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Abstract 
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Single mothers are exposed in many different areas. They may turn to different 
organizations to get support which might confirm the view sometimes shown in society 
that it is a weakness to be a single parent. Mothers do not always agree with this view. 
Single mothers’ opportunities are influenced today by the fact that women have more 
choices than before to decide if they want to be caregivers since in society other 
caregiving institutions have been developed. Structures of society like these do not 
affect what actions individuals take but it gives a framework and the necessary 
conditions. Peoples´ individual strategies are the actions and thoughts that are 
surrounding their everyday life. Our reason for the study was to understand a mothers' 
strategy, when they are single parent in need of support.  A qualitative method has been 
used where seven mothers, who have turned to an organization which arranges meetings 
for single parents, have been interviewed. The empirical information has been analyzed 
against the theory of Maren Bak (1997) that single mothers can have two different 
family strategies, either the self carrying or the traditional one. The background mostly 
contains research about single mothers' experience of being a single parent. In the result 
it appears that mothers use different strategies in different situations and that their 
wishes and their view of their current situation contradict each other. Their experiences 
characterize their wishes for the future and the welfare of the society affects their 
strategies. 

 

 

 

 

 

 

 



Förord 

Vi har i vår studie gjort allt skrivande tillsammans. Vissa böcker har vi läst var för sig 

men har sedan träffats och diskuterats vad som ska vara med i uppsatsen.  

Vi vill tacka alla de mödrar som har bidragit med sina erfarenheter, sin tid och expertis 

till denna uppsats. Vi är tacksamma för förtroendet att få ta del av era liv. Vi vill även 

tacka vår handledare Mikael Sandgren som förklarat saker om och om igen så att vi till 

slut har förstått. Tack för ditt tålamod!   
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Inledning  
 

Problemformulering 

År 2008 fanns det 1,26 miljoner familjer med hemmaboende barn i åldrarna 0-21 år 

(SCB 2008). Normen i samhället för familjeliv säger att det ska vara två föräldrar i 

hushållet. Dock finns en mångfald olika familjebildningar och bland dem finns 

ensamstående mödrar. (Bäck-Wiklund 2003) 19,2 procent av de 1,26 miljoner 

familjerna var ensamstående mammor och 4,8 procent ensamstående pappor. De 

ensamstående mammorna motsvarar ungefär 250 000 familjer. (SCB 2008) I en 

undersökning som Fritzell, Gähler och Nermo (2007) gjorde visade det sig att under 

1990-talets ekonomiska kris var det särskilt tre grupper i samhället som drabbades. 

Dessa var invandrare, ungdomar och ensamstående mammor (medan papporna inte 

nämns). Orsaker som sågs i undersökningen, till att mödrarna drabbades extra hårt, var 

deras sårbarhet för försämringar på arbetsmarknaden och att de är ensamma 

familjeförsörjare. Sedan 2005 går det att se att deras situation på många områden, ex 

hälsa och arbetsmarknad, har förbättrats men att ensamstående mödrar fortfarande 

ligger klart efter övriga befolkningen. (Fritzell, Gähler & Nermo 2007) I 

Socialstyrelsens (2008) senaste statistik framkommer att ensamstående mammor är en 

stor grupp klienter hos socialtjänsten. Johansson (2006) beskriver också detta fenomen 

och visar på olika institutioner där ensamstående mödrar är överrepresenterade.  

Johansson (2006) beskriver att det genom tiderna har funnits olika sätt att se på ensamt 

föräldraskap. I början av 1900-talet kom en ny lagstiftning om faderskapsutredningar, 

underhållsbidrag och barnavårdsmän. Stiftandet av den nya lagen kan man tro härleder i 

en samhällelig oro för splittrandet av kärnfamiljen som samhällets grund. Staten tog ett 

ansvar genom att barnavårdsmän skulle fostra vad staten ansåg var goda föräldrar. 

Kvinnorna skulle förmanas och stödjas i den dagliga omsorgen och männen skulle 

betala. (Johnsson 2006) Det ensamma moderskapet sågs inte som fullgott eftersom 

modersrollen ansågs tillhöra familjen mamma-pappa-barn. Detta hänger troligtvis 

samman med en historisk bild av den uppoffrande modern som främst identifierar sig 

med moderskapet. (Franséhn 2004) Det här menar Franséhn (2004) även stämmer med 

1 



 

nutidens idealbild av vad modern skall ha för roll i en familj. Hon menar även att 

nutidens idealbild är att modern skall tillhöra familjen mamma-pappa-barn (Franséhn 

2004). 

På 1800-talet var det väldigt ovanligt med skilsmässor och därför har ensamma 

mammor länge utsatts för dömande åsikter från samhällets sida (Folkhälsoinstitutet 

1994:24). Taussi Sjöberg (1988) anser att den främsta orsaken till att det var få 

skilsmässor var att lagstiftningen, innan 1810, bara tillät skilsmässa om den ena maken 

antingen blivit övergiven av den andra eller om någon av makarna varit otrogen. Hon 

menar vidare att inte nog med att äktenskapet sades var instiftat av Gud utan det 

utgjorde dessutom grunden för hushållet. Här försiggick i princip all mänsklig aktivitet: 

ekonomi, uppfostran, ordning, omvårdnad, arbete, försörjning. Familjefadern vakade 

över hushållet som en statens representant, med makt och myndighet att hålla pli på 

resten av familjen. Så länge hushållen fungerade var alltså de flesta människor i landet 

både försörjda och kontrollerade. Ett angrepp på äktenskapet utgjorde därmed ett 

angrepp på samhällets fortbestånd. (Taussi Sjöberg 1988) I Sverige på 1800-talet 

gjordes därför en stark skillnad mellan mammor med barn utanför äktenskapet och 

mammor som blivit änkor. Idag verkar det vara mer fokus på skillnaden mellan en 

mamma som lever i en relation och en mamma som är ensamstående. 

(Folkhälsoinstitutet 1994:24)  

I Folkhälsoinstitutets rapport (1994:24) beskrivs en samhällssyn på ensamstående 

mammor som en svag kategori. Dock framkommer i rapporten att mammor själva inte 

alltid känner igen sig i den beskrivningen medan i Franséhns avhandling (2004) visas att 

mödrarna i hennes studie inte finner sin situation, som ensam, idealisk. Därtill sände 

Rapport ett inslag på SVT den 8 mars 2010 om att en fjärdedel av de ensamstående 

mödrarna i Sverige lever i så kallad relativ fattigdom, vilket betyder att de lever på 

mindre än 60 procent av medellönen. Inslaget visar också att ensamstående mammor är 

en alltmer utsatt grupp och att många mammor vänder sig till kyrkan för att få hjälp 

med pengar och mat. (SVT 2010) Detta visar att ensamstående mödrar ibland även i 

media framställs som utsatta. Mona Franséhn (2004) hävdar det finns tre vanliga sätt att 

se på den ensamstående mamman. Hon ses som utsatt, bristfällig (som ensam förälder) 

och att hon själv valt det ensamma föräldraskapet.  Kan det vara så att ensamstående 
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mödrar inte känner igen sig i beskrivningen av att vara en svag och utsatt grupp utan 

själva har erfarenheter av ensamt föräldraskap, som visar på att de kan behöva stöd? En 

del ensamstående mödrar vänder sig till organisationer som anordnar träffar för 

ensamstående föräldrar vilket till viss del bekräftar synen att de ensamstående 

mammorna kan behöva stöd. Detta gör det intressant att se vilka strategier 

ensamstående mödrar använder sig av i situationen av att vara en förälder i en situation 

då de har sökt stöd.  

Som visats ovan var samhället tidigare uppbyggt på familjen medan det idag inte är lika 

självklart (Folkhälsoinstitutet 1994:24). Esping Andersen (1990) delar upp olika 

samhällen och urskiljer tre välfärdsstatsmodeller i vilka han jämför hur samhällets 

sociala skyddsnät är uppbyggt. Han ser på om det är individuellt eller familjebaserat, 

om det är baserat på inkomst eller om det är en grundtrygghet, och om det är generellt 

eller specifikt. Med hjälp av dessa uppdelningar benämner han välfärdsstaterna som 

liberala, konservativa och skandinaviska (socialdemokratiska). Den socialdemokratiska 

baseras på en generell grundtrygghet för alla i samhället. (Esping Andersen 1990) 

Anneli Anttonen (1998) belyser i sin forskning Esping Andersens resonemang om olika 

välfärdssystem där han främst fokuserat på hur medborgarna ska skyddas mot 

inkomstbortfall och detta benämner hon som socialförsäkringsstat. Dock menar hon att 

det måste kompletteras mer med hur svaga grupper har påverkats av välfärdsstatens 

bidrag, detta område kallar Anttonen för den sociala servicestaten. Hon menar att den 

sociala servicestaten har genomgått en förändring där kvinnor (och män) har blivit 

mindre beroende av familjen.  Den offentliga sektorn har tagit ett större ansvar för 

omsorgsfunktionerna i samhället och tillgången till offentliga omsorgstjänsterna har gett 

kvinnor möjligheten att frigöras från omsorgsförpliktelser i hemmet. Kvinnan har banats 

väg från den privata till den offentliga sfären. (Anttonen 1998).  Denna förändring som 

Anttonen påvisar kan ha bidragit till att ensamstående mödrar utvecklat nya strategier i 

sitt föräldraskap idag när samhället verkar ge kvinnan stort utrymme att välja. Maren 

Bak (1997) ger en definition av individuella strategier som är det individer handlar 

efter, deras handlingar och de reflektioner som omger deras vardag. Vidare menar hon 

att strategier inte bestämmer aktörernas handlingar helt men att de ger ramar och kan 

förhindra vilka handlingar det blir.  
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Bak (1997) har i sin forskning renodlat två typiska strategier för hur ensamstående 

mammor hanterar sitt föräldraskap. Dessa två är den självbärande och den traditionella 

strategin. Enligt den självbärande strategin ser mammorna sin familjeform som god 

medan de mammor, som har den traditionella strategin, anser att deras familjeform är 

bristande. Bak (1997) urskiljer alltså två renodlade strategier för att se hur ensamstående 

mödrar hanterar sin vardag.  Går det att se en tydlig skillnad i hur mammorna använder 

sig av dessa strategier eller kan det även finnas de som använder sig av båda eller 

ytterligare någon strategi? 

 Syfte 

Syftet är att förstå mödrars strategier i en situation då de är ensamstående föräldrar med 

ett behov av stöd.  

 Frågeställningar 

Vad har ensamstående mödrar för strategier i relation till barnen? 

Vad har ensamstående mödrar för strategier i att kombinera arbetsliv och familjeliv? 

Vad har ensamstående mödrar för strategier när de vänder sig till en organisation? 

 

 Centrala begrepp 

I detta stycke definieras ensamstående mödrar, begreppet erfarenheter, vad som avses 

med organisationer samt ges en förklaring av vad vi lägger i begreppen stöd, familjeliv 

och strategi. 

 Ensamstående mödrar 

Med ensamstående mödrar avses i uppsatsen mödrar med hemmaboende barn i åldrarna 

0-18 år. Det avser mödrar som har det huvudsakliga ansvaret för barnen och en kontakt 

med pappan som är högst två helger i månaden. Det är alltså inte mödrar med erfarenhet 

av att ha varit ensamstående utan dem som är i situationen vid undersökningens 

tidpunkt. Vidare används Maren Baks (2003) definition som innebär att ensam mor-
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familjen består av mödrar och barn. Familjen består av en mor som lever utan partner 

men som lever med minst ett eget barn under 18 år.  

Ensamstående mödrar är en heterogengrupp på så sätt att det finns skillnader i hur de 

har blivit ensamstående, hur många barn de har, vilken utbildning de har etc. 

(Socialdep.1996).   

Vi kommer att använda uttrycken ensamstående/ensam mamma och ensamstående 

moder för att få variation i texten. 

              Erfarenhet 

Enligt Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademin (2009) definieras erfarenhet  

- det att ha upplevt något; livserfarenhet, världserfarenhet. 

I uppsatsen definieras erfarenhet på detta sätt samt att vi menar upplevelser som mödrar 

har av sin situation. Något som mödrarna själva har varit med om och som gett dem 

kunskap kring olika situationer. 

 Organisation 

I uppsatsen avses med organisation träffar och mötesplatser som organiseras för 

ensamstående föräldrar. Detta är kyrkor och frivilligorganisationer, lokala samt 

rikstäckande.  Träffarna är frivilliga och mödrarna väljer själva att vända sig dit. Det 

handlar inte om företag eller statliga organisationer. 

 Stöd 

I uppsatsen används begreppet stöd som en förklaring för den funktion organisationen 

har för de ensamstående mödrarna. Med stöd avses alltså inte nödvändigtvis att 

mödrarna behöver hjälp med dagliga sysslor, ekonomi etc. eller att det skulle vara en 

brist i att vara en förälder.  Stödet kan i stället exempelvis ha funktionen att vara ett 

socialt utbyte för mödrar. Vi menar inte att stöd och hjälp är två synonyma begrepp i 

uppsatsen. 
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         Familjeliv 

Då vi menar att familjen är mödrarna och deras barn så är familjelivet det liv som de 

lever tillsammans.  

