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Abstrakt 

Ensamstående mödrar har på senare år ökat i antal och anses vara en socialt utsatt och 

missgynnad population. Behovet av mer stöd betonas för att lättare kunna pussla ihop familj 

och jobb. Syftet med studien var att undersöka ensamstående mödrars upplevelser av sin 

livssituation samt anpassningsstrategier för att få vardagen med jobb och familj att fungera på 

ett tillfredställande sätt. Studien baserades på en kvalitativ metod utifrån åtta 

semistrukturerade intervjuer. Resultatet visade att dessa mödrar upplevde stress i form av 

rollkonflikter, ekonomi och känsla av otillräcklighet, vilket påverkade dem på olika sätt. I 

största allmänhet visade dock mödrarna förmågan att kunna hantera påfrestningarna med hjälp 

av olika former av copingstrategier, socialt stöd och erfarenheter. Detta gjorde att de kunde 

anpassa sig till sin situation på ett tillfredställande sätt, samt känna sig nöjda med både sig 

själva och livet. Det går inte att dra några generella slutsatser av resultatet, men skulle kunna 

ge inspiration för vidare forskning av anpassningsstrategier i relation till rollkonflikter och 

livskvalité, samt skillnaden mellan heltid- och växelvis boende för upplevelserna. 
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Introduktion 

Syftet med studien var att undersöka ensamstående mödrars subjektiva bild av sin 

livssituation, upplevelse av stress samt de copingstrategier som utnyttjas för att få vardagen 

med jobb och familj att fungera på ett tillfredställande sätt. Även upplevelsen av socialt stöd 

undersöktes. 

      Samhällen och familjeformer förändras där fler föräldrar lever själva med sitt/sina barn 

(Estrada Aranda, González Ramírez & Landero Hernández, 2009).  

     Rydén och Stenström (2008) menar att make/makas död, skilsmässa och separation var de 

händelser som ansågs upplevas mest påfrestande hos individen. Detta ställer krav på 

anpassning och där själva omställningen är en stressgenererande faktor för individen. En 

skilsmässa eller separation kan orsaka obalans i livet, både emotionellt, psykiskt, fysiskt och 

praktiskt. Det innebär att den ensamstående föräldern måste hantera- och anpassa sig till en 

helt ny livssituation som de saknar tidigare personliga erfarenheter av. Upprördhet och ångest 

över att ha tappat fotfästet i tillvaron kan kännas obehaglig. Det innebär också att bli tvungen 

att försöka hitta en personlig och socialt tillfredsställande balans, mellan att behöva be om 

hjälp och att klara sig själv. Många frågor och funderingar kring separationen och framtiden 

kan uppstå, men även rädsla, ilska eller skuldkänslor. Den ensamstående föräldern kan tvingas 

avstå från aktiviteter som givit livet mening, att anpassa sig efter en ny ekonomisk situation, 

vardagliga rutiner och krav. Att möta en förändrad och osäker framtid kan skapa en rädsla för 

att separationen ska störa relationerna till familj, vänner och arbetskamrater samt hota både 

arbete och ekonomi. 

      En utmaning för ensamstående föräldrar är att klara av de multipla rollerna som 

familjeförsörjare, vårdare och ”hemmafru”, vilket har väckt oro och frågor kring 

konsekvenserna av separationer för dessa föräldrar och deras barn. Forskare anser det därmed 

vara viktigt att undersöka den inverkan detta har på familjefunktion, föräldraskap och 

levnadsförhållande (Desrochers & Hilton, 2000; Estrada Aranda, González Ramírez & 

Landero Hernández, 2009 & Huang & Jackson, 2000).  

     Just ensamstående mödrars livssituation är ett aktuellt ämne då denna population har visat 

sig öka i antal och är en av de mest betydande strukturella förändringarna i samhället, 

speciellt i västvärlden. Dessa mödrar anses vara en särskilt utsatt grupp med en ogynnsam 

social position, främst beträffande stress, ekonomiska påfrestningar, långa arbetstider, social 

isolering samt sämre fysiskt och psykiskt hälsotillstånd (Kouta, Karanikola, Middleton & 

Rousou, 2013).  Förutom psykisk ohälsa och bristen på socialt stöd har ensamstående mödrar 
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också visat sig uppleva svårigheter att ta hand om sina barn (Campebell-Grossman, Fleck, 

Hudson, Keating-Lefler, & Westfall, 2004; Desrochers & Hilton, 2000). 

Behovet av mer stöd och hjälp för ensamstående mödrar betonas för att de lättare ska kunna 

pussla ihop familj och jobb, vilket kan vara svårt ibland (Kouta et al., 2013).  

   Finansiell inkomst är direkt relaterat till de sociala omständigheterna i livet i en given 

population och samtidigt till både hälsa och livskvalité. Att förlora en värdefull ekonomisk 

resurs från den före detta maken, innebär en större risk att hamna i ekonomiska svårigheter. 

Och en sämre socioekonomisk status bidrar till psykisk påfrestning (Estrada Aranda, 

González Ramírez & Landero Hernández, 2009).  

     Generellt sett bär kvinnor en tyngre börda av föräldra-, hem- och familjeansvaret. Detta 

kan skapa hög anspänning och därmed öka hos separerade mödrar, då de på egen hand får 

ansvara för både försörjning och hantering av sina barn (Estrada Aranda, González Ramírez 

& Landero Hernández, 2009).  

          Om en förälder är överhopad med rollkrav, särskilt när det finns otillräckliga 

ekonomiska resurser tillgängliga för att möta kraven, kan föräldern uppleva sig styras av sina 

omständigheter. Det har påvisats att skilsmässor tenderar att försämra kvalitén i 

föräldraskapet hos ensamstående mödrar, vilket har satts i relation till bland annat ekonomiska 

påfrestningar, multipla roller samt svårigheter i att styra över och hantera barnens beteenden.    

     Stressade föräldrar använder mindre effektiva föräldraskapsmetoder än icke-stressade 

föräldrar. Därför blir också problem kring coping och kontroll viktiga påverkande faktorer 

genom stressprocessen (Desrochers & Hilton, 2000). 

     Många av de studier om ensamstående mödrar och deras livssituation som gjorts under 

senare år har jämfört ensamstående mödrar med gifta/sammanboende föräldrar, ensamstående 

mödrar med ensamstående pappor och arbetslösa ensamstående mödrar med anställda 

ensamstående mödrar. Detta har gjorts med hjälp av olika metoder och designer, mest använt 

är de intervjustudier som baserats på olika former av validerade och standardiserade 

självskattningsformulär vilket analyserats statistiskt. Färre studier har använt sig av 

kvalitativa/narrativa intervjuer för att fånga mödrarnas subjektiva upplevelse av sin situation, 

longitudinella studier samt sekundära/litteraturstudier (Broussard,  Joseph & Thompson, 

2012; Bull & Mittelmark, 2008; Desrochers & Hilton, 2000; Estrada Aranda, González 

Ramírez & Landero Hernández, 2009; Huang & Jackson, 2000; Kouta et al, 2013; Turner, 

2007).       
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Hälsa 

Socialstyrelsen använder sig av WHO:s hälsodefinition från 1947: ”Ett tillstånd av 

fullständigt fysiskt, socialt och psykiskt välbefinnande, inte enbart frånvaron av sjukdom eller 

svaghet”. Med ohälsa avses ”brister i en eller flera av hälsans komponenter” (Socialstyrelsens 

termbank, 2009). 

Låginkomsttagande ensamstående mödrar anses vara en sårbar population i vilken 

sannolikheten är större att drabbas- eller lida av mentala och fysiska hälsoproblem, jämfört 

med gifta mödrar eller mödrar i parrelation (Broussard, Joseph & Thompson, 2012).  

     Enligt Kouta et al (2013) har större delen av studier kring ensamstående mödrars 

hälsostatus undersökt psykiska konsekvenser i förhållande till höga nivåer av stress. 

Ensamstående mödrar har visat sig uppleva högre grad av psykisk stress och ohälsa, 

humörstörningar, ångest och oro samt depressiva symtom. Men det finns även fysiska 

aspekter av hälsan och en sårbarhet för specifika hälsotillstånd som hjärt- och kärlsjukdomar 

eller förhöjd dödlighet och sjuklighet jämfört med mödrar i ett partnerskap. 

     I en systematisk litteraturstudie, baserat på elva kvantitativa forskningsartiklar, fann Kouta 

et al. (2013) att ensamstående mödrar rapporterar sämre hälsostatus jämfört med mödrar i 

parförhållande. Detta associerades med ekonomiska svårigheter och brist på socialt stöd. Båda 

dessa faktorer anses öka ensamstående mödrars mottaglighet för stress och ohälsa. Detta i 

linje med Broussard, Joseph och Thompson (2012) narrativa intervjustudie som fann att låg 

inkomst var en viktig bidragande faktorerna till sämre mental och fysisk hälsa bland dessa 

mödrar. Nästan alla mödrar i deras studie rapporterade svag depression eller behandling för 

depression, manodepressivitet, självskärning eller posttraumatiskt stressyndrom. Men även 

några diabetiker vilket är en sjukdom som är vanlig i samband med långvarig stress 

(Broussard, Joseph & Thompson, 2012).  

     Enligt Bull och Mittelmark (2008) har tidigare forskning visat att kombinationen av 

anställning och barnuppfostran hos ensamstående mödrar följs av kronisk anspänning, vilket 

bidragit till högre nivåer av psykisk stress och ohälsa i denna population. 

     Livskvalité  

Livskvalité är en annan aspekt relaterad till både finansiell inkomst, allmän hälsa och 

depression. Begreppet är subjektivt, flerdimensionellt och sträcker sig över både det fysiska, 

psykiska, sociala och miljömässiga området. Det handlar om individens perception av att vara 

tillfredställd och nöjd med sina erfarenheter och lott i livet. Att uppleva välmående och 

generell livstillfredställelse, glädje, belåtenhet och framgång. Samt förmågan att anta en 

livsstil för att tillfredställa sina önskningar och behov, i relation till sina mål, förväntningar, 
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intressen, ”standards” och bekymmer (Estrada Aranda, González Ramírez & Landero 

Hernández, 2009).  

