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Abstrakt  

 
Syftet med denna uppsats var att försöka förstå och beskriva hur socialt stöd upplevs av 
ensamstående, vilka relationer och nätverk som finns runt dem och vilka som saknas, hur de 
åtta informanter som deltog i studien definierade detta och hur deras egna subjektiva 
upplevelser av stöd var. Fem områden framkom; Föräldern och den före detta partnern, 
grannar, vänner och familj som stöd, myndigheternas stöd, psykisk hälsa och ohälsa och stöd 
och support online. Studien är baserad på kvalitativ metod och åtta semistrukturerade 
intervjuer har genomförts och analyserats med hjälp av tematisk innehållsanalys. Resultatet 
som framkom tyder på att det sociala stödet ofta är mycket viktigt och är till hjälp för flera av 
informanterna men att det också kan upplevas besvärligt och problematiskt i vissa fall. Stödet 
var väldigt olika för de åtta informanterna. I slutet av studien diskuteras resultaten med stöd 
av artiklar och det resultat som framkommit, samt metoden.  
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   Introduktion  
 
Socialt stöd är ett komplext, dynamiskt och multidimensionellt koncept som överlappar 
sociala relationer. Konceptet innefattar både strukturen där stödtransaktioner händer och typen 
av resurser och tillgängligheten som sociala relationer ger. Skillnaden mellan de två 
dimensionerna av sociala relationer är struktur och funktion. Struktur är den typ av individer 
som är länkad till personen genom speciella band och hur ofta de har kontakt. Funktion är 
resursinnehållet och inflytandet som flödar i relationen. Generellt, bidrar människor i nära 
relation till varandra ofta med olika sorters stöd medan formella kontakter ger mer 
specialiserat stöd. Det finns en skillnad mellan det aktuella och givna stödet och den 
subjektiva värderingen av att få det, med andra ord det uppfattade sociala stödet relaterat till 
förväntningar att få det av andra. Uppfattningen påverkas av personlighetsegenskaper som 
självförtroende och subjektiva värderingar (Lumino, Ragozini & Prosperina-Vitale, 2016). 
Socialt stöd kan även definieras som ett nätverk av folk som vänner, familj och andra som ger 
känslomässigt och materiellt stöd. I en utvidgad betydelse ses det även som copingfunktion 
som gör att de klarar vardagen, liksom även en rörlighetsfunktion då vänner och familj kan ta 
med dem och även ibland ge tillfällen för jobb. En annan syn på socialt stöd är att detta kan 
ses som en mekanism som stöder ensamstående mammor i att anpassa sig till socialt och 
ekonomiskt tryck de upplever när de kämpar för att möta behoven från de andra 
familjemedlemmarna. Socialt stöd har kopplats lägre depression, ökad värdering av sig själv 
och nöjt föräldraskap. Speciellt känslomässigt stöd ger många fördelar (Hartwig-Kjellstrand 
2016). 
 
Ensamstående föräldrar har till följd av sin situation ett stort ansvar att bära. De har ett hushåll 
att hålla ordning på med allt vad det innebär, ett ekonomiskt ansvar för att hushållet ska gå 
runt, att förbereda och tillaga olika måltider, städa och tvätta och sköta den dagliga ruljangsen. 
Därtill handlar livet ofta om psykiska och fysiska tillstånd som ska hanteras. Den naturliga 
avlastningen som flerhushåll har, saknar ensamföräldrar och det övergripande ansvaret för att 
livet ska fungera. Därför har många ensamföräldrar ett större behov av att finna stöd i sina 
sociala nätverk. Dessa nätverk kan bestå av syskon, mor-och farföräldrar, vänner, grannar etc. 
Sociala nätverk betyder däremot inte att nätverket automatiskt erbjuder stöd (Skårner & 
Regnér, 2003).  
Man kan tycka att en av de centrala funktionerna i sociala nätverk ska kunna erbjuda just en 
aspekt på stöd, men ibland kan stöd upplevas stressande och ge upphov till negativa känslor 
även hos personer som står varandra nära (Skårner, 2001). Krävande livssituationer för den 
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som behöver stöd kanske uppfattas som utmanande för den som ska vara den som ska kunna 
erbjuda stödet och ansträngande för den stödsökande att behöva be om hjälp. Skårner & 
Regnér (2003) menar också att socialt stöd kan ses som ett mångdimensionellt fenomen som 
innebär en komplex process mellan nätverket och den som söker stödet. Stödet kan innebära 
att det finns en osynlig “skuld” att återgälda vid andra tillfällen. Alla sociala relationer är inte 
stödjande i en positiv bemärkelse, känslomässiga band till andra människor kan även innefatta 
konflikter, intolerans och kontrollbehov (Espwall & Dellgran, P. 2005).  
 
Det sociala nätverkets storlek säger inte mycket om vare sig tillgång eller upplevelse av stöd, 
däremot torde det finnas större chans till stöd ju större nätverk det finns runt omkring en. 
Faktorer som den egna personligheten och tidigare erfarenheter påverkar också hur benägen 
man är till att öppna sig för andra och efterfråga hjälp och stöd (Skårner & Regnér 2003, 
Vaux 1998). Det kan även vara så att olika former av stöd, fås från olika personer. En viss 
form av stöd inhämtas och ges av den närmsta familjen, medan en annan typ av stöd hämtas i 
vänskapsförhållanden till exempel (Espvall & Dellgran 2005).   
För många ger bara vetskapen om att det finns någon att ringa eller vända sig till en mental 
trygghet och ett lugnande stöd. Det är närvaron och att ha möjligheten till att ha någon att 
vända sig till som är värdefullt. Sådana resurser är betydelsefulla och utgör en resurs i sig 
(Hartwig & Kjellstrand, 2016). 
 
 
Enligt Hartwig-Kjellstrand (2016) menar att singelmammor och ensamstående överlag i högre 
utsträckning kan bli utsatta för fattigdom och socialt utanförskap, speciellt om de har barn 
som är beroende av dem. Hartwig- Kjellstrand (2016) menar att vara ensamstående mamma 
innebär i sig inte att de absolut behöver hjälp och stöd. Siffror från 2015 visar dock att ca 25% 
av singel mödrar i Europa riskerar fattigdom. Dessa hushåll har också ökat i alla europeiska 
länder de senaste årtiondena och ca 8% i Europa. Siffran kan vara missvisande, då det blir allt 
vanligare att individer delar hushåll med familj, vänner eller andra. Socialt stöd är viktigt i de 
länder där man inte har ett omfattande socialförsäkringssystem. Enligt SCB fanns, 2017, Ca 
750 000 personer som lever i ett hushåll där det finns en förälder och ett antal barn. Antalet 
hushåll med konstellationen ensamstående förälder med barn är ca 260 000, 2018 var två av 
tio familjer, ensamstående med barn. År 2010 var 6% ensamstående fäder och 20% av 
mammorna (SCB, 2010).  
 



 
 

6 
 
 

 I Sverige har vi ett socialförsäkringssystem som försäkrar alla en minimal levnadsstandard. 
Där ingår hyra till boende, el och levnadsomkostnader efter ett enligt staten, givet belopp, som 
dock kan ändras av kommunerna till ett högre men inte lägre. Detta tillhör den generella 
välfärdspolitiken, och är den andra pelaren i svenska modellen, som ger inkomsttrygghet och 
välfärdstjänster av hög kvalitet. I denna del ingår även försäkringar och skydd vid sjukdom, 
föräldraskap och pension, där man garanteras inkomst. Befintliga försäkringar är i stort sett 
obligatoriska och gäller alla individer i landet, vare sig du tjänar mycket eller lite pengar. Den 
som tjänar mer får dock mer pengar utfördelade vid sjukdom etc. Vissa individer ligger mer i 
riskzonen för att behöva utnyttja systemet men fördelningen av riskerna ligger över ett stort 
antal människor som alla ingår i systemet, då den är obligatorisk. Familjen ingår i detta 
system, där föräldraförsäkring skapar jämlikhet och ökar sysselsättning, samtidigt som 
barnbidrag och barnomsorg hjälper till att minska ekonomiska skillnader och främjar 
jämlikhet. Barnomsorgen gör att föräldrar av båda könen, kan utöva ett bra föräldraskap 
samtidigt som de arbetar, vilket då även främjar ekonomin både privat och samhälleligt. 
Sverige låg 2015 på tredje plats, vad gäller skillnad i sysselsättningsgrad, ca 3,5% mellan män 
och kvinnor. Litauen (först med ca 1,5% skillnad i sysselsättning) och Finland låg på första 
och andra plats. De tre länder med mest skillnad är Grekland, Italien och Malta (sist med 25% 
skillnad i sysselsättning). Siffrorna gäller inom EU-länderna (Regeringen, 2017). Enligt 
Lumino, Ragazini & Prosperina-Vitale (2016) finns det ändå studier som visar att 
ensamstående mammor har sämre hälsa och sämre ekonomiska fördelar jämfört med kvinnor 
som är gifta. Skillnaderna i hälsa antas bero på att de ensamma mammorna har vissa 
socioekonomiska och sociodemografiska nackdelar, som är relaterat till sämre hälsa och ökat 
behov av vård. Äktenskapet anses ha salutogen effekt med större materiella fördelar och 
skyddar mot negativa ohälsosamma beteenden och sårbarhet vilket i sin tur kan bidra till ett 
mindre socialt nätverk och stöd. 
 
I flera stater är arbetet det som ger de största socialförsäkringarna. Det blir problem i de 
länder där kvinnor utesluts från arbetsmarknaden och då man kulturellt föredrar hemmafruar. 
Om hemmafruar skiljer sig har de inget att luta sig mot efter en skilsmässa, speciellt om de 
inte heller har någon utbildning. Detta berör också tillgången på jobb. Desto färre arbeten som 
finns, ju mer uteslutna blir då kvinnorna. Situationen har i en studie beskrivits som en 
påtvingad familjärism. Med det menas att familjen måste hålla samman för överleva, en slags 
integration i osäkerhet. Familjemedlemmarna löser de dagliga problemen genom en 
kombination av släktingar, familj och ströjobb för att bibehålla jämvikten (Lumino, Ragozini 
& Prosperina-Vitale, 2016).  
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I Sverige har vi den svenska modellen, som ger en viss säkerhet, under förutsättning att man 
har ett arbete. Det betyder att arbetsgivaren och fackföreningsförbunden tillsammans kommer 
överens om vissa villkor som ska gälla de anställda. Ett kollektivavtal skrivs då under och det 
ger villkoren för pension, ledigheter, semester etc. Är man även med i ett fackförbund och 
betalar avgift så är man försäkrad inkomst om du tvingas sluta jobba, vilket ger en stor 
säkerhet för överlevnad. En väl utvecklad arbetslöshetsförsäkring är en av grundpelarna i 
Sverige och den svenska modellen (Regeringen, 2017). Dessutom finns ovan beskrivna 
försäkringssystem. 
 