           Strategi 

Vi utgår ifrån Maren Baks (1997) definition av strategi och menar i enlighet med den att 

det är de handlingar, reflektioner och överväganden som föregår en individs praktik. 

 

 Metod 
I kommande avsnitt redogörs inledningsvis för vetenskapsteoretisk ansats och sedan 

följer val av metod. Efter det beskrivs vilket urval som valts och varför, vilket följs av 

en beskrivning av hur vi har gått till väga för att samla in vår empiri. Slutligen redogörs 

för validitet och reliabilitet samt en beskrivning av vilka etiska överväganden som 

föregått uppsatsarbetet och de etiska överväganden vi haft under arbetets gång. 

 

 Vetenskapsteoretisk ansats 

Eftersom syftet med uppsatsen är att förstå mödrars strategier i en situation då de är 

ensamstående föräldrar med ett behov av stöd, tas utgångspunkten i hermeneutik. Detta 

för att hermeneutik utgår från aktörernas egen berättelse där forskarens tolkning ges 

större betydelse. Forskaren söker att få en helhetsbild och i en hermeneutisk analys 

läggs det stor vikt vid forskarens förförståelse. Det är inte bara kunskapen som kommer 

fram under studien som forskaren tolkar utan tolkningen görs även utifrån tidigare 

erfarenheter och kunskap om forskning. (Grønmo 2006) I denna studie är förförståelsen 

den kunskap om olika strategier som Bak (1997) har urskiljt. De har använts för att 

analysera de ensamstående mammornas erfarenheter, som framkommit i resultatet. 

Dessa strategier är relevanta för att de ger möjlighet till en bättre helhetsbild, eftersom 

de visar strategier mödrar har i sitt föräldraskap, och placerar de mödrar, som har 

undersökts, i en större kontext. Vi eftersträvar inte att förstå mödrarnas strukturella 
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omständigheter utan strategier relaterade till deras situation att vara en förälder. Detta 

gör att Baks strategier blir fördelaktiga då det hjälper oss att förstå enskilda personers 

förhållningssätt.  För att förstå Baks (1997) teori om strategier kan en jämförelse göras 

med Webers (1983) idealtypsmetod.   

 

 Idealtyp 

Max Weber (1983) förklarar en idealtyp som ett generaliserat fenomen vilket inte har 

sin motsvarighet i verkligheten. Ideal syftar på "renodlad", och handlar alltså i 

sammanhanget inte om någon sorts värdering. Det är en abstraktion av verkligheten där 

forskaren väljer ut särskilda egenskaper och betonar dessa på bekostnad av andra. Detta 

leder till att man får en idealtyp i renodlad form vilken ses som ett verktyg till att förstå 

verklighetens komplexitet. (Weber 1983) De strategier som Maren Bak (1997) har 

urskiljt i sin forskning om ensamstående mödrar uppfattar vi liknar den idealtyp som 

Max Weber (1983) har urskiljt som rationellt handlande; rationalitet, vilket fördjupas i 

teoriavsnittet.  I Baks (1997) undersökning framkom två strategier vilka ensamstående 

mödrar har, utifrån hur de tänker och handlar. Dessa strategier skulle kunna benämnas 

som idealstrategier då de inte verkar ha sin motsvarighet i verkligheten och för att Bak 

(1997) har gett strategierna utvalda egenskaper. Strategierna är också ett verktyg för att 

förstå mödrarnas komplexa verklighet (ibid.). 

 

 Val av metod 

I undersökningen har kvalitativ metod använts eftersom syftet eftersträvar en djupare 

förståelse av mödrars strategier och ett resonemang kring dessa. Jacobsen (2007) menar 

att om syftet är att lyfta fram den enskilda individens inställning, tolkning och åsikter 

bör kvalitativ metod användas vilket lämpar sig väl med hänsyn till undersökningens 

frågeställningar. Vår avsikt är inte att visa på hur många, hur ofta eller hur vanligt 

någonting är vilket gör att vi inte har valt kvantitativ metod (Jacobsen 2007).   
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Halvstrukturerade intervjuer har genomförts för att få intervjupersonens beskrivningar 

av dennes livsvärld. Öppna intervjuer skulle kunna ge en djupgående information vilket 

studien åsyftar och användandet av halvstrukturerade intervjuer skulle kunna göra att 

relevant information missas. Dock menar Kvale och Brinkmann (2009) att det är en 

fördel för ovana intervjuare att göra halvstrukturerade intervjuer eftersom strukturen gör 

det lättare att inte hamna utanför syftet.  Intervjun har genomförts med hjälp av en 

intervjuguide med bestämda teman och förslag på frågor (Bilaga 1). Det gav oss 

möjligheten att under intervjun ändra frågorna samt ställa följdfrågor. 

 

 Urval 

Vi har valt att intervjua ensamstående mödrar för att de har direkt information om sin 

situation. Jacobsen (2007) benämner dem som respondenter. Ett alternativ kunde ha 

varit att i stället intervjua informanter som har andrahandsinformation om ensamstående 

mödrars situation, exempelvis mödravård och skola, men eftersom syftet är att förstå 

mödrarnas egna erfarenheter var det inte aktuellt i uppsatsen (ibid.). Aktörer är den 

analysenhet som har studerats. Grønmo (2006) menar att aktörer antingen är enskilda 

individer eller en grupp individer. I studien befinner sig aktörerna på mikronivå 

eftersom det är individer (Grønmo 2006). 

Vi har valt att göra ett pragmatiskt urval på så sätt att vi har vänt oss till mödrar som 

sökt stöd hos frivilligorganisationer och kyrkor som finns någorlunda geografiskt nära 

oss. Samtidigt är urvalet till viss del strategiskt eftersom organisationer valts som 

mammorna vänt sig till på frivillig grund. (Grønmo 2006) Anledningen till att dessa 

organisationer valts är för att se vilka strategier mödrar har som vänt sig till en 

organisation. Då frivilligorganisationer och kyrkor har liknande syfte, att de ordnar 

gemenskapsträffar för ensamstående mödrar, har dessa båda valts. Mödrarna har också 

genom att vända sig till dessa organisationer själva visat att de anser sig behöva någon 

form av stöd. Med andra organisationer i åtanke har socialtjänsten inte valts eftersom 

när mödrar söker sig till dem måste deras stödbehov bli bekräftat av en 

myndighetsperson innan de får stöd (Sol 4:1).  Ensamstående mammor, med 

hemmaboende barn i åldrarna 0-18 år, har tillfrågats genom frivilligorganisationerna 
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och kyrkorna om de velat delta i studien eftersom studien inriktar sig på mödrar som är i 

en ensamstående mammas situation just nu. De första mammorna som tog kontakt fick 

delta i studien, dvs. urvalet byggdes på självselektion (Grønmo 2006). Vid 

självselektion finns en risk att endast de mest intresserade ställer upp på intervjuer och 

man kan gå miste om värdefull information från dem som inte ställer upp. Dock kan 

självselektion vara en fördel för ovana intervjuare då de som ställer upp vill förmedla 

något. En annan risk med självselektion är att det inte går att påverka urvalet, det kan bli 

både en stor spridning i urvalet eller väldigt likt. (Grønmo 2006) I studien eftersträvas 

varken det ena eller det andra vilket gjorde att urval byggt på självselektion var aktuellt. 

För att få en jämnare analys och ett mer jämförbart resultat hade det varit intressant att 

ta hänsyn till antal barn, ålder och sysselsättning.  

 

 Genomförande 
Kontakt togs via telefon, e-mail och brev (Bilaga 2) med organisationer och kyrkor som 

anordnar träffar för ensamstående mödrar. De som vänder sig till organisationerna gör 

det på frivillig grund. Det var sammanlagt sju organisationer och kyrkor som 

kontaktades varav fyra kom med i studien, två kyrkor och två frivilligorganisationer. 

Företrädare för träffarna tog i sin tur kontakt med mödrarna genom att informera på 

träffar, prata med dem personligen eller genom att sända ut information via mail eller 

hemsida. Företrädarna gav oss nummer till somliga av mammorna medan vissa 

mammor hörde av sig till oss. Vi bestämde träff med de första sju mödrarna som ville 

delta och dessa intervjuades. En mamma blev bortvald i resultatet eftersom samtalet 

med denna mamma fick mer fokus på hennes livshistoria mer än vilka strategier hon 

använde. Hon levde med en man vilket gjorde att det inte framkom hur det är att leva 

som en förälder, vilket är syftet med studien. Dessutom arbetade hon i en organisation 

vilket hindrade henne från att svara på vad stödet från organisationen hade för betydelse 

för henne.  Anledningen till att det var tillräckligt att intervjua sex respondenter var för 

att det gav oss ett omfattande resultat med varierande svar samtidigt som det inom vissa 

områden gav oss väldigt lika svar. Sex respondenter valdes också med hänsyn till 

uppsatsens omfattning.  
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Innan varje intervju genomfördes presenterade vi oss, informerade respondenterna om 

syftet med studien, hur informationen skulle användas och att de hade rätt att avbryta 

när de ville. Vi poängterade även att de skulle vara anonyma i det presenterade 

resultatet och att materialet skulle förstöras efter uppsatsen. Vi informerade dem även 

om att ljudupptagning via mobiltelefon skulle användas för att vi skulle kunna återge 

deras berättelse på ett korrekt sätt och försäkrade oss om att de godkände det. Jacobsen 

(2007) menar att det är en fördel att använda sig av bandspelare i intervjuer för att 

minska på antecknandet och på så sätt upprätthålla en mer naturlig samtalskontakt. 

Ljudupptagningen hjälpte oss att fånga upp direkta och ordagranna citat.   

  

 Validitet och reliabilitet  

Begreppen validitet och reliabilitet används för att mäta hur tillförlitlig en undersökning 

är. Enligt Grønmo (2006) är validiteten hög om det är tydligt att insamlade data är 

rimliga i förhållande till det som studien har avsett att mäta. Reliabiliteten avser hur 

pass pålitligt det insamlade datamaterialet är. I kvalitativ metod utvecklas 

undersökningsobjektet under datainsamlingen eftersom forskaren är en del av 

undersökningen vilket påverkar både reliabiliteten och validiteten. (Grønmo 2006) På 

grund av att forskaren är en stor del av insamlingen av materialet kan det enligt Grønmo 

(2006) vara svårt att mäta validiteten och reliabiliteten inom kvalitativ metod. Han 

menar istället att trovärdighet är ett bättre begrepp att använda sig av och vi kommer att 

ta upp olika aspekter som kan ha påverkat resultatet, både svårigheter och fördelar i vår 

undersökning.  

De flesta teman som valdes ut till intervjuguiden var relevanta gentemot syftet eftersom 

svar gavs där vi kunde urskilja mödrarnas strategier. Däremot gav inte respondenterna 

oss svar, under temat mötet med andra, som gav information om vilka strategier de 

hade. Därför valdes det bort i det presenterade resultatet. I vissa intervjuer ställde vi 

frågan; Vad tror du hade varit skillnaden med att vara två föräldrar? Detta visade sig 

vara givande eftersom det gav resonemang som var tydliga gentemot frågeställningarna. 

Det var ett misstag att inte ställa den frågan i alla intervjuerna. Då vi använde oss av 

halvstrukturerad intervju blev frågorna väldigt varierade under de olika intervjuerna och 
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i vissa intervjuer föll relevanta följdfrågor bort. Något annat som kan ha påverkat 

undersökningens resultat är om vi och respondenterna definierade begreppet erfarenhet 

på olika sätt.  I en av intervjuerna visade det sig att vi och respondenten definierade 

ordet stöd på olika sätt vilket resulterade i att vi fick svårt att fortsätta ställa frågor 

gällande detta. Vi förstod inte varandra och lyckades inte reda ut begreppsförvirringen 

vilket kan ha lett till att information som hade varit relevant uteblev. Vi använde oss 

ändå av den information som vi fick. Urvalet, det vill säga vilka organisationer som 

valdes kan ha påverkat vilka resultat vi fick, särskilt vilka strategier vi fick fram att 

respondenterna har. Om man exempelvis är troende (religiös) kan det i högsta grad 

påverka vilken strategi man har. Det skulle kunna tänkas att mödrarnas val av en kyrklig 

organisation skulle överensstämma med den traditionella strategin men utifrån resultatet 

verkar inte detta vara självklart.  

