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Sammanfattning 

Av alla barnfamiljer i Sverige idag, utgör familjer med ensamstående föräldrar nästan 25 procent och 

av dessa ensamstående föräldrar är 80 procent kvinnor. Forskning pekar på att ensamstående mödrar är 

en utsatt grupp, till följd av otillräckliga villkor avseende ekonomi, hälsa och nätverk. Det har även 

konstaterats att en förutsättning för goda livsvillkor bland ensamstående mödrar är en känsla av 

sammanhang [KASAM ], det vill säga att tillvaron är begriplig, hanterbar och meningsfull. Utifrån 

denna forskning frågar vi oss hur väl bilden stämmer överens med hur ensamstående mödrar själva 

upplever sin situation och vilka deras möjligheter är att finna en känsla av sammanhang i tillvaron.  

Syftet med uppsatsen har varit att få en ökad förståelse för hur några ensamstående mödrar 

upplever sin livssituation och vardag utifrån sina förutsättningar vad gäller faktorerna ekonomi, hälsa 

och nätverk. Vi har också velat belysa mödrarnas upplevelser utifrån KASAM-begreppet. Studien är 

gjord utifrån en kvalitativ metod, där datainsamlingen skett med hjälp av halvstrukturerade intervjuer 

med nio ensamstående mödrar. Intervjuerna har utgått från temana ekonomi, hälsa och nätverk. 

Intervjumaterialet har också redovisats utifrån dessa teman och ställts i förhållande till tidigare 

forskning kring ensamstående mödrars situation inom områdena ekonomi, hälsa och nätverk. Enligt 

vårt val av teoretisk tolkningsram har materialet analyserats utifrån KASAM-teorin. 

 I studien har konstaterats att de intervjuades utsagor till relativt stor del överensstämmer med 

tidigare forskning. De intervjuade lever under knappa ekonomiska förhållanden och känner stress och 

oro på grund av ekonomin. Upplevelsen av den egna hälsan varierar men samtliga delar upplevelsen 

av att det ensamstående föräldraskapet påverkar den egna hälsan negativt. Upplevelsen av det egna 

nätverket varierar men det uttrycks generellt ett behov av utvidgade nätverk samt av att få träffa andra 

i liknande livssituation. När det gäller upplevelsen av möjligheten att kunna påverka den egna 

situationen kan konstateras att intervjupersonerna generellt upplever sig ha möjlighet att påverka inom 

samtliga områden. Här anges dock att detta kräver ett aktivt förhållningssätt, vilket inte alltid upplevs 

möjligt till följd av begränsningar i situationen som ensamstående mamma.  

Avseende KASAM tycks intervjupersonerna, tack vare god problemlösningsförmåga och kreativa 

strategier, kunna förbättra förutsättningarna för att uppleva en känsla av sammanhang, trots en 

ekonomisk situation som till stora delar präglas av oförutsägbarhet och brist på resurser. De 

intervjuade vittnar om obalans mellan hälsoresurser och krav i tillvaron samt upplevelser av att 

resurser i form av hjälp från nätverk är otillräckliga. Intervjupersonerna tycks dock ha god insikt om 

hur det ensamstående föräldraskapet påverkas av och påverkar situationen avseende hälsa och nätverk, 

något som kan tänkas kunna bidra till en ökad känsla av sammanhang. Att de intervjuade 

genomgående beskriver barnen som den viktigaste meningsskapande faktorn och det som ger 

motivation att tackla svårigheter inom alla områden, kan också tänkas förbättra förutsättningarna att 

uppleva en känsla av sammanhang. 

Nyckelbegrepp: ensamstående mödrar, ekonomi, hälsa, socialt nätverk och KASAM
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Introduktion 

Bakgrund 

Idag utgör familjer med ensamstående föräldrar nästan 25 procent av alla barnfamiljer i Sverige. Av 

dessa ensamstående föräldrar är drygt 80 procent kvinnor. Stockholm är den stad i Sverige där högst 

andel barn, nästan 30 procent, lever med en förälder och av dessa är de ensamstående mödrarna i klar 

majoritet (SCB, 2007, s. 17; Salonen, 2006, s. 20). Att vara ensamstående mor kan vara självvalt eller 

påtvingat, önskat eller oönskat och det kan vara en mer eller mindre permanent levnadsform. Gruppen 

ensamstående mödrar är på inget vis homogen, men rapporter och forskning påvisar risk för utsatthet, 

bland annat genom att ensamstående mödrar i genomsnitt har lägre utbildning, oftare är arbetslösa 

samt har sämre fysisk och psykisk hälsa än mödrar som lever i parrelationer. Vidare saknas ofta både 

känslomässigt och praktiskt stödjande nätverk och många lever under mycket knappa ekonomiska 

förhållanden. Forskning pekar också på att flera av de ovanstående faktorerna i familjernas liv utgör 

riskfaktorer för barnen och deras utveckling (Burström et al., 2007, s. 43 ff; Lagerberg & Sundelin, 

2005, s. 184 ff; Socialstyrelsen, 2006, s. 251-252). 

Enligt regeringens proposition 2002/03:35 Mål för folkhälsan (2002) ska det övergripande målet 

för folkhälsoarbetet i Sverige vara att ”skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika 

villkor för hela befolkningen” (Proposition 2002/03:35, s. 24). En av de grundläggande 

förutsättningarna för folkhälsan är ekonomisk och social trygghet och det finns ett samband mellan bra 

folkhälsa och ett samhälle med jämlika levnadsvillkor (Statens folkhälsoinstitut, 2008). Enligt Statens 

folkhälsoinstitut, som har en central roll i arbetet med att uppnå Sveriges folkhälsomål, bör arbetet 

med folkhälsoproblem inriktas på hälsobefrämjande åtgärder. Myndigheten beskriver i sin rapport 

Ensamma mammor - En rapport om ensamstående mödrars hälsa och livsvillkor (1994) att en 

förutsättning för goda livsvillkor för ensamstående mödrar också är en känsla av sammanhang 

[KASAM], det vill säga att tillvaron är begriplig, hanterbar och meningsfull. Något som kan uppnås 

genom att ensamstående mödrar själva tillskansar sig handlingsförmåga, autonomi och egenmakt över 

sin situation och vardag. Att få dela vardagens erfarenheter med andra personer i liknande livssituation 

kan fungera som ett viktigt led i strävan att uppnå dessa mål (Folkhälsoinstitutet, 1994, s. 84 ff). En av 

de mötesplatser som tillhandahåller sådant stöd för ensamstående mödrar är projektet Ensamma 

mammor (se bilaga 1), som drivs av Fryshuset i Stockholm. Projektet vänder sig till ensamstående 

mödrar, och deras barn, som lever i ekonomisk utsatthet och där barnen har dålig eller ingen kontakt 

med sina pappor, många av familjerna saknar också stödjande nätverk (Fryshuset, 2007, 2008). 

De dystra forskningsresultaten ovan tycks peka på att ensamstående mödrar inte är utsatta i första 

hand för att de är ensamstående med barn, utan att det är otillräckliga villkor vad gäller ekonomi, hälsa 

och socialt nätverk som leder till utsatthet. Men hur pass väl stämmer forskning och studier överens 

med hur ensamstående mödrar själva upplever sin livssituation och vardag och vilken är deras 

möjlighet att finna en känsla av sammanhang i tillvaron? 



 7

Syfte och frågeställningar  

Syftet med uppsatsen är att få en ökad förståelse för hur några ensamstående mödrar upplever sin 

livssituation och vardag utifrån sina förutsättningar vad gäller faktorerna ekonomi, hälsa och nätverk. 

Vi vill också belysa mödrarnas upplevelser av sin livssituation och vardag utifrån begreppet känsla av 

sammanhang [KASAM] och dess komponenter begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.  

Till hjälp att uppnå syftet granskas följande frågeställningar: 

� Vilken är mödrarnas upplevelse av den egna situationen vad gäller faktorerna ekonomi, 

hälsa och nätverk? 

� Hur upplever mödrarna möjligheterna att påverka den egna situationen vad gäller faktorerna 

ekonomi, hälsa och nätverk? 

� Hur kan mödrarnas upplevelser av sin livssituation och vardag som ensamstående föräldrar 

förstås utifrån KASAM-begreppets komponenter? 

 

Avgränsningar  

Uppsatsen är avgränsad till att belysa ensamstående mödrars situation. Detta motiveras utifrån att 

dessa utgör en absolut majoritet av ensamstående föräldrar samt att ensamstående mödrars 

livssituation generellt är mer belastad och utsatt (Folkhälsoinstitutet, 1994, s. 9). Vidare är uppsatsen 

avgränsad till att behandla områdena ekonomi, hälsa och nätverk. Detta utifrån att forskning pekar på 

att ensamstående mödrars utsatthet framförallt är relaterad till dessa områden. Uppsatsen är även 

avgränsad till att belysa hur ett antal mödrar i en specifikt avgränsad grupp (projektet Ensamma 

mammor) upplever sin situation. Vidare behandlar uppsatsen i princip uteslutande svenska 

förhållanden. Detta av utrymmes- och tidsmässiga skäl men även därför att svenska och internationella 

förhållanden skiljer sig så mycket åt vad gäller exempelvis transfereringssystem och samhälleliga 

attityder gentemot det ensamstående moderskapet att det inte blir jämförbart i en studie som denna.  

 

Begreppsdiskussion  

Några av de mest centrala begreppen i uppsatsen är de som definierar det ensamstående 

föräldraskapet. Begreppet ensamstående kan i sig vara laddat då det ger associationer till att vara 

ensam, vilket inte alltid stämmer överens med verkligheten1. Här väljer vi dock att använda begreppet 

ensamstående, dels utifrån att det är vedertaget, och därmed förhoppningsvis blir begripligt för läsaren, 

och dels utifrån att de intervjuade i studien står ensamma i sitt föräldraskap på så vis att det saknas 

närvarande umgängesfäder i familjerna. I uppsatsen används uttrycket ensamstående mor/mödrar i de 

avsnitt som är av teoretisk karaktär. I de avsnitt och sammanhang som handlar om den grupp som 

intervjuats används begreppet ensamstående mamma. I dessa sammanhang används även begrepp som 

intervjupersoner, de intervjuade samt respondenter, vilka alla syftar till den grupp som intervjuats.  

                                                 
1 I litteratur stöter man ibland på begrepp som enförälderfamilj eller, i engelsk litteratur, solo parent som syftar till att komma 
ifrån sammankopplingen med ensamhet. 
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I sammanhang som rör intervjugruppen är definitionen av att vara ensamstående mamma, utifrån 

intervjugruppens sammansättning: en mamma som har ensam praktisk vårdnad, och därmed ensam 

vardaglig omsorg och ansvar, för ett eller flera barn under 18 år. 

Vad begreppet hälsa innefattar är en ständigt pågående diskussion, men en vanligt förekommande 

definition är Världshälsoorganisationens: ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och 

socialt välbefinnande, och ej blott frånvaron av sjukdom eller handikapp” (svensk översättning) 

(Världshälsoorganisationen, 2001, s. 10). Vi tänker att hälsa är helt avhängigt den egna upplevelsen, 

varför respondenterna själva fått definiera den egna upplevelsen av sin hälsa under intervjuerna.  

I uppsatsen används begreppet nätverk och ibland även socialt nätverk. Båda begreppen syftar till 

socialt nätverk och definieras här, med utgångspunkt i Forsberg och Wallmarks (2005) beskrivning, 

som att det sociala nätverket består av en persons relationer till alla de människor som utgör 

personens sociala sammanhang, samt relationerna dessa människor emellan. Ett antal skilda 

livsområden kan ingå i nätverket, som exempelvis familj, släkt och vänner samt professionella 

yrkeshjälpare och myndighetspersoner (Forsberg & Wallmark, 2005, s. 13). Under intervjuerna har 

respondenterna själva fått definiera vilka det egna nätverket innefattar för att undvika missförstånd. 

Begreppen livssituation och vardag är i sammanhanget nära sammanflätade och definieras här av 

uppsatsförfattarna själva. Livssituation har en mer övergripande innebörd och avser upplevelsen att 

vara ensamstående mamma och vardag avser de faktiska faktorer som styr livet för familjerna, så som 

ekonomi, hälsa och nätverk. 

 

Uppsatsens disposition  

Introduktion. Här presenteras bakgrund med problemformulering samt syfte och frågeställningar. 

Vidare diskuteras relevanta begrepp och här redogörs för uppsatsens avgränsningar och disposition.  

Metod. Avsnittet behandlar forskningsansats, metodval, urval och tillvägagångssätt i uppsatsen samt 

forskningsetiska aspekter och metodproblem. 

Tidigare forskning. Tidigare forskning kring ensamstående mödrars situation utifrån faktorerna 

ekonomi, hälsa och nätverk presenteras. 

Teori. En presentation av uppsatsens teoretiska tolkningsram, KASAM-teorin. 

Resultatredovisning. Avsnittet inleds med en kort presentation av intervjupersonerna. Därefter följer 

en redovisning av intervjumaterialet samt genomgång av detta i relation till tidigare forskning. 

Analys. Avsnittet inleds med en kort presentation och vidareutveckling av KASAM-teorin. Därefter 

följer analys av insamlat intervjumaterial. 

Avslutande diskussion och egna reflektioner. I avsnittet sammanfattas slutsatser som dragits utifrån 

insamlat intervjumaterial och dessa återkopplas också till studiens frågeställningar. Avslutningsvis 

presenteras våra egna reflektioner. 

Källförteckning. 

Bilagor. 
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Metod  

Arbetsfördelning i uppsatsen 

Uppsatsen har i stort skrivits gemensamt, dock har vi skrivit några delar enskilt. Karin har författat 

avsnitten Bakgrund, Avgränsningar, Begreppsdiskussion samt Ensamma mammor (se bilaga 1) och 

Louise har författat en större del av avsnittet Tidigare forskning. Under avsnittet Metod har Karin 

skrivit delarna om förförståelse, urval och avgränsning av intervjupersoner, intervjuer samt 

forskningsetiska aspekter. Louise har skrivit delarna om forskningsansats, metodval, litteratur, analys 

av insamlat material, reliabilitet, validitet och generaliserbarhet samt forskarrollen. Avsnittet om 

metodproblem har författats gemensamt. Louise har även författat avsnittet Kritik av KASAM-

begreppet. Övriga delar har författats och/eller omarbetats gemensamt. 

 

Förförståelse  

Forskning utan förförståelse är, enligt Bjereld, Demker och Hinnfors (2002), ”en omöjlighet” (s. 14). 

Forskaren har alltid sina egna referensramar i bagaget och gör oundvikligen tolkningar utifrån dessa 

(Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 39) och naturligtvis har även vi förförståelse och referensramar som 

påverkat och färgat vårt förhållningssätt under uppsatsskrivandet. Den omständighet att ingen av oss 

har egna barn kan tänkas göra det något svårare för oss att tänka oss in i situationen att leva som 

ensamstående mor. Samtidigt tror vi att just denna omständighet gjort att vi kunnat förhålla oss mer 

objektiva både i mötet med de vi intervjuat och under uppsatsarbetet i stort. Vidare finns ett antal 

andra omständigheter som kan tänkas ha haft viss påverkan på vårt sätt att förhålla oss i mötet med 

respondenterna och till det insamlade materialet. Som exempel kan nämnas det faktum att vi båda är 

kvinnor och i ungefär samma ålder som de ensamstående mammor vi intervjuat samt på vilket vis vi 

själva upplever de livsområden vi undersökt i uppsatsen. Hur dessa omständigheter inverkat på arbetet 

är svårt att säga, men klart är att de är tänkbara påverkansfaktorer.  

