers egna upplevelser och beteenden eftersom sådana erfarenheter är svåra att 
omvandla till statistiska data (Silverman, 2005, s.6f). Därför gjordes personliga intervjuer med 
en kvalitativ ansats. Enligt Kvale (1997, s.34, 36) ger personliga intervjuer möjlighet till 
nyanserade och detaljerade beskrivningar av ett ämne. I synnerhet om ämnet är intressant för 
båda parter som är delaktiga i intervjun, vilket var förhoppningen då intervjuarbetet 
påbörjades. Studien är av deskriptiv karaktär, då bonusföräldrars upplevelser exponeras 
genom deras egna beskrivningar (Marlow, 2001, s.3f). Intervjuerna har till viss del även en 
explorativ ansats eftersom författarna till stor del avsåg utgå ifrån och följa upp vad som av 
respondenterna ansågs viktigt i sammanhanget och på så sätt få nya infallsvinklar till ämnet 
(Kvale, 1997, s.94, Marlow, 2001, s.35). 
 
2.2 Litteraturanskaffning 
Då en studie utförs för att bedöma behoven av ett visst program är litteraturstudier 
nödvändiga. Detta för att få förståelse för fenomenet som undersöks samt dess kontext 
(Marlow, 2001, s.52). För att kunna genomföra bra intervjuer krävs även goda kunskaper i 
ämnet (Kvale, 1997, s.99). Därför inleddes i ett tidigt skede sökning efter lämplig litteratur. 
Denna litteratur, forskningsrapporter samt övrig information har sedan studerats för att ge 
kunskap om vad som idag är känt om ombildade familjer och bonusföräldrars situation. Dessa 
kunskaper har sedan varit vägledande i utformningen av studiens frågeställningar. Det är 
fortfarande mest förekommande med ombildade familjer där kvinnan är biologisk mamma 
och mannen bonuspappa. Detta beror på att barnet i de flesta fall bor hos mamman. Därför är 
även majoriteten av forskningen som gjorts kring ombildade familjer baserad på denna typ av 
familjekonstellation. Adler-Baeder och Higginbotham (2004, s.449) menar att försiktighet 
därför bör iakttas vid användandet av forskningsresultaten då de kanske inte är 
generaliserbara till att gälla alla typer av ombildade familjer. Detta har funnits i åtanke under 
studiens gång. 
 
Litteratur söktes via Örebro universitetsbibliotek, stadsbiblioteken i Örebro, Karlskoga och 
Kumla. Sökningar har även gjorts i bibliotekskatalogen Libris. Sökord som använts har 
exempelvis varit: styvfamilj, styvförälder, bonusbarn, stepfamilies, stepparents samt 
stepchildren. Sökorden har används både separat och i kombination. För att finna tidigare 
forskning i ämnet gjordes sökningar i databasen Social Services Abstracts. Sökorden var även 
här stepfamilies, stepparents samt stepchildren. Vidare har sökningar gjorts i referenslistor 
från litteratur och uppsatser i ämnet. Författarna fick även tips på litteratur genom föreningen 
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Styvmorsviolens4 hemsida, som i sin tur påträffades vid en sökning via sökmotorn Google. 
Sökordet som då användes var styvförälder. 
 
2.3 Urvalsförfarande 
Bonusföräldrar som uppfyllde nedan angivna kriterier kontaktades dels via författarnas 
bekanta och genom tips från dessa, samt via en förskola och en familjecentral. Denna 
urvalsmetod betecknas enligt Marlow (2001, s.140) som ändamålsenlig. Den ombildade 
familjen skulle, för att underlätta personliga intervjuer, vara bosatt i ett visst län i 
Mellansverige, vilket kan betecknas som ett bekvämlighetsurval. Detta begränsar möjligheten 
till statistisk generaliserbarhet men då bonusföräldrarnas upplevelser står i fokus i denna 
studie är en sådan generaliserbarhet inte nödvändig. Urvalskriterierna innebar vidare att 
bonusföräldern inte skulle ha några biologiska barn sedan tidigare. Flera av respondenterna 
hade dock numera gemensamma barn med sin partner vilket inte sågs som något problem utan 
enbart en fördel, då även upplevelser av den situationen kunde bidra till studien. Att familjen 
hade möjlighet till någon form av kontakt med den externa föräldern var också ett av 
kriterierna. I flera tidigare studier undersöks endast ombildade familjer som bott ihop i minst 
två år, detta för att familjen ska ha hunnit etablera sig och anses tillräckligt stabil för att kunna 
studeras (Larsson Sjöberg, 2000, s.205, Heide Ottosen, 1997, s.127). Därför var detta till en 
början tänkt att vara ett kriterium även i denna studie, men efter noggrant övervägande togs 
detta kriterium bort. Detta på grund av att författarna befarade att missa de bonusföräldrar 
som mest av allt är i behov av stöd och som på grund av problem väljer att lämna relationen 
innan två års tid har förflutit. Därför har ingen hänsyn tagits till hur lång tid paren 
sammanbott. 
 
På förskolan och familjecentralen gick rekryterandet till så att personalen muntligen 
tillfrågade och förmedlade kontakt mellan författarna och de bonusföräldrar som var 
intresserade av att delta i studien. Samtliga intervjupersoner kontaktades per telefon då de fick 
mer information om studiens syfte och tid för intervju bokades. Ingen av de personer som 
kontaktades avböjde medverkan. Detta urvalsförfarande kan uppfattas som en nackdel då det 
medför svårigheter att replikera studien. Kontakt togs även med Styvmorsviolen som är en 
rikstäckande, internetbaserad förening för bonusföräldrar. Via deras forum efterlystes 
bonusföräldrar villiga att delta i studien. En liknande efterlysning gjordes i Passagens 
internetbaserade debattforum5 för bonusföräldrar. Ingen av dessa efterlysningar resulterade 
dessvärre i några nya, med urvalskriterierna överensstämmande, respondenter.  
 
Intervjuprocessen påbörjades med ett på förhand obestämt antal undersökningspersoner och 
intervjuer genomfördes tills dess att likheterna i respondenternas berättelser tydde på att ny 
information osannolikt skulle ha framkommit även om fler intervjuer skulle ha gjorts. De 
personer som intervjuades hade alla mycket olika familjesituationer vilket författarna 
upplever som en tillgång då det ger en mer nyanserad bild av hur en bonusförälder kan 
uppleva sin situation. Efter sju intervjuer upplevde författarna en mättnad i materialet varpå 
intervjuprocessen avslutades. Resultatredovisningen bygger således på berättelser från sju 
stycken bonusföräldrar.  
 
 

                                                 
4 www.styvmorsviolen.se 
5 www.passagen.se 
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2.4 Konstruktion av intervjuguide 
En intervjuguide6 anpassad för semistrukturerade intervjuer skapades med teman utifrån 
studiens syfte och frågeställningar. I intervjuguiden bör enligt Kvale (1997, s.121f) de ämnen 
som är föremål för undersökningen anges. Därför innehöll denna en översikt av ämnen samt 
förslag på frågor. Inledningsvis ombads respondenten att berätta om sin familj och med 
utgångspunkt i detta ställdes sedan uppföljande frågor som manade respondenten till att 
reflektera kring sina erfarenheter och upplevelser. Inom varje tema angavs ett fåtal frågor som 
följdes upp med följdfrågor. Intervjuerna genomfördes således med inledande öppna frågor 
som möjliggör spontana och innehållsrika beskrivningar och återgivningar av respondentens 
upplevelser. Vidare användes vissa mer specificerande frågor och med tanke på analysen av 
intervjun användes även tolkande frågor för klargörande av vissa svar (Kvale, 1997, s.124f). 
Exempel på tolkande frågor som användes var, ”Är det alltså så att du upplevde…?” och 
”Menar du att…?”. 
 
2.5 Intervjugenomförandet 
För att ta reda på om frågorna var tydliga nog genomfördes en pilotintervju med en 
bonuspappa. Han uppfyllde samtliga kriterier, men då han var släkt med en av författarna 
ansågs han inte vara lämplig som respondent. Pilotintervjun gav värdefull information om 
exempelvis längd och lämpligt upplägg på intervjun samt vilka följdfrågor som skulle kunna 
vara relevanta. Båda studiens författare deltog vid samtliga intervjuer, vilka genomfördes 
individuellt med bonusföräldrarna. En bandspelare användes för att registrera intervjun. Den 
ena författaren ansvarade i samtliga intervjuer för att ställa huvuddelen av frågorna medan den 
andra förde anteckningar samt ställde vissa kompletterande frågor. Detta för att öka 
reliabiliteten då samtliga intervjusituationer avsågs efterlikna varandra i möjligaste mån. 
Intervjuerna pågick mellan 40 och 60 minuter vardera. 
 
2.6 Bearbetning och analysförfarande 
Samtliga intervjuer transkriberades i sin helhet vilket resulterade i ett omfattande material. 
Bearbetning av detta material skedde sedan genom meningskoncentrering (Kvale, 1997, 
s.175ff) för att tydliggöra och lyfta fram de delar av bonusföräldrarnas beskrivningar som 
studien avsåg att undersöka. Vid meningskoncentreringen strukturerades materialet utifrån 
studiens frågeställningar för att underlätta analys och tolkning. Studiens empiri analyserades 
utifrån de valda teorierna och där så behövdes även med hjälp av tidigare forskning. I 
diskussionsavsnittet förs en mer övergripande diskussion kring hur empirin förhåller sig till 
tidigare forskningsresultat.  
 
2.7 Validitet och reliabilitet 
Tillförlitlighet har eftersträvats genom att författarna utifrån en gemensam teoretisk 
utgångspunkt tillsammans reflekterat över ämnet och kring den empiri som framkommit i 
studien. Diskussioner har även förts med de båda handledarna vid flera handledningstillfällen 
där även begrepp tagits upp och problematiserats. Ämnet för studien har diskuterats med 
personal inom socialtjänstens förebyggande arbete, vilka bedriver kurser för stöd i 
föräldraskapet. Där har författarnas tankar kring och uppfattning av situationen givits stöd då 
de överensstämmer med personalens erfarenheter av praktiskt socialt arbete. Vid 
utformningen av intervjuguiden eftersträvades kontroll av validiteten genom att författarna 
ifrågasatte huruvida intervjufrågorna ställdes utifrån eget intresse eller utifrån studiens syfte 
och frågeställningar varpå vissa frågor valdes bort. Pålitligheten i intervjuer kan påverkas av 
bl.a. ledande frågor (Kvale, 1997, s.213). Olika påverkansfaktorer undveks i möjligaste mån 

                                                 
6 Intervjuguide, se bilaga 1 
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men då ledande frågor var svåra att helt undvika är det möjligt att respondenterna i vissa fall 
ändå svarade efter vad de trodde var önskvärt. Författarna har varit medvetna om detta och 
intagit ett granskande förhållningssätt till materialet utan att för den skull förlora respekten för 
respondenternas berättelser. Det är även möjligt att respondenterna inte alltid vågade uttrycka 
sig fritt trots anonymiteten, något som i kvalitativa studier är svårt att kontrollera. I en studie 
med respondenter som muntligt berättat om sin situation krävs en bearbetning av det som 
berättats med ord för att kunna återge det i textformat. Även om ansatsen hos författarna är att 
kunna ge en korrekt beskrivning av vad som framkommit och vad detta betyder görs alltid en 
tolkning som kan påverka resultatets återgivning. Respondenterna kan ha uttryckt en åsikt 
som författarna inte uppfattat, eller som feltolkats. Det är även svårt att i text återge för 
läsaren atmosfären i rummet, gester och tonfall som förekom under mötet mellan författarna 
och respondenterna. Dock har riskerna med feltolkning minimerats genom att författarna 
kontrollerat sina tolkningar med varandra. Intervjuerna transkriberades i stort sett ordagrant 
för att kunna säkerställa god tillförlitlighet. Tolkning och analys gjordes enskilt av studiens 
båda författare för att även på detta sätt eftersträva pålitlighet (a.a., s.188). Tolkningarna av 
empirin utföll med övergripande god samstämmighet och vid avvikande uppfattningar 
diskuterades resultatet för att uppnå konsensus. 
 
2.8 Etiska överväganden 
Information om hur människor upplever sin situation kan vara värdefullt för deras och andras 
livssituation samtidigt som de personer som deltar i en studie inte ska behöva drabbas av 
negativa påföljder av att delta med personlig information (Vetenskapsrådet, 2002, s.5). Detta 
innebär ett etiskt övervägande i vilket författarna dock beräknat att bonusföräldrarna inte 
kommer att uppleva några negativa konsekvenser till följd av sitt deltagande i studien. Det 
finns enligt Vetenskapsrådet (2002, s.6f) fyra huvudkrav för forskning. Dessa är: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa har i 
denna studie uppfyllts genom att de personer som deltagit undertecknat ett skriftlig samtycke7 
där de ger sitt godkännande att delta. Även författarna undertecknade ett exemplar som 
bonusföräldern fick behålla. I överenskommelsen beskrevs studiens syfte, på vilket sätt 
respondenternas svar skulle komma att användas, att medverkan var frivillig och att de utan 
negativa konsekvenser kunde ångra sitt deltagande under intervjuns gång. Där framgick också 
att material och ljudupptagningar förvaras på så sätt att ingen utom författarna har tillgång till 
informationen och att den senare kommer att förstöras. Enligt konfidentialitetskravet skall 
enskilda personer inte gå att identifiera, varpå inga namn anges i studien och den information 
som tydligt kan avslöja någons identitet har tagits bort. Av samma anledning har 
bonusföräldrarna, vid angivande av citat, inte heller givits fingerade namn och endast där det 
ansetts relevant har information om bonusförälderns kön angetts samt kön och ålder på dennes 
bonusbarn. I överenskommelsen framgick också att informationen enligt nyttjandekravet inte 
kommer att användas till annat än till denna studie. Vid genomförandet av pilotintervjun 
uttryckte den intervjuade bonusförälderns partner funderingar över intervjuns syfte. Därför 
valde författarna att bifoga en kort information angående detta tillsammans med det exemplar 
av samtycket som bonusföräldern fick behålla. 