Ensamma föräldrar utan respektive, söker socialt stöd från en mängd olika källor, som vänner, 
familj, medarbetare, grannar och hos föreningar. Social media har även blivit en källa för nya 
band till andra människor och olika online supportgrupper. Då detta blivit populärt har man 
undersökt motivationen till att använda sig av onlinesupport, vilken typ av support man söker 
och hur det utfaller samt hur det sociala stödet från olika källor uppfattas av singelmammor 
och singelpappor. Man har tagit hänsyn till demografiska data; inkomstnivå, utbildning, status 
(Hartwig-Kjellstrand, 2016)).  
 
Studier om socialt stöd började under 70- och 80-talet och har sedan dess fokuserat speciellt 
på de indirekta effekterna av personliga stödnätverk vad gäller välmående och hälsa och som 
andra aspekt sambandet mellan socialt stöd och social integration. När social integration står i 
fokus menas relationerna som har en funktion av att minska risker och svårigheter i vardagen 
och främja social omgivning (Lumino, Ragozini & Prosperino-Vitale, 2016).    
 
Dagens familjer ser olika ut, många lever i andra konstellationer än den typiska kärnfamiljen. 
Många föräldrar lever ensamma med sina barn, antingen med hela ansvaret eller som en 
varannan veckas förälder. ”Andelen ensamstående med barn och föräldrar med utländsk 
bakgrund som har låg ekonomisk standard har fördubblats under 2000-talet” (Barn & Unga 
2013). Skillnader i livsvillkoren ökar vilket medför faktorer som påverkar hälsa. Därmed sätts 
ensamstående i andra materiella och sociala kontexter än sammanboende. 
Indikationer som påverkar hälsa är enligt svenska folkhälsomyndigheten livsvillkor, 
levnadsvanor och hälsa. Det föreligger samband mellan sämre upplevd hälsa och att vara 
ensamstående. Riskfaktorer för ohälsa är bland annat social isolering och en hög stressnivå i 
föräldrarollen (Folkhälsomyndigheten, 2014).   
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Det finns en korrelation mellan storleken av socialt stöd och uppfattningen av socialt stöd. 
Teman som uppkommit vid intervjuer är vilken sorts stöd man fått av familj och vänner, 
strävan efter socialt stöd gentemot oberoende, och motivationen som skapas i förhållandet till 
barnen. Socialt stöd har även visat sig positivt för bättre anpassning efter en skilsmässa. 
Speciellt då en och en möten med en specifik vän och att ingå i en cirkel av goda vänner. De 
sociala medierna på internet har visat sig ha flera positiva och stödjande funktioner. Att få 
vara medlem i en supportgrupp tror man hjälper den ensamstående att finna styrka som ökar 
den personliga utvecklingen och motståndskraften liksom att det motverkar depression, 
ångest, negativa effekter och stress (Hartwig-Kjellstrand, 2016). 
 
Onlinesupport definieras som kompisfokuserad intervention för en grupp människor med 
liknande karaktäristika som fokuserar på att hjälpa och stödja på ett informellt sätt. Dock, kan 
grupperna vara formella med speciella ämnen eller mer statiska som bloggande där Facebook 
och Twitter räknas in. En Online grupp som startades undersökte senare resultaten av den, 
som visade att medlemmarna förbättrade sin psykiska hälsa, föräldraskapet och att de började 
använd sig mer av sjukvården. Chattande på nätet har också visat sig mycket positivt då 
mödrarna kände sig ha en större förbindelse med andra som hade samma erfarenheter och bäst 
var anonymiteten i dessa förbindelser. Detta hjälpte mödrarna att tala ut om sig själva. 
Singelmammor kan känna sig stigmatiserade av just den orsaken och kan då föredra 
onlinesupport framför att ingå i en grupp på plats (Xiaoman, 2018). 
 
Det finns indikationer på att singelmammor faktiskt får mer stöd än vad som är vanligt om 
man jämför med hela familjer. I en av studierna fann man dock ingen signifikant skillnad av 
socialt stöd som berodde på skillnader i utbildning och status). I flera studier stöds detta enligt 
Hartwig-Kjellstrand (2016) som tittat på dessa. Det är viktigt med socialt stöd vilken 
utbildning individen än har i bakgrunden. Bland vuxna ensamstående mammor som vänder 
sig mot internetsupport är den tillräcklig även efter uppföljningar. I vissa fall kan inkomsten 
spela roll för singelmödrar, då de med en medelinkomst har råd att ta sig tid för umgänge och 
även har råd med olika aktiviteter. Problemet för mödrar med hög inkomst däremot, kan vara 
att de har krävande arbeten så de inte har tid att odla vänskaper som kan ge socialt stöd, men 
de anser sig få stort socialt stöd av familjen och befintliga vänner. 
 
Individer med låg inkomst har inte råd med flera aktiviteter och arbetar ibland mycket för att 
få ekonomin att gå ihop. De som söker stöd på internet tycks få mer support av vänner än 
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familj. Orsaken kan vara att de känner en större förbindelse med vänner som har samma 
erfarenheter som de själva (Hartwig-Kjellstrand, 2016). 
 
Undersökningar har under många år visat att ensamstående mammor löper högre risk att 
utsättas för våld, varför familjetyp ansetts vara en riskfaktor. Singelmammor anses utsätta sig 
för situationer med högre risk och är ute i nattlivet oftare än gifta kvinnor. Detta har gåtts 
emot då man sett att våldet ofta förekommer i hemmet. Vissa forskare anser att den högre 
viktimiseringen beror på hur och var man lever medan andra anser att det beror på demografin 
ihop med aktivitetsmönstret för olika grupper. Två studier utförda i Sverige, där en har visat 
att 45% av ensamstående mammor var utsatta för våld av sin före detta partner och 27% hade 
varit det minst 10 gånger under den senaste 12-månadersperioden. I den andra studien var det 
övervägande desamma. Detta var först och främst kopplat till nivåer av individuella 
välfärdsresurser. Våldet i sig ökar ohälsan, depression och ångest hos dessa mammor och 
försämrar hela deras liv, även relationer till andra människor. Ur ett socialt perspektiv sett, 
fokuseras på hur de sociala kontexterna ser ut som leder fram till våldet. I denna studie från 
Stockholm fann man liknande resultat som framkommit från flera andra länder som USA och 
Australien. Ensamstående mammor hade en högre risk att utsättas för våld. När forskarna 
tittade på medierade effekter, minskade dessa utsattheten en aning. Dessa var yrke, utbildning, 
finanser och de som hade socialt stöd. Men de som var mest utsatta för våld och risken för 
det, var dem med låg inkomst (Macassa, Walander & Soares, 2016). 
 
Enligt Mendes (1976) är ensamma fäder inget nytt fenomen då dessa förekommit som 
änkemän, mer än genom skilsmässa över åren. De har dock ökat sista årtionden även av andra 
orsaker. Men när de förr blivit änkemän har ofta fått sådan hjälp av släktingar att de 
egentligen inte utövat fadersrollen helt ensamma. Fäder söker också vårdnaden ofta eller får 
den ändå. Det är heller inte bara naturligt att få den hjälp de fick förr, utan måste klara mycket 
ensamma. Denna roll är ny och atypisk. Dessa får fostra och ta hand om barnen utan guidning 
och föreskrifter och det finns inte mycket dokumentation om dem. Mendes (1976) menar att 
det viktiga i att klargöra rollen som ensamstående pappa där de som haft en partner blivit 
ensamma och fäderna påtalat vissa svårigheter de haft att anpassa sig till denna roll. Fäderna 
ansåg att de kunde be släktingar, vänner och andra om hjälp vid enstaka tillfällen men ville 
inte inför dessa tillstå att de faktiskt behövde hjälp, vilket hade med mansrollen att göra. 
Många fäder kände överlag en stor stress över att klara alla sysslor som hushållsarbete, skjuts, 
ta hand om barn och anpassa ekonomin till att klara familjens överlevnad.  
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        Syfte och frågeställning 
 
Studien undersöker hur det sociala stödet upplevs av de ensamstående föräldrarna, vilka som 
finns runtomkring dem eller inte. Vad detta nätverk bidrar med, om det uppskattas eller till 
och med kan vara ett problem istället. Syftet var att fördjupa förståelsen kring hur föräldrar 
upplever socialt stöd i deras situation som ensamstående med barn. Vår frågeställning är: Vad 
bidrar det sociala stöd med, är dessa stöd uppskattade eller kan det till och med vara så att det 
istället upplevs som ett problem?  
 

                                                          Deltagare 
 
Den utförda studien har arbetats fram genom kvalitativ ansats där åtta informanter har 
besvarat frågor genom intervju. Informanterna är mellan 28–61 år och bestod av 6 stycken 
kvinnor och 2 män.  
 
Genom ett strategiskt urval i egenskap av att de varit ensamstående med barn har deltagarna 
rekryterats. Rekryteringen av deltagare till denna studie efterfrågades inom författarnas egna 
nätverk som tex bekantas bekanta, men även inom föreningen Makalösa Föräldrar, som är en 
politiskt obunden förening som består av medlemmar som är ensamstående med barn. 
Informanterna som deltagit i studien har varit ensamstående föräldrar och hade mellan ett och 
tre barn. Informanternas utbildningsbakgrund har varit varierande från grundskolenivå och till 
studier som sträckt sig till högskolenivå. 
 
 

Tabell 1. Ålder, informanter och barn, antal barn och kön   

Informant Ålder Antal barn Barns ålder Kön 
1 28 2 2 och 5 Kvinna 
2 29 1 5 Man 
3 32 3 5, 8 och13 Kvinna 
4 36 1 4 Kvinna 
5 41 1 9 Kvinna 
6 43 2 6 och 10 Kvinna 
7 47 2 15 Kvinna 
8 61 2 13 Man 
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   Instrument 
 
Metoden som använts är semistrukturerade frågor där samma förutbestämda frågor har ställts 
till deltagarna. Följdfrågor har valts under intervjuns gång utifrån vad deltagarna berättar. På 
detta sätt bildas ett underlag utifrån förutbestämda frågor (Se bilaga 1) men också att intervjun 
formas efter vad som svaren blir, och att följdfrågor kan hjälpa till att fördjupa förståelsen. 
Artiklar hade gett information vad socialt stöd kunde vara och hur detta upplevdes, vilket 
hjälpte till vid skapandet av intervjuguiden. Frågorna utformades efter frågeställningen med 
fokus på socialt stöd och till viss del informanternas vardagsliv. Efter att två informanter 
intervjuats, reviderades denna lite och fick då lite fler frågor. De första två återkontaktades för 
ännu en utfrågning av de tillkomna frågorna. Vid intervjutillfällena, vare sig det var i telefon 
eller fysiska träffar, användes mobiltelefoner med inspelningsfunktion, för att kunna 
transkribera intervjuerna. Metoden var kvalitativ och en innehållsanalys gjordes. 
 