Förförståelsen kring ett visst ämne kan också tänkas vara en motivation till att närmare undersöka 

området. Så är fallet här och intresset att skriva om ensamstående mödrars situation väcktes 

ursprungligen ur att Karin arbetar ideellt som familjecoach inom projektet Ensamma mammor. Detta 

är naturligtvis något som även det medfört vissa referensramar in i uppsatsarbetet. För att i möjligaste 

mån undvika att uppsatsarbetet färgats alltför mycket av detta har Louise ansvarat för de delar av 

empiriinsamlingen som rört medlemskapet i Ensamma mammor. I övrigt har vi genomgående under 

uppsatsarbetet resonerat och diskuterat kring ovanstående möjliga påverkansfaktorer för att hålla 

medvetenheten om förförståelsen och dess påverkan vid liv. 

 

Forskningsansats  

Forskarens arbete handlar om att skapa teorier som ger en så riktig kunskap om verkligheten som 

möjligt. De data som insamlats när man studerat en del av verkligheten utgör det underlag, empiri, 
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som ligger till grund för teoribygget. Forskarens uppgift handlar om att relatera teori och verklighet till 

varandra (Patel & Davidson, 2003, s. 23). Forskaren kan skapa och testa teorier från två skilda håll. 

Utifrån en induktiv ansats börjar forskaren med att samla in empiriska data genom detaljerade 

observationer av verkligheten för att utifrån dessa dra allmänna, generella slutsatser och utforma 

teorier (Neuman, 2003, s. 51; Thurén, 1991, s. 19). Den deduktiva ansatsen innebär istället att 

forskaren, utifrån allmänna principer eller befintliga teorier, kommer fram till slutsatser om enskilda 

företeelser. Utifrån den befintliga teorin härleds hypoteser vilka sedan testas empiriskt i det aktuella 

fallet (Patel & Davidson, 2003, s. 23). 

Denna studie har i huvudsak en induktiv ansats, då vi samlat in informationsdata från 

respondenterna med syfte att få en ökad förståelse för deras livssituation och vardag. Utifrån 

respondenternas utsagor har vi sedan dragit allmänna, generella slutsatser för att bygga en teori kring 

förutsättningarna att uppleva en känsla av sammanhang i tillvaron som ensamstående mamma. 

Induktionsprincipen förutsätter dock ett stort antal observationer under en lång rad olika förhållanden 

(Chalmers, 1999, s. 61) vilket gör det omöjligt att utifrån en sådan begränsad studie som denna dra 

några generella slutsatser om hela gruppen ensamstående mödrar. De slutsatser vi kommit fram till är 

således endast representativa för de nio mammor som deltagit i studien.  

Studien har även ett deduktivt inslag där vi gått från teori till empiri. Detta genom att vi testat 

huruvida den tidigare forskningen kring ensamstående mödrars situation beträffande ekonomi, hälsa 

och nätverk överensstämmer med de empiriska data vi erhållit i intervjuerna.    

 

Metodval  

I valet av forskningsmetod finns två egentliga alternativ, den kvantitativa eller den kvalitativa 

metoden. Den kvantitativa är att föredra när forskaren strävar efter att mäta företeelser på så vis att de 

kan omvandlas till siffror och därefter analyseras utifrån statistiska metoder. Utifrån en kvantitativ 

metod kan alltså siffror sägas vara den centrala analysenheten, medan det i kvalitativ forskning är 

orden som är den centrala analysenheten. Vidare utgår den kvantitativa metoden från forskarens tankar 

om vilka kategorier som är centrala, till skillnad mot den kvalitativa metoden som utgår från 

studiesubjektets perspektiv (Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 10; Denscombe, 2000, s. 204). Utifrån ett 

kvalitativt perspektiv studerar man individen i naturliga situationer, i verkliga livet, och intresserar sig 

för hur individen upplever, tolkar och strukturerar sin verklighet. Den kvalitativa metodens viktigaste 

instrument utgörs således av individen (Backman, 1998, s. 47-48). För att uppnå denna studies syfte, 

att få en ökad förståelse för intervjupersonernas upplevelser av livssituation och vardag, använder vi 

oss därför av en kvalitativ metod.  

I studien har vi valt att använda oss av en kvalitativ forskningsintervju, vilken enligt Kvale (1997) 

anses vara lämplig när man söker erhålla förståelse av intervjupersonens livsvärld, definierad som den 

egna subjektiva upplevelsen av världen och hur man förhåller sig till den (Kvale, 1997, s. 34). Med en 

kvalitativ forskningsintervju försöker intervjuaren förstå meningen i det intervjupersonen säger 
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angående centrala teman i dennes livsvärld. Då den kvalitativa forskningsintervjun syftar till att erhålla 

förståelse för centrala teman i intervjupersonens livsvärld utgår den varken från standardiserade frågor 

eller helt ”icke styrda” frågor utan är istället fokuserad på vissa teman i den intervjuades livsvärld (a. 

a. s. 37).  

Utifrån ett hermeneutiskt synsätt söker man få förståelse av en texts mening. Forskningsintervjun 

utgörs av ett samtal om individens livsvärld, där den muntliga diskursen omvandlas till intervjutext 

som sedan tolkas. När det gäller forskningsintervjun är hermeneutiken närvarande både då den 

muntliga dialogen tolkas och när den färdiga texten av intervjun ska tolkas (a. a. s. 49-50). Den 

hermeneutiska tolkningen handlar om att göra betydelseangivningar där man berättar att man ser ett 

fenomen som någonting. Betydelsen är i sin tur aldrig entydig utan tolkningen är alltid subjektiv och 

görs utifrån ett visst perspektiv. Förutsättningslöst tolkande existerar inte då vi alltid har en 

förförståelse av det vi ska tolka (Ödman, 2005, s. 18, 55). Hermeneutikens förståelse- och 

kunskapsprocess följer en spiralrörelse i vilken man, i takt med att man får nya erfarenheter, 

omvärderar sin förförståelse och på så sätt får ny kunskap. I denna spiralrörelse medför den större 

erfarenheten en förbättrad förförståelse som leder till att man uppfattar finare nyanser och därigenom 

transformeras fördomar till verklig förståelse (Thurén, 1991, s. 59-60). Förståelsen av en texts mening 

går via en process där de enskilda delarnas mening bestäms av hur man förstår textens helhetliga 

mening (Kvale, 1997, s. 50). 

Den hermeneutiska förståelsespiralen har varit närvarande under intervjuerna då vi strävat efter att 

förstå intervjupersonernas uttryckta mening på djupet genom att ställa följdfrågor och låta 

respondenterna verifiera våra tolkningar. På detta sätt har vi försökt göra en tolkning som ligger så 

nära intervjupersonens uttryckta mening som möjligt utifrån de förutsättningar vi haft under den 

begränsade intervjutiden. Även tolkningen av texterna har präglats av ett hermeneutiskt 

förhållningssätt då den förståelse vi fått inom de olika temana/delarna påverkats av hur vi tolkat 

helheten av intervjuberättelserna och vice versa.     

 

Litteratur och källkritik 

För att hitta relevant litteratur och få en översikt över vad som tidigare skrivits om ensamstående 

mödrars situation började vi med att göra litteratursökningar via databasen Libris och artikelsök på 

Stockholms stadsbiblioteks hemsida. De sökord vi använt är: ensamstående mödrar, ensamstående 

mödrar + ekonomi, ensamstående mödrar + fattig, ensamstående mödrar + hälsa, ensamstående 

mödrar + socialt nätverk, KASAM. Vi har även gjort sökningar i databasen Academic search elite och 

Stockholms universitets databas för e-tidskrifter – Find it@SUB. De sökord vi använt i dessa är: single 

moth* + economy, single moth* + poverty, single moth* + health, single moth* + social network, 

single moth* + social support. 

Då det finns mycket skrivet om gruppen ensamstående mödrar har vi avgränsat den litteratur som 

är relevant för vårt syfte genom att i huvudsak använda referenser som är frekvent omnämnda i 
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litteratur om ensamstående mödrars situation. Vi har använt oss av primärkällor med undantag från ett 

fall där vi hänvisat till sekundärkälla. I detta fall har vi kommit fram till att det varit för tidskrävande 

att hitta primärkällan. Vi har mestadels använt litteratur som inte är äldre än tio år. Vad gäller 

Folkhälsoinstitutets rapport Ensamma mammor. En rapport om ensamstående mödrars hälsa och 

livsvillkor från år 1994 är den ett undantag, då vi ansett den viktig för vår studie utifrån att den är den 

enda litteratur vi hittat som behandlar ensamstående mödrars situation utifrån både ekonomi, hälsa och 

nätverk. 

 

Intervjustudie  

Urval och avgränsning av intervjupersoner 

Då avsikten med uppsatsen varit att få en ökad förståelse för och belysa hur situationen kan vara för 

en, i storlek mycket begränsad, grupp ensamstående mödrar, snarare än att leda till resultat 

generaliserbara för alla ensamstående mödrar, har heller inte fokus legat på att finna ett representativt 

urval som kan representera samtliga i populationen ensamstående mödrar (något som i sig ter sig 

omöjligt). Med bakgrund av detta har också gjorts ett icke-sannolikhetsurval. Enligt Denscombe 

(2000) bygger denna typ av urval inte på att de som ingår i urvalet är representativa för populationen 

som helhet, till skillnad mot sannolikhetsurval som baseras på att de personer som ingår i urvalet 

sannolikt utgör ett representativt tvärtsnitt i den population som ska undersökas (Denscombe, 2000, s. 

18-19). Den typ av icke-sannolikhetsurval som gjorts till studien stämmer bra överens med hur 

Halvorsen (1992) beskriver urval genom så kallad självselektion, nämligen att forskaren söker efter 

intervjupersoner genom exempelvis annons varefter personer själva avgör om de önskar vara med i 

urvalet eller inte. Vidare kan vi, i enlighet med Halvorsen, se ett antal skäl att använda icke-

sannolikhetsurvalet trots dess brist i att kanske inte vara representativt (Halvorsen, 1992, s. 100), 

exempelvis att det ter sig i princip omöjligt att avgränsa den teoretiska populationen ensamstående 

mödrar samt att urvalssättet är betydligt mer hanterbart utifrån de knappa tidsramar arbetet med en C-

uppsats innebär. 

Genom att vända oss till medlemmar i projektet Ensamma mammor har vi gjort vad  

Johannessen och Tufte (2003) kallar ett strategiskt val, det vill säga ett medvetet val av 

intervjupersoner med utgångspunkten att dessa ska vara lämpliga och i adekvat antal för att belysa 

forskningsfrågorna (Johannessen & Tufte, 2003, s. 84). Sökandet efter intervjupersoner kan även sägas 

ha följt en så kallad fruktbarhetsprincip (Rosenqvist & Andrén, 2006, s. 61), vilket här innebär att vi 

vänt oss till personer som vi trott har mycket att säga om det vi velat undersöka och som kan vara 

intresserade av att tala om detta. Vad gäller antal intervjupersoner framhåller Kvale (1997) att ett bra 

antal är ”så många personer som behövs för att ta reda på vad du vill veta” och säger samtidigt att nya 

intervjuer bör genomföras till dess att en mättnadspunkt nås och ingen ny kunskap erhålles (Kvale, 

1997, s. 97-98). Under urvalsprocessen fick vi intresseanmälningar från 13 ensamstående mammor 

som önskade delta i intervju. Givet ovanstående och givet de tidsramar som rått för uppsatsskrivandet 
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genomfördes nio intervjuer. Övriga fyra som anmält intresse tackade ja till att finnas kvar som reserver 

om det skulle ske något bortfall av intervjupersoner, så blev dock inte fallet. I sammanhanget påpekas 

att den medlem inom projektet som Karin är familjecoach till inte är en av de personer som intervjuats 

i studien, detta för att undvika alltför personliga inslag i studien. (Se även avsnittet Metodproblem för 

vidare resonemang kring projektets roll i uppsatsen.) 

Rent konkret har urvalsprocessen gått till som följer. Urvalet av intervjupersoner har skett bland 

medlemmar i projektet Ensamma mammor. Då man från projektledningens sida inte lämnar ut 

medlemmars namn eller kontaktuppgifter skedde kontakten med tänkbara respondenter genom 

projektledarna. Detta på så vis att projektledningen vid två tillfällen (det andra som en påminnelse i 

syfte att få fler intresseanmälningar) med cirka tio dagars mellanrum vidarebefordrade ett 

informationsbrev (se bilaga 2) via e-post till de medlemmar i projektet som uppgett e-postadress, 

vilket enligt projektledarna rör sig om ett sextiotal. Denna sondering bland tänkbara respondenter 

skedde under ett förberedande stadium inför uppsatsen, då det ännu inte var fastställt att vi sedermera 

skulle bli två uppsatsförfattare. Alla respondenter informerades dock vid kontakt med oss författare 

om att vi var två och tillfrågades samtidigt om de samtyckte till att vi var två personer som träffade 

dem vid intervjutillfällena, något samtliga svarade jakande till. All korrespondens, som skett via e-post 

och telefon, med intervjupersonerna har hanterats av Karin, då hon var den av oss författare som stod 

som kontaktperson i ovan nämnda informationsbrev samt för att undvika fler kontakter än nödvändigt.  

Att urvalet av intervjupersoner skett genom projektet Ensamma mammor kan i sig förväntas ha haft 

en påverkan på urvalet och sedermera studiens resultat, detta genom att projektet vänder sig till en viss 

grupp av ensamstående mödrar med specifika levnadsförhållanden2. Att kontakten med 

intervjupersonerna skett via projektledningen kan också ha haft viss påverkan på urvalet. Det kan 

exempelvis tänkas att det faktum att informationsbrevet distribuerats via projektet gör att själva 

deltagandet i studien blir laddat, positivt såväl som negativt.  

 

Intervjuer  

De intervjuer som genomförts har omfattat enskilda, halvstrukturerade intervjuer med nio 

respondenter. Enligt Johannessen och Tufte (2003) har den halvstrukturerade intervjun fördelen av att 

vara en bra balans mellan den mer strikta och standardiserade strukturerade intervjun och den 

ostrukturerade intervjun som kännetecknas av att likna ett informellt samtal (Johannessen & Tufte, 

2003, s. 96-99). Kvale (1997) framhåller den halvstrukturerade intervjun som en intervju med avsikt 

att få fram beskrivningar av den intervjuades livsvärld för att därefter kunna tolka innebörden av de 

fenomen som beskrivits (Kvale, 1997, s. 13), vilket också varit vår avsikt.  

                                                 
2 Här avses närmast att verksamheten finns i Stockholm och att projektet vänder sig till ensamstående mödrar, och deras barn, 
som lever i ekonomisk utsatthet och där barnen har dålig eller ingen kontakt med sina pappor och där många av familjerna 
lever utan stödjande nätverk (se vidare projektbeskrivning, bilaga 1) 
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Intervjuerna har utgått från en intervjuguide (se bilaga 4) med listade teman och frågor som har sin 

utgångspunkt i uppsatsens frågeställningar. Intervjuerna har varierat i karaktär utifrån intervjuperson 

men som Kvale beskriver (a. a. s. 117) så har intervjuformen inneburit möjligheten att under 

intervjuerna göra förändringar vad gäller frågornas form och följd för att kunna följa upp den 

intervjuades berättelse. Intervjuerna har inletts med ett antal frågor av mer grundläggande karaktär, 

bland annat i syfte att ge den intervjuade möjlighet att slappna av i sin roll (Denscombe, 2000, s. 151) 

och rundats av med ett par frågor som syftat till att ge en positiv avslutning på intervjun. 

Intervjuguiden (se bilaga 4) innehåller även ett antal frågor där intervjupersonen har fått ge sitt svar i 

form av en skattning på en skala (se bilaga 5). Dessa frågor har varit tänkta att fungera som inledning 

till respektive frågeområde och har även syftat till att, som Kvale (1997, s. 123) beskriver, vara 

konkreta och inledande frågor där vi som intervjuare kunnat ställa följdfrågor utifrån skattningssvaret. 