3. Teorier 
I detta stycke presenteras två teorier, rollteori och generell systemteori, vilka senare kommer 
användas för att analysera resultatet av studiens intervjuer. Rollteorin kommer främst att 
användas på en intrapersonell och relationell nivå, för att förklara bonusförälderns syn på sig 
själv, relationerna inom den ombildade familjen samt relationerna till bonusförälderns 

                                                 
7 Samtycke, se bilaga 2 
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närmsta nätverk. Den generella systemteorin används i första hand på en strukturell nivå, vid 
analys av bonusförälderns upplevelse av bemötandet från omgivningen. Resultatet kommer 
även analyseras av de två teorierna tillsammans för en ökad förståelse av bonusföräldrars 
erfarenheter. 
 
3.1 Rollteori 
Rollteorin är en del av sociologin och den bredde ut sig i västvärlden under 40- och 50-talet. 
Teorin handlar om hur människors förväntningar och tolkningar gör att de reagerar och beter 
sig på ett specifikt sätt (Payne, 2002, s.222). Alla människor är bärare av olika roller vilka är 
förknippade med vissa förväntningar. En viss roll, exempelvis mamma, är förknippad med 
specifika förväntningar oavsett vem som är bärare av rollen (Lundsbye m.fl., 2000, s.88). 
Genom en socialisationsprocess internaliseras dessa roller (Forsén, 1978, s.24). Formella 
roller kan vara sådant som mamma, kvinna, dotter eller svart medan förvärvade eller 
tillskrivna roller är sådant som förknippas med något man åstadkommit, såsom yrke, att ha 
skrivit en bok, att vara fixare eller tröstare (Lundsbye m.fl., 2000, s.88f, Payne, 2002, s.222). 
Förväntningar från andra individer gör att vi ändrar vårt beteende. Vi anpassar oss så att vårt 
handlande stämmer överens med de förväntningar som finns på den roll vi innehar (Jeffmar, 
1987, s.84f).  
 
Ju fler roller en individ har desto svårare kan det vara att hantera dem (Lundsbye m.fl., 2000, 
s.88f). När rollerna stämmer överens både med varandra och med andras förväntningar kallas 
detta rollkomplementaritet (Payne, 2002, s.222). Problem kan uppstå då en roll är oklart 
definierad eller om olika personer, exempelvis olika familjemedlemmar, har olika 
förväntningar på en roll (Lundsbye m.fl., 2000, s.89). Detta kallas intrarollkonflikt (Payne, 
2002, s.223). Interrollkonflikt, däremot, innebär att förväntningar på en individs olika roller 
kan vara svåra att förena (Forsén, 1978, s.24, Jeffmar, 1987, s.84f). Konflikter kan också 
uppstå då en individ inte vet vilken roll han eller hon trivs bäst i och hur han eller hon ska 
fördela sin tid emellan dem. Jeffmar (1987, s.85) menar att roller lärs in genom att någon står 
modell och andra imiterar. Vidare menar han att det kan vara utvecklande för människor att få 
möjlighet att prova roller som känns ovana (a.a, s.85). Om en individ känner sig osäker på vad 
rollen kräver av honom eller henne uppstår rollambiguitet (Payne, 2002, s.223).  
 
Enligt rollteorin är samhället en struktur mer eller mindre oberoende av individen, något som 
är omöjligt att bortse ifrån men också omöjligt att ”godtyckligt förändra”. Rollerna är på 
förhand utformade av samhället vilket i sin tur formar individen (Forsén, 1978, s.34, 36). 
Därför bedömer Forsén (a.a., s.73f) att samhället enligt rollteorin är i det närmaste 
oföränderligt. Han menar att teorin har problem att hantera den samhällsförändring som 
oundvikligen sker. Samhället är uppbyggt på de roller individerna innehar och de institutioner 
som rollerna tillsammans bildar (a.a., s.74). Lundsbye m.fl. (2000, s.88f) utrycker emellertid 
en annan åsikt. De menar att då skillnaderna mellan individens egenskaper och de krav som 
rollen är förknippad med är stora, krävs antingen att omgivningen förändrar kraven på rollen 
eller att individen förändrar sitt beteende. Förändring av roller är möjlig men det sker genom 
kamp eftersom samhället och människor omkring oss, genom positiva och negativa 
sanktioner, ofta rättar till de beteenden som inte överensstämmer med rollförväntningarna 
(Lundsbye m.fl., 2000, s.90, Forsén, 1978, s.24). 
 
Samhället är uppbyggt på individernas roller men har även betydelse i bestämmandet av vilka 
förväntningar som ska förknippas med en viss roll. Forsén menar att ”samhällets materiella 
struktur” sätter ramarna för människors handlande (Forsén, 1978, s.80). 
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3.2 Generell systemteori 
Systemteorin har ett synsätt som betonar helheter mer än detaljer av individers beteende 
(Payne, 2002, s.193). Människor i samspel relaterar till varandra och bildar därigenom ett 
kommunikationssystem där en persons identitet utvecklas. Kommunikation och samspel 
mellan människor är det centrala inom denna teori som också menar att då problem uppstår 
återfinns förklaringen främst i samspelet mellan människor snarare än inom en enskild individ 
(Forsberg & Wallmark, 2005, s.28). Ett systemteoretiskt synsätt i socialt arbete fokuserar 
således mer på hur människor påverkar varandra och på att det finns flera möjliga lösningar 
på ett problem. Detta anses minska risken för stämpling och stigmatisering jämfört med andra 
teorier med större fokus på normalitet och avvikande beteende (Payne, 2002, s.195, 214). 
Utifrån ett systemteoretiskt perspektiv med fokusering på ett helhetsinriktat arbetssätt söks 
förklaringar till fenomen på olika nivåer och hur dessa olika nivåer påverkas på skilda sätt av 
en åtgärd. Det finns dock flera brister med denna teori, som tenderar att belysa samband mer 
än att förklara varför händelser och beteenden uppstår. Detta gör en empirisk prövning av 
teorin svår att genomföra. Det ges inga rekommendationer om hur eller genom vad ett system 
ska påverkas. Då det är oklart hur en del av ett system påverkar en annan del av systemet eller 
andra system saknas möjligheten att kontrollera effekterna av en åtgärd. Det är inte heller 
givet att en förändring i ett system i realiteten påverkar det övriga systemet (Payne, 2002, 
s.214f). Trots dessa brister i teorin ger den idéer på hur samband mellan individer och dess 
omgivning påverkas av varandra, vilket är av intresse i denna studie. 
 
Relationerna mellan individerna är det som håller samman ett system och i kommunikationen 
definieras relationerna. Eftersom det förekommer kommunikation i alla mänskliga relationer 
anses systemteorin vara tillämpbar i alla sociala sammanhang. Vissa system är mer 
betydelsefulla än andra varav familjen för många är ett av det viktigaste (Lundsbye m.fl., 
2000, s.77). Familjen räknas till det informella systemet, tillsammans med exempelvis vänner 
och kollegor. I det som betecknas som det formella systemet ingår bland annat kommunala 
myndigheter, och i det sociala eller samhälleliga systemet inräknas skolor och 
sjukvårdsinrättningar. Dessa tre system ger möjlighet att leva ett tillfredsställande liv genom 
att de kan tillgodose individers olika behov (Payne, 2002, s.198). 
 
En individs sociala kontakter ses enligt systemteorin som ett socialt system vilket befinner sig 
överst i en hierarkisk struktur. Varje system inrymmer mindre delsystem, eller även kallat 
subsystem. Dessa subsystem kan till exempel vara familj, kollegor och vänner. En familj kan i 
sin tur innehålla flera subsystem som till exempel barnsystemet, föräldrasystemet samt 
parsystemet. En förändring i ett system påverkar även övriga individer i systemet (Forsberg & 
Wallmark, 2005, s.28f). Överordnade system påverkar underliggande system mer än tvärtom. 
I ett familjesystem innebär det att förändringar i familjesystemet påverkar en enskild individ 
mer än vad förändringar inom den enskilda individen påverkar hela systemet (Lundsbye m.fl., 
2000, s.73). En individs beteende formas delvis av samspel i sociala system. Därför måste en 
individs beteende förstås i förhållande till det sammanhang individen befinner sig i. Att som 
individ känna tillhörighet i sociala sammanhang där identiteten kan få erkännande anses som 
ett centralt behov hos flertalet individer. Detta belyser de sociala gruppernas stora betydelse. 
Dock kan förväntningar från gruppen finnas om att individuella behov ska underordnas 
gruppens behov, vilket kan skapa konflikter (Klefbeck & Ogden, 2003, s.93). 
 
För att ett system ska bestå krävs bland annat följsamhet för utveckling, lyhördhet mot andra 
samt att det kan behålla sina gränser och sin struktur. Gränserna i och kring ett system 
skyddar vissa funktioner inom subsystemet samt definierar vilka individer och hur de är 
delaktiga i systemet. En familj avskiljs från övrig släkt genom dessa gränser, vilka även 
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återfinns som åtskillnad mellan föräldra- barnsubsystemet (Forsberg & Wallmark, 2005 
s.29f). En öppenhet hos systemet och gränser som tillåter influenser samt informationsutbyte 
från omgivningen möjliggör för utveckling och förhindrar att systemet blir slutet och isolerat. 
En familj som saknar kontakt och utbyte av impulser från omgivningen riskerar således att 
isoleras och stagnera. Denna avskärmning kan förekomma i familjer som genomgår någon 
krissituation (Klefbeck & Ogden, 2003, s.96). System som kan skapa egen energi, så kallad 
synergi, kan upprätthålla systemet utan att behöva förlita sig på att få energi utifrån. Ofta 
bildas denna energi då individer har ett stimulerande samspel inom systemet. Utan inflöde av 
energi kan ett system inte bestå (Payne, 2002, s.195). En riktning inom systemteorin hävdar 
att alla system strävar mot att upprätthålla jämvikt, så kallad homeostas. Denna jämvikt kan 
rubbas genom en viss påverkan från en individ eller händelse, men kan även upprätthållas av 
reaktioner som tenderar att återställa balansen (Forsberg & Wallmark, 2005, s.33). Homeostas 
handlar således om systemets förmåga att upprätthålla sin naturliga grund, även om systemet 
påverkas av inflöde utifrån (Payne, 2002, s.194). 
 
Påverkan och anpassning sker ömsesidigt i förhållandet mellan individen och systemet. För att 
uppnå en god anpassning i relationen mellan individer i samspel krävs en inre stabilitet och en 
positiv komplettering dem emellan. En god anpassning infaller hos den som upplever sig 
passa väl in i sitt sociala sammanhang. Individer söker sig vanligtvis till sammanhang och 
roller de anser ha goda chanser att klara av och upplever positiv feedback då de behärskar 
uppgifter och förväntningar förknippade till den givna rollen (Klefbeck & Ogden, 2003, s.97). 

4. Tidigare forskning 
Detta avsnitt behandlar tidigare forskning kring bonusföräldrars situation. Inledningsvis 
redogörs för forskning kring bonusföräldrars syn på sin föräldraroll samt roller och relationer 
inom den ombildade familjen utifrån ett intrapersonellt perspektiv. Detta följs av en 
beskrivning, ur ett relationellt perspektiv, av det bemötande och stöd bonusföräldrar upplever 
från familjens närmsta nätverk, släkt och vänner. Vidare behandlas det bemötande 
bonusföräldrar får från skola, myndigheter och liknande, vilket innebär ett strukturellt 
perspektiv. Avslutningsvis återges förslag på olika interventioner som enligt forskning är 
lämpliga för ombildade familjer. 
 
4.1 Bonusföräldraskapet 
En rad studier pekar på att det krävs tid för att rollerna och relationerna i en ombildad familj 
ska kunna etableras på ett bra sätt. De första åren innan familjen funnit sig i sina nya roller är 
därför svårast. Studier har visat att realistiska förväntningar på och förståelse för denna period 
ger bättre förutsättningar för en fungerande parrelation (Adler-Baeder & Higginbotham, 2004, 
s.450, Bjerkesjö, 2005, s.67). Vidare tycks större krav ställas på organisationsförmåga och 
flexibilitet i en ombildad familj än i en kärnfamilj. I en ombildad familj påverkas beslut inte 
bara av familjens egna behov, scheman och önskningar utan även av barnets/barnens andra 
familj (Larsson-Sjöberg, 2000, s.20,172f). Den ombildade familjens villkor skiljer sig även 
från kärnfamiljens genom att föräldraroller måste förhandlas fram och att en extern förälder 
kan spela en stor roll då familjen ska fatta beslut som rör barnen (Adler-Baeder & 
Higginbotham, 2004, s.448). 
 
