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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur diskurser kring styvmoderskap artikuleras 

på internet. Det finns två transkulturella myter om styvmödrar, den ena är den om den 

onda styvmodern och den andra den om kvinnan som upplever ögonblicklig kärlek till sitt 

styv/bonusbarn. Det finns forskning som tyder på att dessa båda myter påverkar hur 

kvinnor som lever i ombildade familjer både uppfattar sig själva och hur de uppfattas av 

samhället. Därför har det även varit av intresse att analysera om och i så fall hur dessa 

myter yttrar sig diskursivt på internet. Vidare har det undersökts om myterna påverkar 

kvinnors känslor inför och sitt sätt att förhålla sig till rollen som styv/bonusförälder. Med 

hjälp av diskursteori har detta gjorts genom att analysera språkbruket på det offentliga 

internetforumet Familjeliv.se. Studien visar att kvinnor som lever i förhållanden med 

ickebiologiska barn påverkas av, förhåller sig till och förhandlar om föreställningar knutna 

till framför allt den onda styvmodern. Men även att rollen som bonusmamma ofta är en 

komplicerad roll att både göra anspråk på och leva upp till. 
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Inledning 

En ombildad familj, kanske mer känd som en styvfamilj, är en familj bestående av en 

förälder, dennes barn och en ny partner, en styvförälder. Från barndomens sagor och 

filmer känner jag och säkert många med mig igen åtminstone tre styvföräldrar. Askungens 

styvmor, Snövits styvmor och Hans och Gretas styvmor. Alla tre hemska, elaka, rent av 

ondsinta kvinnor. Det finns säkert många fler. Ytterligare en ”styvmor” jag är väl bekant 

med är mig själv. Jag lever alltså själv i en ombildad familj, något jag knappast är ensam 

om. Idag lever enligt Statistiska centralbyrån drygt 183 tusen barn i Sverige i styvfamiljer.1 

Drygt 40 tusen av dem bor med en far och en styvförälder2 vilket indikerar att antalet 

styvmödrar inte är så många i jämförelse med styvfäderna. Tur kan man tycka, om man 

tänker på sagornas styvmödrar, men inte kan väl denna onda kvinna ha något med 

verkligheten att göra… Eller? Oavsett är ordet styv tungt belastat och av många, däribland 

mig själv, förknippat med en hel del negativa föreställningar.  

  I Sverige görs försök att experimentera med prefixet styv, bland annat genom att byta ut 

det mot ordet bonus. Att kalla sig bonusmamma, eller säga att ens partners barn är ett 

bonusbarn antyder att både barnet och den egna rollen är något positivt. Bonus är ett ord 

som inte är lika negativt belastat som ordet styv. Bonusmamman kan ses som ett försök att 

utmana och omförhandla bilden av styvmodern och ge den en mer positiv innebörd. 

  Min avsikt är att i denna uppsats undersöka hur styv/bonusmödraskap tar sig uttryck på 

internetsidan Familjeliv.se. Att jag valt just styv/bonusmödraskapet istället för 

styv/bonusföräldraskapet beror på mitt personliga intresse för och erfarenheter av rollen, 

samt att jag inte upplever att det existerar lika många negativa föreställningar förknippade 

med män som lever med andras barn. Att jag valt internet som arena beror på att 

kommunikation, att söka kunskap och råd samt att uttrycka identitet via internet har blivit 

allt mer vanligt. Studier visar att det finns en del svårigheter i ombildade familjer3 och 

internet med den anonymitet som erbjuds där kan vara ett sätt för kvinnor att utrycka 

känslor och upplevelser av sin situation som styv/bonusförälder. Min avsikt är dock inte 

att dra några generella slutsatser kring styv/bonusmammors användande av internet, utan 

enbart att undersöka hur kommunikationen på den utvalda internetportalen ser ut och kan 

förstås. 

                                                   

1 Statistiska centralbyrån, 
(http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__LE__LE0102__LE0102B/LE0102T17/table
/tableViewLayout1/?rxid=f45f90b6-7345-4877-ba25-9b43e6c6e299) 

2 Ibid 

3 Elizabeth A. Craig, m.fl., “Childless Stepmothers: Communicating with Other Stepmothers about Spouses 
and Stepchildren”, Qualitative Research Reports in Communication, 13 (2012:1), s. 71-79, Marianne, 
Dainton, “The myths and misconceptions of the stepmother identity. Descriptions and prescriptions for 
identity management”, Family Relations, 42, (1993:1), s. 93-98 
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Syfte och frågeställningar 

Till grund för denna studie ligger alltså nyfikenhet på hur myter om styvmodern tar sig 

uttryck och hanteras utanför fiktionens värld. Mitt syfte har varit att undersöka hur 

diskursen kring styv/bonusmödraskapet gestaltar sig på ett diskussionsforum riktat mot 

föräldrar. Som utgångspunkt för analysarbetet har jag haft följande frågeställningar: 

 

- Hur konstrueras styv/bonusmödraskap på sidan Familjeliv.se? 

- Finns det i diskussionerna några teman som är mer framträdande än andra och 

vilka är i så fall dessa? Hur kan de kopplas samman med myter om 

styv/bonusmödrar? 

- Används några särskilda termer i diskussionerna och kan dessa tolkas utifrån 

myterna om styvmödrar?  

 

Tidigare forskning 

Moderskap och styvmoderskap på internet 

Internet har på förhållandevis kort tid blivit en plats där helt nya former av interaktion tar 

plats. På internet kan människor kommunicera anonymt. Faktorer som ålder, hudfärg och 

kön behöver inte ha någon betydelse eftersom de kan hållas utanför kommunikationen helt 

och hållet för den som så önskar. Samtidigt är det en möjlighet att finna gemenskap hos 

likasinnade, söka råd, information och stöd. Många spenderar mycket stor del av sina liv 

uppkopplade och internet har därmed blivit en intressant arena för forskare att studera.4 

  Elizabeth A. Craig, Jacquelyn A. Harvey-Knowles och Amy Janan Johnson är tre forskare 

som undersökt hur internetbaserad kommunikation kan ta sig uttryck och vilka effekter de 

kan ha för individen. I en studie har de undersökt vilka effekter och funktioner deltagande 

i en internetbaserad stödgrupp för styvmödrar utan biologiska barn har för användarna 5. 

  De har identifierat och tematiserat två för forumets diskussioner utmärkande drag, dels 

utsagor om den egna familjen, dels utsagor om relationen till styvmödragruppen. Dessa 

teman har sedan delats upp i underkategorier.6 Dessa underkategorier är brist på 

hänsynstagande, brist på beslutsfattande, hur de borde känna kontra hur de kände, 

                                                   

4 Malin Sveningsson m.fl., ”Att fånga nätet. Kvalitativa metoder för internetforskning”, (Lund 2003), s. 12 

5 Craig, m.fl., s. 71-79 

6 Ibid, s. 74 
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utomstående relationer och hälsoproblem.7 Temana ringar in de huvudsakliga 

problemområdena som forumanvändarna upplevde sig stöta på i sina familjer. 

  Slutsatserna Craig m.fl. drar är att många styvmödrar känner sig maktlösa och fråntagna 

kontrollen och bestämmanderätten över sina egna liv. De kan känna sig utestängda från 

familjen och bortvalda av sina partners. Hos vissa väcks starka skuld- och skamkänslor till 

följd av känslor av negativ karaktär som de kan känna gentemot sin partner och dennes 

barn. Stödgruppen utgör en fristad där de kan få både tröst och förståelse samt råd. En risk 

är dock att fastna i det stöd och medhåll gruppen erbjuder och hellre ventilera och 

resonera där än med den egna partnern.8 

 

Studien som Craig m.fl. har genomfört påminner om en svensk studie av Judith Lind. 2013 

publicerades hennes rapport Föräldrastöd on-line- en analys av ett digitalt 

diskussionsforum för föräldrar.9 Lind avsåg med sitt projekt att undersöka hur ett 

internetbaserat diskussionsforum riktat mot föräldrar och familjeliv kan bidra till att både 

skapa, förhandla och omförhandla normer kring föräldraskap.10 

  Sidan Lind har studerat heter Familjeliv.se, vilken utger sig för att vara en av Sveriges 

största diskussionsforum med fokus på föräldraskap, relationer och familjeliv. Lind har 

analyserat ett stort antal av forumets trådar vilka berör föräldraskap, och utifrån rubriker 

och innehåll har hon identifierat tre områdeskategorier: ställa frågor, skapa kontakt samt 

dela och ventilera. Inom dessa områden delar sedan Lind upp frågeställningarna i ett ännu 

större antal kategorier, gemensamt för alla är dock att de inbegriper behov av social 

stöttning i form av antingen praktiskt stöd, socialt stöd, informationsstöd eller 

tillhörighetsstöd.11 

  Diskussionstrådarna på forumet förmedlar en bild av föräldraskap och vad som upplevs 

vara viktigt, problematiskt, oroande, positivt etc. Denna bild når inte enbart de som är 

aktiva på forumet och själva gör publiceringar, utan även alla de som enbart läser utan att 

själva delta i diskussionen.12 

  I rapporten dras slutsatsen att diskussionsforumet är en mötesplats där föräldrar både 

kan ge och eftersöka råd, känslomässigt stöd och ta del av varandras erfarenheter. Sidan 

blir ett forum för både socialt stöd och expertis, där experterna är andra föräldrar. I och 

                                                   

7 Ibid, s. 76ff 

8 Ibid, s. 76 

9 Judith Lind, Föräldrastöd on-line- en analys av ett digitalt diskussionsforum för Föräldrar, Tema Barn, 
Forskningsrapport 2013:1, (Linköping 2013) 

10 Ibid, s. 13 

11 Ibid, s. 28ff 

12 Ibid, s. 35 
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med det stora antalet besökare utgör sidan en väsentlig del av det internetbaserade 

informationsutbud som finns tillgängligt för föräldrar.13 

  Det finns tydliga likheter i hur de båda diskussionsforumen som undersöks i Linds och 

Craigs m.fl. studier används, och båda studierna visar på att de fyller flera viktiga 

funktioner för besökarna. Detta antyder att internet är en miljö som kan vara viktigt och 

betydelsefull för både föräldrar och styv/bonusföräldrar och därigenom erbjuda nya 

möjligheter till fördjupad kunskap. 

  Lind fokuserar enbart på föräldrar, medan Craig m.fl. enbart fokuserar på styvföräldrar 

Min avsikt har varit att göra en undersökning som kombinerar både Linds och Craigs m.fl. 

studier. Alltså studera kommunikationen som inte sker i en homogen grupp, utan mellan 

människor som antas leva i olika familjekonstellationer. Detta då det kan vara av intresse 

att undersöka hur olika grupper förstår och interagerar med varandra. Precis som Lind 

kommer jag använda mig av Familjeliv.se, detta då det är en av Sveriges största 

internetportaler riktade till föräldrar och familjer. 