Avseende definitioner av begrepp har detta fallit sig naturligt under intervjuerna. Frågor kring 

områdena hälsa och nätverk har innefattat att den intervjuade själv definierat begreppen och i de fall 

då det rått oklarheter har vi ställt förtydligande frågor för att undvika missförstånd. Som Kvale också 

beskriver har det varit viktigt att ha en tydlig ram kring intervjuerna (a. a. s. 120-121), inte minst då 

dessa berört personliga berättelser. Varje intervjutillfälle har inletts och avslutats med ett kortare 

samtal - inledningsvis kring studiens syfte, bandinspelning och det informerade samtycket som också 

dokumenterats skriftligt (se bilaga 3) och avslutningsvis för uppsamling och eventuella frågor från 

intervjupersonen samt tillfälle för oss att få tacka för intervjupersonens deltagande. 

Vid samtliga intervjutillfällen utom ett deltog vi båda två, vid ett avvikande tillfälle (till följd av 

sjukdom) höll Louise ensam i intervjun. Att omständigheterna vid detta intervjutillfälle var annorlunda 

än vid de andra tror vi dock inte påverkade intervjuresultatet. Förutom vid detta avvikande tillfälle var 

tillvägagångssättet detsamma vid samtliga intervjuer, nämligen att en av oss hade rollen av aktiv 

intervjuare medan den andra hade en mer passiv roll men samtidigt förde anteckningar och 

kontrollerade att tänkta intervjufrågor berördes. Vi deltog dock båda två aktivt i alla intervjuer, på så 

vis att vi hade rollen av intervjuare under hälften av intervjun och rollen som observatör under andra 

hälften. Karin har ansvarat för den första hälften av intervjun och Louise för den andra hälften. Syftet 

med att dela upp intervjun var dels att kunna hålla bästa möjliga fokus under hela intervjun och dels 

att, genom att Louise ställde frågorna som rörde medlemskapet i Ensamma mammor, i möjligaste mån 

undvika den eventuella påverkan det kunde ha att Karin är familjecoach inom projektet. Samtliga 

intervjuer dokumenterades, med de intervjuades samtycke, med hjälp av inspelningsapparatur. 

Inspelningarna syftade till att fungera som stöd i och kontroll av att intervjusvaren uppfattades korrekt 

och i sin helhet. Enligt Kvale innebär inspelning av intervjuer även fördelen att den som intervjuar kan 

vara mer fokuserad på ämnet som avhandlas (a. a. s. 147). 

Intervjuerna skedde under en period av två veckor och varierade något i tid, mellan trekvart och en 

och en halv timma. Tid och plats för intervju har varit flexibelt och bestämts i samråd med 

intervjupersonen, med ambitionen att intervjun på enklast vis kunnat kombineras med det 
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ensamstående föräldraskapet. I syfte att intervjupersonerna skulle känna sig så bekväma som möjligt i 

intervjusituationen fick de själva välja plats för intervju, vårt önskemål var dock att det skulle ske på 

en så ostörd plats som möjligt. Fyra av intervjuerna hölls i de intervjuades hem, två skedde på de 

intervjuades respektive arbetsplats, en intervju hölls i ett grupprum på Ersta Sköndal högskola och 

ytterligare en ägde rum på ett café.  

 

Analys av insamlat material 

I direkt anslutning till intervjuerna transkriberade vi intervjuerna i sin helhet, vilket resulterade i 78 

sidor intervjumaterial. Kvale (1997) menar att även utskriften av en intervju är en tolkning och att det 

därför är omöjligt att uppnå exakthet vid transkriberingen (Kvale, 1997, s. 150). Då vi har haft 

intervjuerna färskt i minnet vid transkribering har vi dock förbättrat förutsättningarna när det gäller att 

översätta intervjuerna så korrekt som möjligt. För att värna om intervjupersonernas anonymitet har vi i 

samband med transkriberingarna avidentifierat dem genom att använda fingerade namn. Kvale säger 

att man, med undantag för studier där den språkliga formen är väsentlig för undersökningen, bör återge 

den intervjuades talspråk i en läsbar skriftlig form i slutrapporten (a. a. s. 241). Redan vid 

transkriberingen valde vi att inte återge utfyllnadsord som exempelvis ”hmm” då dessa inte ansågs 

vara meningsfulla i vår senare analys. Däremot valde vi att återge skratt och pauser då vi antog att 

dessa kunde vara viktiga att ha med i analysen. Då det under intervjuerna inte hade framkommit några 

ytterligare teman än de som fanns i intervjuguiden (se bilaga 4) bestämde vi oss för att även 

fortsättningsvis analysera intervjumaterialet utifrån dessa teman. Efter transkriberingarna delade vi 

upp intervjumaterialet så att den ena av oss behandlade områdena ekonomi, projektet Ensamma 

mammor samt inledande- och avslutande frågor och den andra hälsa och nätverk i respektive intervju. 

För att få en helhetsbild av varje intervju läste vi igenom alla intervjuer och samtidigt identifierade vi 

eventuella teman i den andre uppsatsförfattarens delar som handlade om de områden vi ansvarade för.  

I nästa steg använde vi oss av det Kvale kallar meningskoncentrering vilket innebär att man 

reducerar intervjutexten till kortare och koncisare formuleringar som lyfter fram den väsentliga 

innebörden av intervjupersonens uttalanden (a. a. s. 174). I vårt fall innebar detta att vi sammanfattade 

intervjupersonens utsagor kring varje fråga i en mer koncentrerad form. Detta koncentrerade material 

sammanställdes sedan till ett utkast av alla intervjupersonernas svar för att vi lättare skulle kunna 

jämföra intervjupersonernas utsagor och finna både gemensamma teman och olikheter i 

respondenternas berättelser. Detta material sammanställdes sedan i resultatredovisningen under 

rubrikerna Upplevelsen av den egna situationen och Upplevelsen av att kunna påverka den egna 

situationen under huvudrubrikerna Ekonomi, Hälsa och Nätverk. Utöver dessa redovisades materialet 

även under rubrikerna Tidigare erfarenheter i livet som utgör resurser idag och Avslutande frågor. 

Genom att presentera relativt många citat i resultatredovisningen vill vi ge utrymme för 

intervjupersonerna att berätta sin egen historia. Citaten har valts ut utifrån att de ska belysa 

intervjupersonernas berättelser men är inte jämnt fördelade mellan de intervjuade, utan de personer 
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som gett mer illustrativa beskrivningar har citerats mer frekvent. Citaten utgörs av talspråk och vi har 

markerat pauser med tre punkter (…) och skratt inom parentes (skratt). När vi förkortat eller redigerat 

citat, för att göra dem mer lättfattliga och kärnfulla, har vi markerat detta med /…/. Med avsikt att göra 

texten mer levande kallar vi respondenterna vid (fingerade) namn med undantag för vissa partier där vi 

helt anonymiserat uttalandena utifrån en av respondenternas önskemål. För att göra texten mer 

lättöverskådlig är namnen kursiverade. I resultatredovisningen har vi avslutningsvis under respektive 

område och rubriken Upplevelsen av den egna situationen ställt intervjumaterialet i relation till 

tidigare forskning. I den separata analysdelen har vi gjort en analys av materialet i 

resultatredovisningen utifrån KASAM-begreppets komponenter begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Avslutningsvis sammanfattas, i avsnittet Avlutande diskussion och egna reflektioner 

slutsatser som dragits utifrån insamlat intervjumaterial och dessa återkopplas också till studiens 

frågeställningar. 

 

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet  

Studiens reliabilitet, det vill säga dess tillförlitlighet och soliditet, är i hög grad beroende av korrekt 

och trovärdig tolkning av innehållet i intervjuerna (Neuman, 2003, s. 184; Thurén, 1991, s. 22). För att 

öka reliabiliteten och följaktligen möjligheten att nå den önskvärda mer heltäckande bilden av 

respondenternas upplevelser har vår strävan varit att få dem att känna sig bekväma med 

intervjusituationen och på så vis kunna känna en trygghet i att ge så öppna svar som möjligt. För att 

uppnå detta har vi följt Neumans förslag om att i samband med intervjutillfället noggrant informera 

varje respondent om vilka förväntade roller som ställs på både respondenten och intervjuaren i 

intervjusituationen (Neuman, 2003, s. 292-294).  

Kvale (1997) tar upp att ett stort problem med intervjuundersökningar är att de medför en risk att 

resultatet påverkas av att intervjuaren använder ledande frågor (Kvale, 1997, s. 145-146). För att 

stärka reliabiliteten har vi därför försökt formulera så öppna och neutrala frågor som möjligt och 

uppträda så neutralt vi kunnat under intervjuerna genom att uppmärksamma intervjupersonernas 

berättelser utan att gå in och bekräfta eller avvisa deras utsagor. Reliabiliteten har även stärkts genom 

att vi i de fall vi varit osäkra på hur vi ska tolka respondentens svar under intervjun ställt förtydligande 

följdfrågor. 

För att stärka reliabiliteten har vi också, med intervjupersonernas samtycke, efterföljt Neumans 

förslag om att intervjuerna dokumenteras med hjälp av bandinspelningar för att de ska fungera som 

stöd i och kontroll av att intervjusvaren uppfattats korrekt och i sin helhet (Neuman, 2003, s. 386). För 

att kontrollera reliabiliteten kan man vid intervjuer ha ytterligare en person närvarande som parallellt 

med intervjuaren kan registrera intervjusvaren. Överensstämmelsen mellan de registrerade svaren 

utgör då ett mått på reliabiliteten (Patel & Davidson, 2003, s. 101). Vid samtliga intervjuer utom en 

har vi varit två personer som närvarat vilket medfört att en av oss kunnat registrera intervjusvaren 

genom att föra anteckningar parallellt med den som intervjuat. Reliabiliteten har på detta sätt stärkts då 
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våra individuella tolkningar av intervjusvaren har kunnat jämföras i syfte att fastställa i vilken grad de 

överensstämmer med varandra. 

Reliabiliteten kan i sin tur vara avgörande för studiens validitet (Neuman, 2003, s. 186), det vill 

säga att det som undersöks verkligen är detsamma som det som avsågs att undersökas (Thurén, 1991, 

s. 22). För att öka validiteten har vi tagit del av tidigare forskning och litteratur i ämnet i syfte att ställa 

relevanta intervjufrågor. Vi har även lagt stor vikt vid att hålla intervjuerna strikt inom rätt område, för 

att undvika insamling av för studien ovidkommande information. Ambitionen har också varit att följa 

Neumans råd när det gäller att ge en så autentisk bild som möjligt av deltagarnas intervjusvar 

(Neuman, 2003, s. 185). Reliabiliteten och validiteten stärks genom att forskaren så exakt som möjligt 

beskriver de tillvägagångssätt som används för att uppnå studiens resultat (Kvale, 1997, s. 231). 

Genom att vi i metoddelen så noggrant som möjligt försökt beskriva varje moment i studien anser vi 

att reliabiliteten och validiteten stärkts ytterligare. Vi kan även konstatera att intervjupersonernas 

avsikt med att delta i studien kan ha påverkat reliabiliteten och validiteten, på så vis att det kan ha 

färgat deras svar under intervjuerna. Under avsnittet Metodproblem resoneras kring ytterligare faktorer 

som kan tänkas ha haft viss påverkan på reliabiliteten. 

Avseende generaliserbarhet säger Chalmers (1999) att induktionsprincipen förutsätter ett stort 

antal observationer under en lång rad olika förhållanden för att kunna göra generaliseringar (Chalmers, 

1999, s. 61). Då detta är en mycket begränsad studie är det därför inte möjligt att dra några generella 

slutsatser. De slutsatser vi har kommit fram till är endast representativa och eventuellt generaliserbara 

bland de nio ensamstående mammor vi intervjuat.  

 

Forskningsetiska aspekter 

Studien faller inte under bestämmelserna i Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser 

människor [Lag om etikprövning]. Vi har i studien inte handskats med känsliga personuppgifter enligt 

13 § Personuppgiftslagen (1998:204) eller känsliga personuppgifter om lagöverträdelser, inte utfört en 

studie vars syfte är att påverka forskningspersonen fysiskt eller psykiskt, inte i studien gjort några 

fysiska ingrepp och inte forskat på biologiskt material. Studien uppfyller därmed inte de kriterier som 

avgör vilken forskning som omfattas av lagen (3, 4 §§ Lag om etikprövning). I studien har däremot 

Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002) 

beaktats och efterföljts. De forskningsetiska krav som avses är de om information, samtycke, 

konfidentialitet och nyttjande.  

I enlighet med informationskravet har intervjupersonerna fått utförlig information om studien och 

dess syfte, om villkor för deras deltagande samt om de forskningsetiska principer som berör 

uppsatsarbetet och respondenten (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7-8). Detta har skett både skriftligt och 

muntligt och både via informationsbrev (se bilaga 2) inför intervjuerna samt vid själva intervjutillfället 

(se bilaga 3). Allt i syfte att få deltagarna att känna sig trygga i sin medverkan.  
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Enligt samtyckeskravet har deltagarna rätt att själva bestämma över sin medverkan (a. a. s. 9-10) och 

att deltagarna gett sitt informerade samtycke har varit en förutsättning för medverkan. Att de 

intervjuade fullt ut förstått villkoren för deltagande har eftersträvats men kan av förklarliga skäl inte 

garanteras. Intervjupersonerna har dock gett sitt informerade samtycke till att delta i studien. Då 

intervjuerna berört personliga förhållanden har vi, i likhet med Neuman (2003, s. 25), bedömt det som 

lämpligt att det informerade samtycket dokumenterats skriftligt (se bilaga 3). Vidare har, med tanke på 

att intervjuerna berört personliga förhållanden, ambitionen varit att sträva efter att de intervjuade inte 

ska uppleva sig som sårbara eller utlämnade vare sig under eller efter intervjun. Med detta i åtanke och 

för att undvika att respondenterna delat med sig av sådan information som de sedan kunnat ångra att 

de delgivit, har intervjuerna hållits relativt strikt inom ramen för intervjufrågorna. Vidare har de 

intervjuade informerats om att de efter intervjun kan höra av sig till uppsatsförfattarna om de önskar 

göra ändringar eller tillägg i intervjumaterialet. En av de intervjuade hörde av sig och önskade göra ett 

förtydligande. I samband med intervjun har respondenterna fått frågan om de önskar få en utskrift av 

intervjun e-postad till sig för granskning. Endast en av de intervjuade tackade ja, men återkom dock 

inte med några kommentarer kring utskriften. 

Konfidentialitet i forskning innebär enligt Kvale (1997) att ”/.../privata data som identifierar 

undersökningspersonerna inte kommer att redovisas.” (s. 109). För att uppfylla konfidentialitetskravet 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 12-13) och i syfte att skydda deltagarna i denna studie från identifikation 

har de tilldelats anonymitet i uppsatsen genom att de, redan i samband med transkribering av 

intervjuerna, tilldelats fingerade namn. I de fall de intervjuade namngivit sina barn har vi ändrat 

namnen till ”dottern” respektive ”sonen” i citat. Vidare har vi tagit bort alla uppgifter av mer personlig 

karaktär, så som exempelvis arbetsplats och bostadsort. Vi är dock medvetna om att det faktum att de 

intervjuade alla är medlemmar i projektet Ensamma mammor gör att det finns en viss risk för att andra 

medlemmar i projektet eller projektledarna kan identifiera de intervjuade, vi har dock gjort 

bedömningen att även intervjupersonerna själva varit medvetna om detta när de valt att delta i studien. 