I en studie gjord av Ram och Hou (2003) framkommer att relationen mellan bonusbarn och 
bonusföräldrar ofta kännetecknas av konflikter, brist på värme, negativ och auktoritativ 
hållning samt mindre engagemang jämfört med relationen mellan barn och dess biologiska 
förälder. Detta gör att barn i ombildade familjer har en ofördelaktig situation (a.a., s.312). 
Bonusföräldrar och bonusbarn behöver dock inte uppnå samma starka band som de som finns 
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mellan biologiska föräldrar och barn för att bonusföräldraskapet ska fungera bra (Adler-
Baeder & Higginbotham, 2004, s.451). Många bonusföräldrar upplever skuldkänslor om de 
inte genast tycker om eller känner kärlek gentemot partnerns barn. Dessa skuldkänslor kan 
vara hindrande i utvecklandet av en god relation som egentligen inte behöver innehålla kärlek 
utan kan vara god nog byggd på acceptans och respekt (Bjerkesjö, 2005, s.110f). Det är 
vanligt med en period i början av den nya relationen då bonusföräldrar får genomgå en tid av 
granskning och tester från bonusbarnen. Detta gör barnen vanligtvis för att ta reda på om de 
kan lita på att den nya partnern stannar kvar även under svårare omständigheter (a.a., s.51). 
De bonusföräldrar som till en början inte disciplinerar barnet utan enbart stöttar den 
biologiska föräldern då denna sätter gränser upplever ofta en bättre relation till barnet än de 
bonusföräldrar som genast agerar auktoritativt (Adler-Baeder & Higginbotham, 2004, s.450). 
 
Till skillnad från de naturliga roller som biologiska föräldrar har är rollen som bonusförälder 
inte självklar. De flesta saknar goda förebilder från sin omgivning för vad som kan vara en 
lämplig roll i en ombildad familj. Samhällets normer angående familjestruktur utgår ofta från 
kärnfamiljen vilket kan skapa en osäkerhet i rollfördelningen hos båda parter i den ombildade 
familjen. Frågor som hur stort utrymme man kan ta och vad man kan kräva som ny i en familj 
som redan har givna regler och normer är något många bonusföräldrar funderar över 
(Bjerkesjö, 2005, s.67). Om bonusföräldern är osäker på vilken roll han eller hon ska inta i 
familjen och om det dessutom råder oenighet kring detta bland familjens medlemmar kan det 
leda till problem mellan bonusförälder och bonusbarn (Malia, 2005, s.308). Då föräldrarna 
kan samarbeta och komma överens med bonusföräldrarna om rollfördelningen i 
familjenätverket menar familjerådgivare att det inte brukar bli så stora problem med barnen 
(Brodin Kjeller, m.fl., 2004, s.88). 
  
Föräldrafunktionerna och parfunktionerna i den ombildade familjen är starkt 
sammankopplade. För att parrelationen ska fungera krävs även utvecklandet av ett väl 
fungerande bonusföräldraskap. Forskningen kring ombildade familjer har ökat och tjänar nu 
till att reducera risken för upprepade separationer (Adler-Baeder & Higginbotham, 2004, 
s.448). En stabil parrelation behövs i botten för en ombildad familj och det är viktigt att de 
vuxna lägger tid på detta. Förutom en god kommunikation är det bra om bonusföräldern tillåts 
bli delaktig i beslut som tas av de biologiska föräldrarna men som också berör bonusföräldern 
(Bjerkesjö, 2005, s.36).  
 
Det finns få normer i samhället som är vägledande för hur ekonomin bör fördelas i ombildade 
familjer vilket kan bli en grund till osämja både mellan de biologiska föräldrarna och mellan 
de vuxna i den ombildade familjen (Adler-Baeder & Higginbotham, 2004, s.449). Den 
ombildade familjen har samma ekonomiska frågor att hantera som andra familjer, dock är det 
för många mer komplicerat att komma överens. Vissa familjer har gemensam ekonomi till 
stor del medan andra delar upp kostnader för t.ex. mat och kläder med hänsyn till vad som rör 
bonusbarnen. Att inte ha diskuterat och att inte vara överens om vilka omkostnader som är 
gemensamma och vad som eventuellt ska delas upp medför en risk att ena partnern känner sig 
utnyttjad. För att undvika onödiga konflikter angående ekonomi kan en noggrann och konkret 
modell vara till hjälp. Det är dock många som är ovilliga att diskutera ekonomiska frågor med 
den nya partnern innan de flyttat ihop (Joelson & Thomsgård-Joelson, 1988, s.120ff, 
Bjerkesjö, 2005, s.178ff). En bonusförälder är endast försörjningsskyldig för bonusbarnet om 
paret är gifta eller har gemensamma barn och den biologiska föräldern inte kan försörja barnet 
(Bjerkesjö, 2005, s.179). 
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4.2 Relationer till familjens närmaste nätverk 
Undersökningar har visat att när första barnet föds får par starkare band till sina egna föräldrar 
och ökat stöd ifrån dem. Far- och morföräldrarnas engagemang i sina barn ökar, en ökning 
som dock inte syntes bland bonusföräldrarnas föräldrar (Ceballo m.fl., 2004, s.40ff). Vissa 
bonusföräldrar upplever till och med att deras föräldrar tar avstånd från den ombildade 
familjen då de inte vet hur de ska förhålla sig till barnbarn där blodsband saknas (Brodin 
Kjeller m.fl., 2004, s.146). Hur relationen till bonusbarnbarnet utvecklas har ofta ett samband 
med hur relationen fungerat tidigare mellan bonusföräldern och dennes föräldrar. I de fall de 
inte haft en nära relation och det geografiska avståndet är stort blir det ofta svårt att bygga upp 
en bra relation till bonusbarnbarnet. Finns biologiska barnbarn kan också det vara svårt för 
bonusmor/farföräldrarna att hantera och veta hur de ska bemöta alla barnbarn rättvist, oavsett 
om blodsband finns eller ej (Bjerkesjö, 2005, s.61ff). Bonusföräldrarna kan i dessa fall behöva 
förstärkt stöd från annat håll. En del bonusföräldrar upplever att deras närmsta familjenätverk 
har svårt att acceptera den ombildade familjen. Släkt och vänner kan ha svårt att stötta och 
erkänna familjen vilket i många fall leder till att parrelationen i familjen försämras (Adler-
Baeder & Higginbotham, 2004, s.449). Enligt Stewart (2007, s.134f) är det dock ovanligt att 
bonusmor/farföräldrar inte respekterar och accepterar de nya bonusbarnbarnen, men det 
innebär en process för dem, likt den process bonusföräldern själv genomgår i början.   
 
Relationerna till den externa föräldern kan vålla problem för den ombildade familjen. 
Konflikter mellan de biologiska föräldrarna eller en före detta partner som i hög grad blandar 
sig i den ombildade familjens liv kan ha en negativ inverkan på parrelationen (Adler-Baeder 
& Higginbotham, 2004, s.452). Känslor av osäkerhet och rivalitet kan skapa en maktkamp 
mellan den externa föräldern och bonusföräldern om barnens lojalitet, och den externa 
föräldern kan oroa sig för att förlora närheten till sina barn, vilket kan leda till spända 
relationer där det blir svårt att på ett flexibelt sätt komma överens (Visher & Visher, 1982, 
s.41f).  
 
4.3 Bonusföräldern och samhället 
Kärnfamiljen är fortfarande norm och lagar och policys pressar människor att sträva efter 
denna typ av familj. Då ombildade familjer blir en allt vanligare företeelse krävs dock att 
samhället anpassar sig till utvecklingen (Malia, 2005, s.309, Bjerkesjö, 2005, s.17). Den 
ombildade familjen betraktas ofta som sämre fungerande och mer problematisk än 
kärnfamiljen (Malia, 2005, s.298). De stigmatiseras genom dåligt socialt stöd och bristande 
erkännande genom policys, och de möts sällan av positiva åsikter i samhället. Det finns 
överhuvudtaget få policys som specifikt rör ombildade familjer. Som exempel kan nämnas att 
banden mellan bonusföräldrar och bonusbarn sällan erkänns genom lagar och regler (Adler-
Baeder & Higginbotham, 2004, s.449). Makthavare förhåller sig i allmänhet partiska till 
kärnfamiljen som institution (Malia, 2005, s.299).  
 
I de fall de biologiska föräldrarna inte kommer överens om vårdnadsfrågor erbjuder samhället 
resurser som familjerådgivning och familjerätten. Vanligtvis är det frågor om umgänge, 
boende och ekonomi som de biologiska föräldrarna har svårt att enas kring. De föräldrar som 
inte är överens kan behöva gå till tingsrätten för att lösa vårdnadstvister. Dessa tvister 
påverkar givetvis hela den ombildade familjen inklusive bonusföräldern (Bjerkesjö, 2005, 
s.30). Juridiska och ekonomiska frågor kan vara ännu svårare att hantera i en ombildad familj 
jämfört med en kärnfamilj. Det finns många lagar och avtal som reglerar rättigheter och vilket 
rättsligt skydd som är aktuella inom en familj vid eventuellt dödsfall. En bonusförälder som 
inte är gift med den biologiska föräldern kan riskera att bli av med stora tillgångar om 
bonusbarnet ensamt står som arvtagare. I en ombildad familj med barn är det därför viktigt att 
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ta reda på vad som gäller. Det bemötande som bonusföräldern får genom regelverk och 
myndigheter kan således uppfattas som diskriminerande och orättvist (Bjerkesjö, 2005, 
s.194ff). Bjerkesjö (a.a, s.18) påpekar även ett behov av att ge information om den ombildade 
familjen till exempelvis skola, förskola, BVC och fritidshem. Detta för att öka förståelsen för 
och kunskapen om denna typ av familjeform på olika nivåer i samhället. 
 
4.4 Interventioner för ombildade familjer 
Adler-Baeder och Higginbotham (2004, s.452) har studerat litteratur rörande ombildade 
familjer och sedan jämfört åtta olika stödprogram för ombildade familjer eller omgifta par för 
att ta fram centrala delar av vad ett stödprogram bör innehålla. De menar att ombildade 
familjer har speciella behov och behöver därför speciellt riktade föräldrastödsprogram som 
berör faktorer unika för denna familjetyp. Men även faktorer som är gemensamma för alla 
parrelationer bör ingå i programmet. Enligt Adler-Baeder och Higginbotham (a.a. s.455)  
känner deltagare i familjestödsprogram mer trygghet i grupper med föräldrar i liknande 
situationer som de själva. Detta kan i hög grad gälla ombildade familjer på grund av den 
stigmatisering de riskerar att utsättas för. Det kan dessutom vara värdefullt för deltagarna att 
programmets ledare också är bonusföräldrar. Adler-Baeder och Higginbotham (a.a., s.449) 
föreslår att utbildningsprogram för ombildade familjer bör innehålla validering av 
föräldrarnas känslor av stigmatisering. Bonusföräldrar kan vara hjälpta av att veta att andra 
har liknande problem som dem. 
 
Adler-Baeder och Higginbotham (2004, s.451) föreslår även att program för att stödja 
ombildade familjer hjälper föräldrarna att finna strategier för att bygga positiva relationer. Det 
kan till exempel innebära att påtala att en föräldra- barnrelation inte är att förvänta om barnet 
är äldre. För en bonusförälder som inte har egna barn kan det också var värdefullt att lära sig 
mer om barns utveckling och hur olika beteenden bäst hanteras. Vidare är det viktigt att de 
vuxna prioriterar sin parrelation och blir medvetna om dess sårbarhet. Stödprogram bör 
således innehålla övningar som syftar till att stärka parets relation (a.a., s.452). Familjerna bör 
även erbjudas hjälp att utveckla strategier för att mobilisera stöd från omgivningen samt 
hantera ekonomiska frågor och bildande av konsensus (Malia, 2005, s.310). 
 
I en studie av Malia (2005, s.310) lyfts fram att bonusföräldrar skulle kunna tjäna på att 
utveckla konflikthanteringsförmåga och kommunikationsverktyg som de kan använda då de 
förhandlar om föräldrarättigheter både med de biologiska föräldrarna såväl som med barnen. 
Detta för att de på bästa sätt ska kunna tillgodose allas intressen i olika situationer. 
Stödprogram bör därför främja affärsmässiga relationer mellan den ombildade familjen och 
barnets andra hushåll vilket kan innebära att omsorgsgivarna håller formella möten då beslut 
ska fattas kring barnen (Adler-Baeder & Higginbotham, 2004, s.452). Vidare anser Malia 
(2005, s.310) att bonusföräldrar behöver få kunskap kring sina rättigheter och skyldigheter. 
 
Visher och Visher (1982, s.167-178) tar upp olika typer av grupper som finns i USA, för 
bonusföräldrar/ombildade familjer. Det handlar om diskussionsgrupper, kurser, ”öppet hus”  
-grupper, d.v.s. grupper som träffas vid behov eller någon gång per månad, grupper för 
självhjälp och workshops. En workshop kan vara en heldagskurs med ett stort antal deltagare. 
Fördelen med den typen av kurs är att deltagarna till stor del kan behålla sin anonymitet. I 
många av dessa grupper är ledarna själva bonusföräldrar eller medlemmar i ombildade 
familjer (a.a., s.178).  
 