   Procedur 
  
Kontakt togs med deltagarna genom förfrågan per telefon eller Facebook. De informerades 
genast om studien, dess syfte, hur lång tid intervjun skulle ta och frågan om de kunde ingå i 
den. De informerades samtidigt om att de kunde hoppa av när de ville, ångra sig, inte behöva 
svara på alla frågor och konfidentialiteten. Efter svar ringdes några av dessa upp för samtycke 
och tidsbestämmande om träff eller telefonintervju, vilka tog mellan 40 och 60 min per 
informant. Fyra deltagare var intervjuades, varav fyra var från små orter och fyra från 
storstäder. Innehållsanalys användes först och främst för att utröna de olika delarna. Några 
informanter höll kontakt genom Facebook och privata meddelanden, tills det var dags för 
intervjutillfället. Intervjuerna spelades in och transkriberades. Materialet tolkades, 
strukturerades och komprimerades för att tydliggöra, identifiera meningsbärande enheter, 
korta ner texten och för att finna det viktigaste innehållet. 
 
   Metod 
 
Metoden är kvalitativ och datainsamlingen sker genom intervju då syftet är att beskriva 
uppfattningen av socialt stöd och inte hur frekvent förekommande dessa är. Den blir induktiv 
och deduktiv (Christensen, 2004) då specifika teorier inte finns före intervjun men ett flertal 
artiklar inom ämnet, ensamstående mödrar och socialt stöd, studerats och är ett vetenskapligt 
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underlag, vilket ger en viss förförståelse. Samtidigt kan intervjuerna bidra med nya insikter 
och blir då till viss del empiristyrd och induktiv (Langemar, 2018). Det fenomenologiska 
perspektivet intas med ett inifrånperspektiv från den som intervjuas men också beskrivningen 
av fenomenen, där de implicita horisonterna kommer försöka utrönas, dvs de skillnader som 
informanten inte är medveten om mellan vad som är bakgrund och det verkliga fenomenet 
(Langemar, 2008). Studien kommer att vara konkret fenomenologi, och undersöka de 
subjektiva upplevelserna, i motsats till strukturell där upplevelsen av specifika fenomen 
allmänt är mer framträdande. Dock, kommer förmodligen båda aspekterna finnas med då 
försök att finna olika delar (konstituenter) för ett fenomen kommer göras (Langemar, 2008). 
Många utav frågorna kommer behöva kompletteras på plats med följdfrågor, beroende på den 
ensamstående förälderns livssituation. Likaså kan vissa frågor komma att tas bort om 
informanten inte har något socialt stöd alls. Subjektivitet är alltid möjligt men då intervjun 
planeras noggrant och övande på frågorna kommer ske kommer detta förhindras lite. 
Uppmärksamhet på objektivitet hjälper även till så det inte händer. Påverkan på informanten 
kommer undvikas genom att intervjuaren inte avbryter samt tillåter och bejakar tystnad (Bell, 
2005). 
 
Informanterna söktes genom Facebook där en av dem hittades och var helt okänd för 
intervjuaren. En informant tillfrågades via plattformen Makalösa Föräldrar. Några var 
nuvarande eller före detta bekanta och grannar som tillfrågades om de kunde ställa upp på 
intervju. Resterande fanns genom vänner som frågade sina släktingar och vänner om de kunde 
intervjuas. Två telefonintervjuer har genomförts. Dessa är ett alternativ vid långa avstånd till 
informanten. En viss del kroppsspråk som är viktigt och gör att man ibland kan se mer än vad 
den intervjuade säger i ord samtidigt som intervjuaren eventuellt inte får den avspända och 
avslappnade situation som kan ges öga mot öga. I telefonen blir pausar svårare då det kan 
uppfattas som besvärande tystnad lättare. Fördelen är att det kan kännas mera anonymt. 
 
Materialet kommer transkriberas för upprepad läsning och då få insikt i informanternas 
upplevelse och finna större områden som eventuellt framkommer. Vidare kommer dessa 
områden delas upp i kategorier med indelning av underkategorier och kodning. Dessa 
kommer upprepas och diskuteras då två personer gör studien, för att verkligen hitta det 
essentiella. En tabell kommer visa tema, kategori och underkategorier. En fenomenologisk 
innehållsanalys kommer utföras där meningsbärande enheter kommer utrönas som läses flera 
gånger för tolkning av den subjektiva innebörden av de olika intervjuerna men också från 
helheten av dem alla. Citaten samlas i olika teman för att sedan kondenseras. Vidare kodas 
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detta och delas in i underkategorier och slutligen framstår en kategori (Langemar, 2008). En 
helhet med de olika delarna som relaterar till ensamstående mödrar och fäder och deras 
upplevelse av socialt stöd ska vara återkommande. Resultatet redovisas sedan i en tabell för 
tydlig översikt. Runt åtta personer intervjuades. Intervjun tog ca 40–60 min för varje person. 
 
            Analysprocessen 

Studien har antagits genom ett tolkande fenomenologiskt och analytiskt perspektiv, med en 
empirisk utgångspunkt och efter utformade riktlinjer. Det betyder att titta på deltagarnas 
personliga liv och hur de uppfattar det. Den fenomenologiska sidan av detta är deltagarnas 
uppfattning av händelser eller situationer där intervjuaren har en central roll och måste 
försöka tolka och skapa mening i deras erfarenheter. Det gör att studien även lutar sig mot den 
hermeneutiska traditionen, dvs deltagaren försöker finna mening i sin personliga och sociala 
värld men där även intervjuaren uppfatta och skapa mening av det som deltagaren säger. 
Metoden är idiografisk och kvalitativ då enskilda människors uppfattning fått framkomma i 
frågeställningen och där varje deltagare analyserats för att hitta likheter och skillnader dem 
emellan. (Smith, 2004). Grunden i en tolkande fenomenologisk analys är att den fungerar väl 
på ett litet antal deltagare, 5–10 stycken. De intervjuades berättelse kan tolkas på två sätt; att 
hitta teman som framkommit och som deltagarna delar eller för den enskilde individen. Då 
länkas resultat materialet till personen. Analysen visar då både allmänna teman som 
sammanlänkar deltagarna men även den enskilde individens livsvärld till viss del. Metoden 
grundar sig i text men som går utöver texten på ett tolkande och psykologisk nivå, där det 
dock finns olika nivåer för tolkning, även i kortare stycken beroende på vad sägs och uttrycks. 
Då intervjuerna lästs, har detta skett med uppmärksamhet, grundat, upprepat med både de 
individuella texterna och sammanlagda i åtanke (Smith, 2004). 
 
Metoden var semi-strukturerade intervjuer där frågorna anpassades delvis efter person och 
vad de sade. Frågorna hölls öppna och spelades in i sin helhet (Se bilaga 1). Målet med 
inspelningarna var att kunna lyssna och transkribera intervjuerna med syftet att noggrant 
kunna utröna detaljerad och strukturerad information som möjligt, från deltagarna. Det har 
också antagits att vid en jämförelse intervjuerna emellan, kan teman och kategorier till viss 
del generaliseras till alla personerna som intervjuats. Innehållsanalysen gjordes i steg och 
påbörjades med anteckningar och noteringar av områden och teman som uppmärksammats 
vid intervjuerna som sedan användes som påminnelser av vad som sagts. Sedan gjordes en 
transkribering av alla inspelade intervjuer. Dessa skrevs ut i flera exemplar som lästes 
upprepade gånger. Samtidigt lyssnades på de inspelade intervjuerna i vissa bitar, ännu en gång 
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för att höra hur detta sagts och sätta sig in i materialet och verkligen lära känna deltagaren. 
Vidare letades rubriker och större områden som täckte hela intervjuerna förutom fyllnadsord 
och vissa uttryck som inte gick att lägga i under någon rubrik eller inom ett område. fortsatt, 
söktes mera selektivt, huvudrubriker eller kärnkategorier, där eventuella andra rubriker kunde 
ingå under eller samlas från två till en kategori. Centralkategorierna som påvisar 
huvudproblemen och då även visar hur frågeställningen står sig (Langemar, 2008). Sedan 
lästes transkriberingarna ännu en gång för att jämföras med valda kategorier för att se att allt 
införlivats och att kategorier blivit rätt. Det justerades vid behov (Burnard, 1991). Generella 
och abstrakta mönster genom alla intervjuerna framställdes där de olika mönstren visade 
problem, lösningar och andra delar utifrån den empiriska datan. Under tiden memorerades 
idéer och uppslag, för att senare sammanställa dessa i tolkningar och slutsatser (Langemar, 
2008). 
 
Efter en sammanställning av materialet påbörjades resultatet. Transkripten arbetades igenom 
igen där kodning, kategorier, underkategorier och rubriker de även färgsattes för att skiljas åt 
och tillse att de hörde till rätt del (Burnard 1991). Enheter jämfördes med enheter, kategorier 
med kategorier och dessa även mot varandra dvs enheter med kategorier och kategorier med 
underkategorier osv. Från detta utröntes kategorier som blev teman, vilka sedan formade de 
olika avsnitt som tas upp i resultatet. Materialet sågs delvis utifrån variationer på frågorna 
men även på det som framkom utan att frågor ställts men ändå blev en central del av 
intervjuerna (Langemar, 2008). 
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Tabell 2. Exempel från analysprocessen 

 
Meningsenhet kondensering kod kategori underkategori 

”Vi skildes för två år 
sedan (…) Jag skrev i 
ansökan att jag ville att vi 
skulle ha barnet 
 varannan 
vecka. Det var då kriget 
började.”. 
 