Några av de intervjuade har lämnat sådana specifika uppgifter i intervjuerna att vi bedömt dessa kunna 

leda till identifikation. Vi har resonerat kring detta med berörda respondenter med följden att en av 

dem önskade att vissa citat skulle anonymiseras helt och hållet, vilket vi hörsammat. Vidare har 

deltagarna tillförsäkrats att insamlat intervjumaterial hanteras med stor försiktighet för att ingen 

obehörig ska kunna ta del av det samt att materialet kommer att förstöras efter att studien avslutats. 

Rent praktiskt har detta inneburit att vi förvarat utskrifter på så säkert vis som möjligt i hemmet samt 

att de inspelade intervjuerna sparas på så säker plats som möjligt till dess att uppsatsen är 

färdigskriven och godkänd, varefter intervjuutskrifterna förstörs och inspelningarna raderas. 

Nyttjandekravet (a. a. s. 14) anses uppfyllas genom att deltagarna erhållit information (se bilaga 3) 

om nyttjande av insamlat material, vilket innebär en försäkran om att detsamma enbart kommer att 

användas i aktuell studie och inte på något vis kommer att missbrukas eller hamna i orätta händer. 

Deltagarna har erbjudits möjligheten att få ta del av den färdiga uppsatsen, något samtliga tackat ja till.  
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Forskarrollen 

Kvale (1997) tar upp risken med att forskningsintervjuares förmåga att lyssna uppmärksamt på 

intervjupersonens berättelse kan utvecklas till en terapiliknande relation, vilket är ett kunskapsområde 

som de flesta forskare inte kan hantera. Därför bör forskaren enligt Kvale under planeringsstadiet inför 

intervjun ta i beaktande att intervjusituationen kan utvecklas till en terapeutisk relation (Kvale, 1997, 

s. 143). Då livet som ensamstående förälder kan innebära en utsatt livssituation och det ensamstående 

föräldraskapet i sig kan innefatta känslomässiga påfrestningar har vi varit observanta på att det skulle 

kunna uppstå känsliga situationer, där intervjupersonen hamnar i ett utsatt läge, och vår strävan har 

därför varit att i möjligaste mån undvika att intervjusituationen sätter igång svåra känslomässiga 

processer hos intervjupersonerna. För att försöka undvika detta har vi utformat frågor som inte direkt 

berör känslomässiga ämnen. Ett exempel på detta är att vi inte frågat om de frånvarande fäderna då 

detta skulle kunna vara ett känsligt ämne. Vi har också försökt ha ett professionellt förhållningssätt där 

vi visat empati samtidigt som vi undvikit att inta en allt för förstående roll som skulle kunna uppfattas 

som terapeutisk.    

Intervjusituationen innebär i sig en asymmetrisk maktsituation där intervjuaren definierar 

situationen, introducerar samtalsämnena och styr hela intervjuförloppet (a. a. s. 118-119). Några av de 

kvalifikationskriterier som Kvale tar upp för intervjuaren är att denne ska ge intervjupersonen 

information om intervjuns syfte och utförande, ställa tydliga frågor, ge intervjupersonen utrymme att 

tänka och prata i sin egen takt samt vara empatisk och öppen för vilka ämnen den intervjuade tycker är 

viktiga (a. a. s. 138). För vår del har dessa aspekter varit viktiga att försöka efterleva i vår strävan att 

minska den asymmetriska intervjusituationen. Det faktum att mammorna själva har valt var intervjun 

ska äga rum ser vi också som ett sätt att minska det asymmetriska förhållandet.  

 

Metodproblem 

Det faktum att tre av intervjuerna har utförts med intervjupersonernas barn närvarande kan ha påverkat 

intervjusvaren, då dessa mammor haft sämre förutsättningar när det gäller att vara fokuserade och få 

utrymme att reflektera över frågorna. Även en intervju som skedde på ett café kan ha påverkats på 

liknande sätt och resulterat i en försämrad kvalitet. Det föreligger också skillnader när det gäller 

förutsättningarna för intervjuerna då vissa har utförts sent på kvällen, vilket medfört risk för att alla 

involverade varit mer trötta och ofokuserade. Ytterligare en aspekt som kan ha haft viss påverkan är att 

vi, efter de två inledande intervjuerna, insåg att vi förbisett två frågor som borde vara med i 

intervjuerna (här avses den inledande frågan om erfarenheter samt den avslutande frågan om det bästa 

med att leva som ensamstående mamma, se Intervjuguide bilaga 4). Dessa två frågor som vi lagt till i 

efterhand korresponderades via e-post med de två första intervjupersonerna. Då dessa personer 

skickade utförliga svar på frågorna, tror vi dock inte att detta påverkat resultatet i någon större 
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utsträckning. Samtliga ovan nämnda omständigheter kan dock tänkas ha haft viss påverkan även på 

reliabiliteten.     

En annan omständighet som bör belysas här är att vi från början inte planerat att skriva uppsatsen 

tillsammans. Uppsatsen är dock i stort uppbyggd så som den ursprungligen var tänkt, med undantag 

för en del. Det som skiljer sig åt är att projektet Ensamma mammor här fått spela en annan roll än i den 

ursprungliga idén, där Karin avsåg att ge det en mer framträdande roll ur ett utvärderande perspektiv. 

Nu har projektet framförallt fått spela rollen av rekryteringsbas av intervjupersoner samt för att 

möjliggöra belysningen av vad det kan innebära för den egna situationen som ensamstående mamma 

att tillhöra en stödförening. Denna omständighet är inget direkt problem, men vi anser den vara värd 

att nämna eftersom resonemangen mellan oss författare, kring vilken roll projektet slutligen skulle 

spela i uppsatsen, varit både många och tidskrävande samt att den är en förklaring till utformningen av 

informationsbrevet (se bilaga 2). Ytterligare en aspekt som bör nämnas är att frågorna om projektet 

Ensamma mammor i intervjuguiden inte redovisas som ett specifikt tema i analysen. Detta beror på att 

fokus på projektet blivit mindre under studiens gång. Förklaringen till detta är i sin tur att vi efter 

genomförda intervjuer konstaterade att medlemskapet inte hade så stor betydelse som vi trott, då ett 

flertal av intervjupersonerna nyligen gått med i projektet. 

Den omständighet att Karin är familjecoach i projektet Ensamma mammor bör också belysas här. 

Intervjupersonerna har genom informationsbrevet kring studien (se bilaga 2) varit informerade om 

denna omständighet. Detta faktum kan tänkas ha haft en viss inverkan i mötet med intervjupersonerna 

och på deras svar under intervjuerna, kanske framförallt vad gäller frågor som rör projektet. Denna 

påverkan är svårt att helt komma ifrån, men en medvetenhet om problemet har burits med in i 

intervjusituationerna och diskuterats mellan oss författare under uppsatsskrivandet.  
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Tidigare forskning 

Inledningsvis i uppsatsen gavs en generell bild av den forskning som finns kring gruppen 

ensamstående mödrar och där konstaterades också att den förefaller ganska dyster. I detta avsnitt görs 

en mer grundlig genomgång av den tidigare forskning som finns att tillgå kring ensamstående mödrars 

livssituation avseende faktorerna ekonomi, hälsa och nätverk. I den forskning vi har funnit belyses 

huvudsakligen ett perspektiv i taget. I övrigt finns en relativt stor mängd litteratur om hur det kan vara 

att leva som ensamstående mor, dock av mer skönlitterär karaktär varför dessa inte presenteras här. 

  

Ekonomi 

Ensamstående mödrars ekonomiska villkor under 1990-talet 

Genom regeringsbeslut tillsattes år 1999 Kommittén Välfärdsbokslut i syfte att förbättra kunskaperna 

kring välfärdsutvecklingen i Sverige under 1990-talet. I forskarantologin Ofärd i välfärden presenterar 

kommittén det forskningsarbete som bland annat behandlar livsvillkoren för ensamstående mödrar, 

utifrån att dessa utgjorde en av de grupper som i kommitténs tidigare arbeten identifierats som mest 

missgynnade under 1990-talet (Bergmark, 2001, s. 3, 9). I forskarantologin konstaterar Gähler (2001) i 

sitt kapitel Bara en mor: Ensamstående mödrars ekonomiska levnadsvillkor i 1990-talets Sverige att 

inkomsten för hushåll med ensamstående mödrar minskade med fem procent under 1990-talet medan 

den för övriga hushåll ökade med fyra till tretton procent (Gähler, 2001, s. 19). Andelen ensamstående 

mödrar som saknade en ekonomisk buffert ökade från en tredjedel till hälften. Även andelen som 

angav att de under det senaste året inte klarat sina löpande utgifter ökade från 46 till 60 procent (a. a. s. 

39-40, 43-44).  

Gähler analyserar även förklaringar till varför de ensamstående mödrarnas ekonomiska situation 

försämrades under 1990-talet. Här konstateras att den viktigaste förklaringen är att de ensamstående 

mödrarna drabbades hårdast av arbetslösheten under 1990-talet. Under decenniet minskade andelen 

förvärvsarbetande ensamstående mödrar från 82 till 74 procent (a. a. s. 59, 69). Ensamstående mödrar 

är förutom pensionärer den hushållstyp som är mest beroende av offentliga transfereringar för att klara 

försörjningen. Av gruppens disponibla inkomster år 1999 utgjordes 51,5 procent av inkomsten från 

arbete och kapital medan resterande kom från olika sorters transfereringar (a. a. s. 23). Ytterligare en 

förklaring som analyseras är antagandet om att gruppen i mindre utsträckning än tidigare haft tillgång 

till olika typer av positiva transfereringar, till exempel bidrag (a. a. s. 52). Gähler drar dock slutsatsen 

att antagandet inte stämmer då omfattningen av positiva transfereringar för gruppen totalt sett var 

oförändrad under decenniet (a. a. s. 57). Gähler konstaterar också att försämringen inte beror på 

förändringar i gruppens sammansättning beträffande mödrarnas ålder, ursprungsland eller 

utbildningsnivå (a. a. s. 80-83). 
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Barnfattigdom bland barn till ensamstående föräldrar 

I rapporten Ensam är fattig (Stenberg, 2006) belyses den ekonomiska utsattheten bland barn till 

ensamstående föräldrar. Rapporten utgår från material baserat på föräldrars ansökningar till Inga C. 

Kempes fond mellan åren 2005 och 2006 (Stenberg, 2006, s. 7).   

Av de föräldrar som är med i studien uppbär 22 procent socialbidrag medan 18 procent 

förvärvsarbetar. De mödrar som uppbär socialbidrag konstateras ha för lite pengar för att klara 

familjens nödvändiga baskonsumtion utifrån Statistiska centralbyråns norm för lägsta rimliga 

standard. De förvärvsarbetande mödrarna konstateras klara försörjningen med små marginaler och 

vara beroende av samhällets ekonomiska stödsystem för att komma upp i en rimlig nivå (a. a. s. 17-

19). De flesta föräldrarna i studien har endast pengar till det mest grundläggande och vid oförutsedda 

utgifter saknar många av dem en ekonomisk buffert. Det konstateras också att både föräldrarna och 

barnen mår dåligt på grund av skammen över att inte passa in då de inte kan uppnå samma 

levnadsstandard som övriga i samhället. Föräldrarna beskriver att deras barn inte har samma tillgång 

till fritidsaktiviteter som andra barn på grund av att föräldrarna inte har råd att betala kostnader och 

avgifter. Många av föräldrarna vittnar om trångboddhet och vissa har ingen varaktig bostad (a. a. s. 25-

30). 

 

Ensamstående mödrars försörjningsstrategier 

Gardberg Morner (2003) har i sin avhandling Självständigt beroende studerat hur ensamstående 

mödrar i tre Göteborgsförorter hanterar sin vardag som ensamstående familjeförsörjare. Mödrarna i 

studien har en svag förankring på arbetsmarknaden. Det är vanligt förekommande att kvinnorna 

periodvis deltar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder och de som förvärvsarbetar har ofta 

lågkvalificerade yrken där deltid och tillfälliga anställningar är de vanligaste anställningsformerna 

(Gardberg Morner, 2003, s. 134-135). Samtliga mödrar i studien poängterar dock att de föredrar arbete 

framför arbetslöshet, då arbete ses som en självständig och oberoende inkomstkälla (a. a. s. 145).  

Ett tydligt genomgående tema i intervjuerna är att barnens behov sätts i främsta rummet. Mödrarna 

avstår ofta från saker för egen del medan det är viktigt att barnen får fira högtidsdagar, får nya kläder, 

sjukvård, fritidsaktiviteter eller får åka på semester (a. a. s. 116-119). I studien framkommer också att 

mödrarnas nätverk är av stor betydelse för att få den ekonomiska situationen att gå ihop. De viktigaste 

personerna som uppges finns att tillgå när det gäller utbyte och hjälp är oftast de egna mödrarna och 

systrar (a. a. s. 210). I utbytet med ursprungsfamiljen är det vanligast med praktisk hjälp i form av 

exempelvis barnpassning medan direkt ekonomiskt stöd är mindre förekommande. Istället är det 

vanligare att mödrarna har ett ekonomiskt utbyte med vänner och grannar (a. a. s. 216, 110). 

Vänskapsrelationerna anses också mycket viktiga då de fyller både emotionella och sociala likväl som 

mer praktiska eller materiella behov hos de ensamstående mödrarna och deras barn. En vanligt 

förekommande form av hjälp mellan mödrarna och vänner/grannar är att göra saker tillsammans som 
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till exempel gemensamma matinköp, matlagning eller städning. Utöver de sociala fördelarna med detta 

utbyte får mödrarna också tidsmässiga och ekonomiska vinster (a. a. s. 210, 222). 

 

Ensamstående mödrars känslomässiga upplevelse av att vara fattig 

I artikeln Feeling poor: The felt experience of Low-Income Lone Mothers presenterar McIntyre, 

Officer och Robinson (2003) sin förklarande analys av innebörden av att känna sig fattig utifrån 

låginkomsttagande ensamstående mödrars perspektiv i Atlantic, Kanada (McIntyre, Officer & 

Robinson, 2003, s. 319). I studien identifieras tio olika känslomässiga sfärer bland de ensamstående 

mödrarna. Flera av mödrarna beskriver att de har en känsla av att försaka saker för egen del då de 

alltid måste sätta barnens behov i främsta rummet. Samtidigt förmedlar vissa mödrar en känsla av 

rättfärdighet och stolthet vilket i sin tur stöttar dem i deras strävan efter att vara goda mödrar och 

samhällsmedborgare (a. a. s. 321). Många av dem uttrycker bitterhet över bristen på valmöjligheter 

beträffande sin sysselsättning. De känner ett stort behov av att själva kunna styra över sin 

sysselsättning och välja i vilken utsträckning de exempelvis ska förvärvsarbeta, studera eller vara 

hemma med barnen. Ännu en känslomässig sfär som mödrarna förmedlar handlar om en strävan efter 

att känna sig bättre lottad i jämförelse med andra personer. Mödrarna beskriver också ett behov av att 

känna kontroll och kunna hantera faktumet att de är fattiga i förhållande till personer inom och utanför 

familjen. Vissa av dem visar till exempel öppet inför barnen att familjen är fattig medan andra försöker 

dölja det för att skydda barnen. Några av mödrarna döljer också inför omgivningen att de är fattiga 

genom att exempelvis hålla barnen hemma vid skolaktiviteter som kostar pengar eller undvika att 

bjuda hem gäster (a. a. s. 322-323). De mest genomgripande känslomässiga sfärerna i studien handlar 

om negativa känslor av att känna sig dömd, förödmjukad, beroende, skuldtyngd, isolerad och 

missmodig. Upplevelsen av att känna sig dömd, förödmjukad och beroende visade sig hänga ihop med 

omgivningens bemötande och olika situationer i den yttre världen. Känslan av skuld och isolering 

tycks istället vara relaterad till mödrarnas inre värld där de upplever skuldkänslor inför barnen och 

isolering, då de ser sig som helt ensamma i sin situation (a. a. s. 324-325). 