Brittiska The National Stepfamily Association startade 1986 STEPFAMILY Telephone 
Counselling Service (STCS), en telefonrådgivningstjänst för ombildade familjer (Batchelor, 
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Dimmock & Smith, 1994, s.5). Telefonrådgivning har där visats vara ett bra verktyg i arbetet 
med att stödja bonusföräldrar. Många som ringer känner sig mindre isolerade utan att behöva 
stigmatiseras. Batchelor, Dimmock och Smith (a.a., s.22f) poängterar i sin studie att det känns 
lättare för någon som söker hjälp att göra det via telefon än öga mot öga med någon. 
Maktfördelningen blir en annan och den som ringer kan avsluta samtalet om situationen 
upplevs obekväm. En undersökning av telefonsamtalen till STCS visade att bonusföräldrarna 
som ringer ofta är tacksamma att inte behöva blanda in sin partner och/eller bonusbarn i sina 
funderingar då de kanske uppfattar problemen på olika sätt. I flertalet fall var telefonsamtalet 
dock ett första steg mot att träffa någon personligen för rådgivning. Av undersökningen 
framgick att 70 procent av bonusföräldrarna hade levt i sitt nuvarande förhållande fyra år eller 
mindre, något som Batchelor m.fl. (a.a., s.31) menar beror på att de första åren, efter den så 
kallade smekmånadsfasen, är de svåraste i den ombildade familjen. Telefonrådgivningen 
visade sig inte bara vara till hjälp för bonusföräldrar utan även bonusföräldrars egna föräldrar 
(a.a., s.30).  
 
Ovanstående undersökning visade att bonusföräldrars problem varierade. Det kunde till 
exempel handla om: 

• Barnens beteende 
• Par/familjeproblem 
• Bonusförälderns förhållande till bonusbarn samt funderingar över gränssättning 
• Problem orsakade av ex-partnern/den externa föräldern 
• Bonusförälderns känslor av utanförskap i den ombildade familjen 

 
I undersökningen framkom att det var vanligast med problem i förhållandet mellan 
bonusförälder och bonusbarn, barnens beteende samt att bonusföräldern kände sig utanför 
eller inte fick stöd från sin partner. Det kunde handla om bonusföräldrar utan tidigare 
erfarenhet av barn och som inte stod ut med barnens beteende och ljudnivå. Bonusmödrar 
uttryckte ofta att de kände bitterhet gentemot, eller kände sig obekväma tillsammans med 
bonusbarnen (Batchelor m.fl., 1994, s.37ff). Bonusföräldrars föräldrar ringde och ville prata 
om hur de kände kring sonens eller dotters val av partner, att behöva dela ”barnbarnen” med 
de riktiga far- och morföräldrarna ( a.a., s.125ff). 
 
Kvinnor ringde i högre grad än män vilket Batchelor m.fl. (1994, s.46) förklarar med att 
kvinnor förväntas klara av familjeliv och vardagsbekymmer i högre grad än män och därför 
finns det hos kvinnor en större inneboende rädsla för att inte lyckas med detta.  

5. Resultat och analys 
I detta stycke ges inledningsvis en beskrivning av de intervjuade bonusföräldrarnas 
familjeförhållanden. Detta för att ge läsaren en bild över de skiftande villkor respondenterna 
har erfarenhet av. Sedan redogörs för resultatet av intervjuerna på så sätt att bonusföräldrarnas 
upplevelser av de olika aspekterna presenteras under varje rubrik, följt av analys utifrån de 
teoretiska utgångspunkterna. Även tidigare forskning används till viss del för att skapa 
förståelse för bonusföräldrarnas upplevelser samt för att kunna se dessa ur ett vidare 
perspektiv. 
 
5.1 Familjeförhållanden 
Respondenterna utgjordes av tre bonuspappor och fyra bonusmammor vars 
familjeförhållanden skilde sig åt på många sätt. Bland de ombildade familjerna fanns både 
sammanboende och gifta par, par med gemensamma barn och med enbart bonusbarn. 
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Bonusbarnens åldrar varierade från fyra till arton år och bland familjerna fanns både de med 
bara ett bonusbarn och de med flera. En av bonusföräldrarna hade tidigare ingått i en annan 
ombildad familj och hade alltså ett bonusbarn sedan tidigare. Bonusföräldrarnas åldrar 
varierade också, liksom tiden som den ombildade familjen hade bott tillsammans. Bland 
bonusbarnen fanns de som bodde permanent med bonusföräldern, de som bodde varannan 
vecka eller två veckor i taget samt de som bodde två helger av tre eller varannan helg med 
bonusföräldern. I två av fallen hade bonusbarnen aldrig upplevt att deras biologiska föräldrar 
bott tillsammans. Det ena av dessa barn bodde ändå växelvis hos båda de biologiska 
föräldrarna. Det andra barnet hade i dagsläget ingen kontakt med den biologiska pappan. 
 
5.2 Att bli bonusförälder 

5.2.1 Att komma in i familjen 
Flera av respondenterna tror att det är lättare att komma in i den ombildade familjen medan 
barnen är små. En bonusmamma med en fyraårig bonusdotter uttrycker att:  
 

”det blir nog svårt att komma in som bonusförälder till någon som är fem-sex år 
som kommer ihåg hur det var innan. Det är nog jättesvårt, det skulle jag nog inte 
vilja prova ens./…/Det är lättare att vara bonusförälder när man träffar de små, 
för hon kommer inte ihåg innan jag var med.”  

 
När olika personer har olika förväntningar på en person kan det enligt rollteorin uppstå en 
intrarollkonflikt (Payne, 2002, s.223, Lundsbye m.fl. 2000, s.89). Den ovan citerade 
bonusmamman skulle kunna sägas uttrycka en insikt i och rädsla för en sådan rollkonflikt. 
Hon förmedlar en medvetenhet om att barnen efter en tid i kärnfamiljen kan ha skapat 
förväntningar på hur en familj ska se ut och hur rollerna ska vara fördelade. När 
bonusföräldern då kommer in i familjen har han eller hon således redan förväntningar på sig 
från barnen. Förmodligen är dessa förväntningar förknippade med en mamma- eller papparoll 
då det är den positionen i familjen som bytts ut. Det kan tänkas att bonusbarnen har andra 
förväntningar än bonusförälderns partner och även den externa föräldern kan ha åsikter om 
och krav på bonusförälderns engagemang i barnen. Alla dessa olika förväntningar bidrar till 
en intrarollkonflikt. 
 
Några av respondenterna påtalade att de, med facit i hand, skulle ha agerat hårdare och satt 
tydligare gränser för bonusbarnen redan från början. De tror att de på det sättet hade vunnit 
mer respekt, något de känner att de kan sakna som bonusföräldrar. Samtliga bonusföräldrar 
uppger att de inte känt några orimliga krav på sig vare sig från sin partner eller från barnen. 
De säger att de fått den tid de behöver och att relationerna har fått växa fram. 
 

”Jag har ingenting att klaga på. Men om man visste då vad man vet nu så kanske 
jag hade varit lite hårdare. De får aldrig riktigt den här respekten för en, ibland 
kan man nog säga att man är maktlös, som bonusförälder”. 

 
Tidigare forskning gjord av Adler-Baeder och Higginbotham (2004, s.450) pekar mot att 
bonusföräldrar som inte genast disciplinerar barnen, utan enbart backar upp den biologiska 
föräldern, får en bättre relation till bonusbarnen. Då bonusföräldern kommer in i familjen kan 
det vara lätt för denne att, för att passa in och finna sin roll, uppfylla de förväntningar som den 
övriga ombildade familjen ställer på honom eller henne. Bonusföräldern internaliserar den 
givna rollen genom en socialisationsprocess (Forsén, 1978, s.24). I efterhand kan 
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bonusföräldern uppleva att han eller hon skulle vilja modifiera sin roll för att t.ex. få mer 
respekt.  

5.2.2 Reaktioner från familj och vänner 
Alla respondenter utom två uppgav att de fått positiva reaktioner, eller inga speciella 
kommentarer om att de träffat en partner som hade barn sedan tidigare. En bonuspappa 
uttryckte att det kanske inte var den ultimata situationen och berättade att hans syskonbarn i 
början hade reagerat och tyckt att bonussonen inte riktigt hörde dit, men att han nu räknades 
precis som alla andra. En annan bonuspappas vänner höll själva reda på vilka veckor 
bonusbarnet var där och anpassade sina aktiviteter efter dessa tider.  En av bonusmammorna 
säger: 
 

”Det var positivt, ingen stor grej. Ingen som reagerade och tyckte det var 
konstigt med tanke på att han hade en dotter, vad jag vet i alla fall.”  

 
Dock nämnde ett par bonusföräldrar att de kunde tänka sig att någon haft åsikter, bland annat 
om barnens uppförande, utan att de vågat säga någonting. Vännerna till en bonuspappa hade i 
början ifrågasatt hur han kunde inleda ett förhållande där det fanns barn. En bonusmamma 
hade vänner som uttryckt skepsis till att förhållandet skulle fungera, och att de ansåg att hon 
själv borde förstå det. 
 

”du kommer att märka att det inte är så lätt att vara ihop med någon som har 
barn”.  

 
Enligt ett systemteoretiskt synsätt är det viktigt att familjesystemets gränser kan vara öppet för 
informationsutbyte från omgivningen och tillåta att bli influerat av andra för att inte riskera att 
bli isolerat (Klefbeck & Ogden, 2003, s.96). De flesta respondenter uppgav att de pratat om 
sin situation med någon eller några och flera hade fått höra andras uppfattning, vilket varit 
både positiva och negativa reaktioner. Detta tyder på att bonusföräldrarna tillåter att systemet 
påverkas av omgivningen. Dock visade de bonusföräldrar som fått negativa reaktioner inga 
tecken på att detta påverkat dem negativt, utan de har behållit systemets homeostas, jämvikt, 
även efter påverkan utifrån (Payne, 2002, s.194). Denna förmåga, att kunna influeras av andra 
människor, utan att negativa kommentarer får för stort inflytande, kan tolkas som en 
bidragande faktor till ett stabilt system, något som majoriteten av bonusföräldrarnas 
berättelser tydde på att de hade. 
 
5.3 Att vara bonusförälder 

5.3.1 Syn på den egna föräldrarollen 
På frågan vilken roll bonusföräldrarna ansåg sig ha i barnens liv blev svaren bland andra 
extramamma, manlig förebild, vän och pappas fru. Endast en av respondenterna har uppgett 
att han intagit en tydlig föräldraroll för barnet, vars biologiska pappa inte alls var närvarande. 
Flera av respondenterna säger att de inte är mamma eller pappa och påpekar att barnen redan 
har en mamma/pappa. En av de respondenter som formulerat sig så, en bonuspappa, medger 
dock senare under intervjun att han har så mycket ansvar för bonusbarnen att de på sätt och 
vis känns som hans egna. Han uttrycker: 
  

”de ser väl mig/…/inte som en pappa, men som en/…/sorts pappa.” 
 
 



 21 

Rollen som mamma är sammankopplad med i princip samma förväntningar oavsett vem som 
är bärare av rollen (Lundsbye m.fl., 2000, s.88). Osäkerhet om vad som krävs av rollens 
bärare kan leda till rollambiguitet (Payne, 2002, s.223). Förväntningarna på rollen som 
bonusförälder är inte lika bestämda som för biologiska föräldrar. Detta verkar skapa en 
osäkerhet som kan urskiljas då respondenterna inte riktigt vet hur de ska definiera sin roll eller 
vad de ska kalla sig själva. Anmärkningsvärt är att flertalet respondenter dock definierar sin 
roll genom en negation, att inte vara mamma/pappa. Detta borde innebära att de inte vill eller 
tycker sig ha samma krav på sig eller samma rättigheter som en biologisk förälder. Enligt 
rollteorin uppstår en interrollkonflikt då en persons olika roller är svåra att förena (Forsén, 
1978, s.24, Jeffmar, 1987, s.84-85). Även då bonusföräldrarna definierar sin roll genom att 
uttala att de inte är mamma/pappa framkommer under intervjuernas gång att de trots allt 
förväntas ta ett visst föräldraansvar. Detta genom att hämta och lämna på förskola, laga mat 
m.m., vilket kan ge upphov till en sådan interrollkonflikt då de förväntas ikläda sig rollen som 
förälder, men ändå inte. 

5.3.2 Skillnaden mellan biologisk förälder och bonu sförälder 
En av bonuspapporna uttryckte en önskan om att adoptera sin bonusson. Han ser sig som 
pappa till pojken, vilken i dagsläget inte har någon kontakt med sin biologiska pappa. Denna 
bonusförälder är den enda som tar upp juridiska angelägenheter och bemötande från 
myndigheter, i vilka han ser begränsningar som bonusförälder. Han anser att detta är det enda 
som skiljer bonusföräldraskapet från ett biologiskt föräldraskap, åtminstone i hans situation. 
Andra respondenter påtalar skillnader som att det är den biologiska föräldern som har 
huvudansvaret, i synnerhet när det gäller att sätta gränser. Då flera av bonusföräldrarna hade 
biologiska barn tillsammans med sin partner kunde de jämföra känslan av att uppfostra egna 
och andras barn.  
 

”De stora besluten fattar ju jag när det gäller mina biologiska barn. Det är väl 
det som är den stora skillnaden.”  

 
Bonusmamman ovan har en bonusdotter i tonåren och två yngre biologiska barn. En annan 
bonusmamma menar att hon känner sig mer som mamma till sin bonusdotter sedan hon fick 
en biologisk dotter: 
 

”för det måste gälla samma saker till båda två, annars blir det fel i 
familjerelationerna.” 