     Estrada Aranda, González Ramírez & Landero Hernández (2009) tvärsnittstudie visade att 

ensamstående mödrar bl.a. upplever sämre livskvalité än mödrar i kärnfamiljer men att denna 

skillnad har att göra med domänen sociala relationer. Därför poängterar de också vikten av att 

analysera effekterna av sociala relationer och socialt stöd på hälsan och livskvalitén hos 

ensamstående mödrar. De fann även att depression, inkomst och antal barn vara viktiga 

prediktorer för livskvalité där mindre grad av depression, färre barn och högre inkomst 

predicerade en bättre upplevd livskvalité.  

     Subjektivt Välbefinnande 

Livskvalité och hälsa kan också relateras till Bull och Mittelmark (2008) definition av 

subjektivt välbefinnande. Detta inbegriper en positiv känsla och funktion. Det handlar om 

människors kognitiva och emotionella utvärdering av sina liv och är en kombination av 

positiv affekt (omedvetna motiv och kroppsliga tillstånd, exempelvis gemytlighet, 

självförtroende, uppmärksamhet), livstillfredställelse (medvetna värderingar och mål, 

standards och ambitioner) och glädje (frekvensen av positiv/negativ affekt över tid).  

     Bull och Mittelmark (2008) definierar två typer av värderingar. ”Self-enhancement” 

handlar om prestation (personlig framgång enligt sociala standards) och makt (social status, 

prestige, kontroll över människor och resurser). ”Self-transcendence” omfattar välvilja (i täta 

personliga kontakter) och universalism (uppskattning, tolerans föra alla människor/naturen).  

Litteraturrecensioner har visat en koppling mellan värden och subjektivt välmående där mål, 

aktiviteter och prestationer som reflekterar ”Self-transcendence” är mer tillfredsställande än 

aktiviteter som speglar ”Self-enhancement” (Bull och Mittelmark, 2008).  

     Bull & Mittelmark (2008) menar också att även om den ensamma modern inte upplever sig 

deprimerad, bekymrad, orolig eller ensam kan hon ändå uppleva låg inspiration och energi, 

brist på glädje och otillfredställelse i livet.  

 

Stress 

Enligt Lazaurus och Folkman (1984) kognitiva stressteori handlar upplevelsen av stress om 

interaktionen mellan individen och omgivningen. Stress är resultatet av olika händelser eller 

förändringar i den yttre omgivningen (stressorer) som skapar emotionell och fysisk 

påfrestning hos individen, vilket hotar hens välbefinnande och existens. Detta kan visa sig i 

både fysiologiska, kognitiva och beteendemässiga reaktioner (stressrespons). Stressresponser 

involverar primär tolkning av en extern stressor och sekundär tolkning av individens interna 
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resurser. Nivån av den stress som individen upplever beror på hur individen tolkar och 

värderar situationen, händelsen eller de krav som ställs på hen, samt bedömningen av den 

egna förmågan av att kunna hantera och bemästra detta. En händelse kan upplevas som 

positiv, neutral och irrelevant, alternativt som negativ, utmanande, hotfullt eller rent av 

skadlig. Stresstillståndet underhålls och förändras genom specifika mönster av bedömningar. 

Detta bestäms i sin tur av olika personlighetsfaktorer (förpliktelser, övertygelser, kontroll) och 

copingstrategier, situationsfaktorer och sociala förhållanden (Lazarus  & Folkman, 1984; 

1987). 

     Turner (2007) menar att en stor mängd forskning har funnit förhöjda nivåer av stress och 

psykisk påfrestning bland ensamstående mödrar. För dem tenderar stressen också att bli 

kronisk, långsiktig och svår (Broussard, Joseph & Thompson, 2012). 

     Det finns dagliga stressorer som ensamstående mödrar konfronteras med. Det har påvisats 

att höga nivåer av stress och oro hos dessa mödrar till stor del har att göra med ekonomiska 

svårigheter och låg inkomst, jobbstatus, oregelbundna arbetstider, tillgänglighet av- och 

pusslande med barnomsorg under dygnet. Jobbkrav och det ensamma föräldraskapet kan 

också förhindra dessa mödrar att investera i sig själva (Broussard,  Joseph & Thompson, 

2012). 

Ekonomi, multipla roller  

Eftersom nya rollkrav kommer till utan att några tas bort vid en separation eller skilsmässa, 

innebär detta extra ansvar som kan kännas jobbigt och svårt. Otillräckliga inkomster skapar 

påfrestningar för ensamstående mödrar i familjeförsörjarrollen. Det kan handla om att tvingas 

jobba extra eller arbeta oregelbundna tider för att det ska gå ihop sig. Samt att tvingas 

kompromissa med- eller åsidosätta arbetsuppgifter och prestationer, på grund av bristfälliga 

resurser att möta konkurrerande krav hemma. Familje- och hemansvaret kan påverkas av 

inkomstbegränsningar på så sätt att det kan vara svårt att hitta tillräckligt med tid att spendera 

med sina barn. Detta kan påverka rutinerna hemma, vilket kan bli oregelbundet eller kaotiskt. 

Om en förälder är överväldigad med rollkrav med för lite kvalitetstid i sitt föräldraskap kan 

detta resultera i att förälder känner lite kontroll över sina barns beteende. (Desrochers & 

Hilton, 2000).  

En annan faktor som låga inkomster och brist på tid kan sätta press på är de ensamstående 

mödrarnas sociala nätverk om de behöver för mycket hjälp eller för ofta. Utifrån den lilla tid 

och ork som finns kvar efter att ha tillgodosett alla behov och sysslor i de olika rollerna som 

familjeförsörjare, förälder och ”hemmafru”, kan den ensamstående modern uppleva sig sakna 

ett eget liv samt att inte heller hinna med att vårda sina sociala relationer. 
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     Turner (2007) diskuterar i sin tur de påfrestningar som ett arbete potentiellt kan skapa i 

form av ökat behov av barnomsorg samt reducerad tid och energi att ägna sig åt 

föräldraskapet. Hon definierar föräldrastress, vilket reflekterar de ständiga krav och 

svårigheter som associeras med att vara förälder samt barnuppfostran. Exempelvis tidspress, 

ökat hushållsarbete, konkurrerande hem/familj- och arbetsroller, oro över barnens utveckling 

och hantering av deras ibland jobbiga beteenden. Barnomsorgsstress handlar om specifika 

problem relaterat till att hitta och få hjälp med barnomsorg. Lågstatusjobb är typiskt mindre 

flexibla och mindre sannolika att kunna anpassa sig efter svårigheter med barnomsorg när 

exempelvis barnen är sjuka.  

     I Turner (2007) kvantitativa intervjustudie framkom att anställda mödrar upplever lägre 

nivåer av psykisk stress, ekonomisk stress, föräldrastress och barnomsorgsstress samt stress i 

relation till att bo på landsbygden, än de som var arbetslösa. Hon poängterar dock att 

kombinationen av arbete och ekonomisk stress kan anses vara högst skadlig på välbefinnandet 

hos anställda mödrar. Det kan vara mycket ångestladdat och nedslående att jobba och sträva 

efter ekonomisk förbättring men samtidigt uppleva ekonomiska svårigheter.  

     I linje med Turner (2007) menar Bull och Mittelmark (2008) att ekonomiska svårigheter 

antas vara mindre hos ensamstående mödrar som har ett arbete än hos dem som är arbetslösa. 

Dessa mödrar påverkas dock istället av en annan typ av stress som genereras av konflikten 

mellan arbetsplatsen, ansvar för hushållssysslor och plikttrogenhet. Utmaningen ligger i att 

upprätthålla en god mental hälsa och samtidigt balansera yrke-, familj- och hemansvaret på ett 

sätt som är förenligt med deras värderingar. Värderingar handlar om vad som är viktigt i livet 

för individen (Övertygelser, motiverande, styr beteendet).  

     En så kallad rollkonflikt uppstår när kraven från olika domäner som är oförenliga med 

varandra krockar och avleder tid och energi från det individen sätter högt värde på. Detta 

skapar en överbelastning och påverkar livskvalitén samt kan relateras till stress och psykisk 

hälsa. Konflikten mellan arbetsplatsen, hem/familjeansvar och lojalitet är en uppenbar 

stressfaktor för arbetande ensamstående mödrar (Bull och Mittelmark, 2008). 

     Bull och Mittelmark (2008) tvärnationella studie undersökte sambandet mellan subjektivt 

välbefinnande och yrkes-/familje konflikter, självvärderingar (”Self-enhancement” och ”Self-

transcendence”) samt samspelet mellan yrkes-/familjekonflikter och värderingar. Resultatet 

avslöjade att mödrar med högre nivåer av yrkes- och familjekonflikter upplevde sämre 

välbefinnande samt att de mödrar som värderade ”Self-enhancement” upplevde sig ha lägre 

nivåer av livstillfredställelse.  
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Coping 

     Coping är en process, en interaktion mellan individen och stressorn. Det handlar om 

kognitiva och beteendemässiga ansträngningar och olika anpassningsstrategier som individen 

använder sig av för att hantera och bemästra de inre och yttre krav som uppfattas påfrestande. 

Val av strategi görs medvetet eller omedvetet utifrån värderingen av stressorn, emotioner samt 

hur detta påverkar individens välmående. Syftet och målet med coping är att försöka 

minimera stressorn. Coping är dynamiskt och involverar bedömning/omprövning och 

utvärdering/omvärdering. Detta kan handla om att rätta till eller ta bort problemet, förändra 

sättet att tänka och minska sina förväntningar. Det finns stressfaktorer som inte går att styra 

över och där individen måste lära sig att tolerera, minimera, acceptera eller ignorera 

situationen (Lazaurus & Folkman, 1984; 1987). 

     Lazarus och Folkman (1984) skiljer mellan emotionellt inriktade- och  probleminriktade 

copingstrategier, vilka dock ofta kombineras. Probleminriktad coping handlar om att samla 

information, fatta beslut, planera och lösa problem. Denna strategi är konkret och målinriktad 

samt beroende av tidigare erfarenheter. Den utnyttjas oftast i situationer som individen 

upplever sig ha kontroll över, tror sig kunna hantera, klara av eller förändra källan till stress. 