Relationen 
blir ännu 
sämre mellan 
parterna 
 

Relationen 
mellan 
mamma och 
pappa 

Försämrad 
relation 

Kollaps av 
relation 

.”gruppgrej på 
kvinnojouren. Vi var fyra 
tjejer som pratade. Vi gick 
ju igenom saker varje 
gång vi pratade och man 
fick lära sig (….) inte 
förrän då som det klickade 
och det är 
normaliseringsprocessen” 
 

Relationen 
blir ännu 
sämre mellan 
partnerna 
 

Ett 
uppvaknande 

Bli 
självmedveten 
och våga 

Självförtroende 

”då han (sonen) var liten 
typ, jaa, så mådde jag 
dåligt för då fick jag ingen 
föräldrapenning för att 
hon inte ville ge mig sina 
dagar (…) leva på 
socialtjänstens minimum. 
För jag var ju tvungen att 
vara hemma med honom 
och jag fick ju inga mer 
dagar av henne” 
 

Upplevd stress 
och psykiskt 
dåligt mående 
för ekonomi 
 

Stress och 
må dåligt 

Rådgivning 
och 
ekonomiskt 
stöd 

Press på sig 
själv 

“ Alltså, man kan ju alltid 
få stöd men man känner 
sig ju ensam. Ensam kring 
alla beslut och såna saker 
men jag vet inte hur jag 
skulle kunna få stöd där.. 
förändra såna saker..det 
är som det är” 

Att känna sig 
ensam och 
obeslutsam 

Ensamhet 
och 
otrygghet 

Stress och 
ohälsa 

Psykisk stress 

“Han frågade: Varför ska 
du gå dit ensam och utan 
mig?” 

Orealistiska 
krav 

Orosmoment Oro istället 
för support 

Både för- och 
nackdelar 
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Etik 

Det finns riktlinjer för forskning inom psykologin, som vetenskapsrådet utarbetat. Där ingår 
forsknings- och individskyddskravet. Det första betyder att forskningen ska vara till nytta för 
samhällets alla medlemmar och det andra att deltagare i studier inte får lida psykisk och fysisk 
skada men de ska inte heller kunna identifieras som deltagare i en studie. Förutom detta, ska 
information ges vad, som i detta fall, en intervju innebär. Inför intervjuerna berättades allt 
som ansågs beröra informanterna på ett positivt eller negativt sätt, t ex att de i telefonen 
spelades in, vilket inte kunde avgjorts om detta inte påtalats. De intervjuade informerades 
muntligt men ej skriftligt, även om att de när som helst fick avbryta, inte behövde svara på 
frågor och att deras identitet inte skulle avslöjas på något vis. Efter detta inhämtades samtycke 
muntligt. Konfidentialitet utlovades i form av skyddade personuppgifter som endast sparades 
under den tid uppsatsen genomarbetades. Sekretessen vidhölls även mellan de som 
intervjuade, där endast transkriberingarna lästes av båda men inga personuppgifter utbyttes. 
Nyttjandekravet utlovades, då uppgifterna endast används för denna studie. För övrigt har 
vetenskapsrådets riktlinjer följts i sin helhet. Deltagarna har i enlighet med gällande krav på 
etik fått information kring studien, dess syfte, samt tillvägagångssätt. Kontaktuppgifter har 
lämnats så att alla som deltagit kan återkomma med frågor om de skulle vilja det samt vilket 
universitet som ligger till grund för detta arbete. 
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   Resultat 

Syftet har varit att undersöka det sociala stödet för ensamstående föräldrar och den upplevelse 
informanterna har om detta.  Följande kategorier samt underkategorier har framkommit i 
resultatet och redovisas nedan i tabell 3.  
 

Tabell 3. Teman, kategorier och underkategorier  
  

Tema Kategori Underkategori 
Den ensamstående och före 
detta partnern 

Bruten relation och stöd Försämrad relationen 
 
Bättre relationerna 
Fungerande relationer 

Familj, grannar och vännerna 
som stöd 

Kontakter och icke 
kontakter 

Trygghet, samhörighet 
Hjälp med ansvaret 
Dåliga kontakter 

Myndigheter och 
organisationer som stöd 

Stöd, behov och  
vardagshjälp 

Gemenskap 
Ekonomisk hjälpfull 
Råd, stöd och information 

Psykisk hälsa och ohälsa Stress och ohälsa Stress och dåligt mående 
Ohälsa 
Krav och press sig själv 

Stöd och support online Stöd och support Hjälp och stödjande 
Orosmoment 
Nackdelar 

 
 
Den ensamma föräldern och före detta partnern som stöd 
 
Flera av de ensamma föräldrarna tillfrågades om den före detta partnern som stöd. Svaren var 
blandade men två av dem berättade om misshandel i hemmet. Detta förekom i form av 
psykisk och fysisk misshandel. Den ena berättade att hon från de avbrutit förhållande, blivit 
stalkad och att partnern ifråga kallat henne diverse skällsord. 
 
       ”Vi skildes för två år sedan (…) Jag skrev i ansökan att jag ville att vi skulle ha    barnet 
varannan vecka. Det var då kriget började.” 
 
Det var då relationen blev ännu sämre för att till slut kollapsa. Dessutom har han försökt 
påverka sonen så att denne ska ogilla sin mamma och tycka att hon gör fel i det mesta. Barnet 
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har även visat tendenser till olika psykiska svårigheter och utåtagerande beteende, enligt 
mamman. Socialmyndigheterna, polisen och rättsväsendet har alla varit inblandade i 
situationen. Misshandeln började redan innan paret bröt upp och då förekom strupgrepp, slag 
med handflatan i ansiktet och mannen kastade även runt henne och slet henne i håret. Detta 
hände ofta enligt den tillfrågade. Modern berättade att han tryckte även ner henne psykiskt 
med att tala om hur dålig och värdelös hon var och med många nedsättande öknamn. Detta 
fortsatte i hennes liv om än i begränsad omfattning då mannen inte når henne lika lätt. Dock, 
har nya metoder tillkommit då han nu försöker prata med andra runtomkring expartnern och 
tala illa om henne och ljuga, t ex har han sagt att hon är missbrukare och även anmält henne 
för barnmisshandel. 
 
         ”så har jag ju soc. som hjälper mig med exet. Han vill ju göra mig till en jävla bov 
fast jag inte är det. Och så har jag ju haft kontakt med kvinnojouren” 
 
Han har även kommit till hennes arbete för att störa och när hon går ut ensam förföljer han 
henne i bilen ibland och står med bilen utanför hennes hus. På grund av detta begränsas 
hennes sociala liv och för henne handlar vardagen om att klara av sitt arbete, att hela tiden 
hålla koll omkring sig, försöka finna trygghet, sade hon var jättejobbigt. Det begränsade även 
det sociala livet.  Kvinnan berättade att hon hade några vänner i staden som hon pratar av sig 
med och kan berätta om sitt liv för. Hon har en far 15 mil bort som dock inte nämns mycket. 
För henne var det viktigaste stödet vännerna och det känslomässiga stödet som hon anser 
hjälper henne mycket för att klara av vardagslivet. Stöden för övrigt var myndigheter av olika 
slag där en eventuell flytt med ny identitet kan komma ifråga och har redan diskuterats men 
inte genomförts. 
 
Även en av de andra mammorna berättade att hon fysiska och psykiska sammandrabbningar 
med sin före detta partner. Hennes expartner skickade många sms och bilder för att utsätta 
henne för lidande. Dock, var förhållandet redan från början till viss del likadant men där 
förekom då fysiska slagsmål och de kallade varandra olika nedsättande ord. Kvinnan ifråga 
agerade i viss mån likadant som mannen och det var på så vis ömsesidigt. Skillnaden var att 
mannen var starkare och då fler gånger fick övertaget. Kvinnan har idag kontaktförbud 
utfärdat mot mannen och sade: 
 
       ” som sagt, när situationen är med pappan så vet man ju inte hur man ska få ihop det. 
Och jag har ju sökt kontaktfamilj till barnen. Bara för att jag inte kan lita på pappan” 
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De flesta myndigheter var inblandade i hennes situation. Barnen utreds, där man försöker ta 
reda på om fadern ska ha någon kontakt alls med dem. Barnen blev inte fysiskt misshandlade 
men då bråk och misshandel funnits i förhållandet har detta ansetts som psykisk misshandel, 
säger kvinnan. De har sett alla dessa bråk och slagsmål och även hört uttryck som inte var 
tillbörliga. Den före detta partnern hade även problem med alkohol och droger och satt i 
fängelse redan då mamman var med sitt första barn och kom inte ut förrän barnet var 3 
månader gammalt. Hon beskrev att;  
 
            ”han satt inne i nio månader när jag väntade barnet. Han åkte in när jag var i tredje 
månaden och kom ut när hon var 3 månader. Och det var ju för brott liksom, när 
han varit onykter” 
 
Situationen ser likadan ut idag men han kan inte fysiskt ge sig på henne. Hon kände sig ändå 
lite begränsad i sitt umgänge då hon inte vill gå ut i onödan. Hon bad ofta andra att handla åt 
henne och utföra andra nödvändiga ärenden utanför hemmet. Alla problem pappan haft sedan 
tonåren kvarstår dock, enligt informanten.  
 
De övriga informanterna hade alla mer eller mindre bra kontakt med fäderna och mödrarna till 
sina barn och åtminstone fungerande relationer Själva kontakten hade då gällt i första hand 
barnen och placeringen av dem, dvs  
vilka dagar och veckor etc. som var och en av föräldrarna skulle ha sin tid med barnen. 
Kommunikationen uppfattades ofta som bristfällig mellan de flesta av informanterna och den 
före detta partnern. En informant uttryckte det som så;  
 
 
 ”i och med att deras pappa är passivt aggressiv och dålig på att kommunicera 
och sådär så får ju jag höra ganska så mycket saker från barnen som gör mig arg och 
irriterad och då blir jag en person jag inte vill vara” 
 
Många av informanterna påtalade att de hade svårt att prata med sin före detta och för flera av 
dem är kontakten minimal och rör endast barnen även om relationen trots allt är fungerande. 
För vissa av informanterna har kontakten fått gå genom myndigheter, för det mesta 
socialförvaltningen. När parterna väl pratade med varandra var det otrevliga eller rent 
informativa samtal om t ex hämtning och lämning, skola, dagis eller tider. Vid normala samtal 
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uppstod ofta bråk, gnäll och beskyllningar. Flera informanter uttryckte en önskan om att 
relationen vore bättre på många sätt med sin före detta även om de först och främst tog upp 
barnens uppehälle och kommunikation som de största problemen. 
Några av informanterna hade problem med att fadern/modern till barnet inte ville ta sig tid att 
träffa barnen vilket försvårar det dagliga livet för den intervjuade. I ett fall var det fadern som 
ensam tog hand om sitt barn och inte hade någon kontakt med modern som flyttat från staden. 
I några av de andra fallen var intresset blandat där den före detta såg barnet ibland, och i vissa 
fall så kände informanterna stöd från expartnern och man hade uppdelat umgänge med 
barnet/barnen.  I vissa fall berodde detta på att den andre hade missbruksproblem. 
 