 
Få av bonusföräldrarna har diskuterat med sin partner vilken roll och vilket ansvar de ska ha i 
den ombildade familjen. De flesta säger att det bara har flutit på och flera av bonuspapporna 
utrycker att de har vuxit in i rollen, att det har skett automatiskt och känts naturligt. Samtliga 
respondenter upplever att ansvarsfördelningen fungerar bra. En bonusmamma uttrycker dock 
att de helger bonusbarnen är hos dem är det hon som bestämmer vad de ska äta och det är hon 
som lagar mat och kan då säga till partnern:  
 

”kom igen, det är dina ungar!” 
 
Hon betonar dock att hon säger det på ett kärleksfullt sätt. En bonuspappa säger att mycket 
praktiskt ansvar och även ansvaret för bonusbarnens sportaktiviteter åläggs honom, eftersom 
han är sportintresserad. Detta trots att han inte alltid tycker det är så roligt att till exempel titta 
på en match i regnet. 
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Det de ovan nämnda bonusföräldrarna uttrycker kan tyda på att partnern har andra 
förväntningar på rollen som bonusförälder än vad bonusföräldrarna själva önskar. För att 
förändra roller krävs kamp (Lundsbye m.fl., 2000, s.90, Forsén, 1978, s.24) och här är möjligt 
att bonusföräldrarna väljer att uppfylla partnerns förväntningar på rollen hellre än att 
anstränga sig för att förändra dessa. Majoriteten av bonusföräldrarna uppgav att de inte hade 
pratat igenom med sin partner vilket ansvar de ska ha i den ombildade familjen. 
Kommunikation förekommer dock i alla mänskliga relationer och på detta sätt definieras 
relationerna inom ett system (Lundsbye m.fl., 2000, s.77) Av intervjuerna framgår också att i 
lösandet av olika situationer som uppstår sker även en definition mellan bonusföräldern och 
dennes partner av vem som har det största ansvaret och för vad. 

5.3.3 Del i bonusbarnens uppfostran 
De flesta bonusföräldrar anser att de har en stor, eller mycket stor del av barnens uppfostran. 
En av bonusföräldrarna uttryckte: 
 

”Jag har förstått att jag har större del än vad jag trodde från början.” 
 
Undantaget är bonusföräldern vars bonusbarn flyttade in i den ombildade familjen först under 
tonårstiden efter att tidigare ha bott permanent hos den externa föräldern. Där anser 
bonusföräldern att den externa föräldern haft hela ansvaret för uppfostran. Bonusföräldrarna 
som deltagit i studien har, med ett undantag, uppgett att relationen till bonusbarnen är bra eller 
till och med mycket bra. Ingen av bonusföräldrarna uppgav att de har några problem med att 
säga ifrån till bonusbarnen och att sätta gränser. Ett par av bonusföräldrarna menar att 
bonusbarnen lyssnar mer på dem än vad de lyssnar på partnern. De tror att det beror på att den 
biologiska föräldern ofta säger till om småsaker, medan bonusföräldern bara säger till när det 
är allvar. Ett par bonusföräldrar tyckte dock att det inte kändes bra att säga ifrån, varav den 
ena uttryckte:  
 

”Jag får ju skitdåligt samvete efteråt/…/det sker nästan bara när vi är själva, då 
måste han testa mig.” 

 
Denna bonusmamma som får dåligt samvete då hon tillrättavisar bonusbarnet har insett att 
bonusbarnet testar henne. Detta är vanligast i början och är ett beteende som bidrar till att 
barnet skapar tillit till bonusföräldern, att barnet kan lita på att denne stannar kvar även under 
svårare omständigheter (Bjerkesjö, 2005, s.51). Rollteorin handlar om att erhålla positiva eller 
negativa sanktioner för olika beteenden som passar in eller inte passar in i den roll en individ 
har (Lundsbye m.fl., 2000, s.90, Forsén, 1978, s.24). Således kan barnets beteende också vara 
ett sätt att undersöka vilka förväntningar bonusföräldern har på bonusbarnet genom att testa 
vilka sanktioner som följer på olika beteenden. Förståelse för denna typ av tester från 
bonusbarnets sida och för att det tar tid att hitta fungerande roller i en ombildad familj skapar 
bättre förutsättningar även för en god parrelation (Adler-Baeder & Higginbotham, 2004, 
s.450, Bjerkesjö, 2005, s.67). Både samhället och människor i vår närhet formar oss till att 
uppfylla de krav som ställs på våra roller (Forsén, 1978, s.34). Delaktighet i barnets 
uppfostran är ofta oundvikligt när bonusförälder och bonusbarn bor tillsammans men kan vara 
problematiskt då olika förväntningar ställs emot varandra. Även om bonusföräldrarna som 
deltagit i studien i de allra flesta fall verkar vara överens med sina partners i frågor rörande 
barnens uppfostran, så kan den externa föräldern ha uppfattningen att bonusföräldern inte alls 
bör blanda sig i hur barnen uppfostras.  
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5.3.4 Uppbackning från partnern 
När det gäller vilken uppbackning bonusföräldrarna får av sin partner är alla nöjda och 
upplever att de får stöd i beslut de tar gällande barnen och i det sätt de bemöter barnen. Trots 
detta hade flertalet av dem diskussioner kring olika situationer som uppstod där parterna var 
oense om vem som har det huvudsakliga ansvaret. En bonusmamma upplevde att partnern 
inte alltid var så delaktig i de vardagliga besluten som hon förväntat sig och kunde påpeka att 
det ändå var han som var den biologiska föräldern. Ett par av bonusföräldrarna upplevde att 
partnern markerade att det var denne som var den biologiska föräldern och ansåg sig ha mer 
att säga till om och som oftast fick det slutgiltiga ordet, varav en bonuspappa berättade: 
 

”hon kan ibland gå i försvarsställning även om hon kanske tycker jag har rätt. 
Då kan hon tänka att ”det är ju mina barn”.” 

 
Detta kan tolkas som att en del av bonusföräldrarna har vissa svårigheter med att definiera 
både sin egen och partnerns roll och vilka förväntningar som tillhör respektive roll i olika 
situationer. De bonusföräldrar som uppgav att de över lag var överens med sin partner, men 
att de ändå hade diskussioner om vem som hade störst mandat i olika situationer kan tyda på 
att rollerna var otydligt definierade och verkade kunna variera med olika situationer, vilket 
bidrar till rollosäkerhet (Payne, 2002, s.223). 
 
Flera av bonusföräldrarna upplevde att de stundtals hade svårt att veta hur stor del de skulle ta 
och om de handlade rätt, dock kunde de ändå diskutera fram ett gemensamt förhållningssätt. 
En bonuspappa påpekade att trots att han och hans partner var överens om att inte lägga sig i 
den andres beslut eller tillrättavisningar av barnet, kunde han inte alltid låta bli. En 
bonusmamma som ansåg sig få uppbackning av sin partner i alla lägen påpekade fundersamt 
att hon själv kanske borde bli bättre på att backa upp sin partners beslut. Vidare menade flera 
av bonusföräldrarna att barnen ofta försöker spela ut paret mot varandra så att diskussionen 
blir mellan de vuxna istället för med barnen. Flera bonusföräldrar uppger dock att de är 
mycket samspelta med sin partner och att de är överens om det mesta. 
 
Inom systemteorin anses ett system vara uppbyggt av mindre så kallade subsystem. En familj 
kan till exempel bestå av subsystem som parsystem, föräldra-barnsystem och barn/syskon-
subsystem, och gränserna där emellan är viktiga för systemens fortlevnad. Överordnade 
system har större påverkansgrad på underliggande system än tvärtom (Forsberg & Wallmark, 
2005, s.28ff). Inom den ombildade familjen kan subsystemens gränser vara svåra att fastställa. 
Den biologiska föräldern och barnen har ett eget system, från tiden innan bonusföräldern kom 
in i bilden, som bonusföräldern inte har fullt tillträde till. För att paret i familjen då ska 
fungera som ett eget system är det viktigt att den biologiska föräldern backar upp 
bonusföräldern och behåller gränserna kring dem som par. Några av bonusföräldrarnas 
berättelser kan tyda på att det inte alltid är så lätt att hålla dessa gränser tydliga, men att de 
genom att kommunicera lyckats upprätthålla gränserna mellan de olika systemen. 
Barn/syskon-systemet kan ses som ett underliggande system som bör påverkas av parsystemet 
istället för tvärtom. I en ombildad familj finns risken att den biologiska föräldern bildar ett 
överordnat system tillsammans med barnen, vilket lämnar bonusföräldern utanför. 

5.3.5 Delaktighet i bonusbarnens ekonomi 
Ingen av respondenterna uppgav att de och partnern skilde på omkostnader som gällde 
barnen, utan bonusföräldrarna var alla delaktiga i detta i någon utsträckning. Dock varierade 
det vilka omkostnader de ansvarade för beroende på var barnen bodde största delen och vilka 
ekonomiska tillgångar bonusföräldern hade. I minst ett av de fall föräldern betalade 
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underhållsbidrag till den externa föräldern var även bonusföräldern delaktig i den kostnaden 
och tillfreds med det. I övriga fall där den externa föräldern hade hela barnbidraget och/eller 
underhållsbidraget var de flesta bonusföräldrar ändå med och betalade vissa saker som kläder 
och en del andra kostnader. En bonusmamma berättade att det var stor skillnad mellan hur 
mycket hon och hennes partner kunde köpa till bonusdottern jämfört med hur mycket saker 
hon fick hos den externa föräldern. Bonusmamman uttryckte känslan av att vara otillräcklig 
och att situationen var svår att hantera. Samtidigt som hon tyckte att det var rätt som hon och 
partnern gjorde, eftersom de inte ville låta barnet bli bortskämt, trodde hon ändå att det kunde 
bli jobbigt för barnet då det var så stor skillnad i de två olika familjerna. Få av respondenterna 
hade diskuterat ekonomiska frågor med sin partner men samtliga uppger att den ekonomiska 
situationen fungerar bra. De flesta påpekade att de tillhörde samma familj och menade att då 
de har valt partnern så har de också godkänt barnen och deras ekonomiska behov. En 
bonuspappa framhöll: 
 

”Sen vet jag inte om det blir jämnt fördelat. Jag köpte cykel, hon köpte 
cykelhjälmen.” 

 
Enligt Joelson och Thomsgård-Joelson (1988, s.120ff), medför underlåtenhet att ta upp 
ekonomiska frågor en risk för att en av parterna ska känna sig utnyttjad. Några av 
respondenterna som enbart varit en del av den ombildade familjen en kortare tid kan 
fortfarande löpa den risken medan de som haft en stabil relation under ett flertal år 
uppenbarligen klarat sig utan detta. Gränser i och omkring system skyddar dess funktioner 
och definierar hur individerna är delaktiga i systemet (Forsberg & Wallmark, 2005, s.29f). Att 
bli delaktig i ekonomiska frågor, trots att detta inte är nödvändigt, kan således vara ett sätt för 
paret i den ombildade familjen att skapa tydligare gränser omkring sig som föräldrasystem, 
och även utåt mot den externa föräldern. Bonusföräldern får därmed en tydligare roll som 
förälder. Om den biologiska föräldern har mycket kontakt med den externa föräldern kan 
detta ses som ett subsystem som bonusföräldern inte ingår i men ändå blir påverkad av. Enligt 
systemteorin är det relationerna som håller samman ett system (Lundsbye m.fl., 2000, s.77). 
Således består det subsystem mellan de biologiska föräldrarna då de har ett gemensamt ansvar 
för barnet även efter att de inte längre utgör ett parsystem. Då det ekonomiska ansvaret för 
barnen vanligtvis inte upphör i samband med de biologiska föräldrarnas separation är detta ett 
exempel på något som får ett subsystem att fortleva. Bonusföräldrarna i denna studie uppgav 
att de över lag var nöjda med hur den ekonomiska situationen fungerade, vilket kan tyda på att 
det subsystem de biologiska föräldrarna utgör genom det ekonomiska ansvaret för barnen inte 
påverkade dem negativt. Situationen med att även bonusföräldern i stor utsträckning var 
delaktig kan även tolkas som den ombildade familjens strävan efter att bli en familj, istället 
för en biologisk enhet och en bonusenhet. Enligt rollteorin är samhället en svårförändrad 
struktur som sätter ramarna för de roller vi innehar (Forsén, 1978, s.34,36). Därför finns från 
samhällets sida förväntningar på hur en familj ska bete sig, exempelvis att de vuxna i familjen 
delar mer eller mindre lika på kostnader för barnen.  
 