Vid en av våra intervjuer kom vi lite sent och visste inte riktigt vart vi skulle vara. Detta 

påverkade hur intervjuns start blev, dock fungerade ändå samtalet väl. Vi bad om ursäkt 

och förklarade anledningen till vår försening vilket hon verkade förstå. Vår mobil 

fungerade bra som inspelningsapparat då denna var liten, inte lät och snabbt glömdes 

bort i samtalet. En av intervjuerna gjordes på respondentens arbetsplats vilket innebar 

att platsen inte var neutral och vi upplevde att respondenten inte helt gick ur sin 

yrkesroll, vilken vi inte var ute efter att intervjua. Ytterligare något som påverkade en 

av våra intervjuer var att en av mödrarna hade sitt barn med sig under intervjun. Det 

gjorde att både respondenten och vi ibland blev distraherade och vi som intervjuare fick 

ställa frågorna om igen. När barnet lät mycket var det även ibland svårt att transkribera 

korrekt vilket gjorde att de delar som vi inte kunde uppfatta på grund av ljudet inte 

användes i uppsatsen. Vi transkriberade intervjuerna direkt i samband med att vi hade 

haft dem vilket hjälpte oss lättare minnas vad mödrarna sagt. 

 

 Etiska överväganden 

Studien genomförs för att det finns en samhällsrelevans i att öka förståelsen för 

ensamstående mammors situation, som de själva har erfarit, eftersom de är en utsatt 

kategori som befinner sig på många olika arenor i samhället.  De som skulle kunna bli 
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lidande av denna undersökning är de mödrar som har deltagit i studien. Vi som forskare 

kan ha tolkat det som de har sagt fel vilket skulle kunna göra att det de inte upplever att 

det de ville förmedla framkom. I vår analys utgår vi ifrån en teori som delar in mödrarna 

i olika grupper med tydliga avgränsningar. Detta kan upplevas kränkande av mödrarna 

då det kan ge en känsla av att ha blivit inplacerad i ett fack. Därför har det varit viktigt 

för oss att under arbetets gång hålla oss kritiska till teorin och nyansera resultatet på ett 

sådant sätt att vi inte värderar mödrarna. Om en mamma skulle kunna identifieras skulle 

det kunna få negativa konsekvenser om privat information kommer ut som är till 

nackdel för mamman. Därför har överväganden gjorts vad som ska finnas med i 

presentationen av mödrarna. Likaså skulle barnen till de intervjuade kunna bli lidande 

ifall de skulle få kännedom om information de tidigare inte haft. Därför har vi 

genomfört studien i enlighet med konfidentialitetskravet och de som medverkat har 

avidentifierats i texten (Vetenskapsrådet 2010).  

Troligtvis blir nyttan med informationen som kommit fram ändå större än lidandet, som 

eventuellt kan åsamkas. Vi tror att vår undersökning skulle kunna vara till nytta för 

kategorin ensamstående mödrar. Forskning visar att de är utsatta på olika områden och 

genom att forska om deras situation kan vi bidra till en ökad förståelse för deras 

situation (Folkhälsoinstitutet 1994). I Sverige har det också skapats olika insatser för 

ensamstående mödrar inom socialt arbete och de har identifierats som en grupp som 

behöver hjälp (Socialstyrelsen 2008 & Franséhn 2004). En ökad förståelse kan bidra till 

att man kan ge ensamstående mödrar det stöd som de eventuellt behöver och kan även 

minska eventuella missförstånd om ensamstående mödrars situation som kan uppstå om 

förståelse inte finns. Att lyfta fram mödrars egna erfarenheter kan även bidra till att de 

inte längre ses som en grupp med samma problem och egenskaper. Det har visat sig i 

forskning att det skiljer sig mellan olika mödrar och deras situationer (Franséhn 2004 & 

Folkhälsoinstitutet 1994).    

Kvale & Brinkmann (2009) beskriver att när respondenter blir intervjuade om 

personliga angelägenheter kan det göra att deras självuppfattning förändras. Därför var 

det viktigt att som intervjuare ställa frågor som gav utrymme för respondenternas 

olikheter. Med grund i detta utformade vi vår intervjuguide (Bilaga 1) på ett sådant sätt 

att vi gav utrymme för mödrarna att svara med deras egna ord. I stället för att fråga hur 
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det är att vara ensam förälder i en viss situation frågade vi hur det är att vara en förälder. 

Vi försökte alltså att inte betona deras ensamhet eftersom de själva inte nödvändigtvis 

ser sig som ensamma bara för att de är en förälder. Vi använde inte heller ord som utsatt 

och bristfällig då det inte var säkert att mödrarna själva hade denna uppfattning om sin 

situation (Kvale & Brinkmann 2009). Ytterligare något som vi försökte göra var att 

utforma frågorna neutrala genom att exempelvis inte förutsätta att det finns hinder i 

relationen med barnen utan fråga om det fanns hinder.  

 

 Bakgrund 
I detta avsnitt kommer forskning att lyftas fram som berör familjeformer och 

ensamstående mammors situation. Annan forskning som finns kring ensamstående 

mödrar är exempelvis forskning kring fäders frånvaro och mödrar som är i kontakt med 

socialtjänsten. Dock lyfts inte denna forskning fram i uppsatsen. Det eftersträvar inte 

hur den frånvarande faderns roll påverkar utan hur ensamstående mödrar upplever detta. 

I början tas forskning upp gällande att föräldrar hittar nya familjemönster och att 

enföräldersfamiljen har blivit allt vanligare för att få förståelse för hur det ser ut i 

Sverige. Ett avsnitt handlar om synen på moderskap för att förstå vilka åsikter de får 

möta. Därefter visas vilka omständigheter ensamstående mödrar lever under, och 

vanliga områden som tas upp i forskning kring ensamstående mödrar är hälsa, ekonomi 

och sysselsättning.   

 

 Familjeformer 

Bäck- Wiklund (2003) redogör för att familjen för många människor är den enhet där 

gemenskap och närhet söks samt där omsorg utövas. Människor är beroende av 

sammanslutningar som bygger på gemensamma värderingar, däribland familjen (ibid.). 

”En familj är både något vi lever i dagligen och också något vi lever med i våra tankar” 

(Bäck- Wiklund 2003, s 22). Bäck- Wiklund (2003) menar vidare att familjen har 
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förändrats från att vara en stängd social enhet till att bli en nätverksfamilj. Föräldrar 

hittar nya sätt att skapa familjemönster och utforma sitt föräldraskap. En central trend i 

nätverksfamiljen är individualiseringen som visar sig genom att skilsmässotalen ökar 

och att gruppen ensamstående mödrar växer. Dock menar Bäck- Wiklund (2003) att 

kärnfamiljen fortfarande är den vanligaste familjeformen, men nya samlevnadsmönster 

blir allt vanligare. Franséhn (2003) beskriver att bilda familj är ett av de stora personliga 

livsprojekten i livet och familjen blir en enhet som man reflekterar och förhandlar om. 

Enföräldersfamiljen är idag en central aspekt av det senmoderna samhället. När 

traditionella familjeformer inte går ihop sig skapas nya. (Franséhn 2003)  

 

 Synen på moderskap 

Enligt Brembeck (2003) innebär moderskap idag inte bara att ”ha barn”. För mamman 

verkar det vara ett nätverk av föreställningar som hon måste förhålla sig till. Förlossning 

och amning är inte nödvändigtvis det främsta problemet. Det är istället idéer om hur 

man ska vara och bete sig, tänka och tycka, som är det centrala att hantera. (Brembeck 

2003) Som tidigare nämnts är föreställningen om den goda och uppoffrande modern ett 

historiskt synsätt (Franzén 2003). Brembeck (2003) visar att föreställningen fortfarande 

präglar samhällssystemet, från lagstiftning och rådgivning till det vardagliga livet. 

Reklamvärlden ges som ett exempel där goda mödrar ägnar sig åt att laga mat och 

tvätta. (Brembeck 2003) Dock menar hon att moderskapet ifrågasätts i viss utsträckning 

i samhället, den delen att flickor inte längre uppfostras till mödrar och makar. De ska 

förverkliga sig själva, skaffa utbildning, ha ett meningsfullt arbetsliv och i största 

möjliga mån vara lyckliga. (ibid.) 

Enligt Bak (1997) har förändringen av den traditionella familjen, det vill säga att bli 

ensam i föräldraskapet, varit en stor utmaning i speciellt kvinnors liv i det senmoderna 

samhällets förändrade krafter. Hon menar att ensamstående mödrar genom sina uppbrott 

har tvingats att finna sin självidentitet och hitta strategier för sitt vardagsliv med hänsyn 

till just moderskapet och intima relationer. Att koppla samman rätten att handla som 

enskild individ och självbestämmande med kvinnor är enligt Bak (1997) historiskt helt 

unikt. Kvinnors förväntningar om självbestämmande tillhör en av senmodernitetens 
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mest genomgripande förändringar och ensam mor-familjen har blivit den första viktiga 

arenan där kopplingen mellan moderskap och självständighet har kunnat utvecklas. 

(ibid.) 

 

Ensamstående mödrars ekonomi 

Två av statens offentliga utredningar (2001:54 & 2001:79) visar att ensamstående 

mödrar lever under mer ogynnsamma förhållanden än tvåföräldersfamiljer och att 

situationen har försämrats under de senaste tio åren. Det beskrivs att de alltid har varit 

en sårbar grupp och att de historiskt sett har varit ekonomiskt utsatta. Det motiveras av 

framförallt tre skäl. Dessa är att kvinnor oftare har lägre inkomster än män eftersom de 

förvärvsarbetar i mindre utsträckning. De är ensamma familjeförsörjare vilket innebär 

ett huvudsakligt ansvar för barnens försörjning.  De har heller inte någon att dela 

utgifter med, som exempelvis hyra, bil och försäkringar. De har alltså inte de fördelar 

det innebär att vara tvåinkomsttagare. Sammanfattningsvis visar dessa rapporter att de 

är missgynnade i sin situation genom att de är kvinnor, föräldrar och ensamstående med 

ett därpå huvudsakligt försörjningsansvar för barnen. (Socialrapport 2006, SOU 

2001:79 & SOU 2001:54) 

 

 Sysselsättning 

I forskning visade det sig att ensamstående mödrar ibland har svårt att komma in på 

arbetsmarknaden trots att många ensamstående mödrar vill förvärvsarbeta heltid (SOU 

2001:54). De ensamstående kvinnornas egna uppfattningar om de ekonomiska 

drivkrafterna att förvärvsarbeta verkar vara starka och drivande. Det visade sig i denna 

utredning att de inte har lägre arbetsmotivation, mindre socialt kontaktnät, annan 

arbetslivserfarenhet eller annorlunda sökbeteende än andra grupper. Orsaker som hittats 

i forskningen som kan göra att de har svårare att komma intill arbetsmarknaden kan 

vara att ensamstående mödrar ibland lider mer än andra arbetssökande av nedsatt 

psykisk och fysiskt välbefinnande samt saknar lämpad utbildning. (SOU 2001:54) 

Gardberg Morner (2003) fann i sin avhandling att arbetslöshet ibland upplevdes som 
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stigmatiserande av de ensamstående mödrar som undersöktes vilket gjorde att de inte 

kände självständighet. Ett liknande resultat visade sig i Targosz m.fl.:s (2003 ) studie; 

att arbetet förbättrade situationen för ensamstående mödrar ekonomiskt och även bidrog 

till ett bättre självförtroende och samhörighet med samhället.  

 

 Hälsa 

I en avhandling som Ringbäck Weitoft (2003) har gjort framkommer att ensamstående 

mödrar har betydligt sämre hälsa än kvinnor som lever tillsammans med en partner. 

Orsaken till detta är enligt undersökningen troligtvis för att de lever i en prekär 

socioekonomisk situation. De områden där ökad hälsorisk var störst var psykiskt 

sjukdom, beroende och självmord. (Ringbäck Weitoft 2003) Även i en studie gjord i 

England (Targosz m.fl. 2003) framkommer liknande resultat. Ensamstående mödrar 

löper en stor risk att bli sjuka i depression och detta hänger samman med deras 

ekonomiska och sociala situation. I studien (Targosz m.fl. 2003) visar det sig att de 

ensamstående mammor som deltog hade lägre självkänsla och självförtroende när det 

gällde deras praktiska kunskaper. De kände också av den ökade pressen som det innebar 

att vara ensamstående, vilket bidrog till psykisk och fysisk ohälsa. (ibid.) 

  

 Ensamstående mödrars situation 
I detta avsnitt lyfts forskning kring ensamstående mödrars erfarenheter av att vara en 

förälder. Områden som tas upp är att vara en i föräldrarollen, uppfostran, relationen med 

barnen samt familjeliv och arbetsliv. 

 

  Att vara en i föräldrarollen 

”I rollen som ensamstående mamma framträder den ständiga oron för barnen och 

behovet av att kämpa för deras räkning i kontakten med t ex daghem och skolor” 
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(Franséhn 2001, s96). I Franséhns (2001) avhandling visade det sig att denna ständiga 

kamp för barnen har påverkat föräldraskapet och modersrollen både positivt och 

negativt. De har blivit tvungna att agera självständigt i diskussioner som har rört barnen 

på olika sätt och själva fått ta kontakt med olika myndigheter i samhället. Många 

mammor upplever att de har tvingats strida mot samhället för att bli uppmärksammade. 