Individen kan på ett kognitivt sätt försöka förändra sin uppfattning (ambitioner, 

målsättningar) om situationen istället för att försöka påverka den. Alternativet är att acceptera 

situationen som den är om den ändå inte går att förändra. Det krävs intellektuell förmåga, att 

kunna definiera och analysera orsaken till problemet, att hitta och utvärdera alternativa 

lösningar och handlingsalternativ, för att till sist agera.  

     Emotionellt inriktad coping används i högre grad när individen anser att stressorn är 

bortom hens kontroll, när det gäller problem eller situationer som inte kan förändras. Den 

avser interna faktorer och syftar till att reducera eller hantera ett negativt känslomässigt 

tillstånd, relaterat till den stressande situationen eller händelsen. Alternativt att göra en 

omvärdering för att minska hotet. Till exempel att intala sig att det kunde varit mycket värre 

än det egentligen är (Lazarus & Folkman, 1984). 

     Med tanke på de många stressorer som ensamstående mödrar konfronteras med dagligen 

och de negativa effekter detta kan få på dem själva, föräldraskapet och deras barn är det 

viktigt att dessa mödrar på ett framgångsrikt sätt hanterar stress och påfrestande situationer 

(Conger et al., 2010).  

     Forskning har funnit samband mellan skilsmässa och oeffektivt/negativt föräldraskap, 

beteende och metoder, i form av sämre föräldraansvar och omvårdnad och negativa beteenden 

hos barn, där ensamstående mödrar ger mindre föräldravärme, stöd och engagemang, är 
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mindre tillgivna och vårdande, mer kritiska till sina barn, använder fler frågor och 

kommandon samt tenderar att vara alltför strikta, slappa eller inkonsekventa i sin disciplin än 

gifta/mödrar i parrelation (Conger et al., 2010; Desrochers & Hilton, 2000).      

Föräldra- Locus of control och Roll- Coping      

Desrochers och Hilton (2000) definierar Föräldra- Locus of control (föräldrakontroll) som 

övertygelser, specifika för uppfostran, vilket innefattar föreställningar om förälderns förmåga 

att styra utvecklingen och beteendet hos sina barn. Roll-coping är den coping respons i 

samband med upplevd rollbelastning (förmågan att klara av rollkrav). Desrochers och Hilton 

(2000) menar att ensamstående mödrars låga inkomst har en genomgående negativ effekt på 

familjefunktionen. Effekten av den ekonomiska påfrestningen, på föräldraskapet, sker indirekt 

genom dess inflytande på föräldrarnas förmåga att klara av rollkrav samt föräldrakontroll. De 

fann i sin intervjustudie, baserat på standardiserade frågeformulär, att hög ekonomisk 

påfrestning hos ensamstående mödrar, bidrog till försämrad rollcoping samt förlorad 

föräldrakontroll. Detta ledde sedan till ett sämre föräldraskap. Vidare menar de att detta 

förklarar varför låg inkomst har en genomgripande negativ effekt på hur familjen fungerar.  

Self-efficacy 

     Annan forskning som har gjorts i relation till kontroll och föräldraskap antyder att self-

efficacy kan vara en bra faktor för att förutsäga föräldraskap. Människor med hög self-

efficacy har större grad av optimism i svåra situationer, anpassar sig mer vid förändringar 

eller motgångar samt upplever mindre stress eftersom de agerar på ett sätt som gör miljö och 

situation mer hanterbar och mindre hotfull (Huang & Jackson, 2000).                     

     Huang och Jackson (2000) strukturerade intervjustudie antydde att self-efficacy fungerade 

som medlare för relationerna mellan mödrars föräldraskapsbeteende och andra psykosociala 

variabler som jobbstatus, depressiva symtom, föräldrastress samt barns beteendeproblem. Det 

visade sig att ju fler beteendeproblem barnet uppfattades ha, desto mer depressiva symtom 

upplevde modern. Ju depressivare modern upplevde sig vara desto större var sannolikheten 

för hög föräldrastress. Vid höga nivåer av både depressiva symptom och föräldrastress, desto 

lägre upplevde modern sin self-efficacy, vilket i sin tur resulterade i ett mindre effektivt 

föräldraskap. Sysselsättning predicerade något bättre föräldraskap i form av mindre 

föräldrastress, vilket ledde till högre self-efficacy som i sig genererade något bättre 

föräldraskap.  

     Optimism      

Det finns forskare som anser att en bra copingstil kan vara dispositionell optimism. Det är en 

relativt generell och stabil benägenhet hos individer att förvänta sig positiva utfall. Men detta 
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kan även ses som en copingstrategi, eftersom optimister anses kunna anpassa sig till stressorer 

på ett mer effektivt sätt. Individer med hög optimism har typiskt bättre psykologisk 

anpassning till negativa händelser. De rapporterar mindre oro/ångest i stressfyllda situationer, 

har mer positiva sociala nätverk samt upplever bättre fysisk hälsa. De är också mer benägna 

att uthärda krissituationer samt visar högre grad av self-efficacy (Conger et al., 2010).  

    Conger et al. (2010) menar att dispositionell optimism kan utgöra en psykologisk resurs 

och skyddande faktor, för ensamstående mödrar inom ramen för ogynnsamma förhållanden. 

Detta kan ge en större motståndskraft för exempelvis ekonomiska svårigheter. Analysen av 

deras longitudinella studie visade att högre nivå av dispositionell optimism, predicerar lägre 

nivåer av depression och stress. Positivt föräldraskap och mindre internaliserade symptom 

(inåtriktade känslor, dämpat humör och ångestsymptom). Effektivare barnuppfostran samt en 

dämpande effekt av ekonomisk stress, på mödrarnas internaliserade symptom.  

     Vidare menar Bull och Mittelmark (2008) att positiv affekt kan ha en buffrande effekt mot 

stress och hjälpa ensamstående mödrar att bättre kunna hantera den stress som genereras av 

att på egen hand klara av både arbete och hem/familjeansvaret på ett bra sätt.  

     Broussard, Joseph och Thompson (2012) har i sin narrativa intervjustudie gällande stress 

och coping, kommit fram till att ensamstående mödrar använder sig av en rad olika 

copingstrategier för att reducera stress. Dessa var emotionellt stöd från familjemedlemmar, 

vänner och grannar, tro/andlighet, djur, träning och promenader, inre styrka, rådighet, hopp, 

humor, terapi, kreativt arbete, volontärarbete för att stärka sig själva samt kombinationer av 

dessa. Dock fanns dem som upplevde mycket lite avlastning från stress och visste inte hur de 

skulle hantera den.  

 

Socialt stöd 

Socialt stöd handlar om det praktiska (materiellt, tjänster), emotionella (tillit, lyssnande) och 

informativa (rådgivning, direktiv) stöd, samt bedömning eller bekräftelse, som finns 

tillgängligt i form av familj, vänner, grannar eller arbetskamrater. Detta är relaterad till 

psykisk hälsostatus, speciellt i förhållande till stress som ekonomiska svårigheter och ensamt 

moderskap. Socialt stöd är en viktig strategi för att kunna anpassa sig men det har visat sig att 

ensamstående mödrar sällan ber om hjälp (Campebell-Grossman, et al., 2004). I jämförelse 

med gifta mödrar har ensamstående mödrar ofta förknippats med bristen av olika former av 

socialt stöd och i synnerhet fattiga ensamstående mödrar. De är mer socialt isolerade, får 

mindre emotionellt stöd och föräldrastöd, har mindre kontakt med familjemedlemmar och 

vänner samt har ett mer ostabilt socialt nätverk och är mindre socialt involverade än gifta 
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mödrar (Broussard, Joseph & Thompson, 2012; Campebell-Grossman, et al., 2004). Det kan 

också vara så att familj och vänner kanske har det lika ogynnsamt och då kan stödet från dem 

behöva återgäldas finansiellt eller andra kompensationer som tjänster och gentjänster 

(Broussard,  Joseph & Thompson, 2012)..  

         Broussard, Joseph och Thompson (2012) fann dock att ensamstående mödrar i deras 

studie faktiskt upplever socialt stöd i form av kyrkan/tro/gud, vänner och familjemedlemmar, 

vilket mödrarna menade var mycket viktigt för dem då det utgjorde en stresslättnad, men att 

det samtidigt också kunde innebära en ökad stress i att stödja andra. 

          Estrada Aranda, González Ramírez och Landero Hernández (2009) menar att individer i 

stabila partnerskap med vänner och familj som bistår med både materiella och psykologiska 

resurser uppvisar bättre hälsa än dom med få sociala kontakter eller vars sociala live är i kris. 

 

Den aktuella studien riktade sig till ensamstående mödrar. Definitionen var en hel/deltids 

anställd och ensamboende mor, med egen eller delad vårdnad för barnet/barnen. Dessa bodde 

helt eller växelvis hos modern.  

     Intresset för studien var att undersöka dessa mödrars subjektiva upplevelse av sin 

livssituation där frågeställningarna handlade om hur ensamstående mödrar upplever sin 

livssituation och vardag. 

Vilka är de främsta stressorerna och hur upplevs de?  

Vilka konsekvenser får stressen i förhållande till mödrarna själva och deras omgivning?  

Vilka anpassningsstrategier används för att få vardagen att fungera på ett tillfredställande sätt? 

Hur ser upplevelsen av socialt stöd ut?  

Hur uppleves den allmänna livskvalitén? 

 

Metod 

 

Deltagare 

För urvalet till den aktuella intervjustudien gjordes en begränsning där deltagarkriterierna var 

yrkesverksamma, ensamboende och ensamstående mödrar sedan minst ett år tillbaka, med 

egen eller delad vårdnad av ett eller flera barn samt med barnet/barnen helt, delvis eller 

växelvis boende hos sig. Åtta svenska ensamstående mödrar i åldrarna 37 till 60 år från en 

mindre stad i sydöstra Sverige, och med hemmavarande barn i åldrarna 5 till 19 år deltog i 

intervjustudien. Deltagarna varierade i termer av boende (hyreslägenhet, bostadsrätt och 

villa/radhus), arbetstider på dygnet och vecko-/helgdagar samt antal barn. Två av mödrarna 
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hade barn hemma på heltid medan sex av dem hade barnen växelvis boende, varannan vecka. 

Alla mödrar jobbade heltid eller nära heltid. Informanterna rekryterades genom ett riktat 

bekvämlighetsurval där de först kontaktades per telefon eller facebook för att ges information 

angående den aktuella intervjustudien samt en förfrågan om det fanns något intresse att delta, 

därefter bokades tid och plats för intervjun.     .  