 

Mytbildning kring styvmödrar 

Som framgått av Craigs m.fl. studier är negativa känslor gentemot partnern och partners 

barn, och även avsaknad av varma eller moderliga känslor förekommande hos 

styv/bonusmödrar. Samtidigt är dessa känslor sammanlänkade med mycket skuld och 

skam. Konfliktfyllda känslor kring rollen som styvmor och hur den ska införlivas i den 

egna identiteten är något som Marianne Dainton ägnat sig åt att undersöka.14 

  Dainton menar att det existerar två myter kring styvmödrar, den om den onda 

styvmodern och den om ögonblicklig kärlek. Den första myten är nog de flesta bekant med 

då den är frekvent återkommande i sagor och fiktion. Tillsammans med bland annat björn, 

varg, jättar och häxor är styvmodern en av de vanligast återkommande representanterna 

för ondska. I den andra myten, den om ögonblicklig kärlek, förväntas kvinnan omedelbart 

förälska sig i sin partners barn och friktionsfritt assimileras in i familjen och fylla den 

vakanta rollen som mor.15 Myten om ögonblicklig kärlek grundar sig på föreställningar 

som sammankopplar kvinnlighet med moderskap, omvårdnad och barnuppfostran. 

Kvinnor ses som biologiskt skapade för modrande. Varken myten om den onda eller den 

goda styvmodern beskriver verkliga scenarion. Detta till trots visar indikationer från till 

exempel familjerådgivning att många kvinnor upplever bestörtning och dåligt samvete 

över att inte omedelbart känna kärlek för partnerns barn. Studier visar också att 

                                                   

13 Ibid, s. 42 

14 Dainton 

15 Ibid, s. 93 
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styv/bonusmödrar, precis som i myten om den onda styvmodern, ofta uppfattas som 

orättvisa, känslokalla och svåra att tycka om, de kan till och med beskrivas som hatiska.16 

  Båda dessa myter har visat sig ha negativa inverkningar på styvmödrar. De skapar stress 

och försvårar anpassningen till rollen de förväntas inta.17 Den onda styvmamman kan 

skapa problem i och med att omvärldens förväntningar medför att kvinnan oavsett hur hon 

beter sig kommer uppfattas som osympatisk och elak. Myten om den goda styvmodern å 

sin sida kan skapa problem i de fall varma känslor för styv/bonusbarnet inte infinner sig. 

Samtidigt innebär inte uppriktig kärlek till styv/bonusbarnet att rollen blir enkel. Då kan 

styv/bonusmodern nämligen uppfattas göra anspråk på och konkurrera med rollen som 

tillfaller den biologiska modern. De båda myterna kolliderar helt enkelt med varandra och 

styv/bonusmodern måste ofta brottas med både sina egna känslor och upplevelser, 

samtidigt som hon måste hantera andras uppfattning om henne som antingen för 

engagerad eller för oengagerad och hård.18 

  Slutsatserna Dainton drar är att styvmorsrollen kan innebära svårigheter att förhålla sig 

till samt forma sin identitet. Identitet handlar om att kunna skapa en bild av sig själv, både 

så som man själv upplever sig vara och så som andra uppfattar en. Myterna försvårar helt 

enkelt möjligheterna att kunna skapa en bild av vem man är och hur man är, på grund av 

både den inre och den yttre pressen.19 I och med att det inte verkar som att dessa två myter 

kring styvmoderskap verkar försvagas, anser Dainton att det är relevant att både inom 

forskning och praktiker som arbetar med familjestöd, eftersträva ökad kunskap kring hur 

styvmödrar hanterar konflikter kring sin identitet samt utveckla strategier för hur detta 

arbete kan underlättas.20 

 

Diskursanalys som teori och metod 

Då mitt syfte framför allt är att undersöka skriftlig kommunikation, hur ord används, 

förstås och tilldelas innebörder, så har jag valt att använda mig av diskursanalys som 

kombinerad metod och teori. Min uppfattning är att diskursanalysens flexibilitet och 

inriktning mot socialkonstruktionismen har gjort den till ett användbart och relevant 

verktyg för studien. 

  Diskursanalysen är en multidisciplinär och tvärvetenskaplig forskningsmetod vilken är 

användbar inom många olika områden med social inriktning. Inom det diskursanalytiska 

fältet finns ett antal olika inriktningar vilka alla erbjuder sina verktyg för att på bästa sätt 

                                                   

16 Ibid, s. 93f 

17 Ibid, s.94 

18 Ibid, s. 94f 

19 Ibid, s. 97 

20 Ibid 
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identifiera och analysera diskurser. Mångfalden bottnar i den vida uppfattningen om vad 

en diskurs är och hur den skall förstås, då det om detta råder stor oenighet. Gemensamt för 

de flesta inriktningar är dock att en diskurs omsluter en social domän genom att skapa en 

struktur för hur språk och handlingar tar sig uttryck inom området.21 

  Diskursanalys är en paketlösning, det är en teoretisk och metodologisk helhet. Det 

innebär att diskursanalys innehåller specifika tekniker för språkanalys, metodologiska 

riktlinjer för hur ett forskningsområde kan tas an, teoretiska modeller och inte minst en 

filosofisk utgångspunkt för hur språket påverkar konstruktionen av världen. Diskursanalys 

är en flexibel metod på så vis att så länge de olika delarna kan integreras med varandra, är 

det möjligt att från de olika diskursanalytiska perspektiven, plocka ihop ett för just en 

själv, användbart paket.22 

  En inriktning inom diskursanalysen är diskursteorin så som den utformas av teoretikerna 

Ernesto Laclau och Chantal Mouffe. Enligt diskursteorin kan i princip alla sociala fenomen 

analyseras med diskursanalytiska redskap eftersom det sociala anses vara diskursivt 

konstruerat. Den dominerande tanken inom diskursteori är att ingenting innehar en fast 

och fixerad innebörd, alla sociala fenomen är potentiellt sett under ständig förhandlingen 

och det pågår för det mesta ständigt stridigheter om definitioner av både samhälle och 

identitetsskapande, vilket får sociala konsekvenser. Uppgiften som diskursanalytikern 

brottas med är att undersöka hur strävan efter att etablera entydighet inom det sociala tar 

sig uttryck.23 I arbetet med analysen av materialet har jag framför allt låtit mig inspireras 

av Laclaus och Mouffes diskursteori så som den är tolkad av Marianne Winther Jørgensen 

och Louise Phillips. 

  En diskurs är enligt Laclau och Mouffe en reducering av möjligheter, tecken fixeras i 

relation till varandra inom diskursen och får fasta betydelser. Allting som befinner sig 

utanför ramen för diskursen, alltså alla betydelsemöjligheter som utesluts, utgör det 

diskursiva fältet. I det diskursiva fältet finns det således en mängd andra sätt att förstå och 

använda tecknen på, men dessa ignoreras i möjligaste mån eftersom användning dem 

skulle innebära att diskursen förlorar sin entydighet.24 Vi strävar alltså efter att fixera 

tecken och därmed ge dem en fast innebörd. Detta låter sig dock svårligen göras eftersom 

tecken kan ha olika innebörd beroende på hur och i anslutning till vilka andra tecken de 

placeras, samt inom vilken diskurs, eller av vem som tecknen används.  

 

                                                   

21 Marianne Winther Jørgensen, & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod, (Lund 2000), s. 7 

22 Ibid, s. 10 

23 Ernest Laclau & Chantal Mouffe, Hegemony and socialist strategy. Toward a radical democratic politics, 
(London, 1985), s. 103 

24 Ibid, s. 108ff 
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Kritik av diskursteorin 

Inom diskursteorin är allting kontingent. Denna flexibilitet och möjlighet till förändring 

har kritiserats. Lilie Chouliaraki och Norman Fairclough menar att Laclau och Mouffe i 

alldeles för stor utsträckning bortser från att människor begränsas av strukturella 

beroendeförhållanden, inte alla människor har möjlighet att påverka och förändra. De 

menar att även om dessa sociala strukturer är diskursivt skapade är de tröga och svåra att 

förändra, framför allt för den som inte befinner sig i en privilegierad position. Denna kritik 

kan dock bemötas med argumentet att bara för att allting i princip anses vara föränderligt 

innebär det inte att förändring är lätt eller alltid möjlig att genomföra. Laclaus och Mouffes 

uppfattning om objektivet är ett exempel på hur de visar att förändring är svårt. De 

objektiva diskurserna är så väl förankrade och förgivet tagna att en förändring av dem vore 

extremt svårt att åstadkomma, eftersom de helt enkelt inte ifrågasätts.25 

 

Begrepp 

Nodalpunkt och flytande signifikant 

Nodalpunkt och flytande signifikant är två viktiga begrepp hos Laclau och Mouffe. 

Nodalpunkt är ett så kallat privilegierat tecken runt vilket andra tecken samlas och får sin 

betydelse.26 Inom till exempel den medicinska diskursen kan ordet kropp ses som en 

nodalpunkt och i förhållande till det ordet får sedan andra ord kopplade till diskursen 

innebörd, som skalpell, vävnad eller symptom.27 

  En flytande signifikant är ett tecken som olika tolkningar inom diskursen försöker ge 

olika innebörder. Det innebär att en nodalpunkt ofta även är en flytande signifikant. Alltså, 

nodalpunkten är en kristalliseringspunkt inom en specifik diskurs kring vilket ord samlas 

och får betydelse. Samtidigt är den en flytande signifikant eftersom nodalpunkten i en 

alternativ tolkning kan vara tilldelad en annan innebörd och placering som strider mot den 

tidigare diskursen.28 

 

Subjektspositioner och identitet 

Inom diskurser existerar vissa för diskursen specifika subjektpositioner vilka individen kan 

inta. Detta sker genom interpellation, det vill säga subjektpositionen ”kallar” på individen 

                                                   

25 Winther Jørgensen & Phillips, s. 62f 

26 Laclau & Mouffe, s. 112 

27 Winther Jørgensen & Phillips, s. 33 

28 Ernesto Laclau, New reflections on the revolution of our time, (London, 1990), s. 27ff 
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och om denne är mottaglig för kallelsen kommer den respondera och därmed ha intagit 

positionen den blivit erbjuden.29 

  I och med att subjektet enligt Laclau och Mouffe är splittrat, så innebär det att inte bara 

en position är möjlig utan flera. I en familj till exempel kan en person vara både far, make 

och son, det kallas decentrering. Det är ofta först om motstridigheter i diskurser uppstår i 

samma sociala rum som det blir uppenbart att subjektpositioner kan hamna i konflikt med 

varandra. Det kallas för att subjektet är överdeterminerat.30 I regel är subjektet alltid 

överdeterimerat eftersom det i de flesta situationer finns flera möjliga 

identifikationsmöjligheter.31 

  Lika lite som subjektet är det, är identitet en autonom eller essentiell kärna hos 

människan som kan ageras ut genom tal och handling. Det är genom diskursiv 

representation som subjektet får en identitet. Det innebär att även identitet är föränderlig, 

och beroende på vilken diskurs som råder kan den ta sig olika uttryck. Identitet är 

kontingent, alltså är den möjlig, men likväl inte nödvändig.32 

 

Genus 

Rollerna, eller identiteterna kvinna och mor är så pass starkt länkade till varandra att det 

är relevant att applicera ett genusperspektiv på en undersökning som avser att undersöka 

dessa båda. Genus kan användas för att synliggöra, tydliggöra och skapa förståelse för hur 

förväntningar baserade på kön bidrar till att forma diskursen kring styv/bonusmödraskap.  