Flera ensamstående mödrar har upplevt sig som otillräckliga i att vara ensamstående 

mödrar. (Franséhn 2001) En positiv sida som ensamstående mammor ibland beskriver 

är att det ensamma föräldraskapet bidrar till att familjen känner en hög grad av 

självständighet och självtillit (Bak 1997).  

I Franséhns (2004) avhandling beskriver de ensamstående mammorna att det är ett tungt 

ansvar att vara den huvudansvariga föräldern och de önskar att de hade fler vuxna i 

barnens omgivning. Mödrarna upplevde det lättare att vara en förälder när barnen var 

små och upplever att de sedan dess förlorat auktoriteten mer och mer (Franséhn 2004). 

Detta är dock inte unikt för en enföräldersfamilj utan upplevs även i en 

tvåföräldersfamilj (Torbjörnsson 1996).  

 

 Uppfostran 

Det har framkommit i forskning att ensamstående mammor ibland ser det ensamma 

föräldraskapet som ofullständigt (Johnsson & Regnér 2006). Ensamstående mammor i 

Lassbos (1994) undersökning uttryckte att de upplevde att det är ett problem att de är 

ensamma i uppfostrarrollen. De sa att de var ensamma om att se barnet och de kände 

också att de inte hade någon att dela barnens framsteg med. (ibid) Annan forskning 

(Lassbo 1994 & Socialdep.1996) visar att ensamstående mödrar anser att det finns en 

brist i att de inte har någon att prata med i de vardagliga situationerna där beslut ska 

fattas eller när problem behöver redas ut. De upplever en önskan om att ha någon att 

ventilera med, exempelvis när barnen kommer i konflikt med andra barn eller när de blir 

sjuka. (ibid.) Även i Franséhns (2001) studie framkom att ensamstående mammor 

framför allt saknade någon att dela ansvaret som förälder med. De kände sig också 

osäkra när det gällde uppfostran och gränssättning (ibid). I Baks (1997) studie fanns ett 

dilemma i detta. Mödrarna i studien beskrev förvisso det som krävande att ta besluten 
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själva men det gav dem samtidigt möjlighet att prioritera sig själva och barnen på ett 

sätt som de inte var säkra på att de hade kunnat om fadern hade funnits med i 

beslutsfattandet. Dock var de eniga om att när det kom till stora beslut som låg utanför 

de vardagliga skulle de velat ha någon att dela ansvaret med. (ibid.)  

Johnsson & Regnér (2006) pekar på en annan svårighet som ensamstående mödrar 

menar kan uppstå i föräldrarollen när det gäller att sätta gränser, vilken är förmågan att 

vara konsekvent. Mödrarna i undersökningen menar att när det saknas stöd från 

ytterligare en vuxen kan det vara svårt att hålla balansen mellan gränssättning och 

bekräftelse (ibid). Ibland uppger mödrar dock att det finns en fördel i att vara en 

förälder eftersom det ger dem möjlighet att uppfostra barnen enligt deras egna principer 

utan att behöva kompromissa med någon annan. Något annat som de uppger som 

fördelaktigt är att barnen slipper motstridiga krav från de båda föräldrarna. (Johnsson & 

Regnér 2006.) Detta framkommer också i en undersökning som Maren Bak (1997) 

gjort. I en enkät som mödrarna, som deltog i hennes studie, fyllde i framkom att 

mödrarna ofta såg med optimism på uppfostran och de såg mer möjligheter än 

svårigheter i situationen (ibid).  

 

 Relationen med barnen 

Enligt Lassbo (1994) kan relationen med barnen och den vuxne te sig annorlunda i en 

enföräldersfamilj än i en traditionell familj med mamma-pappa-barn. Eftersom den 

ensamstående mamman ofta får arbeta länge och är tvungen att låta barnen själva ta 

hand om dagliga sysslor som mellanmål, läxläsning etc. blir relationen mer demokratisk 

och han menar att man kan benämna familjen som en förhandlingsfamilj. (Lassbo 1994) 

I Baks (1997) avhandling beskriver en del mödrar att det är positivt att barnen får ta ett 

större ansvar än de flesta andra barn eftersom de då lär sig att vara självständiga. 

Däremot kan det ibland vara en balansgång att inte låta bördan bli för stor för barnen 

och att de inte får utrymme att ”vara barn”. (ibid.) De ensamstående mödrarna,  som 

deltog i Franséhns (2001) studie, tyckte att modersrollen har blivit allt viktigare i takt 

med att mannen inte har haft den aktiva föräldraroll som mödrarna hade hoppats på. På 

grund av detta har banden mellan modern och barnen stärkts (ibid.). 
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Franséhn (2001) visar att de ensamstående mammorna ibland har velat kompensera en 

frånvarande fader och själva har försökt hitta på ”manliga” aktiviteter medan andra har 

försökt använda manliga personer i närheten. Hon beskriver vidare att det under senare 

års forskning till viss del har poängterats att modern kan vara en minst lika viktig 

förebild som fadern är. Faderns betydelse, som identifikationsmodell, sägs ha minskat i 

betydelse och modern kan möjligen bli den goda förebilden istället. Ensamstående 

mammor i hennes studie kände sällan igen sig i den här bilden eftersom de har fokuserat 

på de brister som en frånvarande fader utgör och sett på sin egen oförmåga att ersätta 

fadern. (ibid.) 

 

 Familjeliv och arbetsliv 

I en studie som Rowlingson & McKay (2005) gjort framkommer att en stor andel 

ensamstående mödrar ansåg att det fanns många fördelar med att vara ensam. Det var 

mödrar som träffade andra ensamma mödrar som bodde i närheten. De tyckte det var 

positivt för att de kunde hjälpa varandra med att vara barnvakt och låna mat eller 

pengar. (Rowlingson & McKay 2005) I Brembecks (2003) studie visade det sig att 

ingen av mödrarna, oavsett om hon var ensamstående eller inte kunde beskriva sig som 

isolerad och ensam. De ingick i någon slags gemenskap men vad den innebar och 

betydde varierade. Den behövde inte innehålla en manlig partner, men det var vanligt att 

gemenskapen innefattade vänner och ursprungsfamiljen.(ibid.)  

De ensamstående mödrarna i Gardberg Morners (2003) forskning upplevde att 

arbetslösheten gjorde dem beroende av bidrag och att arbetet ansågs avgörande för att 

känna självständighet. Mödrarna upplevde att de låg samhället till last genom att inte 

arbeta. (ibid.). I Maren Baks (1997) undersökning framkom att de mödrar som arbetade 

inte skulle vilja sluta arbeta även om de hade haft ekonomisk möjlighet till det. 

Mödrarna beskrev att barnen och arbetet var deras liv. De menade att balansen mellan 

arbete och tid med barnen gjorde att det blev bäst för både dem själva och barnen. 

Genom sitt arbete fick de kontakt med andra och där kunde de vara någon annan än just 

ensamstående mödrar. Vissa av de mödrarna som arbetade heltid skulle dock kunna 

tänka sig att arbeta mindre ifall de hade möjlighet men de vill inte sluta arbeta helt. 
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(ibid) I Franséhns (2004) avhandling kände mödrarna det ibland omöjligt att få ihop 

arbetsliv och familjeliv med en begränsad ekonomi.  

 

 Teori 
Nedan redogörs för Maren Baks (1997) teori om strategier som valts för att analysera 

den insamlade empirin. Teorin är vald med hänsyn till syftet som är att förstå 

ensamstående mödrars strategier. Vi hade exempelvis kunnat välja feministisk teori 

eller nätverksteorier men har valt bort dessa teorier då detta inte är inriktningen på 

undersökningen. Teorin uppkom genom att Maren Bak (1997) gjorde en undersökning 

av ensamstående mödrars vardagsliv och familjeliv. Först förklaras begreppen 

strategier, rationalitet och vardagslivsstrategier. Därefter följer en beskrivning av Baks 

(1997) två familjestrategier. 

 

Strategier och rationalitet 

Bak (1997) definierar strategier som att de ger en möjlighet att förstå mänskliga 

handlingar när man ser på handlingar som mer eller mindre rationella val, uppsatta mål, 

avvägning av resurser och hinder. Strategier innebär att det läggs vikt vid aktörens 

möjlighet att välja mellan olika handlingar (ibid.). Bak (1997) menar vidare att 

strategibegreppet även ger möjligheter att undersöka vilka resurser som den handlande 

individen råder över, inte bara förstått som materiella resurser, utan även reflektioner 

och överväganden som ligger till grund för handlingar och val. Rationalitet är ett 

begrepp som liknar begreppet strategi eftersom det innehåller liknande egenskaper.  

Weber (1986) hävdade att det har funnits en rationaliseringstendens i människans 

historia och urskiljer där denna tendens på olika nivåer vilka är handlande, tänkande, 

auktoriteters legitimering och organisationsformers utveckling. Rationalisering betyder 

att människors handlande utvecklas från traditionellt handlande åt mer värde - och 

målrationellt handlande. Rationaliteten med dess strukturer och institutioner strävar 

efter effektivitet och nyttomaximering genom att hitta optimala mål. Rationalitet präglas 
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av förutsägbarhet. (Weber 1996) Enligt Zetterbergs (1986) tolkning av Webers 

rationalitet, innebär rationalitetens ramar att människor handlar i enlighet med fasta 

värden eller med instrumentella värden. Weber talar om värderationalitet och 

målrationalitet. Det värderationella handlandet styrs av ideal vilka man inte kan uppnå. 

Det målrationella handlandet styrs av praktiska resultat. (Weber 1986)  

Likheten mellan Baks (1997) definition av begreppet strategier och Webers (1986) 

rationalitet är att det är ett ideal som inte fullt går att uppnå samt att de båda präglas av 

en förutsägbarhet. Dock rymmer Webers begrepp rationalitet en större rymd med sin 

strävan efter effektivitet och maximala vinst. Dessutom behöver strategier inte 

nödvändigtvis utvecklas från traditionellt till målmedvetet handlande. Dessa ord är 

alltså inte synonymer då rationalitet ger en vidare innebörd än begreppet strategi, men 

likheterna mellan begreppen ger en möjlighet att i studien se andra strategier än Baks 

(1997) två familjestrategier. 

 

Vardagslivsstrategi 

Enligt Bak (2003) är vardagslivsstrategier överväganden, en helhet av tankar och 

målinriktad praktik som omskapar och skapar dagen.  Med mödrars 

vardagslivsstrategier menar Bak (2003) de individuella strategier som mödrarna handlar 

efter samt de tankar och reflektioner som omger deras handlingar. Strategierna ses i 

förhållande till den speciella familjeformen och söker likheter samt olikheter i 

strategier. Vardagslivsstrategi fungerar som ett redskap för att förstå människan som 

handlande individ, där handlingar inte endast är påverkade av yttre strukturer utan också 

är med och skapar strukturer och livsbetingelser. Vardagslivsstrategier är den helhet av 

överväganden och tankar som skapar vardagen där människor formar nya strategier för 

att möta utmaningar. (Bak 1997) Maren Bak benämner två olika strategier som ingår i 

vardagslivsstrategier. Dessa visar om en ensamstående mamma ser sin familjesituation 

som accepterad eller bristande. Hon kallar dem för självbärande och traditionell.(Bak 

2003) 
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 Den självbärande familjestrategin 

Enligt denna strategi uppfattas det ensamma moderskapet som en accepterad 

familjeform där det finns inte behov av en ny man i familjen. Det är viktigt att utveckla 

och utnyttja möjligheterna, som ligger i den här familjeformen. Det centrala i den här 

strategin är att mödrarna ”kan själva”, alltså att den är självbärande. Mödrarna ser på 

framtiden med en optimism och har uppfattningen om att ensam mor-familjen har sina 

egna utvecklingsmöjligheter. (Bak 2003) Tillvaron som mamman befinner sig i nu är 

genom olika val som hon själv har gjort. Situationen är självvald och har inte ”bara 

blivit” så. De anser sig inte behöva kärnfamiljen för att skapa ramar kring sitt eget liv 

och deras barns uppväxt. Denna strategi präglas av en strävan efter att gripa de nya 

tillfällen som uppstår. Den ensamstående modern formar själv nya mönster utifrån 

föreställningen att ensam mor-familjen har sin egen kraft och sina egna möjligheter att 

utvecklas. Mor och barn kan utforska det nya som en fullgod familj. (ibid.) 

Familjeformen ses som god och självständig och mödrarna har övergett drömmen om 

kärnfamiljen.  Ensamstående mammor menar sig, enligt den självbärande strategin, ha 

övervunnit denna dröm och det har varit en stor kamp att bestämma sig för skilsmässa. 