 

Instrument 

En kvalitativ intervjumetod valdes för den aktuella studien då intresset var att försöka nå en 

djupare innebörd av varje informants subjektiva tankar och beskrivningar av innebörden av att 

vara ensamstående mamma. Datainsamlingen gjordes med hjälp av röstinspelning, penna och 

anteckningsplock. Intervjuerna genomfördes utifrån en semistrukturerad intervjuguide med 9 

demografiska samt 8 öppna huvudfrågor, vilka belyste syfte och frågeställningar för studien. 

Samt förberedda följdfrågor för att försöka täcka upp så mycket som möjligt relaterat till 

ämnet. Utöver detta ingick även några avslutande frågor för att fånga upp eventuella frågor, 

tankar eller känslor kring intervjun hos informanterna. Frågor som informanterna besvarade 

handlade exempelvis om deras upplevelser av sin livssituation, stress, socialt stöd och 

hantering av påfrestningar i vardagen. Frågorna var uppbyggda kring formuleringar som Hur? 

Vad? På vilket sätt? Hur kommer det sig? Berätta! Beskriv! Ge exempel! Ja och nej frågor har 

på detta sätt kunnat undvikas. Detta skapade mer djup och detaljrika svar från informanterna. 

En pilotstudie genomfördes för att testa frågorna i intervjuguiden vid en intervju.      

Procedur 

Information kring stress och coping samt relationen till ensamstående mödrar hämtades från 

tidigare kurs- och vetenskaplig litteratur/artiklar. Intervjuerna ägde rum vid åtta olika 

tillfällen. Information kring studien och etiska aspekter gavs både vid en första kontakt och 

vid själva intervjutillfället, samt införskaffades även medgivande för röstinspelning. 

Intervjuerna varierade i längd från 30 till 50 minuter per tillfälle och genomfördes under 

röstinspelning på en av informanten vald plats, relativt lugn och avskild. Vidare genomfördes 

intervjuerna på ett väl förberett sätt enligt intervjuguiden för att skapa struktur. Följdfrågorna 

användes för att fylla ut luckor samt förtydliga frågorna. Detta för att få så uttömmande svar 

som möjligt. Utöver inspelningen fördes anteckningar under intervjuns gång då värdefull, 

ickeverbal information som inte kommer med på röstinspelningen kan fångas upp och 

registreras på papper.  
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     Varje intervjutillfälle avslutades med antingen en fika eller en liten gåva som tack för 

deltagandet samt utväxlades kontaktuppgifter mellan informanten och intervjuaren för 

eventuella framtida frågor eller funderingar. 

     Till sist gjordes en noggrann transkribering av intervjuerna där insamlad data analyserades 

med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys för att hitta teman och kategorier, vilket är en 

systematisk metod för att på ett hanterbart sätt kunna skildra varje informants 

upplevelser/erfarenheter av sin situation som ensamstående mamma (Burnard, 1991). 

      

Etik 

Etiska aspekter vid intervjuer handlar om att personen ifråga inte kan ta skada, fysiskt eller 

psykiskt, och inte heller bli kränkt eller förödmjukad på något sätt.  

     Den aktuella studien tog hänsyn till individskyddskravet där rätten till privatliv, integritet 

och autonomi beaktades. Detta genom att informanterna gavs information om studiens syfte, 

att det var helt frivilligt att delta, rätten att dra sig ur när som helst eller att inte behöva svara 

på några frågor om de inte ville eller kunde, samt att de var helt anonyma och därmed inte kan 

identifieras. Informanterna fick även ge sitt medgivande till röstinspelning, muntligt som 

skriftligt. Intervjumaterialet hanterades enligt konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, där 

data förvaras oåtkomligt för obehöriga samt kasseras efter avklarad och betygsatt kurs. Alla 

informanter erbjöds att få ta del av uppsatsen när den är klar och betygsatt (Vetenskapsrådet, 

1990). Det var inga informanter i den aktuella studien som avböjde eller avstod att svara på 

några frågor och de hade heller inget emot röstinspelning. För att anonymisera deltagarna 

kodades intervjuerna med informant 1, informant 2 o.s.v. Syfte och frågeställningar 

formulerades med omsorg för att inte bli för privata och känsliga. Ett kriterium för deltagarna 

var att mödrarna skulle ha varit ensamstående sedan minst ett år tillbaka, för att undvika att 

konfronteras med en nyligen upplevd separation eller skilsmässa. Intervjuledaren visade 

ansvar för intervjun genom att vara lyhörd för eventuella reaktioner eller känsloyttringar hos 

informanterna under intervjuns gång. Detta av vikt då intervjuaren besitter en form av 

maktposition (Banister  et al., 2011). För att minska känslan av detta maktförhållande var 

intervjuledarens intention att bemöta informanterna på ett trevligt, tryggt och 

förtroendeingivande sätt. Även miljön där intervjun genomfördes togs i beaktning, vilket 

försöktes styra till en avslappnad, trevlig och neutral miljö. Vidare jobbade intervjuledaren för 

att undvika risken med egna tolkningar och värderingar i transkriberingen, vilket förvränger 

informanternas berättelser. Detta är av stor vikt att tänka på, samt att alla deltagares intervjuer 

användes i analysen (Banister et al., 2011). 
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Resultat 

Syftet med studien var att utifrån åtta olika intervjuer undersöka informanternas subjektiva 

upplevelse/erfarenhet av innebörden i och omständigheterna kring att vara yrkesverksam och 

ensamstående mamma, hur de upplever sin livssituation, stress, vilka copingstrategier som 

utnyttjas för en hållbar och tillfredställande vardag samt upplevelsen av socialt stöd. 

     För att besvara studiens syfte och frågeställningar transkriberades intervjuerna för att inte 

förvränga informanternas egna tankar och upplevelser kring ämnet. Dessa lästes igenom flera 

gånger och analyserades sedan manuellt genom innehållsanalys, med stöd i Burnards (1991) 

olika metodiska steg. Detta för att ge struktur åt texten samt kunna identifiera kategorier, 

underkategorier samt huvudteman genom öppen kodning och tolkning av olika 

meningsbärande enheter. De olika kategorierna kontrollerades stegvis med original 

transkriptionen och de öppna kodningarna för att se så det fortfarande stämde överens.  

     För att förstärka validiteten fick tre av informanterna ta del av transkribering och analys, 

vilket verifierade att kategorierna stämde överens med texten och deras upplevelse. Samt 

användes en medbedömare som hade viss tidigare erfarenhet av intervjustudier och 

innehållsanalys. En jämförelse mellan kategorierna från bedömare och studieledare visade att 

de var snarlika och inga nya kategorier uppstod.  

     Identifierade kategorier och underkategorier som genererades utifrån datan baserades helt 

och hållet på informanternas subjektiva upplevelser, uttalanden och beskrivingar. Tre teman 

trädde fram ur analysen, vilka representerar de ensamstående mammornas olika perspektiv på 

sin livssituation: Stress/oro, Anpassning, Livskvalité. En summering av de identifierade teman 

och kategorier kan ses i tabell 1.      

 

Stress/oro 

     Från analysen framkom att den ”stress och oro” som de ensamstående mödrarna upplevde i 

hög grad handlade om de multipla roller och känslan av otillräcklighet. 

Multipla roller  

     En stor stressor för de flesta informanterna var det ensamma ansvaret för- och hanteringen 

av de multipla rollerna av familjeförsörjare, föräldraskap och hemansvar/hushållssysslor som 

ibland krockar och därmed orsakar rollkonflikter, stress och oro i vardagen. 

     Gällande ekonomin upplevdes det en stor skillnad nu med bara en inkomst mot när de 

levde i parförhållande och att det många gånger var kärvt och tufft att få det att rulla runt varje 

månad. 
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Tabell 1. Summering av identifierade kategorier och teman som använts till att beskriva ensamstående mödrars 

upplevelse av sin situation och vardag. 

 ____________________________________________________________________________________________________________ 

 Huvudtema Kategori Underkategori 

 ____________________________________________________________________________________________________________ 

    
 Stress/oro Multipla roller Rollkonflikt 
   Hem/Hushåll 
   Föräldraskap 
     Arbete 
     Ekonomi  
   
  Otillräcklighet Tidsbrist 
   Brist på ork 
     
  Symtom Kroppsligt 
   Psykiskt 
     
 Anpassning Copingstrategier Tankesätt 
   Agerande 
   Emotionsreglering 
   
  Socialt stöd Stöttepelare 
   Trygghet 

  Familj/vänner  
  kollegor/chefer 

  
  Erfarenhet Kunskap/lärdom 
   Självförtroende/ 
   Självkänsla 
   Självständighet 
  
 Livskvalité Subjektivt välmående Nöjdhet/Tillfredställelse 
   Värderingar/behov 
 _____________________________________________________________________________________ 
 

Detta illustreras med ett citat av informant 2:  

”Alltså det ekonomiska hänger ju alltid över en, att man ska fixa ekonomin och jag är ingen 

materiell person egentligen över huvud taget MEN man kommer aldrig ifrån att, alltså 

pengarna styr ju ändå väldigt mycket och det ska rulla runt varje månad med räkningar och 

allting och det är inte alltid så lätt liksom, det gäller verkligen att tänka… jag kan tycka det är 

lite jobbigt ibland och så” 

     Det var dock ingen av informanterna som upplevde att de inte kunde få det att gå ihop sig, 

utan det handlade mer om att det skett en märkbar förändring och att förutsättningarna ser 

annorlunda ut idag.  

     I största allmänhet handlade stressen också om den praktiska biten och i föräldraskapet 

samt få tiden att räcka till som informanterna upplevde påfrestande, som att hinna med 

exempelvis städning, handling, laga mat, tvätta, diska, skjutsa till och från skola och 
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aktiviteter, läxor, utvecklingssamtal/föräldramöten, jobbscheman, barnvakt och så vidare. 

Informant 6 uttrycker:  

”Det är ju ingen som gör det åt en, förr kanske man delade på sådant” 

     I relation till arbete upplevde de allra flesta att de jobbade mycket, till och med för mycket 

tyckte några av dem. Två av informanterna jobbade dessutom oregelbundna tider, varav en av 

dem kväll-, natt-, helg- och dygnspass. Detta upplevdes jobbigt att pussla ihop med barnen. 