5.4 Relationer 

5.4.1 Förhållandet mellan familj/släkt och bonusbar n 
 
”Det var jätteviktigt för mig att vi kunde vara där och att de inte tyckte att det 
var jobbigt att det helt plötsligt kom ett barn. Det ändrar ju deras liv lite grann 
också.”  
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Bonusmamman talar här om relationen mellan hennes föräldrar och hennes bonusbarn, något 
som hon tycker fungerar mycket bra. Endast en bonusförälder uppgav att relationen till övrig 
familj och släkt inte var bra. Men det berodde inte på bonusbarnet utan det var andra faktorer 
som påverkat relationen mellan bonusföräldern och dennes föräldrar. En annan beskriver att 
bonusbarnet är accepterat, men att det inte är på samma sätt som med de biologiska 
barnbarnen. En bonuspappa uttryckte att hans mor kanske var gammalmodig men att hon 
visste bättre än att särbehandla bonusbarnbarnet. Övriga respondenter berättade om positiva 
relationer och att relationerna över lag fungerade bra. Sammantaget upplevde de allra flesta av 
bonusföräldrarna att de hade gott stöd från sina egna föräldrar och sitt övriga personliga 
nätverk. En bonusmamma berättar: 
 

”Jag ska inte säga att de är som en mormor och morfar, för det vore att ta ifrån 
hans riktiga mormor och morfar sina roller, men de har tagit honom till sig som 
att han vore deras barnbarn” 

 
Familjen utgör för många ett av de viktigaste systemen (Lundsbye m.fl., 2000, s.77) varför de 
flesta bonusföräldrar tycker att det är viktigt att de har stöd från sin ursprungsfamilj, d.v.s. 
sina föräldrar och syskon. Dessa har tidigare varit bonusförälderns primära system. Jämvikten 
inom ett system kan rubbas genom påverkan från en individ eller händelse (Forsberg & 
Wallmark, 2005, s.33) vilket bonusmamman ovan uttrycker insikt i. Hon var orolig för 
föräldrarnas reaktion på bonusbarnet men ser nu att systemet fortfarande är balanserat. För att 
samspelande individer ska kunna anpassa sina relationer till varandra krävs en inre stabilitet i 
systemet. En god anpassning uppnås då en individ upplever sig passa in i sitt sociala 
sammanhang (Klefbeck & Ogden, 2003, s.97). Bonusfar- och morföräldrarnas goda 
anpassningsförmåga kan tyda på en inre stabilitet i deras familjesystem. En bidragande faktor, 
i de fall sammanförandet av familjerna har gått bra, kan även vara öppenhet från den 
ombildade familjens sida, där bonusmor- och farföräldrarna har tillåtits bli en del i systemet 
och det sociala sammanhanget. Det är inte heller givet att en förändring i ett system i 
realiteten påverkar det övriga systemet (Payne, 2002, s.214f). 

5.4.2 Den externa föräldern 
Vid genomgång av intervjusvaren kan dock en osäkerhet märkas hos några av 
bonusföräldrarna gällande uppbackning från den externa föräldern. En bonusmamma 
uttryckte:  
 

”då har väl hennes morsa blivit förbannad på mig och tycker inte jag ska lägga 
mig i.” 

 
Desto fler roller en person innehar, desto svårare kan det vara att hantera dem (Lundsbye 
m.fl., 2000, s.88f). Bonusmamman som citeras ovan har t.ex. en roll gentemot den ogillande 
externa föräldern, en roll gentemot bonusbarnet och en annan gentemot sin partner, vilka alla 
har olika förväntningar på henne, vilket således kan orsaka osäkerhet i rollen som 
bonusmamma.  
 
Endast två av respondenterna, båda bonuspappor, uppgav att det inte förekom några problem 
överhuvudtaget i relationen till den externa föräldern. Någon ansåg att relationen fungerade 
och att de kunde träffas och rådfråga den externa föräldern angående barnet men att kontakten 
avtagit med tiden. En bonusmamma upplevde att den biologiska mamman hellre pratade med 
henne än med pappan.  
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”Hon tycker att vi har en bättre relation än vad hon och min partner har och vill 
mer vara min vän. Jag försöker hålla mig lite borta, att det är mellan de två, att 
de får prata för det är deras barn.” 

 
Flera bonusföräldrar uttryckte att de inte ville ta ställning eller gå in i diskussioner för att de 
inte ville stöta sig med den externa föräldern. Tre av respondenterna hade dålig eller ingen 
kontakt alls med den externa föräldern. En av dem, vars bonusson inte hade någon kontakt 
med sin biologiska pappa, önskade inte heller ha någon kontakt alls med den externa 
föräldern, utan ansåg att han bidrog med mer och var en bättre far. De övriga två önskade att 
relationen vore bättre, för barnens skull. De såg det positiva i att barnet fått ytterligare en 
vuxen att relatera till i sitt liv. 
 

”Önskar vi kunde se det som ett gemensamt ansvar, att vi kunde komplettera 
varandra. Tillsammans har vi jättemycket vi kan ge barnen.” 

 
Enligt ett systemteoretiskt synsätt är kommunikation och samspel mellan människor något 
centralt. När problem uppstår kan förklaringen ses i samspelet mellan människor snarare än 
inom en enskild individ (Forsberg & Wallmark, 2005, s.28). I de relationer som förekommer 
kring barn med två familjer uppstår ofta konflikter och svårigheter att kommunicera, något 
som bonusföräldrarna som deltagit i studien berättat om. Anledningen till dessa konflikter 
ligger ofta just i samspelet så som systemteorin beskriver. Dock uppger flera av 
bonusföräldrarna att det är den externa föräldern som orsakar problemen med 
kommunikationen mellan sig och bonusföräldern och/eller bonusförälderns partner. Detta kan 
tyda på att de inte ser att de själva kan vara delaktiga i problemet och att de påverkar 
varandra. De kan inte heller se att det finns flera möjliga lösningar på problemet.  
 
5.5 Bonusföräldern och samhället 

5.5.1 Förskola/skola 
Flera bonusföräldrar vars bonusbarn gick på förskola tyckte att kontakten med personalen 
fungerade mycket bra. De hämtade och/eller lämnade ofta, var delaktiga i föräldramöten och 
upplevde att de fick bra information från personalen. Två av respondenterna hämtade eller 
lämnade vid förskola respektive fritidshem men hade i övrigt inte så mycket kontakt, 
mestadels på grund av att barnen inte alltid hade barnomsorg de dagar de var hos 
bonusföräldern. Flera av bonusföräldrarna upplevde dock en skillnad i vilket bemötande de 
fick jämfört med det bemötande partnern fick från förskolan eller skolan, där kontakt hölls 
mest med den biologiska föräldern. En bonuspappa framhöll ändå att han tyckte det var 
rättvist och att det kändes bra att det var den biologiska föräldern som fick ta beslut angående 
skolgången. En annan bonusförälder som berättade kring hur bemötandet kunde skilja sig från 
det partnern fick sa att:  
 

”det enda är de gångerna när man får ett papper från dagis där det står målsmans 
underskrift, men jag tror att jag är så pass betrodd så jag har nog inget problem 
att skriva under ett sådant papper heller.”   
 

En bonusförälder hade ingen kontakt alls med skolan, utan det var dennes partner som hade 
den kontakten och gick på föräldramöten. En av bonusmammorna upplevde att 
kommunikationen med skolans personal var bristfällig och ansåg att skolan gav ytterst lite 
information till hennes partner, eftersom barnen var folkbokförda hos den externa föräldern. 
Hon berättade att trots att de påpekat och lämnat e-postadress fick de ändå sällan information. 
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”Det skulle kunna vara en självklarhet från skolan att om det är någonting som 
gäller barnen så skickas det hit också, även om de inte bor här.” 

 
Förskola, skola och skolbarnomsorg ingår i det sociala systemet som enligt systemteorin är ett 
av de tre system som finns i samhället för att tillgodose medborgarnas behov (Payne, 2002, 
s.198). Familjen är för många det viktigaste och mest betydelsefulla systemet att ingå i 
(Lundsbye m.fl., 2000, s.77). De samhälleliga system som har till uppgift att på något sätt ge 
service som har stor betydelse för familjens medlemmar kan därför ha stora krav från 
medborgare att vara effektiva. När dessa överordnade system inte fungerar enligt önskemål, 
så som bonusmamman berättade om den bristfälliga informationen, kan ett underordnat 
familjesystem tycka att samhället inte uppfyller de rättigheter familjen anser sig ha. 
Överordnade system påverkar underliggande system mer än tvärtom och därför upplevs det 
ofta svårt att som enskild individ kunna påverka. Flera av bonusföräldrarna som uppgett att de 
har en bra kontakt med förskola/skola har ändå upplevt en viss skillnad i bemötandet. Detta 
skulle kunna förklaras med att förskola/skola saknar kunskap och information om vilka 
förhållanden den ombildade familjen lever i (Bjerkesjö, 2005, s.18). Det skulle kunna tänkas 
att skolan fortfarande utgår från kärnfamiljen som norm och inte har anpassat sig till 
utvecklingen med den ökande skaran av ombildade familjer (Malia, 2005, s.309). Ett annat 
sätt att se på saken är att personalen på skolan/förskolan tror att bonusföräldern inte vill ha 
samma ansvar som den biologiska föräldern och därför i första hand vänder sig till den senare. 
Förändring av roller är möjlig men ofta väljer individer att istället rätta sitt beteende så att det 
överensstämmer med rollförväntningarna (Lundsbye m.fl., 2000, s.90, Forsén, 1978, s.24) 
vilket också innebär att bonusföräldern kanske inte heller uttrycker någon önskan om ökat 
ansvar gentemot sådana institutioner. 

5.5.2 Vård av barn, kontakt med BVC, tandläkare m.m .  
Tre av respondenterna uppgav att det var deras partner som i första hand var hemma med 
barnet vid sjukdom, eller följde med på läkarbesök. De bonusföräldrar som följde med till 
tandläkaren uppgav att de trodde att personalen där inte ens var medvetna om att de inte var 
biologisk förälder, varpå de upplevde att de blev bemötta på samma sätt som sin partner. De 
flesta bonusföräldrar upplevde att de över lag fick ett gott bemötande från olika 
sjukvårdsinrättningar och att det inte skiljde sig från det bemötande som partnern fick. En av 
bonusmammorna berättade att hon skulle bli orolig om barnet behövde åka till sjukhus, men 
skulle ändå stanna hemma eftersom hon var osäker på om de skulle släppa in henne med 
tanke på att hon inte var anhörig till barnet. En annan bonusmamma var inte inskriven hos 
Försäkringskassan för att få ta ut vård av barn, men om hon ändå var ledig fick barnen vara 
hemma med henne vid sjukdom. Ett par av bonusföräldrarna nämnde att det berodde på vem 
som hade möjlighet men att den biologiska föräldern själv gärna ville gå. En av dem menade 
också att barnet var tryggare med den biologiska föräldern och att denne därför borde följa 
med. En bonusmamma hade gärna sett till att barnet fått tid på vårdcentral för att få 
behandling för ett problem och följt med dit, men att detta inte kändes rätt att göra utan att den 
externa föräldern godkände det.  
 

”När det aldrig blir gjort blir jag jätte frustrerad att jag inte är deras mamma, för 
jag hade gjort det på en gång.”  
 

En bonuspappa berättade däremot att det var han som oftast följde med på läkarbesök och 
dylikt eftersom han oftare hade bättre möjlighet då han hade ett fritt arbete, han uttryckte: 
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”jag börjar inse att det är ju jag som är förälder”. 
 
Flera bonusföräldrar uppgav att den biologiska föräldern huvudsakligen skötte kontakt med 
till exempel vårdcentral och tandläkare. Detta kan enligt systemteorin tolkas som att dessa 
bonusföräldrar inte vill påverka den relation och de rutiner som finns mellan förälder, barn 
och formella eller sociala systemet sedan innan bonusföräldern kom in i familjesystemet. En 
individ kan påverka ett system och rubba jämvikten, en jämvikt som eftersträvas att 
upprätthållas (Forsberg & Wallmark, 2005, s.33). Bonusföräldern kan således uppleva att den 
rubbar ett fungerande samspel och avstår därför att lägga sig i, varpå jämvikten i systemet 
upprätthålls. 
 
5.6 Upplevelse av familjesituationen 

5.6.1 Tillfredställelse 
Samtliga respondenter var nöjda med hur deras situation såg ut nu även om de flesta upplevt 
situationer som varit jobbiga. Problemen de upplevt var inget de inte hade kunnat lösa. En 
bonuspappa berättade att han ofta förutsåg det värsta, men att då kunde allt bara bli bättre. 
Han var medveten om att detta var det mest avancerade förhållande han haft, och det blev 
bättre än vad han hade trott. 
 

”Jag är väldigt nöjd med min situation faktiskt. Många gånger i mitt liv har jag 
inte känt mig nöjd med min situation så det går ju att jämföra. Det låter lite för 
snällt kanske men det har flutit smidigt.” 

 
De bonusföräldrar som deltagit i studien uppgav enligt ovan att de nu var nöjda med sin 
situation även om det hade varit svårt i början. Detta kan tyda på att deras beteende anpassats 
till att nu passa väl in i det nya familjesystemet. En individs beteende formas av sitt sociala 
sammanhang, och att de där kan känna tillhörighet och även att identiteten kan få erkännande, 
är för många ett centralt behov (Klefbeck & Ogden, 2003, s.93). Att bonusföräldrarna löst de 
problem som i början var jobbiga kan alltså tolkas som att de strävat efter att få känna 
tillhörighet i ett socialt sammanhang, något som omtalas inom systemteorin. 

5.6.2 Önskemål på förändringar 
Bland det som nämndes som önskemål på förändring var hos flera respondenter en bättre 
kontakt med den externa föräldern, antingen för egen del eller mellan de båda biologiska 
föräldrarna. En bonusmamma önskade att barnen inte skulle behöva ha två uppsättningar av 
kläder och leksaker, utan att de skulle kunna använda sina saker hos båda sina familjer.  
 

”Jag undrar om det beror på att det ska vara roligt när de kommer hit, att de har 
något här de inte har hos mamman.” 