 

Hälsa 

Ensamstående mödrars hälsa 

I Bokslut över välfärden (SOU 2001:79) fann man att hälsoläget för gruppen ensamstående mödrar 

under 1990-talet försämrades i jämförelse med andra grupper. De ensamstående mödrarna uppgav i 

slutet av decenniet oftare än andra grupper att de hade dålig fysisk och psykisk hälsa samt att de led av 

långvarig sjukdom (SOU 2001:79, s. 69). Dessutom konstaterade man att gruppen i större utsträckning 

än andra grupper hade ett jäktigt och fysiskt krävande arbete, större anhopning av välfärdsproblem och 

en större utsatthet när det gäller risken att utsättas för våld (a. a. s. 93).  

I avhandlingen Lone parenting, socioeconomic conditions and severe ill-health (Ringbäck Weitoft, 

2003) har författaren följt upp ensamstående och sammanboende föräldrars och deras barns sjuklighet 
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och dödlighet under 1990-talet. I denna studie framkom att ensamstående mödrar löper 70 procent 

högre risk att dö under en femårsperiod i jämförelse med sammanboende mödrar. Bland de 

ensamstående mödrarna var risken för självmordsförsök, lungcancer och psykisk sjukdom mer än 

fördubblad. När det gäller missbruksrelaterade hälsoproblem och yttre våld löpte de ensamstående 

mödrarna fyra respektive sex gånger så stor risk (Ringbäck Weitoft, 2003, s. 49-50). I studien dras 

slutsatsen att en betydande del av de förhöjda riskerna för dödlighet och sjuklighet bland 

ensamstående föräldrar beror på deras utsatta socioekonomiska situation. Bland de socionomiska 

faktorerna hade socialbidragsberoende och boendesituation störst inverkan på de ensamstående 

föräldrarnas hälsa (a. a. s. 60). I studien konstateras att ohälsan inom gruppen inte i första hand kan 

förklaras med att ensamförälderskapet generellt sett innebär en större utsatthet utan att ohälsan snarare 

är relaterad till att det inom gruppen finns en ansamling av socialt utsatta människor (a. a. s. 61). 

 

Skillnader i hälsa bland ensamstående mödrar och andra föräldragrupper  

I rapporten Skillnader i hälsa bland ensamstående och sammanboende mödrar i Stockholms län 2002 

(Fritzell & Burström, 2006) studeras ensamstående mödrars hälsa i förhållande till sammanboende 

mödrars. I rapporten diskuteras hälsan bland ensamstående och sammanboende mödrar i relation till 

deras levnadsvillkor och levnadsvanor. Av rapporten framgår att de ensamstående mödrarna har lägre 

utbildningsnivå och i större utsträckning än de sammanboende mödrarna är arbetslösa och förtids- 

eller sjukpensionärer (Fritzell & Burström, 2006, s. 27). Bland de ensamstående mödrarna är det 

betydligt vanligare att de befinner sig i den lägsta inkomstkvintilen och hälften av dem uppger att de 

inte kan skaffa fram 14 000 kronor på en vecka (a. a. s. 28). På grund av dålig ekonomi har hälften av 

de ensamstående mödrarna avstått från tandläkarbesök, sjukvård eller att ta ut läkemedel under det 

senaste året medan andelen sammanboende mödrar i detta sammanhang utgör 22 procent (a. a. s. 29). 

Hälsoskadliga levnadsvanor som till exempel rökning och stillasittande fritid är också mer vanligt 

förekommande hos de ensamstående mödrarna. Bland de ensamstående mödrarna uppger en tredjedel 

att de har ett ”sämre än gott” allmänt hälsotillstånd medan det bland de sammanboende mödrarna är en 

av fem. När det gäller den psykiska hälsan anger 46 procent av de ensamstående nedsatt psykiskt 

välbefinnande i jämförelse med 32 procent av de sammanboende (a. a. s. 30-34). 

Westin (2007) har i sin avhandling Health and healthcare utilization among Swedish single parent 

families studerat hälsa och utnyttjande av vård bland ensamstående föräldrar och deras barn i 

förhållande till sammanboende föräldrar och deras barn. Han har även studerat om föräldrarnas sociala 

kapital ytterligare kan förklara de eventuella hälsoskillnaderna. I studien konstateras att både 

ensamstående mödrar och fäder har sämre hälsa än sammanboende föräldrar. Generellt sett uppgav de 

ensamstående mödrarna oftare än de ensamstående fäderna att de hade en låg självskattad hälsa. De 

ensamstående fäderna sökte oftare vård än sammanboende fäder till skillnad från de ensamstående 

mödrarna som i större utsträckning än de sammanboende mödrarna avstod från att söka vård (de 

ensamstående fäderna sökte således vård i betydligt större utsträckning än de ensamstående mödrarna, 
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vår anmärkning). Vidare hade de ensamstående fäderna generellt en bättre socioekonomisk situation 

än de ensamstående mödrarna (Westin, 2007, s. 49, 52). Enligt Westin tycks den bättre 

socioekonomiska situationen dock inte innebära ett skydd mot dålig hälsa utan den tycks istället 

påverka i vilken grad man söker vård (a. a. s. 69).  

 Vidare påvisar Westin i sin studie att låga nivåer av socialt kapital, definierat som deltagande i 

samhälleliga och sociala aktiviteter och tillit, har ett starkt samband med låg självskattad hälsa på 

individnivå. I detta sammanhang framkom att de ensamstående mödrarna hade mindre tillit och deltog 

mindre i samhälleliga och sociala aktiviteter än de sammanboende mödrarna. Detta var dock inte fallet 

för de ensamstående och sammanboende fäderna då det var en jämn fördelning av tillit och deltagande 

mellan dessa grupper. Andra faktorer som visade sig vara kopplade till den självskattade hälsan var 

emotionellt socialt stöd, yrkesstatus, ekonomi och utbildningsnivå (a. a. s. 49-50).  

 
Nätverk  

Nätverket som en del av ensamstående mödrars livsvillkor 

Rapporten Ensamma mammor. En rapport om ensamstående mödrars hälsa och livsvillkor (1994) var 

ett resultat av ett projekt genomfört av dåvarande Folkhälsoinstitutet (idag Statens folkhälsoinstitut). 

Projektet syftade till att studera ensamstående mödrars situation utifrån sammanställningar av tidigare 

forskning och genom ensamstående mödrars egna beskrivningar samt att ge förslag till åtgärder 

(Folkhälsoinstitutet, 1994, s. 7-8).  I rapporten konstateras (med hänvisning till det så kallade till 

FAST-projektet) att de ensamstående mödrar som har tillgång till praktiskt, och framförallt, 

känslomässigt stödjande nätverk hanterar sin föräldraroll bättre och trivs bättre med tillvaron (a. a. s. 

34). Här lyfts även fram att ett stödjande nätverk minskar risken för ohälsa på så vis att närvaron av en 

eller flera begränsande faktorer avseende exempelvis arbete, ekonomi och nätverk innebär en markant 

ökning av risken att hamna i en utsatt situation där livsvillkoren försämras (a. a. s. 84-85). 

Tillgången till ett stödjande nätverk kan innebära en värdefull tillgång avseende stresshantering i 

tillvaron, men oavsett hur påfrestande det ensamstående föräldraskapet i sig är finns en risk för 

isolering på grund av praktiska svårigheter. I rapporten beskrivs gruppens uttalade behov av, och 

önskemål om, stöd i form av stödgrupper eller stödpersoner samt möjlighet att ingå i en gemenskap 

där omsorg om varandra finns. Här framhålls nödvändigheten av att skapa bättre förutsättningar i 

samhället för socialt stöd till ensamstående mödrar, vilket kan öka möjligheten till goda livsvillkor och 

minska risken för utsatthet. Medlemskap i stöd- och nätverksgrupper tycks vara en viktig faktor 

avseende socialt och psykologiskt stöd. Här påtalas även att det sociala stödet kan fylla viktiga 

förebyggande funktioner för mödrarna och att det finns värdefulla poänger i att få dela vardagens 

erfarenheter med andra vuxna, att få bli speglad och att få bekräftelse i sin situation som ensamstående 

mor (a. a. s. 84 ff). 
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Skillnader mellan ensamstående och sammanboende mödrars nätverk 

Rapporten Hälsa och livsvillkor bland socialt och ekonomiskt utsatta grupper i Stockholms län gavs ut 

år 2007 vid Centrum för Folkhälsa och speglar särskilt livsvillkor, levnadsvanor och hälsa bland 

socialt och ekonomiskt utsatta grupper. Det slutgiltiga rapporten hade tillämpning enbart på 

Stockholms län, men arbetet med rapporten hade sin utgångspunkt i Socialdepartementets SOU 

2001:79 Välfärdsbokslut för 1990-talet, Socialstyrelsens Social rapport 2006 samt analyser på data 

från Folkhälsoenkät 2002 i Stockholms län (Burström et al., 2007, s. 1).  

Rapporten visar att ensamstående mödrar, i jämförelse med mödrar som lever i parrelation, i 

betydligt större omfattning saknar både känslomässigt och praktiskt stödjande nätverk. Av rapporten 

framgår att i åldersgruppen 30-44 år uppger tre gånger fler av de ensamstående mödrarna än av de 

sammanboende att de saknar känslomässigt och praktiskt stöd (a. a. s. 47-48). Rapporten belyser även 

att livssituationen för ensamstående mödrar kan se olika ut beroende på om man lever i en små- eller 

storstad. Inte sällan måste ensamstående mödrar (precis som andra) flytta dit jobben finns, något som i 

sig kan innebära att man tvingas lämna ett stödjande nätverk. Å andra sidan kan det finnas andra 

fördelar med att bo i en storstad, exempelvis en större acceptans för att leva som ensamstående mor 

och en större möjlighet att hitta nätverk. I rapporten poängteras dock att det faktum att så många 

ensamstående mödrar uppger att de saknar stödjande nätverk tyder på att det inte är de mest utsatta 

som söker sig till de olika former av nätverk och stödverksamheter som finns (a. a. s. 53). 

 

Kvinnors nätverksrelationer i utsatta livssituationer 

I doktorsavhandlingen Liksom vinden under fågelns vingar. Om kvinnors nätverksrelationer i utsatta 

livssituationer (Espwall, 2001) och i en av dess delar, artikeln Att förhandla i underläge – en studie av 

kvinnor med diffusa muskelsmärtor (Espwall, Borell & Johansson, 2001), studeras kvinnors 

nätverksrelationer i utsatta livssituationer. Texterna fokuserar inte på ensamstående mödrars situation 

men dess slutsatser får anses vara betydelsefulla även för diskussionen kring dessa. 

I texterna förs resonemang kring den legitimitet som kan krävas för att kvinnor i utsatta 

livssituationer ska få tillgång till behövligt stöd. Här handlar legitimitet om kvinnans egen, och 

omgivningens, föreställning om huruvida den bakomliggande orsaken till den utsatta livssituationen 

kan anses utgöra tillräcklig grund för att ha rätt till stöd (Espwall, 2001, s. 12). Här beskrivs att en 

förutsättning för att omgivningen ska uppfatta kvinnans situation och behov av stöd som legitimt, är 

att kvinnan kan förklara sin livssituation samt att omgivningen har den kunskap som krävs för att ha 

ett förstående och accepterande förhållningssätt. Enligt författarna spelar legitimiteten, genom 

omgivningens förståelse och acceptans, en väsentlig roll för hur kvinnorna förhåller sig till personerna 

sina sociala nätverk (Espwall et al., 2001, s. 110-111).  

Författarna beskriver vidare utbytet av stöd och hjälp inom ett socialt nätverk som en process där 

ömsesidigheten justerar balansen mellan givande och tagande. För den som lever i en utsatt 

livssituation kan detta innebära ett starkt underläge; för den som har begränsade möjligheter att ställa 
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upp för andra men själv är i stort behov av stöd från omgivningen riskerar förhandlingsutrymmet bli 

nästintill obefintligt. Författarna pekar på risker denna ojämlikhet kan medföra, till exempel att hamna 

i ett beroendeförhållande och att förlora makt och kontroll i den egna livssituationen. Vidare beskrivs 

hur alternativa strategier kan användas av den som befinner sig i underläge för att försöka skapa balans 

i relationen. Strategierna benämns insättnings- och spridningsstrategin, där den förstnämna går ut på 

att försöka ”sätta in på pluskontot” genom att ställa upp för andra i behov av hjälp och sedan kunna få 

tillbaka detta i form av praktiskt eller känslomässigt stöd. Spridningsstrategin beskrivs som att man 

växlar mellan att be om hjälp från olika stödgivare, så att utbytet av socialt stöd fördelas över fler 

personer i nätverket (Espwall, 2001, s. 59-60; Espwall et al., 2001, s. 110-115).      

 

Om behovet av att söka stöd utifrån när det egna nätverket inte räcker till  

I forskningsrapporten Ensamma föräldrar och vanliga familjer. En studie av insatsen kontaktfamilj 

inom socialtjänsten (Johnsson & Regnér, 2003), artikeln Ensamma föräldrar och vanliga familjer – 

om familjen som hjälpresurs i socialt arbete (Regnér & Johnsson, 2006) samt doktorsavhandlingen 

Familjebilder. Om klientfamiljer, kontaktfamiljer och idealfamiljer (Regnér, 2006) undersöks 

familjebilder i relation till socialtjänstens insats kontaktfamilj. I texterna beskrivs att det finns en 

tradition inom socialtjänsten att använda familjer som insats för stöd och hjälp och att kontaktfamilj är 

en av socialtjänstens mest efterfrågade insatser, som ofta används av ensamstående mödrar som saknar 

stödjande nätverk (Johnsson & Regnér, 2003, s. 4; Regnér & Johnsson, 2006, s. 19, 98-99). 

Av Johnsson och Regnérs forskningsrapport framgår att det sociala nätverket ofta spelar en 

avgörande roll för bemästrandet av livssituationen för en ensamstående förälder (a. a. s. 35). Tillgång 

till och stöd ifrån ett fungerande nätverk kan enligt Sundell et al. (citerad i Johnsson & Regnér, 2003) 

innebära olika typer av påverkan på ensamstående mödrars situation. Antingen mer direkt genom 

exempelvis konkret stöd och information om barnuppfostran eller mer indirekt genom att öka 

mödrarnas livsglädje och tilltro till den egna förmågan. Brist på stödjande nätverk kan, å andra sidan, 

innebära att familjen hamnar i permanenta svårigheter (a. a. s. 35-36).  

Av Johnsson och Regnérs (2003) forskningsrapport framgår också att de ensamstående föräldrarna 

i studien upplever sig ha ett glest socialt nätverk som bara kan erbjuda ett mycket otillräckligt stöd. 