Barnomsorgen upplevdes bristfällig under de tiderna, vilket gjorde att de fick försöka ordna 

med barnvakt, alternativt lämna barnen ensamma hemma långa stunder, vilket skapade stress 

och oro. Samtidig kände informanterna sitt ansvar för arbetet och ville inte vara till besvär 

eller belasta kollegorna, med att gå tidigare eller be om ledigt. Detta skildras av Informant 4: 

”När jag är stressad är det oftast när  mitt schema med jobbet krockar och jag har barnen 

och då kan det handla om att jag jobbar en helg eller att jag jobbar dygn eller kväll och då 

blir det ett ständigt pusslande då jag måste ha mat hemma och jag känner mig stressad över 

att dom är hemma själva långa perioder… själva… och att jag inte kan ge dom den tiden som 

jag vill” 

     Vidare menade informanterna att typen av föräldrastress torde vara ungefär samma som för 

alla mammor, med olika former av oro för sina barn, hälsa, utveckling, svåra åldrar, deras 

skola, kompisar, att det ska hända något eller att inte räcka till som mamma och så vidare. 

    I allmänhet ansåg dem sig ha en mycket nära relation till alla sina barn och kan prata om 

allt, flera av dem till och med ännu närmre efter separationen/skilsmässan. Belysande citat av 

informant 1:  

”Jag tycker nästan på att jag kommit dem närmare nu än vad det var innan faktiskt, det är ju 

vi tre liksom, det är tightare och det måste ju bli också för man är ju ensam med dem från 

morgon till kväll, så man får ju ta alla konflikter och all glädje och all sorg själv med dem, 

det är ju både jobbigt och glädjande”.  

Det var bara en informant som upplevde att hon förlorat kontakten lite med den yngste sonen 

samt en annan som inte upplevde sig kunna nå fram riktigt till sin tonårsson. I övrigt framkom 

tydligt att barnet/barnen alltid sattes främst, där relationen och föräldraskapet präglades av 

både bra och mindre bra föräldraskapskvalitéer som lyhördhet, tillgänglighet, delaktighet, 

närvarande, kärleksfullhet, tydlighet, överbeskyddande, kontroll, curling, svårt att ställa krav 

och vara bestämd, olika regler hos föräldrarna samt att vara en ”tjatmamma”. En av 

informanterna beskrev upplevelsen av relationen med sina barn som:  

”(…) Jag känner mig som en kärleksfull och närvarande förälder med för lite tid”  

Otillräcklighet  
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     Informanterna uttryckte känslan av otillräcklighet i form av brist på tid och ork samt det 

pussel som krävs för att få vardagen att flyta på, några av dem ansåg att det behövs fler 

timmar på dygnet. Informant 1 beskriver:  

”Jag känner mig stressad när jag känner mig otillräcklig och det kan ju vara på jobbet eller 

pengamässigt eller gentemot barnen… tid… eftersom att jag jobbar som jag gör, att man inte 

alltid kan vara med på deras träningar eller skjutsa, och man kan inte…… att man inte finns 

där riktigt… alltid. Och så är det, att hade man haft mer så hade man kunnat göra mer med 

dem, att man hade kunnat hitta på mer med dem. Och på jobbet kan man också känna sig 

stressad och otillräcklig gentemot sina kollegor och att man inte alltid hinner” 

Informant 5 upplever:  

”Det är just det att få tiden att räcka till! Jag tycker ibland… det är för lite tid på dygnet, det 

behövs fler timmar… kan man känna… jag kan väl känna lite ibland att man får för lite tid, 

jag vill ha mer tid.. som jag har ju jobbat 80% ett tag och då fick man ju mer tid och det men 

då räcker ju liksom inte ekonomin till… och det tycker jag kan kännas jobbigt… att man vill 

jobba mindre men man kan inte det… just när man är själ”. 

     Dessa upplevelser var genomgående för alla informanter utom två där ekonomin inte 

nämndes alls och inte heller upplevelsen av någon större rollkonflikt. 

Symtom  

     Informanterna diskuterade de kroppsliga och psykiska symtomen som de upplevede 

uppkom i samband med stress. Det handlade om kluvenheten mellan rollerna och oron för att 

inte räcka till. De talade om grubbel, oro/ångest, förvirring, frustration, lättirritation och det 

dåliga samvetet som bitvis kunde smyga sig på, ledsamhet och besvikelse samt skuldkänslor 

över att detta ibland även går ut över barnen. Ytterligare beskrevs också fysiska åkommor 

som exempelvis magont, illamående, hjärtklappning, och tryck över bröstet, trötthet och högt 

blodtryck.   

Anpassning 

     Temat ”anpassning” representerar det intervjumaterial som beskriver de resurser som 

ensamstående mödrar har till sitt förfogande för att möta de krav och påfrestningar som de 

stöter på i vardagen.  

     Viktiga faktorer för en god anpassning som var olika former av copingstrategier, socialt 

stöd och efarenheter. 

    Det visade sig att informanterna använde en kombination av beteendemässiga, 

psykologiska och emotionella anpassningsstrategier för att lösa problem/påfrestningar eller 
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reducera den emotionella obalansen som de olika rollkonflikterna kan orsaka för den 

ensamstående modern. 

Agerande 

     Mycket planering i form av kalendrar/kom-i-ihåg och förberedelser av diverse praktiska 

saker som veckohandling och middagar, kläder, jobbschema och diverse aktiviteter var den 

genomgående överlägset använda taktik för att skapa överblick av veckan, känsla av kontroll 

och tidsbesparing.  En metod som Informant 8 använde sig av kan illustrera ett sådant 

exempel:  

”För att få pusslet att gå ihop så har jag veckokasse från Maxi, sen lagar jag flera rätter på 

en gång, då behöver vi bara värma och det spar massa tid, som man kan använda till något 

trevligare”  

     En annan informant menade i sin tur att hon var expert på logistik. Alla utom en av 

informanterna avslöjade att de var mycket dåliga på att be om hjälp även om de visste att de 

hade ett socialt nätverk runt sig och det var det som var det viktiga, annars ville de helst klara 

allt själva. En av informanterna sa sig be om hjälp vid behov vilket tillgodosågs av hennes 

föräldrar, som hon fick mycket hjälp utav. Några talade om att de försökte släppa lite på 

kraven och kontrollen i föräldraskapet. Ett exempel på detta är informant 2:  

”Jag ville ju vara som alla andra familjer, fast jag var själv med detta då liksom, så tillslut 

höll man ju verkligen på att bränna ut sig, för att man ville för väl egentligen. Sen lärde man 

sig det att det inte är hela världen att skicka iväg sin unge med en annan familj någon gång 

liksom så heller, utan dom dör inte av det. Att man sållar lite” 

     Flera av informanterna prioriterade ofta bort sig själva när tiden inte räckte till medan 

några av dem som hade möjlighet passade på att ladda om under den barnfria veckan, då de 

kan göra vad de vill, vilket gav mer energi till barnen. Samt bokades heller inte in något annat 

än barnen och deras aktiviteter uppgav en av informanterna. 

     Meningarna gick isär när det gällde graden av hur mycket barnen hjälpte till hemma. En av 

informanterna tyckte det var mycket viktigt att barnen fick ansvara för vissa sysslor i hemmet 

dels för avlastning men även för att de måste få lära sig sådana saker. Hon tillade dock att det 

har varit en nödvändighet för att det ska fungera och att det säkert skulle vara annorlunda om 

man har ett istället för tre barn. En annan informant upplevde att hon var nöjd och trygg med 

sin uppfostran gällande barnen som personer och i beteende, men att hon i likhet med flera 

andra inte ställer så mycket krav. Curlar för mycket, är för snäll så det blir fel, undviker 

konflikter ibland men också att upplevd irritation kan gå ut över barnen. Samt beskrevs en 

kompensation för den tid de inte träffas och det dåliga samvetet.  
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Tankesätt      

     Andra strategier som användes utöver beteendeinriktade strategier och som hade med 

kognition att göra var bland annat positivt tänkande, omdefiniering av situationen eller att se 

saker ur ett annat perspektiv, att inse att man har det ganska bra egentligen jämförelsevis, eller 

att påfrestningen bara handlar om en kortare period och så vidare. Informant 2 beskrev det så 

här:  

”Sen försöker jag alltid tänka tre positiva grejer när man går hem, vad som har hänt under 

dagen, att man inte går hem med det här tunga… för någonting har du ju alltid gjort bra 

under dagen, och det är faktiskt ett bra knep”  

     Informant 4 menade i sin tur att hon tänkte att om hon hade skiljt sig när barnen var mindre 

så hade hon inte kunnat jobba inom detta område. Informant 3 poängterade också vikten av att 

vara medveten och att vara här och nu samt meditation, vilket hon menade skapar 

förutsättningar för återhämtning.  

Emotionsreglering 

     De emotionella strategier som användes hos informanterna var bland annat att acceptera 

läget som det är, hoppas på det bästa/förändring eller helt enkelt tänka bort det jobbiga genom 

någon form av distraktion, exempelvis fysisk aktivitet, naturen, umgås eller göra något annat 

roligt.  

Ett exempel av en sådan reglering kan skildras utifrån informant 3:  

”Ja jag har inte kontroll över det här men jag har kommit till…jag orkar inte stressa upp mig 

längre som jag gjorde förut, utan jag liksom bara hoppas på att det ska hända något eller att 

det ska bli någonting… som gör att det blir någon förändring. För att jag kan inte själv göra 

den förändringen. Det har jag insett nu att det går inte, för att då blir man bara.. då 

försämras allting”.  

Informant 6:  

”(…) man kanske inte orkar men jo man gör det ändå, och då sitter man och kanske pratar 

om precis vad som helst och alltmöjligt, inte just något tråkigt och man får glömma och tänka 

bort lite, med vänner och så då, det är ju roligt, och fast det är jobbigt så orkar man ju såna 

grejer, då blir det ju ändå lite roligt *skrattar* och man måste ju ha lite kul också, man kan 

inte vara mamma 24 timmar om dygnet”. 

Socialt stöd    

     Socialt stöd var en annan faktor som var av stor vikt för god anpassning, vilket informant 1 

uttrycker så här:  
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Ja det är ju A och O för mig, det är det ju! Utan dom skulle det ju absolut inte fungera, inte 

för mig personligen heller”.  