 
En annan bonusförälder som hade bonusbarnet under vissa helger ansåg att de skulle vilja ha 
barnet hos sig mer under vardagliga former. Detta för att minska på skillnaden mellan barnets 
olika hem. 
 ”Just nu tror jag att det är lite för roligt att vara hos oss.” 
 
Enligt systemteorin eftersträvas ständigt jämvikt, homeostas, i systemen (Forsberg & 
Wallmark, 2005, s.33). Det bonusföräldrarna uttrycker är en önskan om att barnets båda 
hushåll skulle vara mer jämlika och kunna samspela bättre. För att uppnå en god anpassning i 
relationen mellan individer i samspel krävs en positiv komplettering dem emellan (Klefbeck 
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& Ogden, 2003, s.97). Tidigare har resultatet visat att flera av de ombildade familjerna har 
problem i samarbetet med den externa föräldern och att bonusföräldrarna istället vill att de 
båda hushållen ska kunna komplettera varandra. En öppenhet hos systemet, som medger 
informationsutbyte från omgivningen, möjliggör utveckling (Klefbeck & Ogden, 2003, s.96) 
samtidigt som en förmåga att behålla systemets gränser och struktur krävs för att ett system 
ska bestå (Forsberg & Wallmark, 2005 s.29-30). För att uppnå de önskemål om förändringar 
som uttrycks av bonusföräldrarna krävs således att den ombildade familjen både håller på sina 
gränser, d.v.s. inte tillåter för mycket inblandning av den externa föräldern, och ändå tillåter 
ett informationsflöde systemen, alltså de båda hushållen emellan.  

5.6.3 Behov av föräldrastöd 
Fyra av respondenterna uppgav att de kunde tänka sig att gå någon form av kurs för 
bonusföräldrar om de skulle känna att de hade behov av det. Behovet av stöd hade upplevts 
som störst i början, innan de visste vad de hade att förvänta sig, men de flesta kände att 
situationen nu var så pass stabil att de inte längre upplevde något behov av stöd. En 
respondent uttryckte att en specifik grupp för bonusföräldrar vore bra men var osäker på hur 
den skulle utformas för att fånga bonusföräldrars intresse. Flera gav dock förslag på vad de 
kunde tänka sig att de själva eller andra kunde uppleva behov av att prata med andra om. Det 
handlade om hjälp med att få en fungerande relation till den externa föräldern så att barnen 
hamnar i centrum och inte blir lidande samt att få träffa andra i samma situation och möjlighet 
att diskutera sina upplevelser och känslor. Detta för att känna att ens tankar inte avviker från 
andras. En bonusmamma uttryckte att hon trodde att hon var dum i huvudet som tänkte som 
hon gjorde ända tills hon träffade någon i samma situation som tänkte likadant. Ett annat 
förslag var att det skulle finnas någon broschyr på förskolor och skolor med enkel information 
om var man kunde få hjälp, som ett telefonnummer dit man kunde ringa. Flera bonusföräldrar 
berättade att de själva sökt information på bibliotek och via Internet, eller att de kände att de 
kunde rådfråga sin partner, sin familj eller andra föräldrar och menade att det finns hjälp att få 
om man bara söker efter den. En av bonuspapporna uppgav att det inte skulle vara intressant 
för hans del att delta i någon grupp, att han hade fått det stöd och den informationen som han 
tyckte behövdes på annat sätt.  Flera av bonusföräldrarna menar att det är skönt att prata med 
vänner i samma situation eller skönt att veta att den möjligheten finns även om man inte så 
ofta utnyttjar den. 
 
Inom rollteorin talas om strävan efter att spela den innehavda rollen på rätt sätt eftersom det 
leder till positiva sanktioner från omgivningen (Lundsbye m.fl., 2000, s.90, Forsén, 1978, 
s.24, Jeffmar, 1987, s.84f). Som bonusförälder finns inga givna ramar att förhålla sig till. Det 
är därför en utmaning för bonusföräldrar att ta reda på hur de ska spela sina roller för att få del 
av dessa positiva sanktioner. Osäkerhet kring vad en roll kräver leder till rollambiguitet men 
det kan ändå vara bra att prova roller som är nya för oss (Jeffmar, 1987, s.85, Payne, 2002, 
s.223). Bonusförälderns osäkerhet över hur rollen ska spelas kan således ge upphov till 
rollambiguitet eller rollosäkerhet. 
 
Roller kan läras in genom att någon står modell och andra imiterar (Jeffmar, 1987, s.85). Att 
få tala med någon annan i samma situation kan vara ett sätt att förstå sin roll och på detta sätt 
kan bonusföräldrar även hitta en modell att imitera. Systemteorin tar upp vikten av att känna 
tillhörighet i sociala sammanhang och att få sin identitet erkänd (Klefbeck & Ogden, 2003, 
s.93). En grupp av bonusföräldrar, med andra i samma situation, kan ge en känsla av 
tillhörighet där de kan ventilera sina tankar. I grupper kan dock förväntningar finnas om att 
individernas behov ska underordnas gruppens behov, något som kan leda till konflikter 
(Klefbeck & Ogden, 2003, s.93). Detta skulle kunna innebära att bonusföräldrars behov kan 



 30 

komma i skymundan i en grupp anpassad för kärnfamiljer. Enligt ett systemteoretiskt 
perspektiv kan bonusföräldrarnas uppgifter, om att de inte upplevde något behov av mer stöd 
än de hade tillgång till, tyda på att de själva kunde skapa energi, så kallad synergi inom 
systemet. Detta är något som anses skapas genom ett fungerande samspel individerna emellan 
inom ett system (Payne, 2002, s.198). De bonusföräldrar som uppgav att de kunde tänka sig 
ingå i någon grupp eller ta hjälp av omgivningen är även öppna för influenser från andra, 
vilket möjliggör för förändring och utveckling. Ingen av respondenternas familjesystem 
verkade vara isolerad eller ge signaler om någon kris, viket annars kan leda till att en familj 
avskärmar sig (Klefbeck & Ogden, 2003, s.96). 

6. Diskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka om bonusföräldrar har behov av specifikt utformat 
stöd i föräldraskapet. Detta med utgångspunkt i deras egna upplevelser av den familjesituation 
de befinner sig i. Frågeställningarna för att besvara syftet var hur bonusföräldern ser på sin 
föräldraroll, hur bonusföräldern upplever att det närmsta nätverket kring familjen, släkt och 
vänner, ser på honom/henne som förälder samt hur bonusföräldern upplever att skola, 
myndigheter m.m. bemöter honom/henne som förälder. 
 
I resultatet framkommer att de intervjuade bonusföräldrarna i de allra flesta fall är nöjda med 
sin situation, att de i många fall har funnit stöd hos familj och vänner, i den mån de behövt 
stöd, samt att den biologiska föräldern har givit bonusföräldern utrymme att utveckla sin egen 
roll. Bonusföräldrar med yngre bonusbarn känner sig delaktiga vad gäller förskolan och 
upplever ett gott bemötande därifrån medan de bonusföräldrar som har äldre bonusbarn i de 
flesta fall är mindre delaktiga i bonusbarnets skolgång och i vissa fall saknar information från 
skolans sida.  
 
Många av de svårigheter som bonusföräldrarna ändå berättar om skiljer sig inte nämnvärt från 
biologiska föräldrars problem. Undantaget är problem med den externa föräldern, vilket de 
flesta bonusföräldrar nämner. Majoriteten av dessa problem rör inte bonusföräldern 
personligen, utan är konflikter mellan de biologiska föräldrarna, men bonusföräldrarna 
medger att konflikterna ändå påverkar dem. Den slutsats vi kan dra av detta är att 
bonusföräldrarna i vissa avseenden känner sig maktlösa, då faktorer de anser vara utanför 
deras kontroll inverkar på deras vardag.  
 
Studier visar att den första tiden i en ombildad familj kan vara svår och att det krävs tid för att 
relationerna ska kunna etableras på ett bra sätt (Adler-Baeder & Higginbotham, 2004, s.450, 
Bjerkesjö, 2005, s.67). De intervjuade bonusföräldrarna, såväl som deras partners, verkar ha 
förståelse för detta då respondenterna uppgett att de fått tid att låta relationerna växa fram utan 
att känna några orimliga krav. Då de biologiska föräldrarna kan samarbeta och är överens, 
även med bonusföräldern, blir det också lättare för bonusföräldern att finna sin roll, och för 
barnen att acceptera denne (Brodin Kjeller m.fl., 2004, s.88). De bonusföräldrar som deltagit i 
intervjuerna har inte upplevt problem med att finna sin roll och inte heller problem med 
barnen. Detta trots att flera av dem uppger att de biologiska föräldrarna har samarbetsproblem 
och dålig kontakt med varandra.  
 
Larsson Sjöberg (2000, s.20,172f) talar om att det i ombildade familjer ställs höga krav på 
organisationsförmåga och flexibilitet, något som inte framgår i resultatet av intervjuerna. 
Vidare menar hon att barnets andra familj påverkar den ombildade familjens beslut, vilket 
tydligt överensstämmer med de intervjuade bonusföräldrarnas upplevelse. Den externa 
förälderns inställning i olika frågor påverkar familjen i många frågor (Adler-Baeder & 
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Higginbotham, 2004, s.448). Flera bonusföräldrar uttrycker att de inte vill ta ställning eller gå 
in i diskussioner eftersom de inte vill stöta sig med den externa föräldern.  
 
En konkret modell rörande ekonomi kan vara till hjälp för att undvika att någon av parterna 
känner sig utnyttjad, eftersom ekonomi ofta är en källa till osämja. Få ombildade familjer är 
dock villiga att diskutera ekonomi innan de flyttar ihop (Joelson & Thomsgård-Joelson, 1988, 
s.120ff, Bjerkesjö, 2005, s.178ff). Bonusföräldrarna i studien säger sig vara nöjda med sin 
ekonomiska delaktighet och tycker inte att pengar är något att bråka om, även om några av 
dem bidrog mer till barnets försörjning än vad som kan tyckas skäligt. Bonusföräldrar är 
enbart försörjningsskyldiga för bonusbarnet om de är gifta med dennes förälder eller har 
gemensamma barn med densamme samt att den biologiska föräldern själv inte kan försörja 
barnet (Bjerkesjö, 2005, s.178f). Det kan vara så att bonusföräldrarna inte känner till detta 
utan tror sig ha fått försörjningsplikt gentemot barnet redan vid sammanboende med den 
biologiska föräldern. Det är viktigt att som bonusförälder känna till sina rättigheter och 
skyldigheter (Bjerkesjö, 2005, s.194ff, Malia, 2005, s.310). I detta fall, då bonusföräldern är 
nöjd med situationen, kan det tyckas oväsentligt vad som är lagligt rätt eller fel, men det kan 
också vara så att det finns fler befogenheter och förpliktelser som bonusföräldern är 
omedveten om och som senare kan orsaka problem.  
 
Majoriteten av bonusföräldrarna i studien ansåg sig ha gott stöd från familj och vänner, 
omvänt mot vad forskning visar (Ceballo, m.fl., 2004, s. 40ff, Brodin Kjeller, m.fl., 2004, 
s.146, Adler-Baeder & Higginbotham, 2004, s.449). Detta skulle kunna bero på att den 
ombildade familjen idag är en så vanlig företeelse i vårt samhälle och de flesta känner någon 
som har erfarenheter från en sådan familj. Det kan också vara värt att nämna att delar av 
denna forskning jämför bonusföräldrars stöd, med det stöd en biologisk förälder får när denne 
får barn, något som är förknippat med mer förväntan, traditioner m.m. Bonusföräldrarna hade 
inte heller upplevt negativt bemötande från myndigheter eller liknande, vilket också skulle 
kunna tyda på att dessa institutioner fått en ökad förståelse för olika familjeformer samt blivit 
mer flexibla. Skillnaden verkar vara tydligare när det gäller formella handlingar än i allmänna 
åsikter, då bonuspappan som funderade över målsmans underskrift visste att han var betrodd 
denna uppgift av förskolan trots att han inte var målsman. En viktig aspekt att ha i åtanke vid 
användandet av tidigare forskning gjord kring ombildande familjer är att mycket utav denna 
är framtagen i USA där samhällsnormerna skiljer sig från våra svenska förhållanden på så sätt 
att de i USA i många avseenden är mer traditionella. I Skandinavien har antalet äktenskap 
minskat till fördel för samboförhållandena (Giddens, 2002, s.53, 58ff, Roman, 2004, s.22f) 
och detta ses inte som särskilt normbrytande. Därför tror vi att ombildade familjer 
stigmatiseras i högre grad i mer traditionella länder än i Sverige. 
 