  Enligt Judith Butler är uppdelningen i kön och genus ursprungligen tänkt att användas 

som bemötande av idén om att biologin bestämmer individens förutsättningar. Kön ses 

alltså som det fysiskt orubbliga, naturligt givna och opåverkbara, medan genus 

representerar det socialt och kulturellt konstruerade könet och därför varken kan vara 

stabilt eller orsakat av biologiska förutsättningar.33 Dock upplevs genus inte sällan av 

individen vara något essentiellt och inneboende, något lika påtagligt som det fysiska könet 

och därmed något som ageras ut genom handlingar och attityder, till exempel genom 

modrande. Detta agerande kallar Butler för performativitet och menar att det istället för 

att komma inifrån är något som sker genom en sorts spegling, omvärlden visar oss hur 

kvinnligt och manligt kön ser ut och vi återspeglar omedvetet antingen det ena eller det 

                                                   

29 Winther Jørgensen & Phillips, s. 48 

30 Ibid, s. 49f 

31 Ibid, s. 51 

32 Ibid 

33 Judith Butler, Könet brinner, (Stockholm, 2005), s. 45 
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andra, detta för att kunna bli igenkända och förstådda som antingen ett kvinnligt eller 

manligt subjekt.34 

  Redan 1949 skrev Simone de Beauvoir att Man föds inte till kvinna, man blir det.35 Hon 

menar att flickor från mycket tidig ålder får bilden av moderskapet framställt för sig som 

en källa till glädje och livsuppfyllelse.36 Det i sin tur leder till att det vårdande och den 

omsorg som flickor först visar sina dockor och senare i livet även visar sina eller andras 

barn och/eller vuxna (exempelvis genom sin yrkesroll), är ett inlärt beteende. Alltså inte 

något biologiskt inbyggt utan något socialt konstruerat.37 

  Trots att det biologiska moderskapet många gånger ifrågasatts är diskursen om 

föräldraskap fortfarande primärt riktad mot kvinnor, det är i rollen som mor som 

föräldraskapet är starkast förankrat.38 I och med att modrande sammankopplas med 

många könskodade egenskaper och biologiska funktioner, som amning, framhålls rollen 

som mor fortfarande som naturlig. Att iscensätta moderskap är således ett ”enkelt” och 

ofta förväntat sätt för kvinnor att iscensätta kvinnlighet på.39  

 

Insamlingsmetod 

Internet är ett forskningsobjekt som man kan ta sig an från olika utgångspunkter. Utifrån 

syftet med denna studie kommer internet ses som en social arena för kommunikation och 

en plats där människor kan agera ut samt experimentera med identitet.40 Detta 

angreppssätt fokuserar på att se internet som en process där information organiseras och 

utbyts. Syftet är att analysera hur användarna tolkar meddelanden, hur de formulerar sig, 

samt att undersöka om och i så fall hur de skapar en gemensam förståelse för situationer.41 

  Studier av internet inom humaniora eller samhällsvetenskap sker generellt på antingen 

mikro, meso eller makronivå. Denna studie utförs på mikronivå. En studie på mikronivå 

kan fokusera på att undersöka ett fåtal personers upplevelser av ett internetfenomen, eller 

ett avgränsat område som en specifik webbplats.42 I detta arbete har jag valt att fokuseras 

på en webbplats och den kommunikation som utförs där, dock utan att identifiera specifika 

                                                   

34 Judith Butler, Bodies That Matter. On the Discursive Limits of Sex, (2010), s. 25ff 

35 Simone de Beauvoir, Det andra könet, (2012), s. 325 

36 Ibid, s.339 

37 Ibid, s. 326f 

38 Gustav Westerberg, Legitimerade föräldraskap 1870–2010. En diskurshistorisk undersökning, (Malmö, 
2016), s, s. 103 

39 Ibid, s. 149 

40 Sveningsson m.fl., s. 58 

41 Ibid, s. 59 

42 Ibid 



10 

användare och deras personliga upplevelser av platsen. Avsikten är alltså att analysera hur 

diskursen kring styv/bonusmödrar tar sig uttryck på internetsidan Familjeliv.se. 

  Som forskare bör man reflektera över vem eller vilka materialet är tänkt att representera 

och om det de facto kan anses vara representativt. Om studien har för avsikt att göra 

anspråk på generaliserbarhet är representationen helt avgörande. Det är viktigt att vara 

tydlig med vilka studiens avgränsningar och kunskapsanspråk är och att sedan hålla sig 

inom dessa.43  

 

Forskarens roll 

Inställningen att ingen befinner sig utanför diskursen och därmed kan inga uttalanden 

göras frikopplade från den, innebär att som forskare är det omöjligt att helt bortse från 

saker som egna förkunskaper, förutfattade meningar, världsuppfattning och närhet till 

materialet. Dessa aspekter kommer alltid i viss utsträckning påverka resultat av 

forskningen.44 Att producera något som kan kallas objektiv kunskap kan alltså anses vara 

omöjligt.  

  Avgörande för forskningens reliabilitet är att som forskare vara reflexiv kring sin egen roll 

och hur den kan ha format eller påverkat materialet och resultatet. Att framställa ett 

resultat som att det är opåverkat av forskaren och neutralt objektivt kommer kraftigt 

begränsa dess trovärdighet.45 

  Till grund för denna studie ligger mitt intresse för bilden av styv/bonusmamman vilket 

bottnar i min egen erfarenhet av att leva i en ombildad familj. Jag är bekant med 

föreställningar om rollen som styv/bonusmamma och har själv erfarenhet av att behöva 

förhålla mig till hur andras uppfattning av mig präglas av dessa. I och med det har jag för 

att undvika en allt för förlåtande inställning till styv/bonusmamman och en allt för 

klandrande inställning till deras kritiker, under arbetets gång fått reflektera över och 

analysera både mina egna känslor samt min förförståelse för och inställning till rollen. Jag 

avser inte att göra anspråk på objektivitet och har förståelse för att materialet kan tolkas 

annorlunda. 

 

Etik 

Det är svårt att sätta upp fasta etiska regler för hur internetforskning skall bedrivas i och 

med att internet erbjuder så många olika typer av miljöer. Beroende på forskningens syfte 

kan helt olika förhållningssätt inom samma miljö vara nödvändigt. Till exempel är det 

                                                   

43 Ibid, s. 60 

44 Ibid, s. 66 

45 Ibid, s. 69 
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väldigt stor skillnad på att i ett diskussionsforum välja ut specifika individer och undersöka 

deras utsagor i syfte att analysera deras personligheter och beteenden, jämfört med att i 

samma diskussionsforum göra en analys av hur språket generellt sett används i 

kommunikation över internet.46 

  Många internetmiljöer är offentliga och tillgängliga för alla utan att till exempel en 

registrering och skapande av en profil krävs.47 För att undvika att bryta mot 

Vetenskapsrådets krav om inhämtande av samtycke från deltagare i en forskningsstudie48, 

har jag har valt att inhämta mitt material från en sådan typ av offentlig internetsida. Detta 

då det i Sverige är tillåtet att, utan att inhämta samtycke från alla närvarande, genomföra 

studier i offentliga rum.49 

  Att miljön är offentlig och av många även upplevs som det, innebär dock inte att alla 

känner så. För vissa kan miljön ändå kännas som ett avgränsat och kanske till och med 

skyddat rumt och de är kanske därför väldigt privata och öppna. Detta är något man bör ha 

i åtanke när man citerar personer.50 Då en del inlägg kan uppfattas innehålla känslig och 

personlig information har jag valt att anonymisera de citerade personer genom att utesluta 

deras alias, även i de fall då avsändaren själv valt att vara anonym, detta för att i möjligaste 

mån uppfylla Vetenskapsrådets krav på individskydd.51  

 

Analys 

Disposition 

Analysen kommer inledas med en närmare presentation av materialet. Därefter följer en 

beskrivning samt förklaring av diskursen vilken varit i fokus i studien. Nästa avsnitt 

innehåller en beskrivning av styvmodern som subjektsposition och hur bonusmamman 

kan ses som en utmanare till denne. Kapitlet avslutas sedan av en genomgång av de 

tidigare presenterade temana i vilken styvmoderns och bonusmammans roll kommer 

analyseras och tolkas. 

                                                   

46 Ibid, s. 185 

47 Ibid, s. 188 

48 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 
(Stockholm 2002), s. 9 

49 Sveningsson m.fl., s. 181 

50 Ibid 

51 Vetenskapsrådet, s. 5f 



12 

Presentation av materialet 

Sidan Familjeliv.se har funnits sedan 2003 och ägs av Familjeliv Media AB.52 Enligt egen 

utsago har Familjeliv.se ett av Sveriges mest aktiva diskussionsforum. På forumet gäller 

svensk lag, inriktningen är mot privatpersoner och det finns därför regleringar som 

förbjuder annonsering och spridning av propaganda.53 

  Material som ligger till grund för denna studie har hämtats från de första sex sidorna 

under rubriken Styvförälder, vilken återfinns i kategorin Känsliga rummet. Känsliga 

rummet är en kategori där anonymitet tillåts och där användarna uppmanas att visa extra 

mycket repsekt för individen.54 

  Då forumets flöde ständigt uppdateras och därmed förändras tog jag vid 

insamlingstillfället en skärmdump per sida. Publiceringar av nya trådar gjorda efter 

datumet då jag inhämtade mitt material (den 26/4-2017) kommer därmed inte inkluderas 

i arbetet. Varje sida består av 20 stycken trådar där den senast kommenterade tråden 

hamnar högst upp på första sidan. Det innebär att mitt material i inledningsskedet utgörs 

av de 120 senast kommenterade trådarna det datum då insamlingen genomfördes. Vid 

varje tillfälle då ett inlägg eller en tråd citeras kommer citatet avslutas med datum för 

publiceringstillfälle. 

  Jag valde att börja mitt arbete med att göra en generell tematisering av alla trådar utifrån 

vad trådstartaren själv skrivit ut som det huvudsakliga problemet i ursprungsinlägget. 

Detta för att få en övergripande bild av kategorins innehåll. Efter den första genomgången 

av materialet utmärkte sig sju teman. Nedan redovisar jag för dessa samt antalet trådar 

vilka placerades in i respektive teman.  