    De flesta informanter upplevde också vännerna vara ännu viktigare nu än innan 

separationen/skilsmässan och att de ger tillbaka energi, alla har sitt och att man kan prata om 

saker. Detta sociala stöd beskrevs som en stöttepelare och trygghet för informanterna i form 

av familj och vänner, kollegor och chefer. Det framkom även hos många att vänskapskretsen 

hade förändrats mer eller mindre för alla mödrar, där denna många gånger hade ökat i form av 

nya bekantskaper och vänner. Informant 7 beskriver:  

”Jag umgås nog med fler nu, fast sen så är det olika också, man umgås ju kanske inte med 

samma som förut, man får liksom nya kontakter och vänner. Men sen har jag många av dem 

andra kvar med liksom… eller många och många… jag tycker det är bra med några få med 

kvalité än många ytliga”.  

Informant 5 upplevde dock det motsatta, eftersom hon inte upplevde sig ha tid att träffa 

vänner, men fick istället det sociala behovet tillfredställt genom arbetskamrater och familj 

ibland, dock kände hon inget större stöd från familjen. Arbetskamrater och familj var av stor 

vikt även för de andra informanterna förutom informant 3 som upplevde sig lite mer som en 

enstöring där det sociala behovet inte var så stort, men dock betydelsefullt.  Informant 2 

upplevde sig ha gamla goda vänner men saknade kompisar i samma situation. Det var också 

två av informanterna som inte var riktigt nöjd med det stöd som finns i samhället i form av 

barnomsorg, då detta inte matchade deras scheman så väl och där den ena modern inte hade 

någon bra kontakt med sin familj, förutom en bror som ställer upp ibland. 

     Ingen av mödrarna ansåg sig fara illa av ensamheten men att det var viktigt att det sociala 

nätverket finns i bakgrunden. 

Erfarenhet 

     Flera av informanterna beskrev den kunskap eller lärdom som de ansåg sig ha förvärvat i 

och med erfarenheten av separationen/skilsmässan och konfrontationen av alla de utmaningar 

och påfrestningar som ett ensamt moderskap kan innebära, där de på ett självständigt sätt fått 

möta, hantera och bemästra svårigheterna i föräldraskapet samt andra praktiska och 

känslomässiga faktorer, vilken erfarenhet de också senare ha visats kunna dra nytta av vid nya 

situationer. Detta menar de har ökat både självförtroendet och självkänslan av att de faktiskt 

har övervunnit hindren, samt tron på att kunna göra det igen. Detta illustreras utifrån 

informant 2 beskrivning:  

”Man har fått ta väldigt mycket ansvar själv, som vissa saker gjorde väl killen då innan, som 

man har fått ta själv nu och man har fått lära sig mycket på det också. […] Jag är ju ganska 
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självständig i mig själv och har alltid varit det även om jag varit i ett förhållande om man 

säger […] men det är ju vissa saker man har fått ta tag i, det är ju egentligen ingenting 

negativt idag tycker jag inte […] alltså självkänslan idag har ju blivit stärkt om man säger att 

man klarar väldigt mycket, man märker ju att man är kanske egentligen mycket starkare än 

vad man tror” 

     I likhet till ovanstående uttrycker sig informant 1:  

”personliga grejer, att man kan hitta sig själv, jag trivs ju rätt bra med mig själv så jag tycker 

inte det är så farlig att vara själv, och man lär sig klara sig själv och vet att man faktiskt 

klarar sig, alltså man fixar att vara själv, man behöver inte ha någon vid sin sida alltid” 

     Vidare poängterar informant 2 att hon tidigare varit nära att knäcka sig men att det funkar 

bättre idag efter som hon tillslut ficka lära sig att acceptera att det inte går att vara mer än 

mamma samt att man aldrig är perfekt som förälder, det kan vara svårt att räcka till ibland 

men det bara är så och det får man lära sig att hantera menar hon.  En annan aspekt som 

informanten tar upp är den lättirritation som kan upplevas, vilket ibland går ut över 

barnen/familjen och som är viktigt att jobba med sig för att det ska bli bättre. Även problem 

som exempelvis kan uppstå i arbetsgruppen är viktigt att lära sig ta tag i direkt så det inte 

tillslut blir en explosion efter att ha bitit ihop tillräckligt länge, utan istället pratar om det. 

     I motsatsförhållande till dessa positiva erfarenheter som skildrats kan denna inlärning även 

få vissa negativa konsekvenser för hanteringen av problem, vilket informant 5 illustrerar vid 

frågan angående hennes förmåga att be någon annan om hjälp, för att underlätta påfrestande 

situationer:  

”Det är jag ju dålig på…men det har man väl blivit dålig på för att man kanske har frågat så 

många gånger och alltid fått nej, då lägger man inte ner den energin på att fråga kanske…”             

     Eller som informant 3 beskriver sig själv som att ha tappat orken att försöka ta tag i ett 

problem:  

”Jag har tappat orken att försöka va, så därför så… jag satsar mer på mig själv nu. Jag har 

kommit på det att jag har också bara ett liv och då kan jag inte hålla på att oroa mig och 

hålla på att tjata och må dåligt. Utan jag tror ändå att jag mår bättre om jag gör saker jag 

tycker om”  

Livskvalité 

     Temat ”livskvalité” är relaterat till informanternas subjektiva välmående där de bidragande 

faktorerna var nöjdhet/tillfredställelse och värderingar/behov 

Nöjdhet/tillfredställelse 
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     De informanter som intervjuades upplevde sig mer eller mindre nöjda och tillfredställda, 

både med sig själva samt livet i stort. Upplevelsen var mestadels positiv trots de påfrestningar, 

stress eller oro som genererats i samband med separation/skilsmässa och det ensamstående 

moderskapet. Situationen upplevdes hanterbar och stabil där livet och vardagen flöt på. Det 

mesta upplevdes ha blivit lättare med tiden och till viss del var det skönt att inte behöva vara 

någon annan till lags där egna saker kan göras och beslut tas. Många tyckte också att de fått 

en stärkt självkänsla och inre styrka. Flera informanter menade att livssituationen genererat 

fler vänner samt närmre relation till barnen. De flesta hade barnen växelvis boende hos sig 

vilket innebar att de under den barnfria veckan kunde ladda om för att ge mer energi till dem 

sedan. Att barnen var så pass stora som de var påpekades också många gånger som positivt 

och att det underlättar hela situationen. Informant 2 illustrerar ovan nämnda aspekter:  

”Jag kan känna att jag faktiskt är nöjd med mitt liv och jag tänker ofta på det nu, att jag har 

det väldigt bra […] Jag har livskvalité, det tycker jag absolut att jag har, jag är nog tillfreds 

med både livet och mig själv idag så”  

      Några av informanterna påpekade också att det ibland blir en dip och en av dem var 

tveksam till om hon hade så mycket lust för tillfället, utan upplevde i stället mest jobb och slit.  

    Andra mer negativa sidor av informanternas situation var att det kändes tufft att inte få 

träffa barnen ibland och att det försvinner mycket tid från dem vid växelvis boende, samt att 

det inte finns någon att dela och bolla med, dela ansvaret och vardagliga problem med, utan 

att själv få ta all glädje och sorg själva med barnen. Det sågs även som en begränsning att inte 

kunna välja någon partner som bor någon annanstans samt att det handlar mycket om ensam 

vuxen när man är med barnen själv. En av informanterna oroade sig mycket över att dottern 

inte träffade sin pappa alls. Tvåsamheten var en annan aspekt som alla utom två saknade eller 

önskade, att träffa någon. Informant 2 uttrycker:  

” Det blir ju en typ av ensamhet ändå och man kan ju sakna tvåsamheten ibland, även om jag 

är stark i mig själv då, det är ju självklart att man kan sakna det ibland…det kan man göra” 

Värdering/Behov 

     De behov eller värdering av vad som är viktigt i livet och som informanterna sa sig ha-, 

behöva- eller önskade sig inkluderade faktorer som nära och kära, många olika varianter av 

rekreation, bland annat fysiska aktiviteter, egentid, resa, avkoppling, god mat och 

drycknatur/djur, ha roligt med mera. Andra viktiga behov var en trygg ekonomi och trivsamt 

jobb, mer tid med barnen, god hälsa, att vara nöjd med sig själv, någon att dela livet med, ett 

hus, jobba mindre och mer energi. Informanters skildringar:  

     Informant 4: 
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 ”Livskvalité är först och främst ekonomiskt, att man känner att man är trygg i ekonomin, att 

man klarar sig, har tid för barnen och också lika viktigt att ha tid för sig själv. Livskvalité är 

ju också att umgås.. och att ha ett jobb som man trivs med, det är väl det"  

     Informant 2:  

”Livskvalité det är ju mina barn och familj liksom och umgås […] Jag tycker det är 

livskvalité att exempelvis åka iväg själv och bara vara… alltså… eller bara gå ut i skogen och 

gå en runda å… ja… lite guldkant att exempelvis att gå ut med sina kompisar ibland och… 

ja… det finns ju egentligen väldigt mycket guldkanter tycker jag och det behöver inte vara så 

mycket egentligen, jag ska åka till vår stuga bland annat, där kopplar jag av och slippa alla 

måsten hemma, det tycker jag är jätteskönt. Och en resa då och då är alltid härligt liksom” 

     Informant 2 fortsätter: 

 ”Sen var det ju för lite sen så, det var ju bara en grej som hände men man lär sig faktiskt att 

sätta värde på saker.. dom hade ju hittat någonting i mitt bröst då på mamografin […] när 

jag verkligen fick bra besked, då det här att det inte var så farligt… så kände jag bara gud, nu 

ska jag ha det skitbra liksom! […] Jag ska inte gnälla, men ibland behöver man alltså få en 

sån… på något vis… för att kunna sätta värde… Sen går man ju tillbaka givetvis… alla dagar 

är ju inte på topp, men lite får man en tankeställare i alla fall när det händer grejer.  Så det 

är ju skönt” 

 

Diskussion 

     Studiens syfte var att utifrån åtta olika intervjuer undersöka informanternas subjektiva 

upplevelse av innebörden i och omständigheterna kring att vara ensamstående mamma, hur de 

upplever sin livssituation, stress, vilka copingstrategier som utnyttjas för en hållbar och 

tillfredställande vardag samt upplevelsen av socialt stöd. 