Ytterligare en situation som förvärrade situationen var boendet, där en informant fortfarande 
står på samma kontrakt som expartnern, trots att de brutit upp. De hade löst situationen så att 
de bytte boende varannan vecka. Så när det var mamma vecka bodde mamman i lägenheten 
med barnen och exsambon flyttade ut, och tvärtom. Detta sade hon var en mycket jobbig och 
besvärlig situation. Detta berodde på bostadssituationen i staden, där det inte finns några 
hyresrätter att få tag i. En av de andra intervjuade bor kvar i det hus, hon och exsambon köpt 
tillsammans och ännu äger tillsammans, på grund utav hur bostadsmarknaden ser ut.  
En av informanterna har en mycket god kontakt till expartnern och kan även ses med nya 
partners närvaro. En mycket bättre relation än många av de andra. Denne pratade mycket  
gott om mamman och framställer henne som en bra person. De delar ansvaret full ut för 
barnen men har en av varje skriven hos sig för att dela upp det rättvist där med. Bråk har 
sällan uppstått då de pratat och diskuterat barnen eller annat. De har umgåtts efter uppbrottet 
och gör så en idag. Informantens före detta, har även ny partner idag som denne umgåtts med. 
När var och har velat göra något har den andre bara tagit barnen utan problem och likadant 
vid olika arbetstider. Pappan och mamman har flera barn sedan förut och påpekar att alla 
barnen från andra förhållanden umgåtts med både honom och henne. 

Han berättade att; 

 
     ”vi gillar ju thailändsk mat och går ut och käkar och med de andra syskonen och henne. 
Det ska vi göra nu till jul, träffas allihopa. Alla känner varandra. De är nästan jämngamla, 
vet du, de flesta av dem. De känner varandra från annat och är Facebook-vänner” 
 
En stor likhet för många av informanterna, har varit oenigheten över flera vardagliga bestyr 
som gör att livet och vardagen fungerat sämre för dem. Flera ville ha en bättre relation men 
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har idag inte lyckats åstadkomma en sådan. Två har haft våldsamma förhållanden utav åtta, 
vilket är 25% av de intervjuade. En av de två fäderna har ingen kontakt alls med modern. Det 
fanns många både likheter och olikheter mellan dem där det framgår hur olika man lever som 
ensamstående men samtidigt har så mycket gemensamt. 
 

Familj, vänner och grannar som stöd 

Informanterna beskriver sin vardag som att det ändå är skönt att slippa den del som har 
inneburit bråk och tjafs med partner. Många av informanterna beskriver att det bästa med att 
vara ensamstående och att leva ensam är att man får bestämma själv. Att inte behöva ta 
hänsyn eller ansvar till en annan vuxen person i det egna hemmet. Ansvaret för barnen finns 
dock kvar, där de ibland får ta hjälp och stöd från grannar, vänner och familj. 
Men också att det är ensamt att komma hem till en tom lägenhet. Syskon och den egna 
mamman är ofta de som fungerar som ett extra stöd i livet.  
 
En informant beskriver också att tiden då den andra har hand om barnen kan upplevas som ett 
tomrum, plötsligt ska man bara ta hand om sig själv; 
 
       “det är liksom som att leva två liv, och det är lite stressande på ett annorlunda sätt. Det 

är nästan som att det blir för mycket frihet när jag inte har barnen”. Och nu har jag varit 
ensam i 11 månader, och det är fortfarande en ganska kort tid, men jag har inte hittat den 
balansen. Att helt plötsligt ska jag inte borsta tänder, läsa godnattsaga, så jag har liksom fått 
påminna mig själv om att man fortfarande måste äta middag”.  
 
Vänner, grannar och familj var viktiga komponenter, de bidrog ofta med gemenskap, 
trygghet, samhörighet och olika former av stöd. De ensamma föräldrarna hade brist på tid och 
behövde kanske planera in träffar med vänner osv på ett annat sätt än sammanboende. 
Informanternas svar tydde på att man visste vilka man kunde vända sig till utan att känna att 
man behövde gengälda tjänsten, vad som kändes kravlöst. Även om det fanns ett större 
nätverk och positiva relationer kring den ensamstående så innebar inte det per automatik att 
alla inom nätverket ställde upp. De flesta informanterna hade kanske två eller tre stycken som 
de vände sig till i de krisigaste situationerna.  
 
     “Jag känner att de som stöttar mig egentligen inte har tid och möjlighet att stötta mig, men 
de ställer upp för att de måste liksom. Men man kan inte få barnvakt för att gå på bio eller så, 
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utan det är när det är riktig, riktig kris och det inte går att lösa på något annat vis. Det är väl 
det att folk inte har tid att hjälpa till”.  
 
Relationerna till vänner, bekanta och familj är värdefulla. Många av våra informanter 
bekräftade det i frågan om de hade positiva relationer kring sig.  
 
      “ Ja några stycken, det beror på vilken dag man fångar mig, just nu känner jag mig 
stirrig på grund utav det är många praktiska bitar som inte fungerar. Men nånting jag slogs 
av ändå, speciellt i början när jag separerade är liksom vilka starka vänskapsrelationer jag 
har. Det är ju inte ett nätverk av kanske barnvakter eller praktiska...eller det är det också men 
alltså grannarna har hjälpt mig att flytta och låna ut bilar, kört grejer, och det här jobbet, det 
är ju ett tips från en granne. Och i påskas kom det över vänner och firade med mig”.  
 
En annan informant berättade;  
 
      “När barnen var små så hade jag hjälp från deras pappa, han hämtade regelbundet en 
gång i veckan men för övrigt har han inte haft barnen hos sig och sen så hämtade min 
mamma en gång i veckan, men inte min pappa...det kostade för mycket, emotionellt. Men sen 
så har jag haft barnvakt som jag betalat själv”. 
 
En av de intervjuade berättade att hon inte har kontakt med flera av sin närstående. Hennes 
pappa hade hört av sig på alla sätt till och med den dagen hon fyllde 18 år. Sedan dess, nu 10 
år sedan hade han inte ringt mer än 2–3 gånger och gav henne inte längre något till 
födelsedagar och jul och andra högtider. Han brydde sig inte om sina barnbarn heller. 
Informanten sade att mamman till henne ibland tvingat pappan att höra av sig. Hon blev 
mycket sårad och förbryllad över detta och är än idag. Ingen förklaring fick hon någonsin av 
pappan varför det blev så. Samma person berättade också att brodern och hon inte hade någon 
kontakt då han beskyllde henne för alla problem och uppbrytningen med den före detta 
partnern, trots att expojkvännen, använt droger, alkohol och misshandlat. Idag är hennes 
största stöd modern, farmodern till barnen och två till tre mycket goda vänner. Hon framhöll 
dock en av vännerna som den som ger störst stöd och på alla vis ställer upp, dag som natt och 
med allt, pengar, barnvakt, känslomässigt stöd etc. Vännen i fråga var också en granne till 
henne.  
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Några av de andra intervjuade hade kontakt med föräldrar men dessa ansågs inte vara det stöd 
de behövde, medan andra mer eller mindre hade dessa som sitt största stöd. Detta var även 
beroende av vilket stöd de pratade om. Det finansiella kom ofta från föräldrar men någon 
gång ibland från vänner. En av fäderna hade sin mamma och hennes sambo som sitt största 
stöd och nämnde egentligen inga andra. För honom var hon den som gav honom vad han 
behövde och detta var praktisk hjälp. Dock, bad han sällan om den. Han ansåg att man bör 
klara sig själv så långt det går. Vad gällde det känslomässiga stödet var det främst vänner 
många vände sig till. En ansåg dock att det var lättare att prata med en professionell person 
om problemen än närstående. Flera informanter tycks ha begränsat socialt stöd och nätverk, 
där ofta någon eller några närstående inte finns med i bilden. De är osams eller oense på något 
vis och har då helt eller delvis avbrutit kontakten dem emellan. 
 
Betydelsen av det egna sociala nätverket är ofta en mycket viktig del i de ensamståendes liv, 
och fungerar som en sorts ventil vilket är en viktig del i den egna hälsan och små nätverk kan 
vara extra sårbara.  
 
Myndigheter och organisationer som stöd 
Stödet från myndigheter i ensamstående föräldrars liv har varit genomgående för flera av 
dem, och vissa fall mycket stort. Försäkringskassan är den myndighet som hälften av 
informanterna fått hjälp av och då främst i form av något bidrag, som går att få om inte 
inkomsten är tillräckligt hög och för liten för att överleva på. Dessutom hade flera av de 
intervjuade haft kontakt med landstinget då de haft behov av kurator. En av informanterna har 
även haft kontakt med kvinnojouren där hon fått samtalsstöd av både enskilda som arbetar där 
och kvinnor med liknande erfarenheter. De sistnämnda hade bildat en grupp där alla fick delta 
och pratade av sig. Informanten påpekade vilken hjälp och lättnad det varit att få prata av sig 
med likasinnade som förstod hennes situation, och gjorde henne självmedveten. Det gjorde 
att hon vågade dela med sig och gav henne självförtroende. Kvinnan sade; 
 
 ”jag gick på en sådan där grupp grej på kvinnojouren. Vi var fyra tjejer som 
pratade. Vi gick ju igenom saker varje gång vi pratade och man fick lära sig (….) Det var inte 
förrän då som det klickade och det är normaliseringsprocessen” 
 
Det bästa stödet och hjälpen i hennes liv har varit denna organisation och medlemmarna som 
även givit stor gemenskap. Denna värderade hon högre än vänner och familj. Två av 
kvinnorna gick även för tillfället hos kurator medan vissa av de andra gått hos en men sedan 



 
 

24 
 
 

dess slutat. Den ena mannen sade att han blivit rådd att prova att gå och prata av sig men 
ansåg inte att det hjälpte på något vis och att han inte kunde prata med okända på rätt sätt. En 
av informanterna har även haft mycket kontakt med psykiatrin, då hon lidit av depression och 
gör så än idag i perioder. Några av barnen hade fått hjälp från BUP (Barn- och 
ungdomspsykiatriska avdelningar) som då gjorde att även mamman kom i kontakt med 
landstinget eftersom barnen var minderåriga. 
 