Drömmen om familjen har betytt så mycket att det har varit grunden för livet men de 

har övergett den och aldrig tagit till sig den igen. Inställningen är att de aldrig kommer 

att försöka bilda en ny familj. (Bak 2003) 

De ensamstående mammorna tycker att ensam mor-familjen är en bra familjeform och 

de bygger sin egen och barnens vardag på styrkan som finns i att vara just en ensam 

mor-familj. De har lämnat önskan om att föräldraskap, försörjning, förälskelse och 

självförverkligande ska rymmas inom ett och samma mönster av relationer. De har 

omdefinierat sina liv och gjort om familjen. (Bak 2003) De ensamstående mödrarna 

finner styrka i att de kan göra mycket tillsammans med sina barn, de har möjligheter att 

ta egna beslut och göra egna livsval. Mödrarna har inte övergett tanken om sexualitet 

och vuxnas kärlek men dessa relationer utvecklas under former som inte återskapar 

kärnfamiljen, samt inte stör den autonomi som finns i förhållandet mellan mor och barn. 

De söker inte efter en man som skall bosätta sig hos dem. (Bak 2003) 
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 Den traditionella familjestrategin 

Denna strategi präglas av en strävan att fasthålla kulturellt kända mönster från 

tvåföräldersfamiljen. Enligt denna strategi uppfattas ensam mor-familjen som 

ofullständig och oönskad eftersom det inte finns en man eller far med i bilden. Slutligt 

mål för dessa mödrar är etableringen av en ny tvåföräldersfamilj, alltså att kompensera 

denna brist. Det finns en central brist i att det saknas en man inom hemmets väggar och 

hela vardagen består av en stor kamp att kompensera för denna brist. Mödrar beskriver 

exempelvis att de inte har hittat mannen på ”den vita hästen” och att de inte har gett upp 

hoppet om detta. Det finns en stor önskan om ett lyckligt familjeliv. (Bak 1997)  

Mödrarna upplever att de är i en lång kris. De skapar inte aktiviteter för sig själva och 

för barnen som kan göra deras tillvaro hel. Livet saknar hela tiden en man, som kan ge 

dem glädje och mening. Att återetablera kärnfamiljen blir ett viktigt mål i livet.  Det 

finns en begränsning i familjeformen och den ensamstående mamman ser sig själv som 

dålig. De vill återskapa kärnfamiljen för att skapa ramar kring deras eget och barnens 

liv. Dessa mammor utkämpar en svår kamp eftersom de ser en brist i sin familjebild. 

Bristen i deras tillvaro kan endast fyllas genom en annan vuxen, en partner. (Bak 1997) 

De kan uppskatta självständigheten som är möjlig i det ensamma föräldraskapet men ser 

inte denna autonomi som ersättbar för familjedrömmen. De uppskattar att vara nära och 

umgås med barnen men går igenom detta under pressen av att vara ensam. Vissa mödrar 

i denna strategi har till och med svårt att se sina barn och ta till vara på det de skulle 

kunna göra tillsammans. De saknar underhållning och är ofta ensamma på sin lediga tid. 

(Bak 2003)  

 

 Förhållningssätt 

Med bakgrund i det som skrivits ovan om begreppen strategi, rationalitet samt 

vardagslivsstrategi rymmer dock begreppet strategi en större komplexitet än enbart 

Baks (1997) två strategier, vilket ger möjligheten att se fler strategier. Det går att skönja 

tendenser att Bak menar att den självbärande strategin är mer önskvärd än den 

traditionella. Vår avsikt är dock inte att värdera. Vi använder oss av Baks strategier för 
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att analysera resultatet och för att se om det går att se en tydlig indelning mellan dessa 

två strategier eller om vi kan urskilja fler.  

 

 Resultat och analys 
Först görs en presentation av mödrarna och hur de fortsättningsvis benämns i resultatet. 

Efter det redovisas resultatet utifrån utvalda teman som relaterar till syftet att förstå 

ensamstående mödrars strategier i att vara en förälder med behov av stöd. Efter varje 

stycke följer en analys utifrån vald teori och slutligen sammanfattas analysen. 

Analyserna markeras med en tredje rubriknivå för att förtydliga vad som är resultat och 

vad som är analys. 

 

 Presentation 

Vi har valt att i resultatet inte benämna de ensamstående mödrarna vid namn utan i 

stället att kalla dem respondent A , B, C, D, E och F. Respondent A är 36 år, har 5 barn, 

enskild vårdnad om tre av barnen och delad vårdnad med pappan om två av barnen. 

Respondent B är 43 år, har tre barn, ensam vårdnad om ett barn och delad vårdnad om 

två barn. Respondent C är 26 år och har ett barn med enskild vårdnad. Respondent D är 

48 år, har fyra barn och enskild vårdnad om alla barnen. Respondent E är 33 år, har ett 

barn och delad vårdnad med pappan. Respondent F är 36 år, har tre barn där hon har 

delad vårdnad med pappan. Respondent D och E intervjuades på ett bibliotek i en större 

stad i södra Sverige 22 april 2010. Mamman som inte kom med i studien intervjuades 

på hennes arbetsplats 28 april 2010. Respondent A, C och F intervjuades i en mellanstor 

stad i en lokal tillhörande en kyrka 3 maj 2010. Respondent B intervjuades i ytterligare 

en mellanstor stad på ett bibliotek den 5 april 2010. Det varierar hur länge de har varit 

ensamstående men för att undvika risken för identifiering nämns inte antal år. Vid 

tillfället för intervjuerna är två av mödrarna sjukskrivna, en mamma förvärvsarbetar, en 

mamma studerar, en mamma är arbetslös och en mamma är hemma med barn. För att 

inte röja mödrarnas identitet väljer vi att inte berätta vem som är vem.  
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 Organisationens funktion 
Anledningen till att mödrarna har valt att vända sig till en organisation ser lite olika ut 

men främst handlar det om någon slags social funktion som organisationen får ha. Två 

av mödrarna (C och F) beskriver att det är bra för deras barn att få träffa andra barn och 

en (C) av dem poängterar att det är just för att de andra barnen är i samma situation. Två 

av mödrarna upplever också att organisationen är en plats där de har en funktion som 

ledare och där de får betyda något för andra samtidigt som de träffar andra som är i 

samma situation som de själva är i (Respondent B och F). En av mödrarna säger att 

organisationen är en trygghet eftersom hon kan vända sig dit om hon skulle behöva 

barnvakt eller vilja hitta på aktiviteter tillsammans med andra (Respondent A). Hon 

säger också att gemenskapen med de andra som är i samma situation får henne att inte 

känna sig ”så värdelös” (Respondent A). Något annat som framkommer är att två 

respondenter upplever att organisationen blir som en stor familj (B och F) 

 

När övriga kärnfamiljer åker hem till släkten på påsken så träffas vi 

och lagar vår påskmiddag då. Det blir ju lite… man blir ju inte så 

utanför… Vi blir nästan som en familj vi med (Respondent B) 

 

Det framkommer genom två mödrar (D och E) att organisationen betydde mycket 

socialt sett, mer än praktiskt. Respondent E berättar att hon även gått till en öppen 

förskola dit det var många mödrar i parrelationer som gick och där upplevde hon ett 

utanförskap eftersom de pratade om parrelaterade samtalsämnen. När hon istället sökte 

sig till organisationen för ensamstående föräldrar tyckte hon att det gav henne mycket 

att de andra var i en liknande situation som henne.  
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 Organisationen blir en familj 

Två av mödrarna tycker att organisationen blir som en familj (B och F). Detta kan å ena 

sidan visa på att de egentligen vill ha en familj, inte är nöjda med att vara en förälder 

och att de inte tar till vara på möjligheterna vilket skulle placera dem i den traditionella 

strategin (Bak 2003). Å andra sidan kan det vara just så att de ser ensam-mor-familjen 

som fullgod utan en man men ser andra möjligheter genom att de vänder sig till 

organisationen. Detta kan placera dem i den självbärande strategin (Bak 1997). Samtliga 

mödrar vänder sig till organisationen för att det ger ett socialt utbyte av något slag.  

Eftersom det inte framkommer att mödrarna önskar en man kan vi inte utgå från att de 

har den traditionella strategin. Att de ändå önskar sig känslan av en familj skulle här 

kunna urskiljas ytterligare en strategi som hamnar någonstans mellan Baks två 

strategier. En strategi där mödrar inte nöjer sig med enföräldersfamiljen men där det 

inte är en man som de menar kan göra familjen hel. Ett annat alternativ skulle vara en 

strategi där det är andra personer som fyller mannens roll i familjen men där 

familjesituationen utan denna funktion (exempelvis en organisation) ses som bristande.  

 

 Relationen med barnen 

Samtliga respondenter beskriver att de har en väldigt god relation till sina barn. De 

mödrar som har barn i tonåren beskriver att deras relation ibland kompliceras på grund 

av barnens frigörelse men de ser det som en naturlig process. Det positiva i relationen 

har de flesta mödrar sagt är att relationen blir djup (Respondent B, C, D och F) Två av 

respondenterna förklarar detta mer och beskriver att på grund av att de är ensamma med 

barnen får de en tätare och mer nära gemenskap (Respondent B och F).  

 

… den har blivit djupare, andra vad ska jag säga, de bara lever sitt liv 

och pratar om väder och vind och Vad har du för läxor och så där. 

Medan vi kanske kan prata om det som har hänt, vad berodde det på, 

vad kommer hända sen ja aah och bli lämnad och döden och vad 

händer om du dör. Det kanske alla barn pratar om, jag vet inte, men 
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kanske… det känns i alla fall som att vi pratar om djupare saker mer 

än andra gör och det är ju positivt. (Respondent F) 

 

Respondent B tar upp att hon och barnen vet precis vart de har varandra, vad de vill 

och var de står. De vet även vad de tänker och vad som accepteras och inte. Hon 

beskriver relationen som ”helt underbar”.  

 

När vi ställde frågan till respondenterna om det fanns hinder i relationen till barnen på 

grund av att de är en förälder tog fyra mödrar (Respondent A, B, D och F) upp att de 

kände att tiden inte var tillräcklig för vart och ett av barnen. Respondent B beskrev att 

hennes yngsta dotter som är fyra år tar mycket av hennes tid och behöver hjälp med det 

mesta. Detta tyckte hon har lett till att hon försummat tid med hennes två äldsta barn. 

Respondent A berättar att hennes son skulle behöva mycket mer tid tillsammans med 

henne då han mår bäst av att göra saker ensam med henne. Respondent D säger: 

 

Ja..ja..jag räcker inte till. Just för att jag har fyra barn också. Jag 

hinner inte med dem alla på samma sätt som om man hade varit två.  

 

 En god relation 

Inledningsvis i detta stycke nämns att samtliga respondenter uppskattar den nära 

relation till barnen som det ensamma föräldraskapet möjliggör. Detta skulle kunna 

förklaras genom den självbärande strategin eftersom mödrar inom denna strategi enligt 

Bak (2003) ser mor- och barnfamiljen som fullgod. Respondenterna anser att relationen 

är bra och ingen nämner att den hade varit bättre om det hade funnits en pappa med i 

relationen. Dock skulle de även kunna tillhöra den traditionella strategin eftersom de 

verkar uppskatta att vara nära barnen men eftersom vi inte ser tendenser till att de lever 

under en press i detta är det inte helt klart (Bak 1997).  
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Utifrån vad vissa av respondenterna återger som hinder i relationen till barnen kan man 

se att de inte tillvaratar möjligheterna i att vara en i föräldraskapet. Respondent D säger 

att det skulle vara lättare att vara två i relationen till barnen. Detta skulle kunna placera 

henne i den traditionella strategin eftersom mödrar enligt denna strategi menar att det 

finns begränsningar i familjeformen som endast kan fyllas genom en man (Bak 2003). 

Det går att se om mödrar önskar sig en man eller inte i relationen med barnen men det 

ligger mer fokus på att det finns en tidsbrist. Därför går det att ifrågasätta huruvida 

detta är en omständighet som gör det givet att se strategier som unika för det ensamma 

föräldraskapet.  

 

 Praktiskt och känslomässigt 

Alla mödrar utom en (respondent C) tog upp att det är en stor belastning att behöva 

göra allt vardagligt arbete själv. Respondent A beskriver att veckodagarna blir ganska 

kaosartade, det är mycket läxor som barnen behöver hjälp med vilket tar mycket tid. 

Hon tar upp skillnaden i matlagningen som hon tror det hade varit om de hade varit två 

föräldrar. Då menar hon att hon hade hunnit stå i lugn och ro för att laga mat medan det 

nu blir mycket ”treminutersmakaroner…skynda…” Hon tyckte att det hade varit lättare 

om man hade varit två och kunnat dela på de vardagliga sysslorna.  

 

Ja om nån kunde ha tagit tvätten och nån kunde ha hjälpt till med 

läxorna. Att dela på det. Jag dammsuger du diskar (Respondent A). 

 

Respondent D berättar att nätterna är den enda tiden som hon har till sitt eget 

förfogande. Tid beskrivs vara en bristvara eftersom det är en person som ska sköta det 

vardagliga i hemmet. Respondent B uttryckte: 
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…och sen… man blir ju mycket mycket tröttare när man ska ta allt. 

Både hemma med barn och läxor och möten och skjutsa hit och hämta 

där och umgås där och göra nått med och… Man är ju helt slut.  