En anledning till varför stöd bör riktas till bonusföräldrar är att dessa enligt resultatet tenderar 
att hålla sig utanför konflikter mellan de biologiska föräldrarna även om bonusföräldern har 
en åsikt i frågan. Orsakerna till detta är oklara. Kanske vill bonusföräldern inte stöta sig med 
den externa föräldern, kanske är bonusföräldern rädd för vad partnern ska tycka om 
bonusföräldern ställer sig på den externa förälderns sida eller så anser bonusföräldern att 
denna inte själv har mandat att lägga sig i. Detta kan innebära att bonusföräldern behöver 
möta andra i liknande situationer, inte för att lösa problemet, utan för sin egen skull. En 
bonusmamma uttryckte att hon tyckte att hon var dum i huvudet som tänkte som hon gjorde, 
ända tills hon träffade någon i samma situation som tänkte likadant. Bonusföräldrarna kan 
alltså behöva få ventilera sina åsikter och eventuella tankar om att känna sig utanför. Oavsett 
om han eller hon ställt sig utanför frivilligt eller ej. Enligt Batchelor m.fl. (1994, s.40) är det 
vanligt att bonusföräldrar känner sig utanför. 
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Kvinnor ringde mer frekvent än män till den Brittiska STEPFAMILY Telephone Counselling 
Service (STCS) (Batchelor, 1994, s.45), vilket kan sägas överrensstämma med resultatet av 
vår studie, då bonusmammorna upplevde mer problem i den ombildade familjens vardag än 
vad bonuspapporna gjorde. Batchelor förklarar detta med att kvinnor har en inneboende rädsla 
att misslyckas med familjeliv och vardagsbekymmer (Batchelor, 1994, s.46). En annan 
förklaring skulle kunna vara att kvinnor i egenskap av biologiska mödrar inte ställer lika höga 
krav på engagemang från bonuspapporna som tvärtom. Denna tolkning kan göras av en 
bonusmammas svar då hon talar om att partnern förväntar sig att hon exempelvis ska sköta 
matlagningen, även då hans barn är hos dem. Viktigt att nämna är dock att även en 
bonuspappa påtalar att han ibland åläggs mer ansvar än han kanske själv skulle ha valt. 
 
Till STCS ringde även bonusföräldrars egna föräldrar och ville prata om sina känslor kring att 
sonen eller dottern träffat en partner som har barn, eller hur det känns att ha barnbarn som inte 
är deras egna (Batchelor, 1994, s.125ff). En bonuspappa säger att hans mor, oavsett hennes 
åsikt i frågan, vet bättre än att särbehandla bonusbarnbarnet. Möjligt är att även bonusfar- och 
morföräldrar har behov av att prata om sina känslor och åsikter kring detta även om de i sitt 
handlande visar att de accepterar den ombildade familjen. Flera av bonusföräldrarna uppger 
att det är skönt att ha möjlighet att prata med vänner i samma situation. I takt med att de 
ombildade familjerna ökar i antal ökar även antalet bonus mor- och farföräldrar. Detta innebär 
att möjligheten är stor att även de kan finna någon i sin bekantskapskrets som är i samma 
situation som dem och som de kan tala med. Att de intervjuade bonusföräldrarna uppger att de 
har möjlighet att tala med vänner om sin situation, kan tyda på att ombildade familjer inte är 
ett tabubelagt ämne utan något som människor idag kan prata om.  
 
Ram och Hou (2003, s.312) uttrycker att barn i ombildade familjer har en ofördelaktig 
situation jämfört med barn i kärnfamiljer, eftersom relationen mellan bonusbarn och 
bonusförälder ofta är präglad av mer konflikter och mindre värme än den mellan biologiska 
barn och föräldrar. Här vill vi framhålla att den kärleksfulla relationen till barnets biologiska 
förälder inte behöver bytas ut mot en konfliktfylld relation till en bonusförälder. Värmen i 
relationen till de biologiska föräldrarna finns i de flesta fall kvar och kan, med hjälp av rätt 
inställning, kompletteras av relationen till bonusföräldern. Enligt Bjerkesjö (2005, s.110f) 
upplever många bonusföräldrar skuld över att de inte genast älskar sina bonusbarn. Sådana 
skuld- och skamkänslor riskerar att ökas av påståenden liknande Ram och Hous, att 
bonusbarn skulle ha en ofördelaktig situation eftersom bonusföräldern inte älskar barnet som 
sitt eget. Kanske kan barnens ofördelaktiga situation istället bero på bonusförälderns 
skamkänsla av att inte kunna leva upp till föräldrarollen. 
  
I Sverige behöver bonusföräldrar sällan axla en regelrätt föräldraroll, eftersom de biologiska 
föräldrarna allt som oftast fortfarande har relativt bra kontakt med sina barn. Inte förrän 
samhället ställer större krav på bonusföräldrarna än vad de själva upplever sig klara av, utsätts 
de för problem. Detta väcker en tanke om att bonusföräldrar enbart känner sig begränsade av 
regler, normer m.m. om de vill ha mer ansvar än de förväntas eller tillåts ta. De 
bonusföräldrar som själva har förväntningar på att deras roll ska medföra stort ansvar är de 
som även känner sig begränsade. I studiens inledningsskede hade vi en föreställning om att 
bonusföräldrar ges ansvar, men inte mandat nog, att ta detta ansvar, något som även uttryckts 
i litteratur. Under studiens gång växte dock en annan bild fram, där bonusföräldrarna hellre 
förhandlar fram det ansvar de känner att de klarar av att hantera. Om de biologiska föräldrarna 
och även det övriga samhället accepterar detta begränsade ansvar från bonusföräldrar och inte 
kräver mer av dem än vad varje individuell bonusförälder kan godta, tror vi att 
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bonusföräldraskap inte behöver vara så komplicerat. Det kan då fungera som ett gott 
komplement till biologiskt föräldraskap och som ett föräldraskap i sig. 
 
Vår studie visar att de bonusföräldrar vi intervjuat inte i första hand önskar ett riktat 
föräldrastöd men att det vore bra om hjälp fanns att tillgå vid behov. En önskan finns även att 
träffa andra i liknande situationer, vilket stämmer överens med tidigare forskning (Adler-
Baeder & Higginbotham, 2004, s.455). Av resultatet att döma förekommer de flesta konflikter 
mellan de båda biologiska föräldrarna. Bonusföräldern väljer i de flesta fall att hålla sig 
utanför detta, trots att han eller hon i hög grad påverkas av sådana konflikter. Ett stöd till hela 
nätverket, genom hjälp från utomstående, skulle kunna vara av värde då alla de vuxna i 
barnets närhet lär sig diskutera och komma fram till lösningar tillsammans på ett affärsmässigt 
sätt (Adler-Baeder & Higginbotham, 2004, s.452, Malia, 2005, s.310). Bonusföräldern skulle 
på så sätt kunna bli mer delaktig utan att vara lika rädd för att stöta sig med den externa 
föräldern. Ett sådant stöd borde kunna hjälpa familjen att bygga positiva relationer (Adler-
Baeder & Higginbotham, 2004, s.451), precis som en av de intervjuade bonusföräldrarna 
föreslog. Den ombildade familjen betraktas ofta som en problemfamilj (Malia, 2005, s.298). 
För att undvika stigmatisering och stämpling av denna familjeform bör detta stöd ges genom 
förebyggande arbete som är anpassat till just en sådan familj eller ett sådant nätverk. Detta 
skulle då erbjudas hela nätverket. Vi tror att det är viktigt att ett sådant stöd inte strävar efter 
att få den ombildade familjen att efterlikna kärnfamiljen, då deras villkor faktiskt skiljer sig åt 
på många områden. 
 
En annan typ av insats skulle kunna vara det som Visher och Visher (1982, s.176f) kallar 
”öppet hus”-grupper, som träffas då och då eller vid behov. Dessa grupper skulle exempelvis 
kunna utformas så att den lokala familjecentralen har öppet en kväll varannan vecka, eller 
liknande, och då välkomnar bonusföräldrar att komma och prata om det som känns viktigt för 
dem. Enligt både Adler-Baeder och Higginbotham (2004, s.455) och Visher och Visher 
(1982, s.178) kan det vara bra att även ledarna för liknande grupper är bonusföräldrar. Vilket 
troligen skulle vara uppskattat av de bonusföräldrar som deltagit i studien. En 
telefonrådgivningstjänst liknande STCS (Batchelor m.fl., 1994, s.5) skulle också kunna vara 
ett uppskattat alternativ, då en av bonusföräldrarna föreslog att det kanske vore bra med ett 
telefonnummer man kan ringa om man undrar något eller behöver råd. Adler-Baeder och 
Higginbotham (2004, s.451) menar att bonusföräldrar kan vara hjälpta av att lära sig mer om 
barns utveckling. Detta påtalar även bonusföräldrarna i studien men de menar att denna 
information kan de söka på egen hand. Vidare talar Adler-Baeder och Higginbotham (2004, 
s.452) om vikten av en stark parrelation i den ombildade familjen, vilket alla bonusföräldrar 
menar att de har. Flera bonusföräldrar uppger att de och partnern är mycket samspelta, vilket 
kan vara en avgörande faktor till att dessa ombildade familjer fungerar så bra. 
 
Den bild som framträder visar att bonusföräldrar utgör en heterogen grupp och där varje 
individs villkor skiljer sig ifrån de andras. De ombildade familjer vi fått inblick i under 
studiens gång utgör, trots de skiftande familjeförhållandena, enbart en liten del i den stora 
variation av hur en ombildad familj kan se ut och hur bonusförälderns villkor således ter sig. 
Av denna studie bör således inga statistiska slutsatser dras om ombildade familjer som grupp. 
 
Anmärkningsvärt är att flertalet respondenter definierar sin roll som bonusförälder genom en 
negation, att inte vara mamma/pappa. Detta borde innebära att de inte vill eller tycker sig ha 
samma krav på sig eller samma rättigheter som en biologisk förälder. Föräldrar har en viktig 
roll i samhället men normerna utgår fortfarande ifrån kärnfamiljen (Bjerkesjö, 2005, s.67). 
Traditionsenligt består således en familj av mamma, pappa och barn vilket gör att det kan 
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kännas naturligt för bonusföräldern att anta rollen som mamma eller pappa. Då det i de flesta 
fall redan existerar en mamma eller pappa, som bonusföräldern inte vill stöta sig med, betyder 
det att bonusföräldern istället kommer att vara en ickemamma eller ickepappa. Vad detta 
innebär för den ombildade familjen, att bonusföräldern ser sig själv som någon som inte är, 
anser vi vara av intresse för vidare forskning. Dessutom tror vi att det kan vara av vikt att 
ytterligare utforska huruvida bonusföräldrar, och ombildade familjer överhuvudtaget, är 
medvetna om de rättigheter och skyldigheter som medföljer ett bonusföräldraskap. Denna 
information är betydelsefull vid utformandet av informationsmaterial eller eventuella 
stödåtgärder för denna typ av familj. Av studiens resultat att döma är någon form av 
informationsmaterial rörande rättigheter och skyldigheter efterfrågat. 
 
Vi bedömer att bonusföräldrar, i lika hög grad som andra grupper av föräldrar, har rätt till ett 
anpassat stöd i föräldraskapet samt att deras problematik skiljer sig något från biologiska 
föräldrars. Bonusföräldrarna uppger dock själva att de i lika hög grad som biologiska föräldrar 
har möjlighet att söka stöd och information på annat sätt. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide  
 

Berätta om din familj  
 

1. Hur ser bonusföräldern på sin egen föräldraroll 
• Vilken roll har du i barnets/barnens liv? 
• Har du och din partner diskuterat vilken roll eller vilket ansvar du ska ha? 
• Vad ser du för skillnad på att vara biologiskförälder och att vara 

bonusförälder? 
• Hur känns det att säga ifrån till barnen? Berätta 

2. Den ombildade familjen 
• Hur stor del har du i barnens uppfostran?  
• Får du den uppbackning du behöver från din partner?  
• Hur delaktig är du i ekonomiska beslut som rör barnet? 

3. Nätverket 
• Vad har du fått för reaktioner från familj och vänner? 
• Hur är förhållandet mellan din familj/släkt och dina bonusbarn? 
• Är du nöjd med hur situationen ser ut, eller hur skulle du vilja att det var? 

Skulle du ha gjort någonting annorlunda om du fick chansen? 
• Berätta om din relation till barnets mamma/pappa 

4. Myndigheter/skola 
• Hur mycket kontakt har du med skola/förskola? 
• Vem stannar hemma när barnet är sjukt, går till BVC, tandläkare m.m.? 

Varför? 
• Vilket bemötande får du? Skiljer det sig från det bemötande din partner får? 
• Hur skulle du vilja att det var? 

 
 
 
 
 
 



Bilaga 2 
 

Jag godkänner härmed att de svar som framkommit i intervjun får användas av författarna i 
studien om bonusföräldrars upplevelser. Inga namn kommer att skrivas ut och i de fall citat 
används kommer dessa att vara avpersonifierade. Medverkan i studien är frivillig och 
intervjun kan avbrytas utan att det medför några negativa konsekvenser. Intervjusvaren och 
eventuella ljudupptagningar hanteras på så sätt att inga andra än författarna har tillgång till 
dem, och de kommer senare att förstöras.   
 
 
_________________________________ 
 
 
 
_____________________________                     ____________________________ 
Cecilia Juhlin XXX- XX XX XXX                      Carina Granéll XXX- XX XX XXX 
 
 
 
 
 
 
Denna studie om bonusföräldrar är en C-uppsats inom socionomprogrammet på Örebro 
universitet. Syftet med studien är att undersöka hur bonusföräldrar upplever sin föräldraroll 
och om de är i behov av något specifikt utformat föräldrastöd från samhällets sida. 
Intervjusvaren kommer användas för att komplettera den bild författarna fått från tidigare 
forskning och litteratur om bonusföräldrar och den ombildade familjen. Frågorna i intervjun 
berör teman så som egen upplevelse, hur ansvaret för barnet/barnen fördelats i hemmet och 
vilket bemötande bonusföräldern fått från omgivning och myndigheter. 
 
Stort tack för ditt bidrag! 
 
Carina & Cecilia 
 
 