 

Teman:    Antal trådar: 

Ekonomi 6 

Uppfostran/ansvartagande 23 

Psykisk/fysisk hälsa (mående) 19 

Orättvisa 7 

Allmänna funderingar och anekdoter 13 

Rivalitet/konflikter 25 

Borträknade trådar 27 

                                                   

52 Familjeliv. se, (http://www.familjeliv.se/article/Information/villkor)  

53 Familjeliv. se, (http://gamla.familjeliv.se/Forum/regler.php) 

54 Ibid 



13 

 

Ekonomi utgörs av trådar som berör frågor kring underhåll, arv och sparande samt frågor 

om hur mycket styv/bonusföräldern ska bidra till försörjningen av barnet. Under kategorin 

Uppfostran/ansvartagande har alla trådar som behandlar syn på barnuppfostran, regler 

och hur mycket/lite ansvar styv/bonusföräldern bör ta placerats. Psykisk/fysisk hälsa 

(mående) omfattar trådar innehållande oro eller funderingar kring barns hälsa och 

utveckling, samt trådar där trådstartaren skriver om den egna hälsan eller hur föräldrarnas 

hälsa påverkar familjen. Orättvisa är en kategori där i regel den konkreta frågan är ”Är 

detta orättvist?” ofta i kombination med presenter, månadspeng eller resor. Kategorin 

skiljer sig från ekonomi då fokuset inte är på kostnader utan mer riktad mot tankar och 

funderingar kring särbehandling och hur man ska förhålla sig till detta. Allmänna 

funderingar och anekdoter innehåller just allmänna funderingar, det kan röra sig om 

tankar kring skillnader mellan delad och enskild vårdnad, vilket som är bäst - särbo eller 

sambo etc. Denna kategori innehåller trådar vars ämne ofta överlappar kategorierna och 

som eventuellt hade kunnat placeras annorlunda. Min bedömning har dock varit att det 

varit för svårt att identifiera ett huvudtema eller fråga och därför har de placerats här. 

Rivalitet/konflikt innehåller trådar som berör uttalad känsla av rivalitet eller konflikter 

mellan trådstartaren och barn, trådstartaren och partnerns före detta, men även mellan 

andra vuxna, till exempel trådstartaren och svärföräldrar eller konflikter mellan partnern 

och partnerns ex. Även detta är en kategori där innehållet ofta täcker in andra kategorier, 

då rivaliteten ofta kan ha sin uppkomst i problematik kring till exempel ekonomi eller 

ansvarstagande samt beslutsfattande. Placeringen har gjorts utifrån bedömningen att 

trådstartaren framförallt själv beskriver rivaliteten som huvudtemat. Då min avsikt är att 

undersöka styv/bonusmammarollen har jag under kategorin Borträknade trådar placerat 

alla de trådar som antingen är skrivna av en mamma som har funderingar kring 

styvpapparollen, trådar skrivna av styvpappor, trådar som placerats fel och vars innehåll 

inte berör styv/bonusföräldraskapet, samt trådar som skrivits av styv/bonusbarn eller på 

annat vis inte är relevanta för studien. Totalt innehåller mitt material 93 relevanta trådar. 

Jag har valt ut de tre mest återkommande temana för en djupare analys, alltså 

Uppfostran/ansvartagande, Psykisk/fysisk hälsa (mående) och Rivalitet/konflikt. Jag 

har utöver ursprungsinläggen även inkluderat kommentarer i arbetet. 

  Efter den första kategoriseringen har jag med utgångspunkt i mina frågeställningar gjort 

en grundligare analys av trådarna inom de tre utvalda områdena. Under arbetet 

utkristalliserades några i alla kategorier återkomman ställningstaganden, upplevelser och 

känslor. Dessa kommer rubriceras enligt följande: ifrågasättande, utanförskap, egoism 

och själviskhet samt svartsjuka och/eller avundsjuka och analysen kommer byggas kring 

dessa rubriker under vilka jag kommer analysera hur både den onda styvmodern och 

bonusmamman gestaltas. 

  Avslutningsvis vill jag betona att även om en trådstartare utger sig för att vara en 

styv/bonusmamma så finns det inga garantier för eller möjligheter att kontrollera att så är 
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fallet. Det är därför möjligt att materialet innehåller inlägg som upplevs skrivna av en 

styv/bonusmamma men som i själva verket inte är det. 

 

Diskurs kring familjebildning 

Jag har fokuserat mitt arbete på diskursen kring familjebildning. Med det syftar jag på hur 

det i materialet diskuteras kring effektiva sätt att både skapa en fungerande vardag samt 

en känsla av gemenskap i den ombildade familjen och på vad som skapar motsatsen, en 

splittrad familj. Fokus ligger på hur denna diskurs tar sig uttryck utifrån vilken 

subjektsposition som trådstartaren antingen själv intar eller blir tillskriven. För enkelhets 

skull har jag gjort en uppdelning mellan två ”läger”. Det ena kommer jag kalla 

trådstartsaren m.fl. och den andra motståndarna.  

  Jani Turunen förklarar i sin avhandling Stepfamily Dynamics in Sweden. Essys on 

family structure and children’s well-being55 att en styv/bonusförälder kan vara en tillgång 

i den nya familjen, till exempel genom att det delade ansvaret för hemmet och avlastning i 

hushållsarbetet frigör tid för den biologiska föräldern att spendera med barnet. 

Styv/bonusföräldern kan även vara behjälplig med barnpassning samt även utgöra ett 

känslomässigt stöd för både barnet och föräldern.56 

  Utöver att vara en subjektsposition utgör styv/bonusmamman även en nodalpunkt i 

diskursen till vilka ett antal angränsade ord och tecken knyts. Ytterligare en nodalpunkt är 

tecknet familj. Ofta är det samma ord som knyts till respektive nodalpunkt, men beroende 

på vem som för diskursen har orden olika innebörd. Ett exempel är ordet regler. En 

trådstartare skriver följande: 

 

Jag bara ger min åsikt vilket jag anser att jag har full rätt att göra eftersom jag äger halva huset, är en 

del av familjen, eftersom jag bor där. Jag tycker vi borde ha gemensamma regler för annars funkar 

det ju inte.(101103) 

 

När diskursen förs av trådstartaren m.fl. upplevs gemensamt satta regler ofta vara en viktig 

ingrediens för att skapa ett välfungerande hem. Att få vara med och sätta regler är också en 

viktig del i att vara delaktig i familjen När motståndarna bemöter trådstartarens 

resonemang kring gemensamma regler kan det se ut på följande sätt: 

 

                                                   

55 Jani Turunen, Stepfamily Dynamics in Sweden. Essys on family structure and children’s well-being, 
(Stockholm, 2013), Stockholms Universitet 

56 Ibid, s. 24 
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Däremot så tror jag att din attityd att hans barn är "curlade" och inte har några regler faktiskt leder 

till motsättningar. Du går ju in i klassisk styvmors-mode när du ondgör dig över hans bortskämda 

barn.(170210) 

 

Att vilja ha nya gemensamma regler anses tvärtemot tidigare resonemang kunna skapa 

motsättningar snarare än upplösa dem. De uppfattas också vara ett tecken på missnöje 

med barnen. Regler har alltså olika innebörd beroende på vem inom diskursen som talar. 

Det pågår en kamp om hur diskursen skall artikuleras och vilken tolkning inom diskursen 

som skall dominera och därmed blir både bonusmamma, ond styvmor och familj utöver 

nodalpunkter även flytande signifikanter. När trådstartaren m.fl. talar är regler ett ord som 

knyts till både bonusmamma och familj med en positiv innebörd. Men när motståndarna 

talar är regler negativt laddat, något som splittrar familjen och inte hör samman med 

bonusmamman utan med den onda styvmodern. Här kolliderar de olika tolkningarna med 

varandra och det är den kampen som uppstår när båda lägren försöker fixera sin tolkning 

som undersöks i materialet. 

 

Den onda styvmodern, en utmanad subjektsposition 

Som framgått i avsnittet Tidigare forskning är den onda styvmodern förknippad med en 

mängd negativa egenskaper. Studier visar att styvmödrar upplevs vara mindre benägna att 

visa värme och omtanke än biologiska mödrar, de förknippas med egenskaper som 

orättvisa, själviskhet och elakhet och upplevs vara svåra att tycka om.57 Från sagans värld 

finns det ett flertal exempel på hur den onda styvmoderns otrevligheter tar sig uttryck. I 

Snövit är hon avundsjuk på styvdottern. I Askungen särbehandlar hon och premierar sina 

biologiska barn, i Hans och Greta är hon den som tar beslut och skiljer barn och far åt.58 

Att vara avundsjuk och/eller svartsjuk, att göra skillnad mellan barnen och att vilja 

bestämma är egenskaper och handlingar vilka förknippas med den onda styvmodern. 

Positionen som ond styvmor är en roll som trådstartaren ofta tilldelas av andra användare 

om hon upplevs ha känslor eller idéer liknande de ovan nämnda. Ett exempel är en 

trådstartare som skriver följande:  

 

TS (Trådstartaren): Hur ska jag få sambon att förstå att jag behöver tid UTAN hans barn? […] Jag 

förstår ju att han vill ha dem så mycket som möjligt men han borde ju också förstå att jag kanske 

vill få lite tid med honom utan barnen! 

M (Motståndaren): Jag anser att han gör rätt som prioriterar barnen först. Och angående dina 

känslor att inte vilja vara med barnen. Bo särbo då?! Träffas vv? Och du borde vara glad över att 

                                                   

57 Dainton, s. 94 

58 Mary Ørvig, Barnens bröderna Grimm, (Stockholm, 1983), 
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han inte är en sådan mopp som skiter i sina barn för att du vill det. Det visar ändå på att han är helt 

enkelt en bra pappa. 

 

Trådstartaren har inte uttryckligen artikulerat ogillande gentemot barnen, hon säger inte 

explicit att hon inte vill vara med dem alls. Hon utför ingen handling mot dem vilka kan få 

negativa konsekvenser, som att kräva att pappan frånsäger sig tid med baren. Hon har 

alltså inte själv positionerat sig som ond styvmor. Men av motståndaren tolkas hennes 

inlägg ändå som skrivet utifrån subjektspositionen ond styvmor. Hennes önskan att få 

egentid med sin partner tolkas som att hon ogillar barnen, inte vill träffa dem samt 

försöker få pappan att överge barnen för hennes skull.  

  Subjektspositionen styvmor är inte enbart en tilldelad position. En trådstartare skriver 

följande: 

 

Men.. alltså det här är ju min familj och mitt liv det påverkar... jag har väl rätt att be om få planera 

vårt liv och helger? Eller blir jag den elaka och hemska styvmoder nu?!(161019) 

 

Det framgår av citatet att trådstartaren är osäker på sitt resonemang och är orolig för att 

hennes önskemål ska placera henne i rollen som ond styvmor, en position som förmedlas 

vara icke önskvärd att förknippas med. 