Från den andre föräldern förekommer enligt studiens intervjupersoner i princip inget stöd 

överhuvudtaget. Att vara ensam om föräldraansvaret beskrivs i studien som ett stort problem. Studiens 

författare beskriver föräldrarna inte bara som ensamstående, utan även som ensamma. Här finns ingen 

andreförälder att dela föräldraskapet och all dess innebörd med eller att få avlastning från. Dessutom 

kan det innebära ytterligare påfrestningar för den ensamstående föräldern, att omgivningen uttrycker 

krav och förväntningar på att enföräldersfamiljen ska fungera på samma vis som familjer där två 

föräldrar delar på ansvaret. För många av de ensamstående föräldrarna i studien har kontakten med 

släktingar tunnats ur med tiden, detta gäller framförallt de egna föräldrarna men även andra personer 

som på grund av exempelvis ålder och sjukdom inte längre kan ställa upp för familjerna. I studien 
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konstateras att de ensamstående föräldrarna ofta har svårigheter eller små möjligheter att knyta nya 

kontakter och att egna vänner saknas i stor utsträckning, tid och ork till detta räcker inte till för den 

som ensam ansvarar för försörjning och omsorg om familjen. Härigenom ökar risken ytterligare att 

man blir än mer ensam och isolerad. Av studien framgår även att de ensamstående föräldrarna inte 

enbart uttrycker en önskan om stödjande nätverk genom avlastning utan även om att barnen ska få ta 

del av ett utvidgat nätverk med fler personer och förebilder som kan bekräfta barnen. Författarna 

påpekar i samband med detta att senare forskning visat att det sociala nätverket har stor betydelse för 

barns uppväxtvillkor (Johnsson & Regnér, 2003, s. 35-36, s. 127-130). 

En mer ingående diskussion kring just socialtjänstens insats kontaktfamilj i förhållande till 

ensamstående mödrar ligger utanför uppsatsens ramar, men här finns ändå anledning att poängtera att 

Johnsson och Regnér pekar på att det idag ofta inte anses vara en tillräcklig omständighet att vara 

ensamstående mor med glest nätverk för att bli beviljad kontaktfamilj, utan att socialtjänsten 

förespråkar mobilisering och engagemang av det naturliga nätverket runt den ensamstående föräldern. 

Författarna ifrågasätter dock underlaget till denna inställning eftersom det är tydligt att det i många fall 

inte finns något nätverk runt de ensamstående mödrarna att mobilisera, utan att det behövs hjälp 

utifrån när det egna nätverket inte räcker till. Författarna förespråkar att avlastning till följd av 

avsaknad av stödjande nätverk för den ensamstående föräldern bör vara skäl nog för att erhålla 

stödinsats från socialtjänsten. Man påtalar att ingen förälder i studien ansökt om stöd ”i onödan”, utan 

att det ofta snarare gått lång tid innan man tagit steget och vänt sig till socialtjänsten för att be om 

hjälp (Johnsson & Regnér, 2003, s. 135-136; Regnér, 2006, s. 21; Regnér & Johnsson, 2006, s. 107). 
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Teori 

Val av teoretisk tolkningsram 

Inledningsvis i uppsatsen konstaterades att forskning förmedlar en entydig bild av gruppen 

ensamstående mödrars utsatthet inom områdena ekonomi, hälsa och socialt nätverk. Det konstateras 

också att en förutsättning för goda livsvillkor för gruppen är en känsla av sammanhang [KASAM ], det 

vill säga att tillvaron är begriplig, hanterbar och meningsfull. Genom att anlägga Aaron Antonovskys 

teori om känsla av sammanhang på respondenternas berättelser vill vi söka ökad förståelse kring vilka 

förutsättningar det finns på individnivå att uppleva känslan av begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet i, vad som förefaller vara, en belastad livssituation. I detta sammanhang vill vi 

understryka att vår avsikt varken är att mäta KASAM på den grupp vi intervjuat eller på de enskilda 

intervjupersonerna utan att avsikten är att få förståelse för vilka förutsättningarna är att uppleva en 

känsla av sammanhang i tillvaron som ensamstående mamma.  

Nedan följer en övergripande redogörelse av Aaron Antonovskys KASAM-teori samt ett kort 

avsnitt om kritik mot teorin. En mer utvecklad teoretisk diskussion kring komponenterna begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet och hur vi avser använda dem i analysen återkommer i inledningen av 

avsnittet Analys. Detta för att underlätta för läsaren att följa med i resonemangen när KASAM-

komponenterna anläggs på det empiriska materialet. 

 

Känsla av sammanhang  

Antonovskys salutogenetiska modell som grund för begreppet känsla av sammanhang 

Begreppet känsla av sammanhang [KASAM] myntades ursprungligen av den medicinske sociologen 

Aaron Antonovsky. Begreppet har sin grund i Antonovskys forskning från 1970-talet. I forskningen 

studerade sociologen den psykiska hälsan bland ett antal personer som överlevt vistelser i 

koncentrationsläger och fann att en förhållandevis stor del av den grupp som undersöktes i forskningen 

uppgav en relativt god allmän psykisk hälsa trots de livserfarenheter de bar med sig. Ur 

forskningsresultaten formulerade Antonovsky sin salutogenetiska modell, som sedermera blev 

grunden till KASAM-begreppet och dess innebörd (Antonovsky, 2005, s. 15).  

I sin bok Hälsan mysterium (2005) för Antonovsky en utvecklad diskussion kring ett antal olika 

aspekter på det salutogenetiska synsättet. Här framhåller Antonovsky fördelen med att se dimensionen 

hälsa-ohälsa som ett kontinuum snarare än en dikotomi (ett antingen-eller-perspektiv). Utifrån ett 

salutogenetiskt fokus undersöker man var på detta kontinuum en person befinner sig vid ett visst 

specifikt tillfälle. Enligt författaren är det betydligt mer centralt att fokusera på vad som håller 

människor friska än att fokusera på vad som orsakar sjukdom. Med ett patogenetiskt synsätt riskerar 

människor att reduceras till att vara enbart sin sjukdom eller sina svårigheter istället för att hela 

livssituationen inkluderas (a. a. s. 25-30). 
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Till skillnad mot det patologiska synsättet som fokuserar på det sjukliga, fokuserar det salutogenetiska 

synsättet på hälsans ursprung och på vad det är som gör att människor trots svåra omständigheter i 

livet rör sig i riktning mot tillstånd av hälsa snarare än ohälsa. Enligt Antonovsky är graden av 

framgång i människors förmåga att hantera stressorer och spänningstillstånd i livet det som är direkt 

avgörande för om konsekvenserna av en stressor ska bli hälsobringande, neutrala eller skadliga (a. a. s. 

16). I sina studier av framgångsrika hanteringsstrategier formulerade Antonovsky tanken om generella 

motståndsresurser [GMR]. Med GMR avsågs alla de faktorer som kan öka en framgångsrik hantering 

av stressorer, exempelvis jagstyrka, ekonomisk- och kulturell stabilitet samt socialt stöd. Antonovsky 

beskriver hur stressorer kan kännetecknas av att inte innebära möjlighet till medbestämmande, att 

innebära under- eller överbelastning och att vara av mer eller mindre kronisk karaktär (a. a. s. 57-58). 

Enligt Antonovsky var den minsta gemensamma nämnaren för GMR-faktorerna att de bidrog till att 

stressorerna i människors liv blev begripliga för dem. Återkommande erfarenheter av en sådan 

begriplighet skapar enligt Antonovsky en känsla av sammanhang i tillvaron (a. a. s. 17).  

Antonovsky för diskussionen om ett salutogenetiskt fokus ytterligare ett steg genom att förespråka 

att man, i strävan mot den friska polen på kontinuet hälsa-ohälsa, inte bara ska se till hur människor 

hanterar stressorer i sin livssituation utan även ta i beaktande så kallade copingfaktorer. Med 

copingfaktorer avses sådana faktorer som både fungerar som buffert men som framförallt är direkt 

hälsobefrämjande. Genom framgångsrik coping, problemhantering, kan människor finna positiva och 

väl fungerande sätt att anpassa sig till en tillvaro där stressorer av olika slag med all säkerhet är 

återkommande inslag. Antonovsky understryker att stressorer inte per automatik bör betraktas som 

något negativt utan snarare som något ständigt och överallt närvarande som dessutom (beroende på typ 

av stressor och hur väl spänningen den orsakar upplöses) kan vara hälsobefrämjande (a. a. s. 31-35). 

 

Begreppet känsla av sammanhang och dess komponenter 

Enligt Antonovsky var hans tidiga definition av känsla av sammanhang att det var ett kognitivt 

begrepp, ett sätt att uppfatta världen som förutsägbar och begriplig. Utifrån sin senare forskning om 

människor som upplevt och klarat av svåra trauman väl och på hur dessa såg på sina liv 

vidareutvecklade Antonovsky begreppsdefinitionen. Bland de personer som studerades och som 

bedömdes ha en stark KASAM kunde Antonovsky identifiera tre tydliga teman, vilka blev KASAM-

begreppets centrala delar. Dessa komponenter är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (a. a. 

s. 42-43). 

Med begriplighet avses enligt Antonovsky hur inre och yttre stimuli upplevs. För en person med 

hög känsla av begriplighet kan stimuli, oavsett om den är önskvärd eller inte, upplevas som hanterbar, 

sammanhängande och tydlig. Stimuli kan upplevas som förutsägbar eller, om den är oväntad, 

åtminstone möjliga att strukturera och förklara. Enligt Antonovsky förmås även svåra livshändelser 

göras begripliga. För en person med låg känsla av begriplighet däremot, kan stimuli bli en kaotisk och 

oförklarlig upplevelse som inte är gripbar (a. a. s. 44). 
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Nivån av hanterbarhet avgörs enligt Antonovsky av upplevelsen av balansen mellan de resurser som 

står till ens förfogande och de stimuli man utsätts för. Upplevelsen av balans mellan upplevd 

belastning och resurser att tillgå är avgörande för nivån av hanterbarhet och överbelastning är en följd 

av otillräckliga resurser. Resurserna kan utgöras av sådant som styrs av egen eller andras kontroll, men 

som upplevs som stabila över tid. En person med stark känsla av hanterbarhet har en förväntan om att 

saker och ting utvecklas så bra som omständigheterna tillåter och ser inte sig själv som ett offer för 

omständigheter i livet (a. a. s. 44-45, 154).  

Komponenten meningsfullhet beskrivs av Antonovsky som KASAM-begreppets motivationsfaktor 

och syftar till upplevelsen av vilken känslomässig innebörd livet har. Personer som bedöms ha en stark 

KASAM har enligt Antonovsky egna intresseområden som upplevs betydelsefulla och som man är 

mycket engagerad i. För den med låg KASAM upplevs få delar i livet betydelsefulla och i de fall det 

finns områden som upplevs betydelsefulla är detta ofta ur ett negativt perspektiv, som en börda (a. a. s. 

45-46). Utifrån ovanstående tre komponenter blir definitionen av begreppet känsla av sammanhang 

enligt Antonovsky:   

Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en 
genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som härrör 
från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, 
(2) de resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en 
finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda investering och engagemang. 
(Antonovsky, 2005, s. 46) 
 

Enligt Antonovsky är de tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet alltid 

sammanflätade, något som dock inte innebär att korrelationen mellan upplevelsegraden av 

komponenterna alltid är absolut. En hög känsla av begriplighet och hanterbarhet behöver exempelvis 

inte per automatik innebära en hög känsla av meningsfullhet (a. a. s. 47-49). Antonovsky drar 

slutsatsen att av de tre komponenterna förefaller meningsfullhet vara den mest betydelsefulla, eftersom 

den dels är en förutsättning för bestående begriplighet och hanterbarhet och dels är den drivande 

kraften i förståelsen av ens värld och av de resurser som finns att tillgå. Därefter rankar Antonovsky 

begriplighet som mest betydelsefullt, med motiveringen att hög hanterbarhet förutsätter förståelse. 

Antonovsky beskriver att de personer som skattar samtliga komponenter konsekvent, oavsett om det är 

högt eller lågt, har en stabil, hög eller låg grad, av KASAM (a. a. s. 48, 50, 81).  

En hög KASAM förutsätter inte att en person uppfattar hela sin tillvaro och sitt liv som högst 

begripligt, hanterbart och meningsfullt. Enligt Antonovsky handlar det om att människor drar gränser 

för vad som är betydelsefullt i livet och att det väsentliga för en hög KASAM är att dessa områden 

upplevs som begripliga, hanterbara och meningsfulla. Genom att vara flexibel och justera sina gränser 

för vad som är betydelsefullt i livet kan en människa bevara sin känsla av sammanhang i tillvaron trots 

stora påfrestningar (a. a. s. 50-52).  

Enligt Antonovsky grundläggs känslan av sammanhang under barn- och ungdomsåren och är fram 

till trettioårsåldern möjlig att påverka, därefter minskar möjligheterna att påverka den drastiskt (a. a. s. 
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134 ff, 163).  Antonovsky beskriver att det finns många sätt att mäta känsla av sammanhang men han 

förespråkar själv det standardiserade frågeformulär han konstruerat (a. a. s. 98). 

 

Kritik av KASAM-begreppet 

Den främsta kritiken mot KASAM-begreppet handlar om den globala giltighet Antonovsky hävdar att 

det har (Kallenberg & Larsson, 2004, s. 96). I sin artikel Några kritiska reflektioner över vårt okritiska 

bruk av KASAM ifrågasätter Tishelman (1998) antagandena om att KASAM-begreppet är universellt 

allmängiltigt och oberoende av sociala, religiösa och kulturella förhållanden. Hon är i detta 

sammanhang kritisk mot att KASAM-begreppet utvecklats induktivt i en specifik kulturell kontext och 

att denna process inte upprepats i de andra kulturer där KASAM tillämpas (Tishelman, 1998, s. 83-

84). KASAM-begreppets unikhet har också ifrågasatts, då det har betydande överlappningar med 

andra etablerade begrepp som till exempel Kobasas hardy personality, Flannerys stress-resistant 

person och Banduras self-efficacy- modell (Kallenberg & Larsson 2004, s. 96). 

Theorell (1998) uttrycker i skriften Röster om KASAM att det allvarligaste med användningen av 

KASAM-empirin är dess koppling till Antonovskys deterministiska livssyn. Theorell menar att det är 

en pessimistisk föreställning att grunden till KASAM läggs i tidiga år och att individen sedan har 

mycket små möjligheter att förändra sig (Theorell, 1998, s. 77). Även Konarski (1998) skriver i 

ovannämnda skrift att han är kritisk mot att Antonovsky förespråkar användandet av ett frågeformulär 

för att mäta KASAM. Han menar att frågeformulärsformen är olämplig om avsikten är att mäta 

upplevelsen av meningsfullt sammanhang med intentionen att ställa detta mot någonting, som 

exempelvis ett normalvärde i befolkningen. För det första menar han att en upplevelse alltid är 

subjektiv och att det därför inte finns några referenspunkter till andra individers upplevelser. Det går 

därför inte att besvara frågor som handlar om att någon har mer eller mindre upplevelse än en annan 

person. Dessutom menar han att det faktum att känslan av sammanhang är ett omedvetet fenomen som 

inte går att ta på, se eller observera gör att det är svårt att beskriva i tydliga och kvantitativa termer. 

Slutligen säger han att det generellt sett uppfattas som bättre att ha en känsla av sammanhang än att 

inte ha det och att detta i sin tur gör att man överskattar mängden, samtidigt som man har svårt att 

identifiera ett faktiskt och rätt värde. Konarski menar utifrån detta att en otydlig upplevelse, i 

kombination med ett starkt socialt normtryck, medför en sned fördelning av svarsmönster om man 

frågar i direkt form (Konarski, 1998, s. 73).   
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Resultatredovisning  
Presentation av intervjupersoner  

Intervjugruppen består av nio ensamstående mammor som alla är medlemmar i Fryshusets projekt 

Ensamma mammor. Nedan följer en kort presentation av de intervjuade, samtliga namn är fingerade.  

 

Anna är 39 år och har en son som är knappt två år. 

Cecilia är 37 år och en dotter som är knappt två år. 

Emma är 28 år och har en dotter som är fyra år. 

Fia är 31 år och har en son som är ett och ett halvt år. 

Gunilla är 43 år och har en son som är sex år. 

Helena är 46 år och har en son som är fem år. 

Isabella är 41 år och har en dotter som är knappt två år. 