Stress      

I analysen framkom att upplevelsen av situationen för arbetande ensamstående mödrar till stor 

del handlade om den stress och oro hos individen som genereras utifrån konflikten mellan de 

multipla rollerna i ansvaret som förälder, ekonomi, arbete samt hem/hushåll. Långa 

arbetsdagar och i vissa fall oregelbundna tider, ekonomisk oro, ingen partner att dela eller 

bolla beslut-, föräldraskap- och barnen med. Känslan av/rädslan för att inte räcka till för sina 

barn, finnas till hands och ge dem den tid som de önskade. Detta i kombination med en 

belastning av husliga göromål som också inkräktade på mödrarnas egentid och sociala 

relationer, var omständigheter som de ensamstående mödrarna i studien upplevde sig 

konfronteras med i sin vardag, vilket ofta skapade en känsla av otillräcklighet inom individen 
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på grund av brist på ork och tid för sådant som de satte högt värde på. Detta beskrevs i sin tur 

resultera i olika former av kroppsliga och psykiska åkommor eller symtom som exempelvis 

trötthet, hjärtklappning och högt blodtryck samt frustration, oro/ångest, lättirritation, dåligt 

samvete, ledsamhet och besvikelse.  

 Resultaten är i linje med Lazaurus och Folkman (1984) stressteori om stressorer och 

stressrspons utfrån primär och sekundär tolkning av situationen i relation till individens 

resurser att klara av påfrestningen. Där informanterna upplevde en känsla av otillräcklighet på 

grund av brist på ork och tid, vilket resulterade i olika fysiska, psykiska symtom. 

    Detta kan också sättas i relation till tidigare forskning, som antytt att ett ensamt moderskap 

många gånger innebär känslomässiga, psykologiska och ekonomiska svårigheter samt sociala 

implikationer och rollkonflikter, vilket ställer den ensamstående föräldern inför 

stressgenererande utmaningar som kan få negativa konsekvenser för hälsan, välbefinnandet, 

kvalitén i föräldraskapet samt för barnen och gentemot närstående (Broussard,  Joseph & 

Thompson, 2012; Bull & Mittelmark, 2008; Desrochers & Hilton, 2000) 

     Enligt Turner (2007) är kombinationen av arbete och ekonomisk stress en ångestladdad 

upplevelse. Med tanke på att så gott som alla informanterna i studien hade heltidsjobb och 

ändå i hög grad upplevde ekonomisk oro är det inte förvånande att de exempelvis upplevde 

känslan av otillräcklighet, frustration och trötthet 

Anpassning 

I analysen framkom att viktiga områden för en god anpassning var copingstrategier utifrån 

tankesätt, agerande och emotionsreglering, socialt stöd i form av familj, vänner och kollegor 

samt erfarenhet som genererade kunskap, självförtroende och självständighet  

I likhet med  Broussard, Joseph och Thompson (2012) om stress och coping som visade det 

sig att ensamstående mödrar använder sig av en rad olika copingstrategier för att reducera 

stress. Informanternas beskrivningar handlade mycket om planering och förberedelse samt att 

försöka släppa lite på kraven och kontrollen i föräldraskapet. Även att vara medveten, positivt 

tänkande och omvärderingar eller se saker utifrån andra perspektiv samt acceptans och 

distraktion var metoder eller strategier som utnyttjades.  

    Resultatet är linje med den process mellan individen och stressorn som Lazaurus & 

Folkman, 1984; 1987) diskuterar gällande de kognitiva och beteendemässiga ansträngningar  

som individen gör er sig av för att hantera och bemästra inre och yttre krav. Samt den 

problem- och emotionsfokuserade copingen i syfte att rätta till eller ta bort problemet, 

förändra sättet att tänka och minska sina förväntningar, lära sig att tolerera, minimera, eller 

acceptera situationen. 
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     Det positiva positivt tänkande skulle även kunna relateras till Conger et al. (2010) studie 

om moderlig dispositionell optimism samt positiv affekt som Bull och Mittelmark (2008) 

menar kan ha en buffrande effekt mot stress. 

     Det sociala stödet som en av informanterna sades utgöra en stöttepelare i form av 

familj/vänner och arbetskamrater/chefer, var av stor vikt för nästan alla och innebar en 

trygghet, kraft och energi under svåra tider eller bara i vardagliga sammanhang i form av 

familj och goda vänner. Detta kan sättas i relation till Campebell-Grossman, et al. (2004) som 

menar att socialt stöd är en viktig strategi för att kunna anpassa sig. Även att ensamstående 

mödrar sällan ber om hjälp, vilket i stort sett alla informanter uttryckte sig ha svårt för. 

     Ensamstående mödrar har enligt Campebell-Grossman, et al. (2004) ofta förknippats med 

bristen av olika former av socialt stöd, vilket inte var fallet i den aktuella studien. Detta 

istället i likhet med Broussard, Joseph och Thompson (2012) som också i sin studie att 

ensamstående mödrar faktiskt upplever socialt stöd. 

    Erfarenhet var en annan komponent som påverkade mödrarna positivt och deras sätt att 

uppleva och se på saker samt hantera svåra situationer och vardagliga påfrestningar, eftersom 

det genererade kunskap och lärdom som de upplevde hade ökat/ökar deras självförtroende och 

självkänsla samt bidragit till en större självständighet i att möta, hantera och bemästra 

svårigheterna i föräldraskapet samt andra praktiska och känslomässiga faktorer, vilken 

erfarenhet de också senare ha visats kunna dra nytta av vid nya situationer.  

     Detta kan relateras till forskning kring self-efficacy som visat sig främja ett agerande på ett 

sätt som gör miljö och situation mer hanterbar och mindre hotfull. Samt att detta fungerade 

som en medlare mellan mödrars föräldraskapsbeteende och andra psykosociala variabler 

(Huang & Jackson, 2000). Detta skulle även kunna ha bidragit till högre Föräldra- Locus of 

control och bättre roll-coping hos informanterna (Desrochers & Hilton, 2000). 

Livskvalité      

     Upplevelsen av livskvalité hos informanterna i studien handlade om subjektivt välmående 

och utgjordes av bidragande komponenter som nöjdhet och tillfredställelse samt värderingar 

och behov. Flertalet av dem upplevde sig mer eller mindre nöjda och tillfredställda, både med 

sig själva och livet. Upplevelsen var mestadels positiv trots de påfrestningar, stress eller oro 

som genererats i samband med separation/skilsmässa och det ensamstående moderskapet. De 

talade om att vardagen flöt på, det mesta hade blivit lättare med tiden, ett stärkt 

självförtroende/självkänsla och inre styrka, fler vänner och närmre relation till barnen. Ibland 

skedde dock en dipp med humörsvängningar, oro och grubbel som kunde upplevdes negativ 

och jobbig. Genomgående för de flesta informanterna var också att de saknade tvåsamheten.  
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     Detta går i linje med vad Estrada Estrada Aranda, González Ramírez och Landero 

Hernández (2009) och Bull och Mittelmark (2008) menar med livskvalité respektive 

subjektivt välbefinnande.  

     Estrada Aranda, González Ramírez och Landero Hernández (2009) studie visade att 

ensamstående mödrar upplever sämre livskvalité än mödrar i kärnfamiljer men att denna 

skillnad har att göra med domänen sociala relationer.  

     Detta skulle kunna förklara informanternas generellt sett goda upplevelse av livskvalité 

eftersom de också upplevde goda sociala relationer.  

     De behov eller värdering av vad som är viktigt i livet och som informanterna sa sig ha-, 

behöva- eller önskade sig, inkluderade faktorer som att umgås, nära och kära, rekreation som 

t.ex. träning, egentid, resor, avkoppling, god mat och dryck, djur och natur, men även trygg 

ekonomi, trivsamt jobb, mer tid med barnen, god hälsa, att vara nöjd med sig själv, någon att 

dela livet med, jobba mindre och mer energi var viktiga faktorer som underlättade och 

förgyllde livet.  

     Detta tycker jag illustrerar de multidimensionella aspekterna av livskvalité som sträcker 

sig över både det fysiska, psykiska, sociala och miljömässiga området (Estrada Estrada 

Aranda, González Ramírez & Landero Hernández, 2009) samt speglar kopplingen mellan 

värderingar och subjektivt välmående där ”Self-transcendence” är mer tillfredställande än 

”Self-enhancement” (Bull & Mittelmark, 2008). 

     Detta tänker jag dock blir något motsägelsefullt med tanke på Bull och Mittelmark  (2008)  

som visade att mödrar med högre nivåer av yrkes-/familjekonflikter upplevde sämre 

välbefinnande. Informanterna har ju trots upplevda påfrestningar på grund av rollkonflikter 

ändå uttryckt ett relativt gott välbefinnande.   

     Det skulle eventuellt kunna bero på en medierande effekt av self-efficacy som tidigare 

nämnts (Huang & Jackson, 2000) 

 

Praktiska implikationer 

Som studien visat handlade stressorerna för informanterna framför allt om de multipla 

rollerna som ett ensamt föräldraskap innebär samt ekonomisk oro. Resultatet visade också 

vikten av de olika faktorer som kan främja mödrarnas anpassning på ett bra sätt genom olika 

copingstrategier, socialt stöd och erfarenheter. Detta skulle kunna vara användbart som hjälp 

till ensamstående mödrar som upplever sig tappat energin eller kontrollen. 



 27 

     Kunskap om ensamstående mammors upplevelser och svårigheter i sin livssituation skulle 

kunna hjälpa till att öka debatten för ensamstående mödrar/föräldrar exempelvis politiska 

debatter, inom det sociala arbetet samt för utveckling av förebyggande åtgärder.  

    Det skulle kunna vara en god resurs inom olika företag, institutioner/organisationer, 

hälsovård/friskvård eller inom personlig utveckling, att besitta kunskaper om just 

ensamstående mödrars svårigheter, behov och förutsättningar, vilket ligger till grund för deras 

välmående. Självhjälpsgrupper för att bistå med socialt stöd eller stärka individens 

självförtroende skulle kunna öka mödrarnas känsla av kontroll. Även mödravård- och 

barnavårdcentralerna skulle kunna jobba för detta mål.  Detta för att forskning bland annat har 

funnit att föräldra-locus of control,  self- efficacy och dispositionell optimism främjar 

individens anpassning till påfrestande situationer och krav (Conger et al., 2010; Desrochers & 

Hilton, 2000; Huang & Jackson, 2000).        