  Turunens beskrivning av styvföräldern som en potentiell tillgång visar på att 

styvföräldraskapet inte enbart är av ondo. Att byta ut prefixet styv mot bonus är ett försök 

att koppla samman rollen med positiva attityder och egenskaper, bonusmamman kan 

förstås som en person som finns där för både barn och förälder och som är engagerad i och 

tar ansvar för barnen både när föräldern behöver avlastning och hjälp och för att hon bryr 

sig om och kanske rent av älskar barnet. Till skillnad från styvmodern vill bonusmamman 

både barnets och familjens bästa. Försöken att utmana bilden av styvmodern och skapa 

bonusmamman som ett alternativ till eller ersättning för den onda styvmoder görs genom 

att artikulera dessa goda inställningar och attityder i inlägg och kommentarer på forumet, 

samtidigt som det finns problem som behöver ventileras. En trådstartare skriver följande: 

 

Jag älskar mina bonusar och skulle kunna gå över vatten för deras skull, vi kan träta och bråka som 

vilken familj som helst men respekt finns alltid där så även från barnen mot mig.(20160502) 

 

I citatet ovan har trådstartaren inlett sitt inlägg med att förmedla att hon, precis som 

myten om ögonblicklig kärlek kräver, älskar sin partners barn och att deras familj inte 

skiljer sig från en kärnfamilj. Hennes beskrivning av sin relation till och sina känslor för 

barnen täcker in många egenskaper som gör det möjligt att uppfatta henne som ett positivt 
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inslag i barnens liv, alltså en bonusmamma. Samtidigt visar den att det kan existera 

konflikter inom familjen, men att det inte nödvändigtvis måste bero på kvinnans roll som 

styv/bonusmamma, eftersom det även i kärnfamiljer uppstår bråk och osämja. 

  Bonusmamman kommer alltså i det här arbetet ses som ett försök att förändra, 

omdefiniera och ersätta subjektspositionen ond styvmor.  

 

Fyra teman 

Den kategorisering jag inledningsvis gjorde av materialet, ledde som sagt till att följande 

fyra teman utmärkte sig: ifrågasättande, utanförskap, egosim och själviskhet samt 

svartsjuka och/eller avundsjuka. Min avsikt med indelningen är att få en bättre inblick i 

hur subjektspositionen förhandlas i relation till upplevda känslor hos trådstartaren och 

tolkningar som görs av motståndarna. 

 

Ifrågasättande 

Med ytterst få undantag utgörs kategorin Styvföräldrar på Familjeliv.se av inlägg där 

trådstartaren upplever ett eller flera problem med sin situation i den ombildade familjen. 

Väldigt många som använder forumet har funderingar och/eller ställer sig ifrågasättande 

till hur partnern agerar eller resonerar kring förhållandet i familjen. Ifrågasättandet kan 

även vara riktat mot barnets beteende. Många trådar som uttrycker ett ifrågasättande kan 

tolkas vara skrivna av personer som identifierar sig med eller strävar efter att uppfattas 

som en bonusmamma. En trådstartare skriver följande: 

 

Jag tycker verkligen mycket om dessa barn och gör verkligen allt jag kan för att de ska ha de bra. 

Gör aldrig skillnad för jag har själv vuxit upp i en styvfamilj och blivit särbehandlad.(170211) 

 

Här förklarar trådstartaren tydligt med en stark betoning att hon tycker om barnen och 

engagerar sig i dem. Att hänvisa till sina egna negativa erfarenheter av att växa upp i en 

styvfamilj kan förstås som ett försök att ytterligare stärka sin position som bonusmamma, 

hon kan förstås ha upplevt den onda styvmodern och tänker inte utsätta partnerns barn för 

samma behandling som hon själv blivit utsatt för. Hon pekar ut särbehandling som en av 

fällorna i den ombildade familjen och antyder därmed att rättvisa och jämställdhet mellan 

familjemedlemmarna är viktig för henne som styv/bonusmamma. Detta kan också tolkas 

som att trådstartaren försöker separera sig från den onda styvmodern, vilket som tidigare 

beskrivits associeras just med orättvisa och särbehandling. 

  Ofta är det först när trådstartaren har försökt att definiera sig själv som bonusmamma 

som själva problemet beskrivs. Positioneringen som bonusmamma brukar oftast vidhållas 
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genom att ifrågasättandet beskrivs som bottna i omtanke om barnet och relationerna 

mellan familjemedlemmarna. En trådstartare formulerar sig enligt följande: 

 

Jag kommer hem från jobbet, fixar mat och umgås med dem men det är mycket sura miner när vi 

inte hittar på "roliga" saker (bio, stan, ut och äta etc) hela tiden. Detta börjar tära på mig, har pratat 

med min sambo om detta. Tycker personligen att barnen skulle må bra av att landa ibland o att 

barn inte behöver stimuleras och aktiveras hela tiden. Här har det blivit slitningar mellan mig och 

min sambo, han tycker att jag tänker helt fel.  

Därför måste jag fråga andra här. Ska barn aktiveras varje dag?(170412) 

 

Utifrån citatet går det att identifiera ett flertal utskrivna områden vilka tycks skapa 

friktion. Det framgår bland annat att mycket av ansvaret för barnen ligger på 

trådstartaren. Trots att barnen inte är hennes biologiska, så är det hon som efter sitt arbete 

axlar rollen som förälder och tar ansvar för hushållssysslor som matlagning, det är även 

hon som spenderar tid med barnen och har förväntningar på sig om att underhålla dem. 

När trådstartaren m.fl. artikulerar diskursen om familjebildning är ansvar och 

engagemang ord som är anknutet till nodalpunkten familj. Det är inte det att 

trådstartaren enligt sin beskrivning i stort sett utför en förälders arbete som är problemet, 

utan att partnern inte delar hennes uppfattning om vad som är bra för barnen. Hennes 

uppfattning är att den ständiga aktiveringen av barnen och avsaknaden av lugnare 

perioder kan ha en negativ inverkan på dem. Hennes ifrågasättande grundar sig på oro för 

barnen och har inte huvudsakligen själviska motiv, som att hon inte orkar eller vill aktivera 

dem, fast det framstår som att hon blir trött av det. Men denna uppfattning medför att det 

blir problem mellan henne och hennes partner, då han som sagt inte delar hennes 

uppfattning utan anser att hon har fel.  

 

Ifrågasättandet kan även framskrivas i mer kritiska ord: 

 

Hans barn är typiskt sånna "separationscurlade" barn där allt mer eller mindre är en kompensation 

för att deras föräldrar inte lever tillsammans. Min man säger ja till allt, de gör aldrig fel och de får 

allt de pekar på […]Bonusarna styr och ställer och de är såklart inte deras fel, de är föräldrarnas! 

Men varje gång jag försöker sätta lite regler när jag är less på att plocka bort efter hans 14åring som 

bara släpper allt han håller i händerna […] så lägger sig sambon i och tar deras parti.(170211) 

 

Trådstartaren ifrågasätter partnerns uppfostringsmetod, samt både dennes och barnens 

beteende. Trådstartaren poängterar dock att hon förstår att det inte är barnen som utgör 

det egentliga problemet, utan de vuxna. Det kan ses som ett försök att trots sitt missnöje, 

förmedla att hennes intentioner är goda. Hon vill skapa ordning i familjen, men upplever 
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sig bli underminerad eftersom hennes försök till gränssättning inte respekteras eller 

stöttas av partnern. 

  När trådstartaren som förmedlar bilden av sig själv som bonusmamma uttrycker sig är 

både uppfostran och regler tecken som är anknutna till familjebildning. De skrivs ofta 

fram som en grund för familjen att skapa gemensamma ramar och förhållningssätt. 

Trådstartaren tycks ofta uppleva att det inte existerar några regler inom familjen, 

alternativt att de som finns behöver ändras för att ge plats åt alla. Trådstartaren avslutar 

sitt inlägg enligt följande:  

 

…har försökt att prata med min man såååååå många gånger men det slutar alltid med att han säger 

"så är det inte" "det är inte sant". Vad gör man?! 

 

Här flyttas fokus bort från den problematik som framkommit i ursprungsinlägget. 

Trådstartarens huvudproblem tycks inte vara att barnen är "separationscurlade" och får 

allt de pekar på eller att inga regler efterföljs. Den avgörande frågan tycks hänvisa till 

kommunikationsproblem mellan trådstartaren och hennes partner, vilket även det kan 

förstås som försök från trådstartaren att inta rollen som bonusmamma, hennes fokus är 

inte att kritisera barnen, utan istället uppger hon sig ha förståelse för deras beteende vilket 

hon anser förorsakas av förälderns uppfostran. För familjebildningen är det utifrån 

trådstartaren m.fl. perspektiv viktigt att tillsammans med partnern skapa regler kring 

uppfostran. 

  Gemensamt för flera av exemplen är att det framkommer ett antal olika problemområden 

i ursprungsinläggen, vilka ändå inte i slutänden är trådstartarnas huvudsakliga fråga. I 

likhet med mödrarna Lind beskriver i sin rapport används forumet av trådstartarna för att 

ventilera en del känslor och upplevelser samt för att få medhåll, men även för att efterfråga 

råd och åsikter från andra i samma eller liknande situation.59  

  Återkommande formuleringar i materialet beskriver problem med kommunikationen 

med partnern. Detta kan förstås som att den onda styvmodern till viss del blir till genom 

kommunikationsproblemen och oenigheten med pappan. I och med att partner inte ger 

sitt stöd och medhåll söker kvinnan det på annat håll och det är när hon ventilerar dessa 

problem som hon blir igenkänd som ond styvmor. Craig m.fl. menar att styv/bonusmödrar 

utöver sin roll som just styv/bonusmödrar även behöver förhålla sig till andra roller inom 

familjen, till exempel den som partner till barnens far. Antony Giddens menar att en av 

svårigheterna med den ombildade familjen är att det finns så få etablerade normer kring 

                                                   

59 Lind, s. 28 
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hur relationerna ska se ut och hur familjen ska fungera. Det råder inte samma självklara 

”rollfördelning” som i kärnfamiljen.60 

  Enligt Craig m.fl. finns det ett behov och en benägenhet hos styvmödrar att söka hjälp 

utifrån för att lära sig att hantera sina olika roller inom familjen.61 I ovanstående citat 

framgår det att det inte bara är relationen till barnen som trådstarten förhåller sig till, utan 

även till sina partners och det framgår att det finns vissa problem i kommunikationen dem 

emellan. Upplevelsen att deras partner inte är lyhörd för eller tar hänsyn till deras 

önskemål kan ses som kärnan till problemen, det kan också ses som resultera i att kvinnan 

uttrycker både känslor och handlingar vilka förknippas med den onda styvmodern. Genom 

att vilja ta plats och visas hänsyn förstås hon samtidigt som vilja utmanövrera barnet.  

 

Utanförskap 

I ett flertal trådar beskrivs upplevelse av utanförskap. Det framstår oftast som det är 

föräldern som är orsaken till upplevelsen, det är sällan barnet pekas ut som den i familjen 

som skapar distans till förälderns nya partner, även om det förekommer i ett fåtal trådar. 

De flesta trådar som artikulerar utanförskap skrivs också de av personer som försöker 

förmedla en bild av sig som en bonusmamma genom att betona sin positiva inställning till 

barnet redan i ursprungsinlägget. Ibland är denna positionering väldigt tydligt markerad:  

 

Jag är bonusmamma till en väldigt go kille sedan 2 år tillbaks. Problemet är att när jag och min 

sambo började ses var han rädd för att lägga över för mycket ansvar på mig. Det resulterade i att jag 

istället kände mig väldigt exkluderad, fick inte vara med och ta små beslut som vad vi skulle hitta på 

en lördag, vad vi skulle äta mm. Jag känner mig helt enkelt väldigt utanför och har därför börjat dra 

mig undan. […]I början av vår relation försökte jag ta mer plats, anstränga mig väldigt mycket för 

att få vara med men jag har totalt tröttnat. Jag vill absolut inte vara mamma till sonen eftersom han 

redan har en, men jag hade velat vara inkluderad i familjen. När jag nu har hittat ett förhållningssätt 

till situationen genom att inte vara lika delaktig får jag skäll för att jag inte är närvarande i 

familjen.(161117) 

 

Att som trådstartaren gör inleda sitt resonemang med att förmedla en positiv bild av 

barnet är ett återkommande sätt att försöka positionera sig som bonusmamma på. 