Myndigheternas hjälp bestod mycket av den ekonomiska hjälpen då minst hälften hade 
bostadsbidrag, trots att alla arbetar. Några fick också underhållsbidrag som ges ut då barnen  
har delat boende. En av dem var för närvarande sjukskriven och fick sjukpenning. Alla dessa 
bidrag kommer från försäkringskassan. 
 
Förutom försäkringskassans ekonomiska bidrag hade vissa haft försörjningsstöd från 
socialförvaltningen, dvs det minimum folk är berättigade till då absolut inga andra källor till 
finanser finns. En av informanterna berättade 
 
”då han (sonen) var liten typ, jaa, så mådde jag dåligt för då fick jag ingen föräldrapenning 
för att hon inte ville ge mig sina dagar (…) då fick man ju leva på socialtjänstens minimum. 

För jag var ju tvungen att vara hemma med honom och jag fick ju inga mer dagar av henne” 
 
I dagsläget var det ingen som hade detta bidrag. Minst hälften har haft kontakt med 
socialtjänsten i andra ärenden som kunde bestå av information och rådgivning.  I de fall 
informanterna haft andra anledningar till kontakt med dem har detta handlat om partnern eller 
barnen. Till exempel har tre av dem haft kontakt därför att barnen behövt hjälp av något slag 
medan två av dem också haft stöd angående den före detta partnern och då behövt 
rådgivning, laglig hjälp eller utökade kontakter. En av informanterna skulle t ex eventuellt 
fått ny identitet. Denne informant berättade efter en anmälan till polisen som kontaktat 
socialförvaltningen 
 
    ”så då startade de en utredning på soc. om kvinnofrid och så fick jag gör en utredning om 
att freda sig och så får man svara på massa frågor om vilken hotbild man har. (…) och jag sa 
om det blir värre kan jag inte bo kvar här. Ja, men det är precis så vi tänker också. Vi tänker 
föra ärendet vidare till den eller den orten så ska du få skyddat boende och skyddad identitet” 
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Två av dem hade fått mycket hjälp då de behövt med sina barn, genom utredning av deras 
mående liksom i kontakten med pappan/mamman. Genom socialförvaltningen hade några av 
dem kommit i kontakt med rättsväsendet och polisen. Några hade dock redan samtidigt eller 
före denna kontakt, haft kontakt med polisen på grund av misshandel eller olagliga aktiviteter, 
som de varit inblandade i eller sammankopplade med, på det ena eller det andra sättet. 
Dessutom hade en av de intervjuade haft beröring med beroendeenheten, en inrättning där 
kommun och landsting samarbetar. Informanten hade själv inte problem men har gått som 
medberoende för stödsamtal angående den före detta partnern. 
 
Skolor och fritidshem var enligt informanterna mycket förstående angående deras situation. 
Ingen gav dock information om att de på något annat sätt stödde dem. Ingen angav heller att 
de kände sig motarbetade eller orättvist behandlade, när det gällde situationer med delat 
föräldraskap.  
 
Det framkommer från vissa av informanterna att utan hjälp av myndigheter ekonomiskt, inte 
skulle ha klarat sig så bra som de gjort hittills. Likaså har hjälpen från landsting och 
organisationer varit mycket hjälpfull vad gäller deras psykiska och fysiska mående och för 
barnen. Polis och familjerätt var delvis inblandade i åtminstone två fall där nödvändigheten 
märks genom att situationerna kunde varit mycket värre utan dem. 
 
Psykisk hälsa och ohälsa 
 
 En sida av detta var att ha sämre förutsättningar för att styra sitt liv, vilket var fallet hos 
många ensamboende med barn och också något som några av informanterna tog upp.  
 
     “Det jag skulle vilja förändra egentligen, ...fast det är inget som jag kan göra något åt..jag 
skulle vilja ha ett mer uppstyrt liv, när jag vet när min son ska vara hos mig och där jag vet 
att nu kommer jag inte ha hjälp av någon på två veckor, att min sons pappa inte kommer att 
ställa upp. Hade jag vetat mer såna saker. Mer struktur på umgänget och sådär. Det enda jag 
kan göra för att underlätta det är att ställa upp ifall min sons pappa måste jobba med kort 

varsel”. 
 
En annan informant berättade;  
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      “Alltså, man kan ju alltid få stöd men man känner sig ju ensam. Ensam kring alla beslut 
och såna saker men jag vet inte hur jag skulle kunna få stöd där.. förändra såna saker..det är 
som det är”.  
 
Känslan av att vara ensam i sina beslut samt att inte ha vetskap när man kan få hjälp med 
avlastning kan kännas betungande och vara en av de jobbigaste delarna med att vara 
ensamstående vilket kan påverka den psykiska hälsan. Informanterna såg den upplevda 
ensamheten som en existentiell dimension och känslan av ensamheten kändes djup även om 
man hade ett kontaktnät att vända sig till. Till syvende och sist så fanns där beslut och tankar 
vilandes på egna axlar och som gav en extra tyngd då det inte bara är sitt egna liv som 
hanteras utan även barnens. Kring detta kunde det vara bra att få prata, dock efterfrågade 
ingen av informanterna detta. Detta kan ha berott på att ingen direkt fråga ställdes om psykisk 
ohälsa eller om de hade velat ha samtalsstöd. Däremot hade några av informanterna kontakt 
med kurator, och några av dem hade haft det tidigare. Detta stöd kanske dessutom skulle 
upplevas dubbelbottnat, å ena sidan bra att få prata med någon men å andra sidan, ännu ett 
måste att hinna med i vardagen. 
 
Några informanter gick i dagsläget hos kurator eller hade kontakt med psykiatrin, vilket satte 
stor press dem själva, dels för att klara vardagen och vad gällde barnen och deras 
omhändertagande. De berättade att de i perioder känt sig deprimerade men att det ibland blev 
bättre. Andra dagar stängde de in sig och ville inte, varken prata i telefon eller träffa någon. 
En av de intervjuade var vid intervjutillfället sjukskriven för psykiska besvär. Hon åt 
läkemedel för detta och hade kontakt med flera olika myndigheter. Hos vissa av dem fick hon 
prata, samt råd, stöd och hjälp. Hos andra fick hon delvis råd och mediciner utskrivet. En 
annan informant gick på stödsamtal i grupp hos en organisation och hos socialförvaltningen. 
Båda dessa gav känslomässigt stöd i måendet. Socialförvaltningen ställde även upp med 
praktisk och juridisk hjälp, som var ett stort stöd för personen vad gällde välmåendet, för att 
hon skulle känna att något hände med den situation hon befann sig i. Vissa av de andra 
intervjuade, hade gått hos kurator eller åtminstone provat att gå till någon professionell för att 
prata och få känslomässigt stöd. En av dessa ansåg att det inte hjälpte alls, medan andra 
fortsatt att gå dit och senare avslutat terapin. 
 
Stöd och support online 
Några informanter sa att de använde sig av online-support. De var med i grupper på 
Facebook. En av dem är även administratör för en av grupperna. Informanterna ansåg att det 
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var ett bra sätt att få stöd av andra, förutom vänner, grannar och familj. Där fanns många råd 
och tips också som kunde vara till nytta rent praktiskt. Till exempel hade en av dem fått veta i 
en av grupperna, att det går att söka underhållsstöd genom Försäkringskassan, vilket hon inte 
haft någon aning om. Det känslomässiga stödet fanns i grupperna när de ibland ville ha stöd 
av andra. Den ena informanten sade att hon ibland bara går in på sidorna för att se vad andra 
skriver men skriver inget själv eller chattar med någon. En av de intervjuade tyckte det var bra 
att fråga om andra hade liknande erfarenheter och då försöka få mer information, råd och stöd 
från dessa personer. Likaså, ansåg de båda att det är lite mer privat, även om namnen visas. 
De visste inte vem var och än var, bodde och hur denne levde eller såg ut. De bara pratade och 
lämnade sedan varandra efter en chattdiskussion. En av informanterna berättade dock att det 
fanns män i grupperna som försökt få träffa henne och börja dejta, vilket blivit ett 
orosmoment för att fortsätta i vissa grupper. Denne person hade också innan de ens kände 
varandra börjat ställa krav på henne och ville bestämma. Informanten berättade att; 
 
“Han frågade: Varför ska du gå dit ensam och utan mig?” 
 
En av nackdelarna med grupperna ansåg hon, var att vissa inte var seriösa medlemmar utan 
endast gick med för att få kärlekskontakt inte prata för att få stöd och råd. 
 
                  Diskussion 
 
Som förväntat visar sig gemenskap och relationer till andra som väldigt betydelsefulla i 
ensamstående föräldrars liv. Många av informanterna beskriver sina sociala nätverk som 
värdefulla, vissa av dem uttrycker det specifikt medan andra menar det underförstått. Skårner 
(2011) beskriver sociala nätverk “Definitionen lyfter fram två viktiga aspekter av nätverkets 
psykosociala betydelse, dels att människans sociala identitet formas av de närvarande 
relationerna, dels relationernas konkreta funktion, gemenskap, stöd och utvecklandet av nya 
sociala relationer”. Det har framkommit en bild av att informanterna kanske inte riktigt alltid 
har haft det stöd som önskats, och som kan tolkas som att många av de informanter som ställt 
upp och besvarat frågor i vår studie skulle ha eller haft det lättare på många sätt med mer stöd 
än vad de erhållit. Skårner (2011) menar vidare i sin artikel, att trots svårigheter hos den som 
efterfrågar stöd och där en tyngd läggs på dem som står nära och ska kunna erbjuda stödet, så 
är det dem som har starka band som överlever relationen och det återfinns ofta inom familjer. 
Däremot, där banden inte har varit starka eller långvariga kan svagare band, bli än svagare när 
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hjälp efterfrågas och relationen kan därför nå ett slut. Paralleller till detta kunde anas vid svar 
från en av informanterna om att vissa vänner inte längre fanns kvar.  
Det kan också handla om att den som behöver stöd, har svårt att öppna sig och efterfråga det 
tex hos vänner och bekanta, och istället sluta sig eller avskärma sig, man vill inte ligga andra 
till last. Det kan kännas som ett socialt misslyckande, en upplevelse av att vara den som 
misslyckats med sin relation. Det kan handla om tillit, den som söker stöd behöver någon 
form av förtroende för den person som tillfrågas. Det kan också handla om att människor som 
efterfrågas som stöd inte vill eller kan hjälpa till. Det är också något som några av 
informanterna bekräftar, att fråga efter stöd hos vissa i nätverket har kostat för mycket 
emotionellt. En tanke kan också vara att man som informant omedvetet svarar utifrån 
föreställningar om social önskvärdhet, vilket innebär att man vid intervjuer och 
undersökningar svarar mer som man skulle önska hur livet framstår som, än vad som i själva 
verket är vad verkligheten ser ut som.  
 