 

Respondent E beskrev liknande erfarenheter: 

 

…praktiskt så är det ju så att även där är det en person som ska hämta 

på dagis och lämna på dagis, laga mat, tvätta alla kläder asså åh… 

man är ju motorn i allt. 

 

En av mammorna, respondent F, upplevde inte att det var någon skillnad från när hon 

levde i ett förhållande eftersom hon även då gjorde det mesta själv. Hon uttryckte 

också att de vardagliga sysslorna kunde vara tunga. Många gånger har hon tänkt 

arbeta hemma på kvällarna men har ofta erfarit att detta inte hunnits med. 

En sorg som två mödrar tar upp i situationen av att vara en förälder är att de inte har 

någon att dela barnens framsteg med och att det inte finns en pappa med i bilden vid 

sammankomster där andra barn har med sig båda sina föräldrar (Respondent D och 

E). Respondent D beskriver det som känslomässigt och mentalt mycket jobbigare än 

den praktiska bördan i att vara ensam. Hon säger att hennes barn fått vara ensamma 

på nästan alla skolavslutningar och att vid fotbollsmatcher är det bara hon som står 

där och hejar. Detta upplever hon som en sorg för barnens skull. Hon tror dock att 

hon är ovanlig i sin situation eftersom hon inte har släkten närvarande. Respondent E 

har liknande erfarenheter av den känslomässiga sorgen: 

 

…det är jobbigt att man ska ta allting själv… men det är ju nästan 

ännu värre det här med att när min son tog det första steget. Då är det 

ju inte naturligt då att man har pappan där. 
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… de här roliga sakerna som man då inte har någon naturligt att dela 

med. 

 

 Någon att dela barnens framsteg med 

I detta resultat som återgetts går det inte att urskilja att de mödrar som nämns (alltså 

inte respondent C) tillhör den självbärande strategin. De poängterar att det är svårt att 

sköta det praktiska ensam och de önskar att de hade någon att dela barnens framsteg 

med. Detta tyder på att de ser en brist i att vara en förälder och att de skulle önska att 

det fanns någon att dela både det praktiska och det känslomässiga med. I det praktiska 

måste det nödvändigtvis inte vara en man som fattas men i det känslomässiga framgår 

det tydligt att det finns en önskan om att ha en pappa närvarande. Detta placerar 

mödrarna, enligt Baks (2003) definitioner, i den traditionella strategin. Här är det alltså 

tydligt att med hjälp av Baks strategier att förstå mödrarna eftersom detta kan vara ett 

område där mödrarnas erfarenheter framkommer på ett genomgående sätt. I tidigare 

forskning framkommer också att ensamstående mödrar finner en brist i att vara en 

förälder och att de skulle vilja ha någon att dela barnens framsteg med (Lassbo 1994) 

 

 Uppfostran 

När det gäller uppfostran tyckte alla mödrar utom respondent C att det fanns hinder i 

att vara en förälder. Respondent B beskriver att det är svårt som ensam att veta vilka 

regler man ska ha och hon säger att det hade varit lättare om hon hade haft någon att 

diskutera detta med. Hon upplever en ensamhet i att ta beslut om gränser och tycker 

att det är svårt när hon inte har någon att bestämma tillsammans med vad man ska 

tillåta och inte. Respondent D säger att det är en svaghet att vara ensam då det blir 

svårt att sätta gränser. Ibland går barnen ihop emot henne och det hade underlättat att 

vara en vuxen till som kunde säga ifrån. Hon upplever att det är svårt att säga nej när 

hennes äldsta söner exempelvis vill köpa moped eftersom hon tycker synd om dem 

då de inte har någon pappa. Även respondent E tror att det hade varit till hjälp att ha 
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en annan vuxen som kunde förstärka hennes åsikt i uppfostran. Nu upplever hon att 

de hela tiden är en mot en (mamma mot son) och att sonen testar henne hela tiden.  

Ett annat hinder som framkom från två av de mödrar vars barn har kontakt med 

pappan är att det ibland är svårt att bibehålla sitt sätt att uppfostra när barnen kommer 

hem och berättar att de får göra på ett annat sätt hos pappan (Respondent B och F) .  I 

respondent F:s fall framkommer att barnen säger att pappan har hårdare regler än 

henne vilket gör att hon ibland tycker synd om dem och inte klarar av att vara 

konsekvent. Hon ger ett exempel och berättar om när den äldsta dottern kommer hem 

från pappan: 

 

…ja då slänger hon väskan på golvet i hallen och jackan på en stol och 

så hör man en suck…uuhh…va skönt jag är hemma… och så går hon 

in på sitt rum och bara är och då i det läget att be henne hänga upp sin 

jacka, ja jag tycker det är så svårt… (Respondent F). 

 

Hon upplever detta som svårt eftersom hon vet att dottern är ”mycket mer på tå” 

hemma hos pappan och hon vill inte att barnen ska få ha stort ansvar hemma hos 

henne utan vill att de ska få vara lite slöa och lata. Samtidigt säger hon att hon är 

medveten om att hon kanske förstör för sig själv eftersom barnen tror att de inte 

behöver hjälpa till hemma hos henne.  

Respondent C berättar att hon inte har upplevt några hinder alls i att vara ensam och 

uppfostra hennes son. Istället beskriver hon att hon ser möjligheter i att vara ensam 

eftersom hon då kan ha sina egna regler utan att någon annan förälder kommer 

ivägen. Hon tycker att det är positivt att det inte blir några konflikter i hur uppfostran 

ska vara och att barnet aldrig behöver höra något bråk hemma. Friheten i att själv 

bestämma hur barnen/barnet ska uppfostras är något som även fyra andra 

respondenter (A , D, E och F) nämner som något positivt.  Respondent E och A tror 

att det är svårare när man är två ifall man tycker olika om vad som är viktigt och de 
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säger att det är en fördel att få bestämma själva. Det är enligt respondent F positivt att 

man kan påverka vilka aktiviteter som barnet ska gå på. Respondent E uttryckte:   

 

… det är ju de värderingar som jag har som gäller eeh… det blir ju 

väldigt konsekvent mot honom (förf. barnet) det blir inte olika eller 

massa tjafs då bestämmer jag ifall han ska få det eller inte och man 

behöver inte förklara varför han ska få det. 

 

Som nämnts ovan tog fem respondenter upp vad som är hinder och möjligheter i att 

uppfostra barnen ensam. Den sjätte respondenten, B, uttryckte att om man har ett 

välfungerande förhållande är det bra att vara två. Hon menar att det underlättar att stötta 

och hjälpa varandra och det blir lättare om det är två som håller på samma regel. På 

grund av dåliga erfarenheter vill hon inte leva i en relation utan vill vara ensamstående. 

Hon poängterade att det fanns både fördelar och nackdelar i ensamt föräldraskap men 

det hon främst tog upp var fördelar med att vara två.  

 

Som tonåringarna där de försöker ju verkligen att spela ut mig med 

jämna mellanrum och är man då två så har man ju stöttningen av 

varandra. Så just den biten saknar jag ju jättemycket. Hade det fungerat 

så hade det ju varit det bästa. Absolut det bästa. (Respondent B). 

 

 Önskan om en kärnfamilj 

I uppfostran kan man se att den traditionella strategin lyser igenom i fem av mödrarnas 

erfarenheter av att uppfostra barnen ensamma. De såg det som svårt att var en förälder i 

uppfostran och tror att det skulle vara positivt att ha en man som kunde förstärka deras 

uppfostrarroll. Däremot framkommer att de samtidigt ser det som något positivt att de 

får uppfostra barnen på de sätt som de själva vill utan att någon annan lägger sig i. Detta 
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skulle kunna visa på att de ser möjligheter och tillgångar i det ensamma föräldraskapet 

vilket i stället placerar dem i den självbärande strategin (Bak 1997). Respondent C ser 

inga hinder i att vara själv att uppfostra utan ser bara det som positivt vilket kan 

hänvisas till den självbärande strategin. Att respondent D poängterar att det bästa vore 

att ha ett välfungerande förhållande skulle kunna vara en önskan om en kärnfamilj som 

hon har. Detta kan visa på tendenser till att hon har den traditionella strategin (ibid.). 

Något som skulle kunna påverka hur mödrarna ser på uppfostran är anledningen till att 

de är ensamstående. Bakomliggande faktorer skulle alltså kunna vara hinder för oss att 

se vilken strategi de egentligen använder sig av. De som har dåliga erfarenheter kanske 

inte framställer deras egentliga önskan eftersom de inte längre tror på den. Det verkar 

inom detta område inte vara som Bak (1997) menar, att mödrarna endast är självbärande 

eller traditionella, eftersom alla utom en i studien tenderar att hamna i båda. De nämner 

både fördelar och nackdelar med att vara en i uppfostran.  

 

 Arbetsliv 

Alla mödrar utom en (Respondent C) beskriver att det är svårt att få ihop familjeliv med 

arbete och att arbetet tillsammans med att vara den huvudansvariga föräldern bidrar till 

att de har mindre ork. Respondent E säger att det är svårt att få ekonomin att gå ihop 

eftersom hon är kvinna och menar att kvinnor generellt tjänar mindre pengar än män. 

Respondenterna B, D och F utrycker en önskan om att inte behöva arbeta heltid för att 

få mer tid hemma men upplever att detta inte är möjligt eftersom de är beroende av 

heltidslönen. Respondent B säger att det var svårt när hon arbetade eftersom det alltid 

var hon som var tvungen att vara hemma när barnen var sjuka, behövde gå till läkaren 

etc.  Hon sa att det var svårt både gentemot arbetsgivaren och för hennes egen del att 

alltid slitas mellan de olika rollerna. Dock beskriver hon det som positivt att arbetet gav 

henne möjlighet att vara något annat än mamma. Hon fick vara kvinna och inte bara 

mamma. Arbetet sågs enligt henne som en avkoppling från allt ansvar hon hade på 

hemmaplan. Även respondent E och A beskriver arbetet som en plats där man får 

möjlighet att träffa andra vuxna och ha ett socialt liv som sträcker sig utanför 

familjelivet.  
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Respondent F menade att vilket arbete man hade kan påverka hur mycket tid som blir 

över. Tidigare när hon levde tillsammans med barnens pappa kunde hon åka tidigare till 

jobbet eftersom han skjutsade dem till skolan. Detta upplevde hon gjorde att hon hann 

med arbetet bättre då och inte kände sig lika stressad som hon ibland gör nu. En annan 

respondent påpekar att de arbetstider som hon har påverkar familjelivet mycket 

(Respondent E). I sitt arbete har hon arbetat mycket kvällar och helger vilket har gjort 

det svårt att kombinera barnomsorg med arbetet. Nu ska hon gå över till ett måndag-

fredag , 8-17 jobb vilket hon tror kommer att underlätta mycket för henne. Förskolan 

hade oftast stängt när hon arbetade och hon fick kämpa länge för att kommunen, där 

hon bor, skulle ge henne barnomsorg i hemmet. Hon upplevde att hon fick slåss för sin 

sak och tror inte själv att alla ensamstående har kapacitet till det. (Respondent E) 

När vi ställde frågan om vad respondenterna önskade sig i framtiden när det gällde 

arbetsliv var det flera som uttryckte att de inte ville arbeta heltid om det hade varit 

ekonomiskt möjligt. Respondent B påpekade även att hon tror att ett heltidsjobb inte 

skulle vara möjligt eftersom hon då skulle ”tappa greppet” som förälder. Några 

respondenter uttryckte också att de hade önskat ett arbete som var flexibelt så att man 

kunde påverka schemat mycket mer själv. De menade att familjelivet påverkades 

mycket av arbetet eftersom de inte fick tillräckligt med tid över. Respondent B: 

 

…jag skulle vilja att de kunde ordna ett schema som passar mig med 

mitt liv som ensamstående då… 

 

 Respondent F uttryckte en önskan om ett arbete som hon kunde släppa när hon kom 

hem till skillnad från det yrke som hon har nu som innebär mycket hemarbete.  

 

 Lättare att leva i en relation 

I resultatet framgår att mödrarna ibland kände att de inte orkade med hemarbete 

samtidigt som de arbetar. Dock säger de inte att det hade varit lättare om de hade levt i 
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en relation. Deras erfarenheter som beskrivs visar inte på möjligheter som de ser i ett 

ensamt föräldraskap vilket gör att de inte i denna situation använder sig av den 

självbärande strategin, men eftersom de inte heller uttrycker att en man hade underlättat 

för dem använder de sig inte av den traditionella strategin (Bak 1997). Det som skulle 

kunna kopplas till senast nämnda strategi är respondentens påstående att hon när hon 

levde i en relation hade hon mer tid för arbetet. Det kan inom detta område också vara 

så att erfarenheterna som mödrarna har till stor del är andra än att de kan härledas till 

strategier. Erfarenheter av arbete kan variera i stor grad beroende på yrkesval. De 

strategier som möjliggörs blir till stor del styrda av de förutsättningar som arbetet ger 

och strategierna kan således inte nödvändigtvis knytas till det ensamma föräldraskapet. 