Trådstartaren uppger sig inte vilja ta över den biologiska mammans plats, vilket i stort sett 

myten om ögonblicklig kärlek innebär, men hon har strävat efter att vara delaktig i barnets 

liv och få ta plats i familjen. 

                                                   

60 Anthony Giddens & Philip Sutton, Sociologi, (Lund, 2014), s. 258 

61 Elizabeth A. Craig & Amy, J. Johnson, (2011). “Role strain and online social support for childless 
stepmothers.”, Journal of Social and Personal Relationships, s. 869 
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  Trådstartarens problem framstår inte vara kopplat till barnet utan till partner, vars 

agerande är det som skapar känslan av utanförskap genom att, som trådstartaren upplever 

det, i stort sett frånta henne all rätt till delaktighet i familjen. Trådstartaren har tröttnat på 

att anstränga sig och istället börjat drar sig undan. Dock verkar även den lösningen, att 

helt enkelt vara frånvarande, skapar konflikter mellan henne och partnern. Trådstartaren 

avslutar sitt inlägg enligt följande:  

 

När jag försökt berätta för min sambo hur jag känner säger han bara "du visste vad du gav dig in i" 

"sonen kommer alltid först". Jag säger inte att sonen ska komma i andra hand jag menar mer att jag 

ska få lite mer plats.(161117) 

 

Även här framstår det som att det huvudsakliga problemet för trådstartaren är att hon inte 

kan kommunicera med sin partner, samt att denne inte är lyhörd för vad hon uppger vara 

hennes behov. Att avsluta med att poängtera att hon inte förväntar sig att bli prioriterar 

före barnet utan bara vill få lite mer utrymme kan ses som ytterligare ett försök att göra 

anspråk på rollen som bonusmamma och ta avstånd från den onda styvmodern. 

 

I en annan tråd formuleras utanförskapet på följande sätt. 

 

Det är inte första gången har han bestämt saker med henne (barnens mor, min anmärkning) utan 

att prata med mig först. Jag trodde jag ingick i hans familj och inte bara är någons sorts statist .. Blir 

så ledsen att han inte kan respektera det.(161106) 

 

Även i detta citat förefaller det som att känslan av utanförskap inte har med barnet i sig att 

göra utan istället är sammankopplat med att partnern inte inkluderar trådstartaren i 

beslutsfattandet. Att hon inte blir tillfrågad innan partnern och dennes ex kommer överens 

om något gällande barnen gör att trådstartaren alltså upplever sig vara utan mandat och 

snarare en utfyllnad i familjen än en betydelsefull del av den. Beslutsfattande är ett ord 

som knyts till diskursen om familjebildning. För trådstartaren m.fl. är det av stor betydelse 

för upplevelsen av delaktighet, att inte bara bli informerad utan tillfrågad innan ett beslut 

fattas.  

  Utanförskapet kan även ta sig rent fysiska uttryck genom att trådstartaren upplever att 

hon inte har någon självklar plats i hemmet. 

 

Jag har ett bonusbarn på 3,5år som 3 av 4 nätter kommer in och ska sova hos oss.[…] Det är helt 

ok någon natt då och då så klart, men det stör mig lite att hon ska komma varje natt och att han 

inte är villig att försöka lära henne somna om själv när hon vaknar på natten. Är jag bara en elak 



22 

styvmor nu??? Känns som att de där två styr allt och jag får flytta runt om det inte passar mig att 

sova med de två.....blir lite som att jag är gäst i mitt eget hem.(170111) 

 

I citatet ovan benämner trådstartaren barnet som bonusbarn, men har samtidigt problem 

med både barnet och partnerns beteende. Dock är dessa känslor av utanförskap och 

missnöje något hon delvis tycks ifrågasätta, hon framstår som osäker på om det är rimliga 

känslor att ha. Även om hon gör visst anspråk på rollen som bonusmamma genom sin 

benämning av barnet, förmedlas snarare en osäkerhet kring huruvida känslorna kan 

förknippa henne med den onda styvmodern. 

  Ofta artikuleras dubbla känslor gentemot både barnet och situationen vilka trådstartaren 

verkar ha svårt att förhålla sig till. Inte alla uttrycker att de upplever odelat positiva känslor 

inför barnen och endast har problem med deras beteende. En trådstartare beskriver sin 

situation såhär: 

 

Det är så himla svårt ibland, jag vill så klart att det ska funka med den här nya 

familjekonstellationen och tycker om bonusen, men det kan dyka upp många motstridiga känslor 

från olika håll.(170111) 

 

I citatet antyds att trots att trådstartaren tycker om barnet och även benämner det som 

”bonusen” finns andra känslor med i bilden. I och med att hon uttrycker en önskan om att 

den ombildade familjen ska fungera kan det antas att de andra känslorna komplicerar 

familjesituationen och även får henne att tvivla på sin egen roll och om relationen kommer 

att hålla. Att avgöra vilka känslor som är tillåtna att ha eller inte är inte alltid lätt, 

motstridiga känslor är en vanlig reaktion hos kvinnor som lever i ombildade familjer. Craig 

m.fl. menar att i deras studie var osäkerhet kring vad styv/bonusmamman borde känna 

och vad hon faktiskt kände återkommande hos kvinnorna.62 Dainton förklarar att det för 

många kvinnor kommer som en överraskning att de inte känner odelad kärlek till 

partnerns barn och att detta får dem att ifrågasätta sig själva. Dainton menar att det bland 

annat är myten om ögonblicklig kärlek samt föreställningen om att kvinnor är biologiskt 

betingade att vårda, sköta och älska barn som ligger till grunden för denna reaktion.63 Den 

som inte upplever detta kan uppfatta sig själv som att ha misslyckats med att uppfylla 

rollen som styv/bonusförälder och till och med rollen som kvinna. En uppfattning som 

delas av Maria Jansson som förklarar i sin avhandling Livets dubbla vedermödor. Om 

moderskap och arbete64 att moderskapet, eller i alla fall att kunna uppvisa egenskapen 

                                                   

62 Craig m.fl,. s 75 

63 Dainton, s. 94 

64 Maria Jansson, Livets dubbla vedermödor. Om moderskap och arbete, (Stockholm, 2001) 
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omvårdnad, inte bara mot barn utan även mot sin man, näst intill blir nödvändig för att 

kunna iscensätta kvinnlighet.65 

  Precis som i det tidigare stycket framgår det även här att mycket av trådstartarnas 

problematik ligger i relationen till partnern och upplevelsen av dennes brist på 

hänsynstagande. Craig m.fl. noterade i sitt arbete att många problem som 

styv/bonusmödrarna upplevde var kopplade till att deras partners inte tillät dem att delta i 

beslutsfattande, även när beslutet direkt hade inverkad på dem.66 Detta är något som 

tydligt framgår i materialet. När trådstartarna förklarar sin situation och vad de upplever 

saknas, görs det med hjälp av termer som kan uppfattas vara kopplade till just kontroll, 

som regler och beslutsfattande. Förutsättningen för att kunna vara delaktig och ett positivt 

inslag i familjen knyts av trådstartarena samman med rätten att delta i beslut i både stora 

och små frågor i vardagen.  

 

Egoism och själviskhet 

Inte sällan är temat egoism och själviskhet en repsons på trådstarter som innehåller 

ifrågasättande av partnerns roll som förälder och barnets beteende, vilket ofta upplevs blir 

resultatet av det. Även här har regler, uppfostran och beslutsfattande en framträdande roll. 

Dessa tre tecken har tidigare i diskursen knutits till familjebildning och rollen som 

bonusmamman. De har då varit positivt laddade och setts som förutsättningar för att 

skapa gemenskap och funktionalitet där alla i familjen får utrymme och repsekt. Men i det 

här temat ser det alltså annorlunda ut. En användare som talar utifrån motståndarnas 

perspektiv artikulerar skillnaden i diskursen genom att på följande sätt beskriva hur 

situationen kan uppfattas av ett barn: 

 

Pappa träffar en kvinna. När den kvinnan dök upp kom det nya ordningsregler. Innan hade de fått 

göra nästan vad de ville och alla var nöjda, men pappas nya kvinna gillar inte det. Det syns lång väg 

på pappa att det inte är något han själv hittat på utan att det kommer från styvmamma. Hon är alltid 

irriterad, men det är pappa som går säga åt oss. Hon har pratat med pappa och fått honom att gå 

med helt nya sätt att göra saker på som känns konstigt både för oss och pappa.(170211) 

 

I citatet kolliderar tidigare tolkning av familjebildning mot en ny tolkning och förståelse av 

vissa termer. Den nya tolkningen är att regler inte är till för att skapa strukturer vilka 

gynnar hela familjen, utan snarare bottnar i den onda styvmoderns önskan om att mästra 

och kontrollera familjen. Nya regler skapar inte gemenskap, tvärtom skapar det splittring 

och obehag, inte bara hos barnen utan även hos pappan. Familjen utmålas som att ha varit 

                                                   

65 Jansson, s. 24 

66 Craig m.fl., s. 74 
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välfungerande med nöjda medlemmar tills trådstartaren, den onda styvmodern, gjort entré 

och yrkat på förändringar som slår in kilar mellan barn och förälder.  

  Vidare finns det ett antal exempel på hur trådstartarens önskan om att få bli tillfrågad om 

förändringar framställs som orimlig och kopplat till kontrollbehov och vilja att utestänga 

barnet, snare än upplevelse av delaktighet. En användare uttrycker sin inställning till 

kravet om rätt till beslutsfattande enligt följande: 

 

Jag skulle aldrig ens komma på tanken att jag skulle behöva be min sambo om lov för att mina barn 

ska få vara i sitt eget hem. Oavsett om det är på överenskomna dagar eller ej.(170117) 

 

Att uttrycka en önskan om att bli tillfrågad förstås också ofta som en vilja att säga nej till 

extra eller ändrat umgänge, eller att alls ha barnen. Det uppfattas även förmedla ett 

”ovälkomnande” av barnen då dessa fråntas en självklar rätt till sitt eget hem. 

Motståndarna upplevs mena att trådstartaren, om barnen alltid är välkomna och en del av 

familjen, inte skulle ha behov av att bli tillfrågad. Ett exempel på detta är följande, vilket är 

skrivet av en trådstartare i hennes ursprungliga inlägg. 