Espwall & Dellgran (2005) diskuterar vad som kommer med att efterfråga materiellt stöd, hur 
ska man förhålla sig när en inom nätverket ställer upp med finansiellt stöd. Kommer det med 
något förbehåll underförstått? Vissa av informanterna i denna studie har tagit upp den 
frågeställningen, att det är svårt att låna pengar till en räkning, utan att känna en skuldkänsla 
över ifall man sedan skulle lägga nån summa på sig själv vad det än må vara.   
Espwall & Dellgran (2005) menar vidare att det finns två grundläggande premisser för hur 
villkoren för stödutbytet konstrueras, stödutbytets legitimitet samt för det värde som det har 
för stödmottagaren. Artikelförfattarna menar med legitimitet normer kring självförsörjning 
och livsstil. Och värdet för stödmottagaren som det relativa behov som finns i situationen.  
Det sätter fingret på vad en av informanterna förmedlade, det är inte oproblematiskt att få låna 
pengar för samtidigt så behöver man visa på att man ändå förtjänar det och att man kämpar 
på. Det skulle kanske inte lånas ut om man tex. valde att tacka nej till extra jobb trots en 
knepig ekonomisk situation.  
 
Att vara ensamstående förälder behöver inte betyda att man är i absolut behov av hjälp och 
stöd men risken för fattigdom finns och siffror visar, enligt statistik från regeringen, att 25% i 
Europa lider av dålig ekonomi, vilket stämmer med de intervjuade. Två av informanterna 
skulle inte klara sig utan bidrag från stat och kommun. Siffrorna är förmodligen högre i andra 
länder där inte det svenska socialförsäkringssystemet finns och där man enligt Lumino, 
Ragazini och Prosperino (2016) blir intvingad i familjäritet istället. Det främsta 
socialförsäkringssystemet i större delen av Europa är arbetet. Där blir det ännu besvärligare 
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för ensamstående kvinnor att klara sig, då de har en kultur som främjar hemmafruar. Blir en 
kvinna då ensam och aldrig arbetat har hon svårt att överleva alls, om inte familjen tar hand 
om henne. Trots att dessa informanter har dålig ekonomi, har de ändå pengar till mat, bostad 
och det nödvändigaste i livet. En av dem var sjukskriven, vilket tillåts också vid sjukdom eller 
psykiska besvär, då det täcks av socialförsäkringen. Lagarna främjar jämlikhet, vilket om man 
jämför med det italienska systemet, som inte gör det, att vi alla ska ha förutsättningar för en 
viss livsstil. Som ensamstående ska vi också kunna överleva. Walander och Soares (2006) 
liksom Hartwig-Kjellstrand (2016), menar också de att de ekonomiska förutsättningarna är 
sämre för ensamstående jämfört med gifta kvinnor. Det är de, även om vi överlever. Lever 
människor på bidrag, har dessa individer sällan råd att åka på semester, äta ute eller ha 
fritidsintressen som kostar. Det sociala stödet kan då bli viktigt med grannar, vänner och 
släktingar som ställer upp med barnvakt och pengar t ex för att den ensamstående ska ha råd 
eller kunna göra något lite extra utanför vardagsbestyren. Macassa et al, tar upp den säkerhet 
som uppträder vid påtvingad familjärism, men det tyder på att den finns även bland de 
ensamstående informanterna som inte lever på det sättet. De var osäkra i olika beslut, sin 
ekonomi, förhållanden till sin före detta partner, bostadssituationen etc. Kanske kan man 
också jämföra de individer från storstäderna som tvingas leva ihop trots åtskillnad, p g a 
bostadsbristen, med den italienska familjärismen, lite grann. Spekulativt borde det vara värre 
eller lika dåligt att leva ihop med sin före detta som än otrevlig släkting eller närstående. 
 
De ensamstående fäderna var mycket olika personligheter, vilket till viss del kan bero på stor 
åldersskillnad och erfarenheter. Enligt Mendes (1976) är de inte så vanliga. Trots att artikeln 
har några år på nacken är den fortfarande aktuell. Även om det idag pratas mer om och finns 
fler ensamstående pappor. Enligt SCB fanns, 2017, Ca 750 000 personer som lever i ett 
hushåll där det finns en förälder och ett antal barn. Antalet hushåll med konstellationen 
ensamstående förälder med barn är ca 260 000. 2018 var två av tio familjer, ensamstående 
med barn. År 2010 var 6% ensamstående fäder och 20% av mammorna. De sista siffrorna kan 
ha ökat en aning men de talar om att skillnaden, trots allt inte är så stora idag. En av 
informanterna hade ingen kontakt med modern och var då tvungen att ta på sig ensam fysisk 
vårdnad, även om de har delad vårdnad i juridisk form. Han har haft sonen sedan denne var ca 
2 månader och fått växa in i rollen som far. Han var uppväxt med ensamstående mor, vilket 
gör att han inte haft någon förebild. Mendes (1976) tar upp att den rollen bör definieras, vilket 
den gjort i mycket litteratur från psykologi t ex. Men frågan är hur man får reda på detta om 
man inte studerar inom dessa ämnen? Då de ensamstående mödrarna är fler, har fler flickor 
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förebilder, vilket gör att många ensamstående fäder har mödrarna som förebild eller ingen 
alls, om de inte definierar sig med henne. 
 
Fäder ville enligt Mendes inte be om hjälp i onödan, vilket var precis vad en av dem sade. 
Pappan bad endast om hjälp i nödfall. Han hade dock en mamma som gärna ställde upp som 
barnvakt då och då, liksom hennes nya man. När det behövdes fick han även pengar, då oftast 
till barnet. Vid behov kunde ett lån även ges. 
 
Enligt Espwall & Dellgran (2005) kan det förekomma skillnader mellan mäns och kvinnors 
sätt att utveckla och upprätthålla sociala relationer men också hur de erhåller stöd, 
övervägande kvinnor definieras i rollen som ensamstående och också som stödmottagare i 
olika former. En av anledningarna kan bero på kvinnans roll i samhället och ekonomisk 
ojämlikhet, vilket också en av informanterna gav uttryck för.  
 
Ensamstående mödrar råkar genom fadern ibland ut för våld som då påverkar relationen till 
honom som ska vara ett stöd vad gäller barnen men även andra sociala relationer. I artikeln av 
Macassa, Walander & Soares (2006) finns olika förklaringar men den som stämmer bäst är 
det liv man haft före man blivit ensamstående och att familjetypen, är av stor betydelse. 
Nästan hälften av de kvinnor de frågat hade blivit utsatta för våld redan före uppbrottet. 25% 
av kvinnorna bland våra informanter vet vi har varit utsatta. De tar även upp demografin, 
aktivitetsmönster och hur individen lever, som orsak till att just ensamstående mammor råkar 
ut för våld. Det skulle mycket väl kunna stämma, då vissa bor på liten ort och det kan vara 
svårt att komma ifrån den före detta partnern då. Detta påverkar det sociala livet också i dessa 
fall, om man t ex alltid skulle vara rädd för vem man möter ute eller ska ringa på dörren. Detta 
var begränsande för båda informanterna, då den ena hade besöksförbud mot förre sambon och 
den andra blev stalkad. Speciellt den sistnämnda, sa att hon alltid fick titta sig om över axeln. 
Det gjorde ju att hon inte alltid ville eller tordes träffa vänner, vid mycket jobbiga perioder. 
Den andra informanten höll sig mycket inomhus för att hon inte ville träffa på expojkvännen. 
Då hon umgicks var det mycket hemma hos henne. Våldet fick alltså långtgående 
konsekvenser förutom våldet i sig. Den ena sa dock att hon hade mycket bra vänner, som 
ställde upp på henne och hjälpte till med allt. Den andra hade fått mera mod av kvinnojouren 
som gav stöd och råd om hur hon kunde tänka och agera. Båda två klarar sig trots begränsat 
socialt liv bra. 
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Onlinesupport har blivit allt vanligare och det finns forskning, t ex Xioman (2018), som 
stöder att det är positivt på många sätt. Det stöds av våra informanter som använder internet 
på det sättet. Dessa är med i informella grupper men riktade speciellt mot vissa individer. 
Xioman (2018) tar upp några exempel på sådant som förbättrat användarnas liv och även om 
våra intervjuade inte fått hjälp med just läkarbesök, så ansåg de att det hjälpt dem praktiskt 
och till viss del, då de mått dåligt. Ingen av dem var timslånga användare av dessa grupper 
men det talar för att även vid måttlig online-support kan det ha och ge fördelar med att ingå i 
sådan grupp. Tyvärr, som med mycket annat på internet fanns ett visst missbrukande av 
gruppen, av vissa medlemmar som försöker hitta nya partners på det sättet, vilket i längden 
skulle kunna förstöra, från början seriöst startade forum för olika ämnen och individer. 
 
En eventuell brist i denna studie är avsaknaden av perspektiv från utrikes födda. De åtta 
informanter som har intervjuats är alla etniska svenskar och inget som vi som författare hade 
en tanke på vid vårt urval av deltagarna. I efterhand kan man se att det hade varit värdefullt att 
ha en lite mer blandad grupp av deltagare, just därför att se hur det sociala stödet upplevs av 
dem som kanske inte har släkt, familj osv runt sig. Kanske även språkförbistringar gör det 
svårare att söka stöd i tex föreningar som Makalösa Föräldrar, vilket är bra plattformar för att 
söka stöd hos andra i samma situation och en chans att komma ut på aktiviteter och inte minst 
i det svenska samhället.  
 