Kristina är 45 år och har två söner som är sex och ett halvt respektive 15 år. 

Lena är 42 år och har en dotter som är nio år. 

 

Övrig information 

� Samtliga intervjupersoner utom en är födda och uppvuxna i Sverige (två av de intervjuade har 

dock en förälder av annat europeiskt ursprung). En av de intervjuade är född i ett utomeuropeiskt 

land men har bott i Sverige sedan tioårsåldern.  

� Samtliga av de intervjuade har ensam praktisk vårdnad om sina barn.  

� Två av intervjupersonerna är arbetssökande, en av dessa har varit långtidssjukskriven till alldeles 

nyligen. En av de intervjuade är heltidssjukskriven, en annan är sjukskriven på halvtid och 

förvärvsarbetar på halvtid. Ytterligare två av intervjupersonerna förvärvsarbetar, en på heltid och 

en på deltid. De övriga tre studerar. 

� En av intervjupersonerna har varit medlem i projektet Ensamma mammor sedan starten 2007,  

de övriga åtta har varit medlemmar i mellan fem och åtta månader. 

 

 

Tidigare erfarenheter i livet som utgör resurser id ag 

De erfarenheter från tidigare i livet som de intervjuade säger att de idag upplever som resurser i 

livssituationen som ensamstående mamma kan delas in i kategorierna familjebakgrund/uppväxt, 

arbetslivserfarenhet, personlig mognad, egen terapi samt övriga livserfarenheter. Bland de mammor 

som nämner att familjebakgrund/uppväxt är viktiga erfarenheter säger några att de själva vuxit upp 

med ensamstående föräldrar och därför fått med sig erfarenheten av att ett ensamstående föräldraskap 

kan fungera väl.  
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En mamma berättar också att hennes uppväxt gjort henne stark och självständig:  

Ja,  jag har haft en ganska tuff uppväxt och fått ta en hel del törnar under uppväxten och så… 
vilket har gjort mig ganska stark som person...självständig har jag alltid varit, jag flyttade 
hemifrån när jag var 17…ja, jag har tagit hand om mig själv, mer eller mindre, sedan dess. 
(En av mammorna) 
 

Erfarenheter av att ha yrkesarbetat med barn och ungdomar är också någonting som vissa menar är till 

stöd i situationen som ensamstående förälder. Några anger det faktum att de uppnått en relativt mogen 

ålder när de blivit föräldrar, som en resurs. En av dessa mammor menar att detta bidragit till en 

personlig mognad och inre styrka medan en annan säger att det medfört att hon har bättre kunskap 

kring hur man kan söka hjälp när det uppstår problem. Ytterligare en av intervjupersonerna berättar att 

hon upplever det vara en resurs att hon levt ensam länge innan hon fick barn och en annan menar att 

det hon fått med sig genom att gå i terapi är till stor hjälp. Tidigare erfarenheter av att situationer 

ordnar sig menar en mamma är en resurs då hon fått med sig en positiv inställning att allting ordnar sig 

till det bästa. En av mammorna säger också att hennes erfarenhet av att resa är en resurs idag och detta 

beskriver hon så här ”/…/det som jag ser som det viktigaste i mitt liv är att jag rest en del…och att det 

gör ju liksom att jag utvecklat styrkor i mig själv väldigt mycket, att jag kan saker som jag inte kunde 

innan.”. 

 

Ekonomi 

Upplevelsen av den egna situationen 

När det gäller i vilken utsträckning de intervjuade är tillfreds med sin ekonomiska situation kan två 

grupper urskiljas i intervjumaterialet. Något mindre än hälften säger att de inte alls är nöjda med sin 

ekonomiska situation. I denna grupp är mammorna antingen studerande, arbetslösa eller sjukskrivna. 

Cecilia i nämnda grupp beskriver sin ekonomiska situation ”Å gud…jag är inte alls tillfreds (skratt). 

Inte i dagens läge i alla fall, som studerande vet ni att ekonomin är inte så där jätterolig, alltså.”. Anna, 

som inte heller är tillfreds med sin ekonomiska situation, beskriver upplevelsen av att försöka klara sig 

på försörjningsstöd från socialtjänsten: 

/.../eftersom jag inte hade något jobb och ingen dagisplats, framförallt, så kunde jag ju inte 
göra någonting annat än vara hemma utan pengar och ansöka på soc då till hyran och dom 
här grejerna. Och därifrån, visst är jag tacksam att jag får hjälp, vad ska jag annars göra? 
Men ändå så...dom går efter sina tabeller och dom tabellerna, alltså hur mycket man ska klara 
sig på per månad, dom stämmer inte med verkligheten liksom. Långt ifrån. (Anna) 

 

I den andra gruppen säger mammorna att de är delvis tillfreds med sin ekonomiska situation och bland 

dem har alla arbete utom en som är sjukskriven.   

I intervjumaterialet har vi funnit två framträdande teman relaterade till vilken betydelse 

mammornas ekonomiska situation har för deras vardag och välbefinnande. Dessa teman handlar om att 

tvingas avstå och om psykisk påverkan. När det handlar om att avstå från saker berättar några av de 

intervjuade om hur de avstår från tandläkarbesök, frisörbesök, pensionssparande och träningskort. Det 
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är också flera som nämner att de väldigt gärna skulle vilja kunna resa men att de måste prioritera bort 

detta då de inte har råd. Helena beskriver sin önskan om att kunna ta med sin son på resor: 

/…/jag älskar, jag gillar ju att resa/…/och jag skulle ju naturligtvis vilja visa honom saker 
och...dels att det blir upplevelser för honom och upplevelser tillsammans, sen har jag 
människor som bor utomlands också, så vill jag ju åka dit och visa upp sonen/…/ (Helena) 

 

Kristina berättar också om saker som familjen måste avstå från när det gäller deras semesterdrömmar:  

/…/när det är dags för semester och så, så...drömmen är ju både för mig och barnen att man 
har en sommarstuga att åka till eller något sånt...och det har vi inte liksom. Och det är mycket, 
ja vi åker inte utomlands och så att det blir väl...det där lilla extra i vardagen som man kan se 
fram emot...som kanske inte går att genomföra. (Kristina) 

 

Några av intervjupersonerna berättar att de skulle behöva en större bostad men att detta inte är 

realiserbart utifrån deras nuvarande ekonomiska situation. Isabella beskriver sin situation så här:  

/…/det som jag känner som är ganska akut är ju också att jag vill flytta till större...det går ju 
inte, så länge det ser ut så här heller, även fast jag har en bostadsrätt som jag kan sälja, så 
spelar det ju ingen roll...för jag får ju inget lån från banken/…/ (Isabella) 

 
Att sätta barnen i första rummet och avstå från saker för egen del är en grundförutsättning som några 

beskriver. Cecilia berättar hur hon tänker kring detta: 

Jag går inte ut till exempel eller köper sällan kläder till mig numera. När jag bestämde mig för 
att ha barn bestämde jag att det är hon i första hand sedan kommer jag. Hon måste ha sitt 
liksom...sen så kommer jag...kan jag köpa någonting eller göra någonting för mig själv så är 
det en bonus/…/ (Cecilia)  

 

Flera av de intervjuade vittnar också om att en dålig ekonomisk situation påverkar det psykiska 

välbefinnandet. Framförallt utrycker mammorna att de mår dåligt av den stress och oro som uppstår 

när de inte vet om de kommer klara av att betala sina utgifter i slutet av månaden. Ett belysande 

exempel på detta är när Gunilla säger: ”/…/det skapar ju oro…för man inte vet…ska pengarna räcka 

till räkningarna, ska det räcka till mat, kommer vi överleva den här månaden, eller inte och vad gör jag 

om det inte räcker till liksom…var ska jag vända mig då?”. Anna är en av de mammor som beskriver 

hur den ekonomiska stressfaktorn indirekt även påverkar hennes barn: ”/.../det är sån stress och sån 

otrygghet som jag känner att det drabbar sonen/…/att jag är slut, jag är trött, jag är irriterad, jag 

orkar... jag har inte det här tålamodet som jag ska ha med honom.”. 

På frågan om barnen uttrycker några tankar kring familjens ekonomiska situation svarar flertalet av 

de intervjuade att de inte upplever att barnen påverkas av ekonomin. Då mammorna har relativt små 

barn kommenterar flera av dem att de tror att barnen kommer att påverkas av ekonomin när de blir 

äldre och ställer andra krav på materiella saker och aktiviteter. Fia resonerar så här kring detta: ”Nej, 

nej, han känner absolut ingenting ännu/…/ifall han hade vart 15 och såhär velat ha värsta dyra datorn 

så kanske det inte hade funkat/…/”.  

De specifika faktorer i livssituationen som ensamstående mamma, som de intervjuade anger 

påverkar ekonomin är arbetsmöjligheter, bristen på ekonomisk backup och krav. Ett vanligt 

återkommande tema i berättelserna är att den ekonomiska situationen påverkas av begränsningar när 
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det gäller vilken typ av arbete man kan ta och i vilken omfattning man kan arbeta. Anna ger en bild av 

den problematik som mammorna tar upp kring förutsättningar att ta arbete och begränsningar när det 

gäller möjligheten att arbeta heltid som ensamstående förälder:  

/…/jag kan ju inte söka alla sorters jobb heller...extrajobb, helger, kvällar och sånt, det är 
klart att jag inte kan för då har jag ju ingen barnvakt/.../helst så ska jag ju jobba heltid för att 
få ihop pengar, men eftersom han bara är ett och ett halvt så har jag en önskan om att klara 
mig på en deltidslön, för att han inte ska behöva va så länge på dagis/…/ (Anna)  

 
Fia berättar att hon gjort ett aktivt val att arbeta deltid, men att hon trots det känner sig låst i sin 

möjlighet att påverka den ekonomiska situationen. Hon beskriver att valet är gjort utifrån att hon vill 

prioritera tiden med sin son framför en något bättre ekonomi: ”/.../man kan alltid välja...jag kunde ju 

typ välja att aldrig träffa honom och jobba dygnet runt, men det är ju inte så kul (skratt), nej men, så 

jag känner väl egentligen att jag är ganska låst/.../men än en gång, det är ju liksom en 

prioriteringsfråga...”.  

Att bära det ekonomiska ansvaret själv och avsaknaden av en annan person som backup är ett tema 

som flera tar upp som en specifik faktor i deras liv som ensamstående förälder. Fia beskriver hur hon 

upplever sin situation: ”/…/man är ju mer oskyddad...om man är två så har man alltid en backup...och 

som nu när sonen är sjuk exempelvis, så är det ju jag som får ta alla sjukskrivningar/.../”. I detta 

sammanhang berättar också Gunilla: ”Det är ju oron igen...alltså osäkerheten, att inte riktigt veta/…/ 

det finns ingen backup...överhuvudtaget...så skulle det hända någonting...som kräver/.../till exempel 

2000 kronor...det går inte...det finns inte det utrymmet/…/”. 

En aspekt som några av mammorna tar upp när de berättar om sin ekonomiska situation är behovet 

av att känna att de klarar sig själva och att de klarar av rollen som ensamstående mamma. Anna 

beskriver ett behov av att vara oberoende och inte vara utelämnad till någon myndighets 

beslutanderätt: ”/.../jag vill ut och jobba/.../för att få in pengar och känna att det är mina egna och 

ingen ska komma och ifrågasätta...hur och när jag spenderar dom/.../”. 

  Cecilia säger: ”Även om jag har en kurator som jag pratar med och dom säger att det är ingenting 

att skämmas för/.../att du är ensam med ett barn. Men man känner det själv, det är jag själv som har 

valt att skaffa barn/.../att man ska klara sig själv på det sättet liksom.”. Även Emma ger ett målande 

exempel beträffande de upplevda kraven hon känner som ensamstående mamma:  

/.../jag då...känner någon slags högre press att visa typ att jag kan. Att hon ska ha typ allting 
äta bra mat varje dag, ha alla bra fräscha snygga kläder./…/Så kan det ju vara om man åker 
hem och hälsar på...någon som typ...äter fil till middag, du vet så här...jaha kan ni göra det, 
det kan inte jag...då skulle jag känna mig dålig. Jag skulle känna att jag var en sån där...aah... 
mamma som inte klarar av. (Emma)  

 

Både Cecilia och Emma beskriver att den ekonomiska situationen är kärv men att det trots allt är 

uthärdligt eftersom de vet att det är något temporärt. Cecilia säger ”Det kommer att vara så tills jag 

studerat klart, tills jag fått jobb/.../man får leva kärvt ett tag... jag vet att det är ett tag, att det inte 

kommer att vara så hela livet...för det tror jag inte att jag skulle orka, liksom/.../”. 
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Upplevelsen av att kunna påverka den egna situationen  

På frågan om vilken upplevelse mammorna har av att själv kunna påverka den ekonomiska situationen 

svarar drygt hälften att de delvis kan påverka medan övriga säger att de har liten möjlighet att påverka. 

Några av dem som anser sig kunna påverka säger att de kan göra det genom att börja arbeta. Helena 

säger däremot att hon har liten möjlighet att påverka sin ekonomiska situation då hennes inkomst 

utgörs av sjukersättning och Isabella säger att hon inte kan påverka situationen då hon inte kan 

påverka huruvida hon får arbete eller inte. Kristina beskriver att hennes möjligheter att påverka 

ekonomin genom att söka ett mer välbetalt arbete är svårt:  

/…/Det beror lite på om man vill ha ett annat jobb och sådär...man är inte sådär jätteattraktiv 
som ensamstående mamma (skratt)...inte när man kommit upp i 45 års åldern heller, 
liksom...lönen är lite svårare att påverka...jag tror att de finns en bild av, ja man har en 
ensamstående med barn...ja då kommer hon vara hemma när barnen  blir sjuka...det finns 
ingen annan som kan hjälpa till...och sådana saker. (Kristina) 

 

Den övergripande strategi som majoriteten beskriver är att leva sparsamt och hålla en strikt budget. 

Gunilla pratar också om vikten av att vara påhittig för att hitta mindre kostsamma alternativ 

”Strategier alltså…våran vardag är ju ganska enkel/.../det finns inte utrymme för att göra dyra utflykter 

och sådana saker…det gäller att ha fantasi och hitta varianter, man får ju tänka på det, det går inte, 

svisch…att vara spontan...det är svårt”. Emma berättar också om ett alternativt sätt att bekosta 

barnvakt på: ”Det är mina kompisar som är barnvakt, och jag kanske betalar med en tavla eller 

någonting sånt, jag betalar aldrig med pengar, det går ju inte.”. 

I övrigt berättar intervjupersonerna om olika strategier de använder sig av i vardagen för att minska 

hushållets utgifter. Några beskriver att de minskar matkostnaderna genom att storhandla, använda 

rabattkuponger eller göra storkok. För att minska utgifterna kring materiella saker till barnen nämner 

vissa att de handlar på secondhand eller ärver/lånar av andra. Kristina är en av de mammor som säger 

att en viktig strategi är att hålla sig skuldfri:  

Min huvudsakliga strategi...är att inte, att försöka att inte låna till någonting…att, ja det är lätt 
att skaffa krediter både hit och dit, men det är sånt jag har jobbat med, att successivt betala 
bort och inte…ta några, om jag inte vet att jag kan betala dem inom tre månader eller sex 
månader. (Kristina) 

 
Anna drar en djup suck och säger att hennes strategi handlar om att prioritera det som är viktigast för 

sonens och hennes situation:  

Nej...jag har ett gäng räkningar som ligger hos inkasso nu och är väl på väg till kronofogden 
så småningom, det är strategin. Nej, men alltså, det är ju så det är (kort skratt) och...hyran, 
elen först...och så mat resten, det är ju det som är viktigt liksom, för sonens skull och för min 
skull då förstås...ja sen har jag, vad heter det, radiotjänst och dom här räkningarna, det är på 
väg till kronofogden/.../ (Anna) 

  
Drygt hälften av mammorna berättar att de har möjlighet att låna pengar av exempelvis föräldrar eller 

andra släktingar vid en akut ekonomisk situation. Några säger också att de sparar pengar för att alltid 

ha en ekonomisk buffert att ta av vid akuta oförutsedda utgifter. I detta sammanhang säger Cecilia att 

hon inte har någon möjlighet att låna pengar vid en akut ekonomisk situation och Anna uttrycker att 
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det finns mycket begränsade möjligheter att få fram pengar då de flesta hon känner själva inte har 

pengar så att det räcker. Ett par berättar också att de sökt pengar från fonder när de hamnat i 

ekonomiskt trångmål. I princip alla intervjupersoner säger att de trots allt upplever sig ha kontroll över 

sin ekonomiska situation. 