 

Metodologisk diskussion 

Kvalitativa metoder som exempelvis intervjuestudier innehåller en rad svårigheter eller 

begränsningar som exempelvis etiska aspekter samt olika former av bias. Det är därför viktigt 

att vara medveten om det inflytande som intervjuaren kan ha på studien och dess resultat, dels 

utifrån sin egen förkunskap, värderingar och övertygelser som kan sätta prägel på analysen 

och tolkningen av den, men även vikten av bemötandet och den makteffekt som kan skapas 

gentemot respondenten, vilket kan påverka dennes svar på de frågor som ställs. Miljön är 

ytterligare en aspekt att tänka på, vilket även det kan påverka intervjun som t.ex. en störande 

omgivning som kan minska fokusen, det kan hända något oväntat, offentliga platser kan även 

få respondenten att känna sig obekväm. Alla dessa faktorer kan få negativa effekter för 

validiteten i studien om man inte är medveten om problemen (Banister, 2011).  

     Vidare bör man fundera över om svaren på frågorna skulle varit desamma om de ställts på 

ett annorlunda sätt, på en annan plats, dag eller tid, vilket är faktorer som påverkar 

reliabiliteten (Burnard, 1991). Jag tänker att exempelvis en annan intervjuare kanske hade fått 

andra svar eller att en annan tid på året eller veckan för intervjun, innehållande mer eller 

mindre stressupplevelser generellt sett kan ha påverka responserna. Detta anser jag däremot 

för denna studien endast är något som kan spekuleras i och resultatet kan endast härledas till 

det urval som intervjuades. 

     I övrigt har de ovan nämnda aspekter tagits i beaktande av intervjuaren i den aktuella 

studien, genom att för det första upprätta en genomtänkt intervjuguide, där känsliga och 

ledande frågor undvikits i hög grad. Vid analysen visade det sig att arbetet blev mycket 
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omfattande och som troligtvis berodde på bredden av intervjufrågorna och de frågeställningar 

som ställdes upp, vilket hade underlättats om dessa hade begränsats lite mer inom specifika 

områden och aspekter. 

     Intervjun planerades väl för att hålla en så neutral, avslappnad och trevlig profil som 

möjligt, på en avskild och bekväm plats, med intentionen att skapa trygghet, förtroende och 

ett dämpat maktförhållande. Inga oväntade händelser inträffade och intervjuerna flöt på som 

planerat.  

     För att undvika personliga tolkningar och skevhet i datainsamlingen transkriberades 

respondenternas ord med exakthet. Innehållsanalysen av transkriberingen utfördes sedan med 

hjälp av Burnards (1991) metod för kvalitativa studier.     

    Detta hänsynstagande stärker validiteten i studien, dock bör det tilläggas att intervjuaren är 

relativt oerfaren av intervjuer, vilket således kan tänkas minska reliabiliteten och validiteten 

något, då risken är större att studien påverkats av intervjuaren utförandet. En pilotstudie 

genomfördes för att testa frågorna, vilket möjliggjorde vissa redigeringar i formuleringar.  

     Alla frågor kunde besvaras i större utsträckning men det bör dock nämnas att 

respondenterna ibland hade svårt att sätta ord på sina tankar och upplevelser då de menade att 

sådana här frågor inte var något de har reflekterat över eller funderat så mycket på i vanliga 

fall, så det var inte helt naturligt för alla respondenter att hitta svaren på vad deras 

livssituation egentligen innebar för dem. Detta tänker jag gör att tillförlitligheten i svaren blir 

något svagare. Till studien användes en medbedömare, vilket stärker validiteten i 

dataanalysen. Dock var det en amatör i form av en annan student som tidigare gjort 

intervjustudier. Men även tre utvalda informanter fick läsa igenom det som skrivits för att 

bedöma om de kände igen sig i kategorierna, vilket de upplevde att de gjorde.  

     Värdet i en kvalitativ intervjustudie handlar om subjektivitet och det finns således ingen 

möjlighet att göra en objektiv framställning av innebörden i ensamstående mödrars 

livssituation och vardag, även det lilla urvalet av åtta deltagare som användes gör att 

resultaten inte kan generaliseras (Banister, 2011).  

     Livssituation och upplevelser kan skilja sig mellan ensamstående mödrar beroende på 

kultur, vart de bor och vilken politik som råder. Även mödrarnas ålder, jobbstatus, antal barn 

och ålder på dem, boendeform, hur länge de varit ensamstående samt om barnen bor växelvis 

eller heltid skulle kunna påverka dessa mödrars upplevelser av sin situation, vilket skulle 

kunna vara intressant för vidare forskning.   

      

Framtida Forskning 
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Studien skulle kunna ge inspiration för vidare forskning om effektiva anpassningsstrategier i 

relation till föräldrastress och rollkonflikter, samt att undersöka skillnader mellan att ha 

barnen på heltid eller växelvis boende. Det skulle också kunna vara intressant att undersöka 

om det finns någon skillnad gällande ålder på mödrarna i upplevelsen av sin situation. 

 

Slutsats 

Ensamstående mammors upplevelse av sin situation i den aktuella studien innebar en mängd 

olika stressorer, som påverkade dem på olika sätt, men som de flesta av mödrarna generellt 

sett, i stora drag besatt förmågan, med hjälp av olika former av strategier, att hantera, vilket 

gjorde att de kunde anpassa sig till sin situation på ett tillfredställande sätt och känna sig nöjda 

med både livet och sig själva. Syftet med studien var inte att hitta några generella sanningar 

gällande ensamstående mödrars livssituation, det handlade om ett litet urval med 

informanternas subjektiva upplevelser och tankar kring sin situation. Det går således inte att 

dra några objektiva slutsatser av resultatet.  

 

Referenser 

 

Banister, P., Bunn, G., Burman, E., Daniels, J., Ducket, P., Googley, D., Lawthom, R., Parker,    

     I., Runswick-Cole, K., Sixmith, J., Smailes, S., Tindall, C & Whelan, P. (2011).   

     Qualitative Methods in Psychology: A Research Guide. Maidenhead, Berkshire: Open  

     University Press, McGraw-Hill. 

Broussard, C.A.,  Joseph, A.L & Thompson, M. (2012). Stressors and coping strategies used  

     by single mothers living in poverty. Journal of women & social work, 27, 190-204.  

     doi:10.1177/0886109912443884 

Bull, T & Mittelmark, M.B. (2008). Subjective well-being among employed lone mothers in    

     Europe: The effects of level of work/family conflict and self-enhancement versus self- 

     transcendence value orientation. International Journal of Mental Health Promotion, 10,  

     26-33. doi:10.1080/14623730.2008.9721766. 

Burnard, P. (1991). Network: A method of analysing interview transcripts in qualitative  

     research. Nurse Education Today, 11, 461-466. 

Campebell-Grossman, C., Fleck, M-O., Hudson, D-B., Keating-Lefler, R., Westfall, J. (2004).     

     Needs, Concerns, and Social Support of Single, Low-income Mothers. Issues in Mental    

     Health Nursing, 25, 381–401. doi: 10.1080/01612840490432916. 

Conger, R.D., Cutrona, C.E., Larsen-Rife, D., Taylor, Z.E & Widaman, K.F. (2010). Life  



 30 

     stress, maternal optimism, and adolescent competence in single mother, African American  

     families. Journal of family psychology, 24, 468-477. doi:10.1037/a0019870. 

Desrochers, S & Hilton, J.M. (2000). The influence of economic strain, coping with roles,  

     and parental control on the parenting of custodial single mothers and custodial single  

     fathers. Journal of Divorce & Remarriage, 3, 55-76. doi:10.1300/J087v33n03_04. 

Estrada Aranda, B., González Ramírez, M.T & Landero Hernández, R Benito. (2009).  

     Depression and quality of life for women in single-parent and nuclear families. The  

     Spanish Journal of Psychology, 12, 171-183. doi:10.1017/S113874160000158X. 

Huang, C.C & Jackson, A.P. (2000). Parenting stress and behavior among single mothers of  

     preschoolers: The mediating role of self-efficacy. Journal of Social Service Research, 26,  

     29-42. doi:10.1080/01488370009511335. 

Kouta, C., Karanikola, M., Middleton, N & Rousou, E. (2013). Single mothers’ self- 

     assessment of health: A systematic exploration of the literature. International Nursing  

     Rewiew, 60, 425-434. doi:10.1111/inr.12044. 

Lazarus, R. & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. New York: Springer. 

Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1987). Transactional theory and research on emotions and       

     coping. European Journal of Personality, 1, 141-170. 

Rydén, O & Stenström, U. (2008). Hälsopsykologi: psykologiska aspekter av hälsa och     

     sjukdom. Stockholm: Bonnier Utbildning AB. 

Socialstyrelsen (2009): Termbanken. www.socialstyrelsen.se 

Turner, H.A. (2007). The significance of employment for chronic stress and psychological      

     distress among rural single mothers. American Journal of Community Psychology, 40, 181-     

     193. doi:10.1007/s10464-007-9141-0. 

Vetenskapsrådet, VR. (1990). Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning.  www.codex.vr.se/texts/HSFR. 

 

 

 
 
 

 

Bilaga I. Intervjuguide 

 

 



 31 

Bilaga I 

 

Intervjuguide 

 

Bakgrundsinformation: 

 

1.  Ålder 

2.  Nationalitet 

3.  Sysselsättning 

4.  Utbildning 

5.  Typ av boende 

6.  Antal barn och ålder 

7.  Vårdnadshavare och boendeform för barnen  

8.  Antal år som ensamstående mamma 

9.  Intressen 

 

Öppna frågor/Teman 

 

I.  Upplevelser av livssituation i relation till specifika sammanhang 

 

1.  Livssituation och vardag generellt 

2. Relationen till barnen 

3.  Orosfaktorer och stressorer  

4.  Konsekvenser av stress 

5.  Anpassningsstrategier 

6  Sociala relationer och socialt stöd 

7  Livskvalité/Livstillfredställelse  

 