 

Så... Hans barn är här i helgen. Ingen av dom sover bra på natten och vi har vid tidigare tillfällen 

pratat om att avvakta med vv tills dom sover som dom ska.(vaknar många gånger på natten och det 

tar en evighet innan dom somnar om) jag är otroligt lättväckt av någon anledning och har stora 

problem med att somna om. Nu är dom här varannan helg. Igår så hade vi en dålig dag, en bråkig 

dag om allt möjligt. Det som fick bägaren att rinna över var när hans ex ringde och frågade om 

barnen kunde stanna två dagar extra, självklart svarade han. Utan att prata med mig...(161106) 

 

I det här fallet får trådstartaren direkt och skarp kritik, hon blir omgående positionerad 

som ond styvmor och har heller inte i trådstarten gjort några tydliga försök att förmedla en 

bild av sig själv som en bonusmamma. Tvärtom framstår det som att det är hennes eget 

välmående och sömnbehov som står i centrum, något som andra användare reagerar 

negativt på. I citatet ovan verkar det som att hon är delaktig i beslutet om att avvakta med 

att ha barnen varannan vecka, något som snappas upp av kommenterande användare och 

blir starkt ifrågasatt: 

 

Så barnen ska inte få bo vv hos sin pappa för att du inte vill det? Vissa barn sover dåligt, men 

det är INTE en anledning att hålla dom bort från sin pappa. Hör du inte själv hur sjukt det 

låter? Om du inte klarar av det säkert får du flytta på dig, inte barnen. Ni kan va särbos 

varannan vecka och sambo varanna, tills barnen sover bättre.(161106) 
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Av motståndaren antas trådstartaren medvetet försöka och även lyckas begränsa umgänget 

med pappan, vilket ofta upplevs vara den onda styvmoderns signum, att separera barnen 

från deras far. Hon uttrycks vidare vara den som behöver ge plats åt de övriga i familjen i 

och med att det är hon som upplevs vara problemet. Beslutsfattandet har här rakt motsatt 

betydelse jämfört med tidigare tolkning. Behovet av delaktighet i beslutsfattande innebär i 

diskursen om familjebildning från motståndarnas perspektiv motsatsen till gemenskap, 

istället upplevs det vara ett sätt att skapa utanförskap för barnen. 

  Kritik föranleder ofta att trådstartaren blir angelägen om att bevisa motsatsen, att hon 

inte tycker illa om eller upplever barnen vara ett problem, hon framstår försöka frigöra sig 

från den tilldelade subjektspositionen som ond styvmor genom att förmedla åsikter och 

attityder vilka kan sammankopplas med bonusmamman. Inte sällan försöker trådstartaren 

revidera det ursprungliga inlägget vilket föranlett den negativa responsen, genom att 

förklara att ursprungsinlägget skrevs i affekt och att åsikter och känslor som uttryckts där 

är inte så hon egentligen känner: 

 

TS: Ni missförstår mig. Jag har inget emot att hans barn är här, dom är mer än välkomna.  

Att dom är här varannan helg är pappans och biomammans uppgörelse (han jobbar vissa helger 

osv) 

Grejen var detta med att han inte pratade med mig innan. Det är så trist att få massa påhopp av er. 

TS: …Det var väl fel av mig att gå på så hårt om sömnen, men är man uppgiven och trött så blir 

det så.(161106) 

 

Återigen framstår det, oavsett vilka känslor som ursprungligen uttrycks, som att det finns 

en ovilja att förknippas med den onda styvmodern, det är viktigt att framhärda i att barnen 

är omtyckta och välkomna och den negativa attityden kommer sig av utmattning och 

uppgivenhet. Trådstartaren framställer sitt ursprungsinlägg som en ventil och ett sätt att få 

utlopp för sin frustration. Det är dock oförenligt i diskursen om familjebildning utifrån 

motståndarens perspektiv, att mena att barnen är mer än välkomna om det samtidigt krävs 

att föräldern innan beslut fattas konsulterar styv/bonusmamman. Formuleringen gör 

barnen till gäster, vilka gärna får komma på besök, men inte oannonserade. Så länge 

trådstartaren upplevs motsägelsefull i sin attityd till barnet fortsätter hon positioneras som 

ond styvmor av motståndarna. 

  Ovanstående citat och resonemang visar på hur det kan vara svårt att förhålla sig till olika 

subjektspositioner. Alla subjektspositioner är inte självvalda, Dainton menar att det inte 

råder någon fullkomlig handlingsfrihet när det kommer till att forma sin identitet.67 

Oavsett hur personen själv uppfattar sig måste även andras uppfattningar och inställningar 

                                                   

67 Daninton, s. 94 
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till en hanteras. Rollen som ond styvmor framstår sällan som självvald. I större 

utsträckning tycks det vara en roll som av omgivningen tillskrivs en kvinna som har en 

relation med en man med barn och som visar missnöje och vantrivsel med sin situation. 

Oavsett om hon vill det eller inte kommer hon alltså vara tvungen att hantera och förhålla 

sig till en ibland ofrivilligt tilldelad identitet och alla förväntningar och föreställningar som 

är kopplade till den.68 

 

Svartsjuka och/eller avundsjuka 

Både svartsjuka och avundsjuka är återkommande känslor i många trådar och utgör tecken 

som är knutna till den onda styvmodern. Det är vanligare att känslorna tilldelas en 

trådstartare som blivit positionerad som ond styvmor än att trådstartaren själv adresserar 

känslorna. Både den som upplever utanförskap eller ifrågasätter partnern eller barnen 

riskerar att uppfattas som antingen avundsjuk eller svartsjuk. En trådstartare skriver 

följande: 

 

Jag har ett litet dilemma. Min man har en dotter på femton, som har brist på kamratskap på fritiden. 

Hon är väldigt beroende av min man […]Vet ej hur jag ska tackla bekymret. Hon vill för övrigt inte 

umgås med familjen, endast med ensam vuxen, hon väljer hellre att sitta på sitt rum. Eller väljer 

hon det? Vad är anledningen annars? För mig är det besynnerligt att välja pappa över kompisar i 

hennes ålder att åka på shopping och bio med, när föräldrarna betalar. Eller?(170401) 

 

Det går att läsa ut av citatet att trådstartaren upplever att barnet är ensamt och utan 

vänner och på grund av det är väldigt beroende av sin pappa, trådstartarens man. Ett sätt 

att förstå trådstartaren på är som orolig för barnets situation, hon undrar om det verkligen 

är ett val flickan gör, att spendera så mycket tid med sin far, eller om hon gör det på grund 

av brist på vänner. Alternativt att något annat är ”fel”. Bekymret över barnets situation, 

vilket trådstartaren skriver fram som det huvudsakliga problemet, uppfattas inte på 

samma sätt av motståndarna: 

 

Hon verkar inte alls trivas i er nya familj så det måste finnas en anledning. Från din sida verkar det 

ju vara avundsjuka.(170403) 

Någonstans anar jag en svartsjuka i det du skriver. kanske är det så att du behöver fundera över 

dina känslor i situationen, istället för att lägga energi på att förminska bonusdottern.(170403) 

 

                                                   

68 Ibid 
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Snarare än att uttrycka oro för att barnet kanske har för få vänner och väljer sin pappa som 

substitut, alternativt att hon då hon även väljer bort umgänge med övriga familjen, kanske 

inte mår så bra, uppfattas trådstartaren vara svartsjuk och avundsjuk på tiden barnet får 

ihop med sin pappa. I citatet har trådstartaren inte skrivit ut att hon vill att mer av 

partnerns tid skall gå specifikt till henne, eller att hon ogillar barnet och själv vill spendera 

mindre tid med henne. Motståndarna som positionerat trådstartaren som en ond styvmor 

menar dock att flickans problematik kan bottna i den svartsjuka och avundsjuka som 

trådstaren tillskrivs. Svartsjuka och avundsjuka verkar antas vara självklara känslor hos en 

kvinna som lever med en partner med barn och det är också invävt i myten om den onda 

styvmodern. 

 

Även om de är få, så finns det tillfällen då trådstartaren själv är den som upplever och 

erkänner problem på grund av svartsjuka: 

 

Jag är nämligen svartsjuk på mitt sk bonusbarn. Jag vet utmärkt att det inte är hennes fel. Hon är 

oftast väldigt snäll och gullig mot mig och jag känner mig som en riktig bov som känner som jag 

gör. […]Jag tycker att han är en perfekt pappa. Vilket gör att jag känner mig ännu mer som en 

trotsig tonåring som blir sur för att allt ljus inte kan falla på mig... […]Jag tror att man kan lära sig 

hantera och ändra sitt sätt att tänka, men hur?Jag vill inte vara svartsjuk på hans barn. Det är som 

sagt ett barn för jösse namn! Jag vet att hon inte hotar kärleken han känner för mig.. Ändå känner 

jag som jag gör.. Vad ska jag göra? (130904) 

 

Det framgår av citatet att trådstartaren upplever obehag över att känna dessa känslor. Hon 

känner sig barnslig och elak som trots att hon vet bättre och logiskt sett förstår att hennes 

reaktion är orimlig, ändå känner som hon gör. Att hon tycker att partnern är en perfekt 

pappa kan förstås som att hon inte vill eller hoppas på att han ska ändra sig, istället är det 

sig själv hon vill förändra. Inlägget kan tolkas som att trådstartaren försök komma till rätta 

med sina känslor, och därigenom komma bort från positionen som ond styvmor, vilken 

hon intagit genom att dels benämna barnet som ett så kallat bonusbarn, vilket snarare 

förmedlar att barnet inte är en bonus i trådstartarens liv, dels genom att erkänna sin 

svartsjuka. 

  Att på forumet uttrycka svartsjuka eller avundsjuka mot partnerns barn innebär i regel 

alltid att vissa användare kommer uppfatta en som ond styvmor. Tre olika användare 

responderar enligt följande: 

 

Det borde du ju vetat från början att han hade barn? Hur kan man vara sotis på ett barn det gör 

mig ofattbart tankeställd jag skulle börja tänka om angående dig (130905) 

Det kan ju knappast komma som en överraskning att han har barn. Får ont i magen av sånt här, 

önskar jag inte hade läst detta. (130906) 
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Vedervärdigt. För TS är väl ändå inte tolv år gammal? (130906) 

 

Det finns en del likheter mellan trådstartaren och motståndarna. De delar uppfattningen 

om att det är orimligt att känna svartsjuka mot ett barn och att känslan är barnslig och inte 

är acceptabel för en vuxen person. Svartsjuka är när diskursen artikuleras av både 

trådstartaren m.fl. och motståndarna oförenligt med en bonusmamma. Trådstartaren m.fl. 

menar att det är något som måste och kan motarbetas. För motståndarna är det dock 

sällan så relevant ifall trådstartaren efterfrågar råd och hjälp med att få kontroll över sina 

känslor, deras kommentarer är oftast fokuserade på att peka ut det felaktiga, potentiellt 

skadliga och det styvmoderliga i beteendet. 