 

 En inkomst för alla utgifter 

Ekonomi var genomgående i många av mödrarnas svar även om vi inte ställde specifika 

frågor om detta. Ekonomi hade betydelse på många olika områden. Fyra mödrar av sex 

tog upp begränsningar i detta på olika sätt. Dels påpekades att det bara fanns en inkomst 

att leva på som skulle täcka alla utgifter. De mammor som har tonårsbarn konstaterade 

att barnen kostar mer ju äldre de blir och respondent D sa att det finns en press på vad 

barnen vill ha för saker och kläder vilket gör att hon också känner sig pressad för att hon 

inte har råd. Hon menar att hennes barn inte är bortskämda och hon försöker att hålla 

ner matkostnaderna genom att laga egen mat och inte köpa halvfabrikat. Trots detta har 

hon en hög matkostnad varje månad. Respondent B berättar att när hon hittar på saker 

tillsammans med barnen måste hon alltid överväga att aktiviteten inte kostar allt för 

mycket. Hon känner sig mycket begränsad i vad hon kan göra på grund av ekonomin. 

Respondent C var en av de två mödrar som inte nämnde att det fanns någon begränsning 

i ekonomin. Hon påpekade att de ekonomiska tillgångar som hon hade var fullt 

tillräckliga och hon såg möjligheten att klara sig själv. 

Tre av mödrarna känner sig pressade att arbeta heltid eftersom de annars inte skulle ha 

råd med alla utgifter (RespondentD, E och F). En av mödrarna beskriver att hon vid ett 

tillfälle hade tre olika arbeten för att få ekonomin att gå ihop (Respondent D). Något 

som tre mödrar nämner är att underhållsstödet har ökat 100 kronor på 14 år. De 
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poängterar att de tycker att det borde bli en förändring på detta eftersom priset på 

matvaror, hyror, kläder etc. har ökad väsentligt de senaste 14 åren. Respondent E tycker 

att det är orimligt att pappan får betala samma summa oavsett vilken lön han har. Hon 

menar att underhållsstödet är bortglömt från samhällets sida och hon undrar: 

 

…hur man har räknat fram denna patetiska summa… 

 

 Ekonomi- en familjestrategi? 

Utifrån vad de fyra mödrarna sagt om ekonomin är det svårt att placera dem i en av 

Baks (1997) strategier. Ingen mamma nämner en önskan om att leva i en relation med 

en man för att underlätta ekonomin vilket utesluter den traditionella strategin (Bak 

1997). De menar inte att svårigheten med att ha utgifterna ensam kan fyllas genom en 

partner utan tar upp andra faktorer som skulle kunna förändra deras ekonomi, 

exempelvis en ökning av underhållsbidraget. Det framkommer att de ser svårigheter i att 

vara ensam med ekonomin och de finner ingen styrka i detta. Det var endast en mamma 

som verkade se utvecklingsmöjligheterna i att vara ensamstående när det gällde 

ekonomin vilket skulle kunna härledas till den självbärande strategin (Bak 2003). Då 

sysselsättning varierar mellan heltidsarbete och sjukskrivning mellan mödrarna, kan det 

vara en större faktor som påverkar ekonomin än vad en man skulle göra. Att det finns 

brister i ekonomin behöver inte vara unikt för att det är en förälder utan kan även brista i 

en tvåföräldersfamilj. Strategier mödrar har i ekonomin verkar vara, utifrån resultatet att 

mödrar inte säger att de vill ha en man eller inte i förhållande till ekonomin, svårt att se 

med hjälp av Maren Baks (1997) strategier.  

 

 Önskningar om familjeliv 

Mödrarna uppgav skilda svar när det gällde önskningar inför framtiden. En av 

respondenterna nämner att hur man har blivit ensamstående påverkar vad man har för 

framtidssyn och önskan om familjeliv (Respondent F). Respondent C säger att hon från 
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början valt att leva som ensamstående och önskar även det i framtiden. Respondent E 

resonerar kring huruvida det är en föreställning från barndomen att hon borde vilja 

träffa någon och få fler barn eller om hon faktiskt tycker att det liv hon lever är ett bra 

liv. Hon säger att drivkraften bakom att eventuellt vilja träffa någon är för att det skulle 

underlätta ekonomiskt och praktiskt. Vidare berättar respondenten att hon har insett att 

det är väldigt bra i den familj som hon och hennes son lever i nu. Hennes erfarenhet är 

att det från barndomen präntas in att familjen ska bestå av mamma-pappa-barn och hon 

nämner som exempel att barn leker med Barbie och Ken. Denna mamma säger att 

hennes tanke från början var att leva tillsammans med pappan och köpa hus. Sedan hon 

blev lämnad har hon blivit mer försiktig med att ge sig in i en ny relation. Hon tror att 

ingen vill leva själv från början. (Respondent E) 

En dubbelhet framträder i respondent F:s svar. Hon beskriver att det är som en berg- 

och dalbana. Ena stunden längtar hon jättemycket efter en man och nästa upplever hon 

att hon har det jättebra. Hon tycker det vore dumt att ändra på ”detta fantastiska liv” där 

hon får bestämma allt själv för att hon tycker det är skönt att slippa konflikter som kan 

finnas i en parrelation. För henne känns det overkligt att en man ska kunna älska henne 

och barnen. Hon berättar: 

 

…nånstans så längtar jag nog…men jag har svårt att se hur det skulle 

kunna bli en möjlighet och hur jag …ja även om någon annan skulle 

våga så tror jag att jag skulle vara livrädd för jag tror att jag skulle bli 

sårad igen… 

 

Respondent D uppger att hennes önskan är att ha en särbo men hon skulle inte vilja 

släppa in någon ny man hemma hos sig eftersom de har sina rutiner och barnen är vana 

vid henne. Hon beskriver att andra skulle uppleva hennes hem som kaotiskt där det är 

”pojkar som skriker och gapar”. Hon önskar en relation med någon annan vuxen men 

inte i hennes hem. Ibland skulle hon vilja ha någon som kan följa med på semestrar 

eller bio, någon som kan vara en bra manlig förebild för hennes barn. Respondent B 
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vill inte leva tillsammans med någon på grund av sina dåliga erfarenheter. Hon skulle 

kunna tänka sig att gå in i en relation men vill inte att barnen ska bli inblandade vilket 

skulle vara en omöjlighet eftersom hon nästintill aldrig är barnledig. Respondent A 

uttrycker: 

 

Visst skulle jag vilja ha en riktig familj…riktig familj…det beror ju på 

vad en riktig familj är. Jag ser oss som en riktig familj men alltså ha 

någon mer att dela vardagen med. Eller någon som kan hjälpa till eller 

ja… Helst ett hus… Ingen hund men en kanin kanske.  

 

 Dubbla önskningar 

När det gäller önskningar om framtida familjeliv framkommer olika strategier och 

ibland är det svårt att urskilja en särskild. Då respondent D och B tydligt uttrycker att de 

inte vill blanda in en ny man i deras familj skulle det kunna vara skäl att säga att de har 

den självbärande strategin (Bak 1997). Även respondent C som vill fortsätta leva som 

ensamstående kan placeras inom denna strategi. Respondent E och F är svårare att 

placera in eftersom de själva är lite ambivalenta i sina svar. Å ena sidan är respondent 

F:s önskan att bibehålla den familjesituation hon har nu vilket tyder på en självbärande 

strategi men å andra sidan visar hennes dåliga tro på att någon skulle kunna älska henne 

och barnen att det finns en önskan om en man, vilket mer lutar åt att hon har den 

traditionella strategin (Bak 2003).  Respondent E uttrycker en önskan om en parrelation 

men ifrågasätter vad den beror på. Hon är nöjd med det liv hon lever vilket visar på den 

självbärande strategin men säger att hon i början hade en önskan om en relation och tror 

att hon nu blivit rädd för det. Den önskan skulle kunna vara en grund för att hävda att 

hon har en traditionell strategi (ibid.).   
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 Sammanfattande analys 

Utifrån det som framkommer i resultatet är det svårt att se att mödrarna använder sig av 

en specifik strategi på alla områden och det är blandade strategier inom ett och samma 

område för en mamma. Endast hos en av mödrarna kan vi tydligt se att hon tillhör den 

självbärande strategin genomgående på alla områden. (Respondent C) Det var tydligt att 

hon tillvaratagit möjligheterna i att vara en förälder och att hon ser sin situation som 

fullgod (Bak 1997). Inför framtiden önskar hon att få fortsätta vara ensamstående. 

Utifrån vad vi kan se så finns det ingen önskan om en man i hennes liv vilket mödrar i 

den traditionella strategin har. De andra mödrarna kan placeras både i den traditionella 

och i den självbärande strategin men samtidigt är det ibland svårt att göra detta också. 

Det framkommer att de hamnar någonstans mitt emellan de båda strategierna 

exempelvis genom att de ser sin situation som problematisk men de anser inte alltid att 

det är en man som kan fylla funktionen som de saknar. Snarare verkar de hänvisa till en 

mer samhällelig nivå där de verkar mena att samhället är uppbyggt för att vara två och 

de lyfter barnomsorg som ett exempel. Inom vissa områden kan de erfarenheter de 

beskriver hamna utifrån de egenskaper som Bak (1997) har gett dessa strategier, 

exempelvis området ekonomi. Deras erfarenheter ryms inte alltid inom begreppet 

strategi utan det är andra erfarenheter som är mer betydelsefulla, exempelvis i ekonomin 

är det underhållsstödet som nämns som avgörande vilket inte visar att mödrar har en 

viss strategi.  

 

 Diskussion 

 Resultatdiskussion 

Vår avsikt med studien var att förstå ensamstående mödrars strategier i att vara en 

förälder utifrån att de har behov av stöd. I detta var våra frågeställningar; Vad har 

ensamstående mödrar för erfarenheter av strategier i relation till barnen? Vad har 

ensamstående mödrar för erfarenheter av strategier i att kombinera arbetsliv och 

familjeliv? Vad har ensamstående mödrar för erfarenheter av strategier i förhållande till 

situationer då de är i behov av stöd? 
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Det vi kom fram till är att mödrar ibland menar sig vilja ha en man att dela vardagen 

med medan det i andra situationer inte var önskvärt. De flesta mödrarna hamnade 

någonstans mittemellan dessa påståenden och endast en mamma önskade sig inte i 

någon situation att ha en partner. Det har visat sig att det är svårt att urskilja Baks 

strategier hos mödrarna. I olika områden i livet framkommer olika strategier och det är 

många faktorer, förutom att de är ensamstående som påverkar resultatet. Det var 

framträdande att ensamstående mödrar inte är en heterogen grupp utan är olika 

varandra.  

Vi såg en tendens till att mödrarna i denna studie gått från den traditionella strategin till 

att bli mer självbärande. De flesta uppgav att det var en sorg att bli lämnad och att de 

från början ville ha levt i en mamma-pappa-barn familj men sa att deras erfarenheter 

gjorde att de inte vågade ge sig in i en ny relation. Detta skulle kunna göra att det har 

blivit tvungna att se möjligheterna. En annan reflektion som studien för med sig är 

huruvida det som mödrarna lyfter fram som svårigheter och möjligheter är unikt för 

ensamstående föräldrar. Det kan likväl för tvåföräldersfamiljen finnas exempelvis 

brister i ekonomin och tidsbrister.  

Det verkade för vissa mödrar vara mer känslomässiga anledningar än praktiska 

anledningar att vilja ha en man medan några mödrar tyckte att den praktiska 

anledningen var större vilket kan visa på att det är olikheter hos mödrar som påverkar i 

vilka situationer, om det finns situationer, som de önskar en man.  Något som är 

intressant är att några av mödrarna var nöjda med sin nuvarande situation men när 

frågan ställdes vad de önskade sig för framtiden blev det tydligt att de önskade sig en 

man i familjen. Motsatsen förekom också, att mödrar beskrev stora svårigheter med att 

inte ha en man men i frågan om framtiden var det tydligt att de inte ville ha en man att 

leva med. Det framkommer även en motsättning inom ett och samma område. 

Exempelvis inom uppfostran känner mödrarna sig nöjda med att själva få bestämma 

men saknar en man som kan förstärka deras åsikter. Detta visar att det inte är tydligt att 

mödrar endast har en av Baks strategier utan att det kan vara en blandning av båda, eller 

att Baks två idealtyper kan kontrasteras med ytterligare idealtyper.  En strategi som 

skulle vara passande är en som rymmer att mödrarna ser en brist i att vara en förälder 

men att det är andra personer än en man som kan fylla denna brist. Ytterligare aspekter 
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som skulle kunna framgå i en strategi är mödrarnas åsikt om att det är samhället som 

gör att deras situation brister. 