Hälsofrämjande insatser innebär åtgärder som stärker eller hjälper människor att behålla sitt 
fysiska, psykiska och sitt sociala välbefinnande. Förebyggande insatser syftar till att 
förebygga innan problem har uppstått. Skyddsfaktorer som bidrar till en god hälsa är bland 
annat nära och kärleksfulla relationer mellan föräldrar och barn och kontakt med stödjande 
vuxna utanför kärnfamiljen (Folkhälsomyndigheten, 2014). Riskfaktorer för ohälsa är bland 
annat social isolering och en hög stressnivå i föräldrarollen (ibid).  
Verksamheter som erbjuder behandling och stöd inom hälso- och sjukvården, samt 
socialtjänst har begränsad kunskap och erfarenhet om just främjande arbete 
(Folkhälsomyndigheten, 2014). Man skulle kunna tycka att det därför vara på sin plats att 
kunna arbeta mer förebyggande för dessa instanser, speciellt då det framgår tydligt att 
ensamstående föräldrar har ett stort behov av stöd och hjälp. Detta blir också en utmaning och 
avvägning för att kunna arbeta med sådana välmenande insatser utan att få dem som behöver 
stöd att känna sig avvikande eller att vara personer med stödjande behov, vilket säkert kan ge 
många människor känslor av socialt misslyckande och osäkerhet. Sådana begränsningar 
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kanske man skulle kunna komma runt om det främjande arbetet kunde vara ett mer 
individuellt utformat stöd.  
 
Vissa medborgare känner kanske en tvekan till att ha en kontakt med sociala myndigheter 
kring stöd, även om det skulle behövas. Därför är det av betydelse att reflektera över hur 
stödet kan påverka föräldrar och barn, då det implicit kan befästa värderingar och normer.  
Det finns så kallade föräldrastödsprogram och de syftar ofta till olika föräldra- barn 
utbildningar, vilket givetvis är bra. Men kanske behövs det även utformas 
föräldrastödsprogram som är mer inriktade på social samvaro, att skapa kontakter med 
likasinnade och så vidare.  
 
 
Metoddiskussion 
 
Den kvalitativa metoden valdes för den subjektiva upplevelsen av socialt stöd. Detta för att 
det ger en djupare förståelse för vad individen känner och anser om detta och där svaren kan 
utvecklas. Semi-strukturerade intervjuer utfördes med dels telefonsamtal men även hemma 
hos de intervjuade. Skillnaden här är att som intervjuare kan du inte läsa av kroppsspråket, 
vilket kan ha betydelse för tolkningen, då det eventuellt går att utläsa nervositet eller lugn 
utifrån detta och andra förändringar i stilen. Dock, hör man röst och tonfall som också talar 
om ifall någon plötsligt anser att en fråga är obekväm eller obehaglig på något sätt. Samtidigt 
kan det för vissa individer kännas behagligare att prata över telefonen om intervjun skulle 
övergå i känsligare ämnen, då de inte behöver sitta mitt emot och titta på intervjuaren. En av 
de informanterna var helt okänd där han tillfrågades över Facebook och denna intervju 
utfördes över telefonen. Han kanske inte ställt upp om det varit ett fysiskt möte utan gjorde 
detta för att den kunde utföras mer privat. 
 
Variationen mellan alla intervjuade var stor. De var i ålder från 28 till 61 år gamla, vilket ger 
en stor bredd och olika syn på socialt stöd, samtidigt som det gjorde det svårare att hitta 
gemensamma nämnare. Informanterna hade mycket olika åldrar på barnen, vilket då gjorde att 
de hade olika behov av socialt stöd vad gäller barnen. Övervägande delen var kvinnor, sex 
stycken utav åtta intervjuade. Det minskade bredden lite och kan ha påverkat resultatet mot 
om fler män deltagit. Det gjorde tillförlitligheten aningen sned och att det var kvinnorna som 
framkom mest. Det kunde dock inte anses överförbart till populationen. Urvalet var ändå 
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representativt då det finns både män och kvinnor och blandade åldrar men fler intervjuer hade 
behövt utföras för ett säkrare resultat. 
 
De rätta frågorna var svåra att hitta för att fånga ämnet och få uttömmande svar, vilket kan ha 
bidragit till att resultatet inte går att överföra till populationen. Det framkom under 
intervjuerna trots att frågor tillkom och följdfrågor gavs. Informanten berättade om sitt liv där 
ibland, det sociala stödet inte framkom så mycket utan vardagslivet. Metoden var bra men 
krävde mer träning. Frågeställningen kunde eventuellt ha gjorts smalare för att få ett säkrare 
och mer tillförlitligt resultat, som då även kunde påverkat frågorna. 
 
Artiklar lästes före intervjuerna för att få en uppfattning om ämnet och för att försöka bygga 
vidare på det som lästes, utifrån vår frågeställning. Det gav både för- och nackdelar då en 
förförståelse är bra och ämnet förstås på ett annat sätt. Problem och fördelar om socialt stöd 
framkom som kunde påverka frågor och vad som kunde läsas mellan raderna, samt om något 
överensstämde med det lästa.  
 
I undersökningen var konfidentialitetskravet mycket stort, då känsliga och smärtsamma 
ämnen diskuterades och har därför så långt det går, tagit bort allt som möjligtvis skulle kunna 
identifiera de intervjuade. Det blev svårt på ett sätt, då vi tog med både män och kvinnor och 
ibland behövde särskilja dem. Men blev informerade att studien kommer att kunna läsas av 
andra när den är färdig. 
 
Analysen var tematisk innehållsanalys. Det första som gjordes efter intervjuerna var 
transkriberingar av dessa, i sin helhet som sedan vidarebefordrades till varandra. Materialet 
lästes flera gånger och inspelningarna lyssnades även på ett antal gånger. Detta diskuterades 
sedan för att höra om likheter och olikheter uppfattats lika, vilket då också gav nya aspekter 
och faktorer som tillkom. Allt material skrevs ut i flera exempel. Efter detta utröntes olika 
rubriker genom att göra anteckningar och klippa ut delar som bildade kategorier. Därefter 
minskades rubrikerna ner för att sedan bilda kategorier. De meningsbärande enheterna utsågs, 
kodades sedan och lades under rätt kategorier. Vartefter framkom underkategorierna. Genom 
processen tillkom artiklar som kan ha påverkat slutresultatet, liksom vissa olika uppfattningar. 
Tolkningarna kunde även vara olika av det informanterna menade, då vi redan innan kände 
några informanter och hade en viss bakgrund och kunskap om dessa. Det kan ha varit orsaken 
till att intervjuerna tolkades på olika sätt, som då även påverkade resultatet. Ibland gav detta 
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en fördel då det kunde ge nya synsätt eller påminna om något som glömts eller missats. Det är 
dock även en nackdel, då det läses annorlunda och det kunde uppstå oenighet om tolkningen. 
 
 
 
Framtida forskning  
 
Hälsofrämjande insatser innebär åtgärder som stärker eller hjälper människor att behålla sitt 
fysiska, psykiska och sitt sociala välbefinnande. Förebyggande insatser syftar till att 
förebygga innan problem har uppstått. Skyddsfaktorer som bidrar till en god hälsa är bland 
annat nära och kärleksfulla relationer mellan föräldrar och barn och kontakt med stödjande 
vuxna utanför kärnfamiljen (Folkhälsomyndigheten, 2014). Riskfaktorer för ohälsa är bland 
annat social isolering och en hög stressnivå i föräldrarollen (ibid).  
Verksamheter som erbjuder behandling och stöd inom hälso- och sjukvården, samt 
socialtjänst har begränsad kunskap och erfarenhet om just främjande arbete 
(Folkhälsomyndigheten, 2014). Man skulle kunna tycka att det därför vara på sin plats att 
kunna arbeta mer förebyggande för dessa instanser, speciellt då det framgår tydligt att 
ensamstående föräldrar har ett stort behov av stöd och hjälp. Detta blir också en utmaning och 
avvägning för att kunna arbeta med sådana välmenande insatser utan att få dem som behöver 
stöd att känna sig avvikande eller att vara personer med stödjande behov, vilket säkert kan ge 
många människor känslor av socialt misslyckande och osäkerhet. Sådana begränsningar 
kanske man skulle kunna komma runt om det främjande arbetet kunde vara ett mer 
individuellt utformat stöd. Vissa medborgare känner kanske en tvekan till att ha en kontakt 
med sociala myndigheter kring stöd, även om det skulle behövas. Därför är det av betydelse 
att reflektera över hur stödet kan påverka föräldrar och barn, då det implicit kan befästa 
värderingar och normer.  
Det finns så kallade föräldrastödsprogram och de syftar ofta till olika föräldra- barn 
utbildningar, vilket givetvis är bra. Men kanske behövs det även utformas 
föräldrastödsprogram som är mer inriktade på social samvaro, att skapa kontakter med 
likasinnade och så vidare.  
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Bilaga 1.  

 

Intervjuguide 

 

• Hur känns det att vara här och besvara frågor om att vara ensamstående? 

• Berätta om hur det är att vara ensamstående? 

• Hur påverkar det din vardag att vara ensamstående? 

• Hur upplever du livet som ensamstående? 

• Vad behöver du för att klara livet som ensamstående? 

• Vilka krav har du på dig varje dag som ensamstående? 

• Hur tror du andra ser på ensamstående? 

• Hur ser du på dig själv? 

• Vad skulle du vilja förändra i ditt liv? 

• Hur kan du hitta vägar mot de målen? 

• Känner du dig som regissören i ditt eget liv? 

• Har du positiva relationer runt omkring dig? 

• Känner du ett starkt engagemang för något i ditt liv? 

• Får du hjälp av landstinget (kurator eller liknande)? 

• Om du har barn i förskolan eller skolan, uppfattar du något särskilt stöd därifrån som 
ensamstående? 

• Vilka har du i ditt liv som stöttar dig? 

• Anser du att du får så mycket stöd som du behöver för barnen? Till dig själv? 

• Kräver de som stöttar dig “gentjänster” ibland eller ofta tillbaka? 

• Vilken slags stöttning får du (finansiellt, låna pengar, barnvakt, hjälp i hemmet, 
transport, hämta och lämna på förskola/ skola? 

• Känner du fördömande från dem angående din situation? 
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• Finns det någon situation eller annan sak där du anser att du inte alls har eller kan få 
stöd? 

• Hur skulle du klara dig utan det stöd du får? 

• Skulle du klara dig bättre med mer socialt stöd? 

• Vilka situationer stressar dig? Hur hanterar du stress? 

• Om du har en ny partner i ditt liv, stödjer hen dig och på vilket sätt? 

• Hur ser din vardag ut mot när du hade partner? 

• Vad är det svåraste med att vara utan partner? 

• Hur ser situationen med fadern/ modern ut? 

• Hur ser din finansiella situation ut? Har du råd med aktiviteter och nöjen för dig och 
barnen? 

• Får du stöd av någon myndighet eller landstinget? 

• Vad skulle du vilja förändra i ditt liv? 

• Hur kan du hitta vägar mot de målen? 
• Finns det något som du skulle vilja tillägga och som du känner är viktigt att ta upp? 

 
 
 
 

Stort tack för ditt deltagande! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