  Daniton menar att problem med myten om den onda styvmodern är att oavsett hur en 

styv/bonusmamman beter sig kan hennes beteende tolkas negativt på grund av 

föreställningar om att det helt enkelt är så en styvmamma är - elak, svartsjuk och 

självisk.69 I citatet ovan visar trådstartaren att hon har självinsikt om och vill förändra sig, 

men det motståndarna fokuserar på är de beskrivna känslorna och inte själva frågan Vad 

ska jag göra? Även om både motståndarna och trådstartaren m.fl. är överens om det 

osunda i att känna svartsjuka mot partnerns barn, så visar Craigs m.fl. studie att det är en 

förhållandevis vanlig upplevelse som många kvinnor som lever med en partner och dennes 

barn måste förhålla sig till.70  

 

Avslutande diskussion 

Mitt syfte med denna uppsats har varit att undersöka hur rollen som styv/bonsumamma 

konstrueras på ett internetbaserat diskussionsforum. Vidare har min avsikt varit att 

granska huruvida specifika teman och termer i diskussionerna kan sammankopplas med 

myter om den onda styvmodern. Studien visar att den onda styvmodern är en välkänd och 

”levande” roll som många kvinnor som lever med ickebiologiska barn förhåller sig till. Den 

onda styvmodern konstrueras i stor utsträckning genom att användarna tolkar inlägg 

skrivna av personer som utger sig för att leva i en ombildad familj utifrån föreställningar 

om hur den onda styvmodern ”ska” vara, vilket oftast är självisk, elak och svartsjuk. 

Ytterligare ett sätt denna subjektsposition konstrueras på är genom att ifrågasätta det egna 

beteendet och egna känslor kring sin situation, ofta genom det den direkta frågan ”Är jag 

den elaka styvmodern nu?”. 

  Bonusmamman konstrueras genom försök att göra motstånd mot den onda styvmodern 

ofta genom beskrivningar av sin situation som positiv, trots förekomsten av problem och 

konflikter. Ofta förmedlar motståndet genom utsagor som hänvisar till varma känslor och 

                                                   

69 Dainton, s. 95 

70 Craig, s. 75 
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omtanke riktat mot partnerns barn. Formuleringar som antingen vill påvisa att 

trådstartaren är eller försöker vara delaktig och ett positivt inslag i familjen är 

återkommande. Samtidigt beskrivs iblanda även tvivel och osäkerhet kring känslor och 

resonemang kopplade till rollen som bonusmamma. 

  Det framgår även att många diskussioner berör temana familjebildning, kommunikation 

med partnern och barnuppfostran. Trådstartaren kan till exempel uppfatta förälderns 

uppfostringsmetod, eller avsaknad av den, som ett problem och när hon inte får gehör för 

detta hos partnern blir det även friktioner i den vuxna relationen. Myten om den onda 

styvmodern blir ibland synlig genom trådstartarens ifrågasättande av det egna 

resonemanget och vad hennes känslor säger om henne. Mer vanligt är det dock att myten 

synliggörs i responsen trådstartaren får av vissa andra användare. Ofast beror det på att 

trådstartaren uppfattas vilja genomföra förändringar vilka partnern inte stödjer och som 

upplevs medföra begränsningar för barnen i familjen, något som förknippas med den onda 

styvmodern. 

  Vidare visar studien att motståndarna tillskriver termer som gränser, regler och 

beslutsfattande en negativ innebörd och knyter dem till den onda styvmodern. Detta är 

något som trådstartaren m.fl., vilka göra anspråk på att vara bonusmammor utmanar 

genom att istället tolka termerna som positivt laddade och nödvändiga för skapandet av en 

enhetlig familj. 

  När en trådstartare gör anspråk på och anser sig ha rätt att delta i beslutsfattandet kring 

barnen, eller ändra/införa nya regler och gränser i familjen tolkas det av motståndarna 

som att barnet och förälderns relation begränsas och ibland också försvåras, vilket är 

beteenden som associeras med myten om den onda styvmodern. Samtidigt kan 

trådstartarens resonemang och användande av termerna ses som en strävan efter att inta 

en position vilken generellt sett tillfaller mamman i familjen, vilket även det kan tolkas 

negativt i och med att det kan förstås som en handling med avsikt att utmanövrera den 

biologiska modern. 

  Westerberg menar att moderskap fortfarande under 2000-talet är ett viktigt sätt på vilken 

identiteten som kvinna och egenskapen kvinnlighet kan iscensättas på då det fortfarande 

finns föreställningar om att kvinnor har en naturlig fallenhet för modrande och vårdnad av 

barn.71 Runt den traditionella kärnfamiljen bestående av mamma, pappa, barn finns det 

också ett antal väletablerade föreställningar vilka i stor utsträckning är förgivet tagna. Som 

tidigare nämnt saknas dessa tydliga strukturer hos den ombildade familjen.72 Även om det 

innebär goda förutsättningar för familjen i fall styv/bonusmamman är engagerad och 

delaktig i vardagen och hjälper partnern i dennes föräldraroll, så får hon sällan 

föräldramandat och inte heller samma auktoritet som de biologiska föräldrarna. 

                                                   

71 Westerberg, s. 141 ff 

72 Anthony Giddens & Philip Sutton, Sociologi, (Lund, 2014), s. 258 
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Styv/bonusmamman riskera alltså att få ta mycket av samma ansvar som en biologisk 

förälder, men utan samma självklara rätt att sätta gränser, säga ifrån och fatta beslut.73 

Just detta framstår i materialet vara något trådstartarna ofta upplever och identifierar som 

källan till problemen. Att ha skyldigheter utan rättigheter.  

  Den biologiska förmågan till modrande har inneburit att kvinnor blivit dominerande 

inom yrken som äldrevård och barnomsorg, många kvinnor innehar ofta en 

moderliknande roll samt praktiserar ett sorts föräldraskap även utanför hemmet.74 Hos 

många av trådstartarna på Familjeliv.se framstår problemet vara att det blir friktion 

mellan den traditionella rollen som kvinna och rollen som styv/bonusförälder. När hon 

söker råd och stöd i sin roll som vårdare och barnuppfostrare misstänkliggörs hennes 

motiv ofta på grund av förförståelsen om hennes roll och antagandet om egenskaper 

förknippade med styvmodern. Möjligtvis hade hon fått ett annorlunda bemötande om hon 

varit biologisk mor till barnen och sökt stöd utifrån rollen som ”riktig” förälder.  

  Fortfarande förmedlas alltså kvinnor vara bäst kvalificerade för rollen som föräldern, men 

när kvinnan är en styv/bonusmamma verkar den föreställningen upphävas. Om 

styv/bonusmamman ifrågasätter pappans uppfostringsmetoder eller barnens beteende 

upplevs hon snarare lägga sig i och överskrida sina befogenheter. Hon antas inte tala 

utifrån en position som den bäst lämpade att veta vad ett barn behöver, den rollen tilldelas 

istället pappan. Att det inte finns biologiska band mellan barnet och kvinnan kan ses som 

upplösa de naturliga vårdande och modrande egenskaper kvinnor traditionellt sett 

förknippas med, vilket i sin tur leder till att försök till modrande av ickebiologiska barn i 

familjen inte nödvändigtvis blir ett fungerande sätt att reproducera kvinnlighet på. 

  Myter kring styvmodern kan ha komplicerande effekter för kvinnor som lever med barn 

som inte är deras biologiska. Dainton menar att studier visar att både myten om den onda 

styvmodern och myten om ögonblicklig kärlek skapar stress och gör det svårt för 

styv/bonusmammor att förhålla sig till sin roll. Känslor och beteenden som till exempel 

svartsjuka och ilska kan skapa skam och skuldkänslor, ibland även ångest hos 

styv/bonusmamman.75 Detta då de dels sammankopplar henne med den stigmatiserade 

rollen som ond styvmor och samtidigt innebär att hon inte lever upp till förväntningarna 

kopplade till myten om ögonblicklig kärlek.76 Den djupt rotade föreställningen om 

styvmodern som elak kan som sagt göra att det blir extra svårt för styv/bonusmamman, 

eftersom förförståelse om rollen hos omgivningen riskerar att göra henne dömd på 

                                                   

73 Turunen, s. 24 

74 Westerberg, s. 226 

75 Dainton, s. 94 

76 Ibid, s. 93 
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förhand. Oavsett hur hon agerar och med vilka intentioner, kommer det vara möjligt att 

tolka hennes handlingar utifrån myten om den onda styvmodern.77  

  I materialet synliggörs detta dilemma genom att många trådstartare är mycket 

övertydliga i sina försök att göra anspråk på rollen som ”god” och välvilligt inställd, men i 

och med att de alltid har ett problem som de vill ventilera eller ha råd om så kommer det i 

princip alltid finnas underlag för motståndarna att identifiera henne som ond styvmor. En 

bidragande orsak till svårigheterna att omdefiniera synen på kvinnor i en ombildade familj  

kan vara att de tecknen som används redan har kopplats samman med den onda 

styvmodern, och därmed är negativt laddade. När en trådstartare använder sig av 

resonemang kring regler, barnuppfostran eller beslutsfattande i sina försök att definiera 

sig som bonusmamma, intar hon per automatik subjektspositionen ond styvmor när 

argumenten bemöts av motståndarna. Att det pågår en kamp inom diskursen om vem eller 

vilkas tolkning av termerna och hur de ska kopplas samman som ska dominera synliggörs i 

och med detta. Trådstartaren m.fl. kan förstås försöka förändra diskursen genom att 

omorganisera tecknen och istället knyta dem med rollen som bonusmamma. Det låter sig 

dock svårligen göras i och med att de i diskursen redan är så självklart knutna till den onda 

styvmodern. Precis som Laclau och Mouffe menar är diskursen potentiellt sett föränderlig, 

men det innebär inte att den alltid är möjlig att förändra och framför allt inte att det är lätt 

att göra det. För studien innebär detta att trots att det positivt laddade ordet bonus 

används förhållandevis flitigt i trådarna på Familjeliv.se, både om barnen och om, samt av, 

kvinnorna som lever med dem, så tycks själva innebörden inte alls ha förändrats. 

Fiktionens onda styvmodern fortsätter kasta sin skugga över rollen och försök att förändra 

den verkar slås ner genom de väl rotade föreställningarna och förväntningarna som 

tillskrivs den. 

  Både Craig m.fl. och Dainton anser att det finns stora luckor inom forskning runt 

styvföräldraskap.78 Dainton menar att även om forskning om styvfamiljer har ökat finns 

det fortfarande många områden där bristen på kunskap är stor. Ett av dessa områden är 

just studier av myter kring styvmödrar. Att titta närmare på detta är relevant då 

styvrelationer, och framför allt då den onda styvmodern är ett så pass utbrett fenomen 

inom fiction. Redan 1979 skrev Emily B. Visher och John S. Visher att: 

 

Fairies do not exist, and witches do not exist, but stepmothers do exist, and therefore certain fairy 

tales are harmful rather than helpful to large segments of the population".79 

 

                                                   

77 Ibid, s. 94 

78 Craig m.fl.,s. 72, Dainton, s. 93 

79 Emily B. Visher & John S. Visher, Stepfamilies: Myths and realities, (1979), s. 6 
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Sagor om onda styvmödrar kan verka nog så oskyldigt, men är det verkligen det för den 

som är i situationen av att antigen kunna identifieras som en styvmor eller ett styvbarn? 

Att döma av de många problematiker som förknippas med styvmoderskapet och hur 

framträdande myten om den onda styvmodern fortfarande framstår vara, finns det goda 

anledningar till att göra fler studier på området.  
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