 

 Vidare forskning 

Något som framkommit i såväl tidigare forskning som i vår empiri är ensamstående 

mödrars många gånger svåra ekonomiska situation. Tre av mödrarna i vår undersökning 

lyfte fram att underhållsbidraget har ökat 100 kr på 14 år, till 1273kr. Detta är värt att se 

vidare på eftersom ensamstående mödrar kan ha svårare att föra sin sak på grund av 

sämre förutsättningar än andra. Det ger en anledning till att lyfta fram deras röster 

genom forskning. Därför vore det av vikt att forska vidare på underhållsbidragets 

betydelse för dessa mödrar. En av mödrarna i studien beskriver hur hon har fått kämpa 

mycket för sin sak (Respondent E) vilket hon tror att alla ensamstående mödrar inte har 

kapacitet till. Detta är ytterligare en åsikt som framhäver att ensamstående mödrar inte 

kanske alltid har lätt att göra sin röst hörd vilket ger ännu ett argument för att lyfta 

ensamstående mödrars situation. 

Vidare forskning skulle kunna vara att kombinera vår studie av ensamstående mödrars 

strategier med en studie av samhällets strukturer. Detta för att se om samhällets 

strukturer påverkar mödrarnas strategier. Då Anttonen (1998) har visat att samhället har 

genomgått en förändring som gett kvinnor större valmöjligheter blir det intressant att se 

under vilka förutsättningar mödrar lever under och hur socialförsäkringsstaten har 

bidragit till mödrars val av självständighet eller att leva i familj.  

 

 Avslutande diskussion 

För att återknyta till frågan i inledningen om mödrar anser sig behöva stöd men inte 

känner igen sig i den bilden av att vara utsatt som samhället ger, tyckte vi det visade sig 

att mödrar ser brister på olika områden, men de nämnde inte att de behöver stöd. Vi tror 

att anledningen till att de inte nämner ordet stöd inte behöver vara för att de inte har en 

självinsikt utan mer för att det är mänskligt att inte uttrycka ”Jag behöver hjälp”. 
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Speciellt inte i den svenska kulturen där normen är individualism och jantelagen präglar 

individers handlande och tankar. Dock har de gått emot normen att inte ta hjälp genom 

att vända sig till en organisation. Detta visar på en drivkraft hos dessa kvinnor som vi 

tycker är beundransvärd. 

I det välfärdssamhälle som vi lever i tycker vi att det är intressant att dessa mödrar ändå 

vänder sig till organisationer för stöd. Visserligen stod det klart att flera av mödrarna i 

studien vände sig dit främst för en social gemenskap, men det fanns även dem som 

upplevde det som mer stöd än så. Finns det vissa mödrar i vårt samhälle som faller 

igenom de skyddsnät som det sägs att vi har? Tydligen är det så och frågan blir vad som 

kan göras för att förhindra detta. Socialt arbete finns till för att skydda individen och ju 

tidigare stödet kommer desto bättre blir det ofta. Flertalet av dem som blir 

ensamstående har också gått igenom en separation och även om det blivit till det bättre 

för dem nu så innebär separationer sällan endast positiva konsekvenser. Mitt i detta 

finns barnen till de ensamstående och i ett samhälle som ropar ut att barnens bästa ska 

komma i centrum tror vi att det kanske vore av vikt att uppmärksamma dessa familjer 

och stötta dem i det samhälle där systemet är uppbyggt på tvåföräldersfamiljen.  

 

 

 

 

 
 

 

 

42 



 

 

Referenser 
Anttonen, Anneli (1998). Den sociala servicestaten som feministiskt kampbegrepp I: 

Eliasson-Lappalainen, Rosmari & Szebehely, Marta (red) Vad förgår och vad består? : 

En antologi om äldreomsorg, kvinnosyn och socialpolitik. Lund: Arkiv förlag 

Bak, Maren (1997). Enemorfamilien. København: Forlaget Sociologi 

Bak, Maren (2003) Ensam mor-familjen  I: Bäck-Wiklund, Margareta & Johansson, 

Thomas (red) Nätverksfamiljen. Stockholm: Natur och Kultur 

Brembeck, Helene (2003). De nya mödrarna. I Bäck-Wiklund, Margareta & Johansson, 

Thomas (red) Nätverksfamiljen. Stockholm: Natur och kultur 

Bäck-Wiklund, Margareta (2003). Familj och Modernitet. I Bäck – Wiklund, Margareta 

Johansson, Thomas (red) Nätverksfamiljen. Stockholm: Natur och kultur 

Esping-Andersen, Gøsta (1990). The three worlds of welfare capitalism. Cambridge: 

Polity 

Folkhälsoinstitutet (1994:24): Ensamma mammor. En rapport om ensamstående 

mödrars hälsa och livsvillkor. Bollsnäs: Nyströms Tryckeri AB.  

Franséhn, Mona (2001). Självbild och förändring: ensamma mammors livsberättelser. 
Lic.-avh. Göteborg : Inst. för socialt arbete., 2001 

Franséhn, Mona (2004). Den dolda triaden: om ensamstående mödrar med söner och 
deras behov av stöd inom socialtjänsten. Diss. Göteborg : Univ., 2004 

Fritzell, Johan, Michael Gähler & Magnus Nermo (2007). Vad hände med 1990-talets 
stora förlorargrupper?  Välfärd och ofärd under 2000-talet. Socialvetenskaplig tidskrift 
nr 2-3, s.110-133 

Gardberg – Morner, Claudia (2003). Självständigt beroende: Ensamstående mammors 

försörjningsstrategier. Göteborg: Institutionen för socialt arbete. Göteborgs universitet 

Grønmo, Sigmund (2006). Metoder i samhällsvetenskap. 1. uppl. Malmö: Liber 

43 



 

Jacobsen, Dag Ingvar (2007). Förståelse, beskrivning och förklaring: introduktion till 
samhällsvetenskaplig metod för hälsovård och socialt arbete. Lund: Studentlitteratur 

 

Johansson, Helena (2006). Brist på manliga förebilder: dekonstruktion av en 
föreställning och dess praktik. Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2006 

Johnsson, Lisbeth & Margareta Regnér (2006) Ensamma föräldrar och vanliga 
familjer- om familjen som hjälpresurs i socialt arbete. Nordisk sosialt arbeid nr.2, s 98-
109 

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. 2. 
uppl. Lund: Studentlitteratur 

Lassbo, Göran (1994). Enförälderfamilj- utvecklingsmiljö. Socialvetenskaplig tidskrift 
nr.2-3, s. 130-146 

Ringbäck Weitoft, Gunilla (2003). Lone parenting, socioeconomic conditions and 
severe ill-helth: Longitudinal register-based studies. Umeå: Print & Media 

Rowlingson, Karen & McKay, Stephen (2005). Lone motherhood and socio-economic 

disadvantage: insights from quantitative and qualitative evidence. Sociological Review, 

53, 30-49 

SFS (2001:453) Socialtjänstlagen. Stockholm: Svensk författningssamling 

Social dep (1996). Ensamföräldrarna - en utsatt grupp?  Stockholm: Regeringskansliets 
offsettstryckeri 

Socialrapport 2006. Stockholm: Socialstyrelsen 

SOU 2001:54 Ofärd i välfärden. Stockholm: Socialdepartementet 

SOU 2001:79 Bokslut över välfärden. Stockholm: Socialdepartementet 

Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien. 1. uppl. (2009). Stockholm: Norstedt 

[distributör] 

Targosz, S. Bebbington, P. Lewis, G. Burgha, T. Jenkins, R. Farell, M. Meltzer, H. 

(2003). Lone mothers, social exclusion and depression. Psychological Medicine, 33, 

715-722 

44 



 

45 

Taussi Sjöberg, Marja (1988). Skiljas: trolovning, äktenskap och skilsmässa i Norrland 

på 1800-talet. Stockholm: Författarförl. 

Torbiörnsson, Anna (1996). Tid med tonåringar: att vara förälder idag. Stockholm: LT 

Weber, Max (1996). Religionen, rationaliteten och världen. Lund: Argos 

Weber, Max (1986). Kapitalismens uppkomst. Stockholm: Ratio 

Zetterberg, Hans (1986). Förord. I : Weber, Max (1986). Kapitalismens uppkomst. 
Stockholm: Ratio 

Weber, Max (1983). Ekonomi och samhälle: förståendesociologins grunder. 1, 
Sociologiska begrepp och definitioner. Ekonomi, samhällsordning och grupper. Lund: 
Argos 

Internetkällor 

SCB (2008) Barn och familjestatistik: Kärnfamiljen fortfarande den vanligaste 
familjetypen,  [Elektronisk]  hämtad mars 5, 2010 från 
http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____279867.aspx 100305  

Socialstyrelsen (2008) Barn och unga insatser år 2008,  [Elektronisk]  hämtad mars 9, 
2010 från http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8312/2009-
125-20_200912520.pdf  

SVT (2010) Var fjärde ensam mamma är fattig, [Elektronisk]  hämtad mars 9, 2010 
från http://svt.se/2.22620/1.1919554/var_fjarde_ensam_mamma_ar_fattig 100309 

Vetenskapsrådet (2010) Forskningsetiska principer inom humanistisk- 
samhällsvetenskaplig forskning, [Elektronisk] hämtad mars 9, 2010 
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  

 

 

http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____279867.aspx%20100305
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8312/2009-125-20_200912520.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8312/2009-125-20_200912520.pdf
http://svt.se/2.22620/1.1919554/var_fjarde_ensam_mamma_ar_fattig%20100309
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


Bilaga I 

Bilaga 1 
Intervjuguide  

Namn: 

Ålder: 

Antal barn: 

Sysselsättning: 

Delad/Enskild vårdnad: 

Omfattning av tid med barnen: 

Stödorganisationens funktion 

- Hur kommer det sig att du vänt dig till en organisation? 
- Vad har organisationen för funktion för dig? 

Mötet med andra 

- Vad har du för erfarenheter av allmänhetens syn på din situation? 
- Vad har du för erfarenheter av vänners/släktingars syn på din situation? 
- Vad har du för erfarenheter av skolans syn på din situation? 

Relationer med barnen 

- Beskriv hur en vanlig dag ser ut 
- Hur skulle du beskriva relationen till ditt/dina barn? 
- Finns det hinder i relationen på grund av att vara en förälder och i så fall vilka? 
- Finns det positiva erfarenheter av att vara en förälder i relation till barnen, i så 

fall vilka? 
- Hur kan ledig tid tillsammans med barnen se ut? 

Uppfostran 

- Vad har du för erfarenheter av att uppfostra barnen? 
- Vad ser du för möjligheter/hinder med att uppfostra barnen i ditt föräldraskap? 

Arbetsliv och familjeliv 

- Hur ser en vanlig dag ut i er familj? 
- Hur påverkar arbetslivet och familjelivet varandra? 
- Hur fungerar det att arbeta som ensamstående förälder? 
- Finns det hinder/möjligheter i att arbeta som ensamstående mamma? 

Framtiden 

- Vad har du för önskningar inför framtiden? 
-  Stöd från organisationer 
-  Relationen med barnen 
-  Arbetsliv 

I 



Bilaga I 

-  Familjeliv 

 

Har du något du vill tillägga?  

II 



Bilaga I 

III 

Bilaga 2 
Informationsbrev 

Hej!  

Vi är två studenter på Socionomprogrammet på Linnéuniversitetet i Växjö som heter 
Emma och Rebecca. Vi går sjätte terminen och ska skriva vår kandidatuppsats under 
våren. Det vi vill undersöka i vår uppsats är ensamstående mödrars erfarenheter av 
ensamt föräldraskap. Vi tycker det är intressant med mödrar som har vänt sig till 
organisationer av olika anledningar. Vi tror att det är viktigt att lyfta fram mödrars egna 
erfarenheter och perspektiv. Vår tanke är att intervjua mödrar och det är anledningen till 
att vi vänder oss till er.  

Vi skulle vilja ha er hjälp med att komma i kontakt med mödrar. Vi vill intervjua 
mödrar som frivilligt tackar ja till att delta och de som deltar kommer att vara anonyma 
i vårt presenterade resultat. Materialet som vi kommer att samla in används endast till 
uppsatsen och kommer att förstöras så fort den är färdig. De mödrar som väljer att delta 
har också rätt att avbryta intervjun även om de tackat ja. De kan också välja att inte 
svara på ställda frågor. 

Om ni tycker att det verkar vara en bra idé skulle vi önska att ni presenterar den för 
mödrar som kommer till er. Är det några som vill delta skulle det vara bra om ni tar 
deras kontaktuppgifter så att vi kan kontakta dem senare. Intervjun kommer att ta 
ungefär 1- 1,5 timme och kommer att genomföras i er stad på en plats som inte är 
offentlig.  

Om ni har frågor så kontakta gärna oss: 

Emma Holmberg                                           Rebecca Peterson 

073 951 08 02                                                073 673 89 27 

edaso07@student.lnu.se                                rpeso07@student.lnu.se 

Vi har under uppsatsen en handledare som är adjunkt på Linnéuniversitetet , han heter 
Mikael Sandgren och kan kontaktas via mail mikael.sandgren@lnu.se 

Tack på förhand! 

Vänliga hälsningar 

Emma och Rebecca 

mailto:edaso07@student.lnu.se
mailto:mikael.sandgren@lnu.se
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