När mammorna beskriver sin ekonomiska situation utifrån ett framtidsperspektiv säger flera av 

dem att situationen knappast kan bli värre än den är idag. Gunilla skrattar och säger:  

Det kan bara bli bättre...det kan inte bli mycket värre...och det är både positivt och negativt, 
det beror på hur man tolkar det, men för mig är det positivt/…/har jag klarat det här så kan 
jag klara precis vad som helst/…/ (Gunilla) 

 

Intervjuresultat i förhållande till tidigare forskning 

Vi kan konstatera att intervjupersonernas beskrivningar av att leva med knappa ekonomiska 

marginaler, svårigheter att klara löpande utgifterna och avsaknaden av en egen ekonomisk buffert i 

stor utsträckning överensstämmer med den generella bild av ensamstående mödrars ekonomiska 

situation som presenterats i tidigare forskning. Mammornas berättelser om att försaka saker för egen 

del för att sätta barnen i främsta rummet är någonting som även framkommit i Gardberg Morners 

avhandling (2003, s. 116-119) och McIntyres et al. artikel (2003, s. 321). I vårt intervjumaterial 

beskriver mammorna att de upplever att de lyckas hantera den ekonomiska situationen så att den inte 

påverkar barnen. Denna aspekt skiljer sig från Stenbergs (2006) rapport där föräldrarna anger att den 

ekonomiska situationen gör att barnen mår dåligt av att inte passa in och ha en likvärdig 

levnadsstandard som andra i omgivningen (Stenberg, 2006, s. 26). Dock är det viktigt att poängtera att 

mammorna i vår studie övervägande har små barn och att denna problematik därför kan komma att bli 

mer påtaglig när barnen blir äldre och ställer högre krav på aktiviteter och materiella saker. De 

intervjuades berättelser om att deras ekonomiska situation begränsar möjligheterna att skaffa en bostad 

som storleksmässigt är bättre anpassad efter familjens behov stämmer också överens med Stenbergs 

bild av att ensamstående föräldrar ofta vittnar om trångboddhet (a. a. s. 29-30).  

Något som framkommer både i McIntyres et al. artikel och i vårt intervjumaterial är mammornas 

upplevelse av att det ensamstående föräldraskapet begränsar möjligheterna att välja i vilken 

utsträckning de ska arbeta respektive vara hemma med barnen. De mammor vi intervjuat uttrycker 

dock inte som i McIntyres et al. artikel någon bitterhet (McIntyre et al., 2003, s. 322) över detta utan 

de fokuserar istället på att göra det bästa av situationen genom att prioritera tid med barnen framför en 

ökad materiell standard under den period barnen är små. De mödrar McIntyre et al. hänvisar till lever i 

ett annat samhällssystem, vilket gör det svårt att göra några jämförelser. Dock anser vi att det är 

möjligt att relatera till denna studie då den handlar om ensamstående mödrars känslomässiga 

upplevelser. Utifrån våra intervjuresultat tycker vi oss kunna se att det finns vissa gemensamma 

känslomässiga aspekter som följer med rollen som ensamstående mamma.  

Gardberg Morner fann i sin avhandling att de ensamstående mödrar hon intervjuat föredrar arbete 

framför arbetslöshet (Gardberg Morner, 2003, s. 145). I vårt intervjumaterial framkommer att de 
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intervjuade upplever arbete som en betydelsefull möjlighet att kunna påverka den ekonomiska 

situationen och en av de intervjuade som är arbetslös beskriver behovet av att bli självförsörjande 

genom arbete för att slippa vara beroende av myndigheters beslutsfattande.   

  
Hälsa  

Upplevelsen av den egna situationen 

De intervjuade varierar i graden av tillfredsställelse med den egna hälsan utifrån situationen som 

ensamstående mamma. Tre av intervjupersonerna skattar tillfredsställelsen som hög, bland annat med 

motiveringen att vara ovanligt frisk av sig. Ytterligare tre placerar sig i mitten av skalan medan de 

övriga placerar sig i skalans lägsta del. En mamma som skattar att hon inte alls är tillfreds med sin 

hälsa, Anna, säger att det beror på att hon inte hinner ta hand om sig själv. 

Flertalet av de intervjuade beskriver att viktiga källor till hälsa för dem är sömn, bra kosthållning 

och fysisk aktivitet. Några berättar att de hämtar kraft genom att promenera i skogen, meditera eller gå 

på ett träningspass. Isabella beskriver sin kraftkälla: ”Jag hämtar kraft i mitt badkar (skratt), jag brukar 

bada på kvällarna när hon har somnat. Då slappnar jag av och känner att gud vad skönt, för 

hon/…/suger rätt bra på energi.”. En annan av de intervjuade, Gunilla, beskriver att hälsa för henne är 

att få en stunds vila, hon säger ”att få vila/.../det känns hela tiden som man ger ut energi och att man 

inte får energi/.../att få vara jag liksom, bara få vara själv utan ansvar för någon annan.”. Även Lena 

och Emma talar om behovet av, och bristen på, egen tid. Emma beskriver sitt behov av att gå ut och 

dansa och träffa folk: ”Dans är extremt viktigt för min hälsa. Att få gå ut och liksom bara känna mig 

som mig själv/.../inte bara vara mamma hela tiden/.../åka tunnelbana...hänga, prata med folk och bara 

få dansa jättemycket liksom.”. Fia beskriver att det är just tack vare sitt barn hon är tillfreds med 

hälsan, hon säger: ”/.../man blir ju väldigt lycklig av sina barn/.../jag mår jättebra, både mentalt och 

liksom fysiskt...och mycket på grund av att det ger så himla mycket att ha barn, det är kul.”.  

Kristina berättar att för henne är den mentala hälsan allra viktigast och hon säger att det gjort att 

den fysiska hälsan fått stryka på foten för hennes del. Hon säger att hon tänker att det är viktigt för 

barnens skull att man mår bra mentalt, att barn känner direkt om man är trött eller ledsen och att det 

oftast gör att situationen blir förvärrad. Hon berättar att hon gått hos en personlig coach och beskriver 

hur mycket det betytt för henne: 

/.../jag är jättetacksam att jag fått möjlighet att gå till en personlig coach för det har verkligen 
stärkt mig/.../tack vare det så kan jag liksom stå stark i det här [det ensamstående 
föräldraskapet, vår anmärkning]. Det är så viktigt i att hitta en balans/.../i att se till sina egna 
behov och se till vad man själv har för del i det liv man lever, varför är det så här/.../och jag 
tror speciellt om man är ensamstående mamma så har man ett jättestort behov av det. 
(Kristina) 
 

Samtliga av de intervjuade säger att livssituationen som ensamstående mamma påverkar den egna 

hälsan i negativ riktning. Flera talar om praktiska begränsningar, exempelvis vad gäller möjligheten att 

kunna komma iväg och träna eftersom man saknar någon som kan se efter barnet. Ett par av 

mammorna beskriver det, i samband med detta, som jobbigt och obekvämt att be folk att vara barnvakt 



 40

för att de ska kunna gå och träna och att det känns som om barnvakten måste återgäldas på något vis, 

något som gör att de avstår från träningen. Till exempel beskriver Helena att hon skulle vilja träna 

men att det är så svårt att få ihop det praktiska runt omkring, att det tar lusten och glädjen ur det hela. 

Hon beskriver också hur den begränsade ekonomin i hennes situation som ensamstående mamma 

påverkar hälsan: ”Hälsa och ekonomi hänger absolut ihop. Tandläkarbesöken är ju inte så frekventa 

som dom kanske borde, träningen kostar/.../hade jag mer pengar kunde jag kanske satsa mer/.../”. 

Även Emma är inne på att hälsan hänger ihop med ekonomin: ”/.../om jag hade pengar så/.../jag skulle 

kunna ändra saker för min hälsa som skulle vara bra för mig/.../om jag hade pengar och om jag inte var 

själv.”. 

En av de intervjuade berättar att hon tidigare haft ett missbruk och att en viktig källa till hälsa för 

henne är att gå på tolvstegsmöten hos Anonyma Alkoholister. Hon beskriver det som praktiskt svårt i 

sin situation som ensamstående mamma att kunna komma iväg på mötena. Om detta säger hon bland 

annat: 

/.../så att jag går på AA-möten, eller jag bör gå, men jag har inte haft någon möjlighet, när det 
varit som värst har jag tagit [barnet, vår anm.] under armen och gått dit men.../.../innan jag 
fick [barnet, vår anm.], under en period så gick jag på fem möten i veckan ungefär och det var 
väl i och för sig bra, jag laddade väl.../.../men det är där jag har hämtat kraft förut och det är 
det jag behöver nu igen/.../det är lite knepigt för att syrran är jättebra på alla möjliga sätt men 
det, säger jag till henne ”kan du passa [barnet, vår anm.], jag måste gå på ett möte” så säger 
hon nej/.../hon har inte förståelse för varför jag behöver gå på möte/.../säger jag att jag ska till 
tandläkaren så säger hon ja, liksom/.../ (En av mammorna) 
 

 Lena beskriver hur hon upplever sig begränsad: ”/.../allt som jag skulle vilja göra för min hälsas skull 

är inte genomförbart, eftersom man är så låst. Jag skulle vilja åka iväg på någon rehabiliteringsresa 

eller liknande men det blir ju väldigt svårt att genomföra när man har ansvar hela tiden.”. Fia är en av 

dem som beskriver hur hennes egen hälsa kan påverkas av att hon inte har någon att dela 

föräldraansvaret med:  

/.../jag kan inte säga så där ”okej nu får du byta alla blöjor, nu får du bära”, så att det är 
liksom min kropp det slits på hundraprocentigt/.../om nåt händer så, man står ju där själv 
liksom och förra gången han hade öroninflammation då blev ju jag sjuk också för jag slarvade 
med maten och hade inte sovit på flera nätter/.../i vanliga fall kanske man har någon som ser 
till att man äter eller så, så att man inte blir lika trött och glömmer sånt/.../ (Fia) 

 

Flera av de intervjuade beskriver hur det påverkar hälsan att ha ensamt föräldraansvar när de själva 

eller barnen är sjuka. Anna ger exempel på hur vardagen kan vara: 

/.../vi har haft en fruktansvärd vecka förra veckan han och jag, vi har varit sjuka och förra 
helgen åkte vi in akut då med ambulans för han fick sån här falsk krupp/.../jag var så himla slut 
förra veckan... jag var ju rädd där då, när vi var inne på akuten och så/.../och sen var jag sjuk 
på det... och ska ändå orka med dagarna med honom. Han var pigg efter det och det får man ju 
vara tacksam för, men det är lite jobbigt när man är sjuk själv (skratt)/.../ (Anna) 
 

Helena beskriver även hon hur hennes egna behov får stå tillbaka och att det kan vara jobbigt när 

sonen är sjuk och hon måste ställa in sina egna samtals- och läkartider. Lena beskriver hur svårt det 

kan vara att få utrymme till egen återhämtning: 
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/.../att man inte kan få tid för återhämtning just när man kanske behöver det för då är det 
någonting som måste göras med barnet/.../även om man är sjuk så måste man ju upp på 
morgonen och ha iväg barnet/.../när jag var dålig och låg och spydde, det var inte alls kul då 
ville hon inte alls gå iväg/.../jag ligger här och kan inte gå, då känner man sig väldigt 
utelämnad alltså/.../ (Lena) 
 

Många beskriver också hur den egna sömnen påverkas och att detta får negativa konsekvenser för 

hälsan och vardagen. Gunilla är en av de som beskriver hur tröttheten inverkar på vardagen: ”/.../är jag 

trött och har mycket oro i kroppen/.../alltså tålamodet är typ på noll då, då behövs det inte mycket... 

man kan inte ta konflikter.”. Helena berättar om att det är svårt att få orken att räcka till att vara pigg 

och alert och att hon önskar att hon skulle orka vara med i sonens lek mer. Hon berättar att sonen 

reagerar: ”’Men mamma var lite glad’ kan han säga till mig, då känner jag mig jättedum alltså...det är 

klart, han ser ju saker/.../att man ser ut som ett åskregn liksom.”.  

Flera av de intervjuade talar om att de bär en konstant känsla av stress. Anna beskriver den 

konstanta stress och oro hon upplever i att vara ensamstående förälder som förödande för hälsan och 

hennes upplevelse av att det är sonen som drabbas: 

/.../det är ju stressen liksom, som är förödande egentligen, för måendet/.../den eviga 
stressen...att få ihop pengar, att få till mat, jag har ångest varje dag/.../den här konstanta oron 
för honom [sonen, vår anm.] hela tiden, jag vet inte hur det är att vara två, att man delar på 
den oron/.../den oron har jag ju hela tiden, kroppen tar ju stryk av den också, hela jag 
liksom/.../jag orkar ju inte så mycket som jag bör orka/.../när jag inte kan ta hand om mig själv 
och inte gör saker jag behöver...och i slutänden blir det sonen som drabbas hela tiden...vilket 
gör att jag, då mår jag ännu sämre när jag känner det liksom/.../ (Anna) 

 

I princip ingen av de intervjuade säger sig uppleva att de har tillräcklig hälsa för att klara av de krav 

som det ensamstående föräldraskapet innebär. Isabella är en av dem få som beskriver att hon upplever 

sig ha tillräcklig hälsa, men hon säger samtidigt att hon kan oroa sig för att bli sjuk eftersom det är 

mycket värre att vara ensam i en sådan situation. Hon säger också att hon var medveten om 

förutsättningarna när hon valde att skaffa barn ensam genom assisterad befruktning. Cecilia beskriver 

att hon till och från upplever balans mellan hälsa och krav, hon säger ”Ja, från och till kan man säga. 

Ibland när jag är sjuk så orkar jag inte/.../för mig finns det ingen möjlighet liksom, man får bara köra 

vidare liksom...så får man ta hand om sig själv senare då.”.  

Flera av mammorna beskriver att de upplever sig ha precis tillräcklig hälsa, men inte mer, för att 

mäkta med. Helena beskriver det som att hon ”håller sig på ytan” medan Lena säger att hennes hälsa 

inte är mer än precis tillräcklig för att hon ska få till det i vardagen. Anna säger att det för hennes del 

råder obalans mellan hälsan och det som krävs i vardagen, hon citerar en person och säger att det är 

precis så hon själv känner ”’det känns som att jag hänger i en stigbygel till en skenande häst och 

försöker hålla mig fast’, jag tyckte det var så bra, det är liksom så...känner jag också/.../”. Hon 

beskriver ytterligare: 

/.../visst, dom här viktigaste grejerna klarar jag eller det måste jag ju bara, se till att han får 
mat, har rena kläder, blöjor och det här liksom men det är inte mer än det...nu när jag höll på 
och hysteriskt städade innan ni kom kände jag hur jag ligger efter, jag har bott i den här 
lägenheten lite drygt ett år och har...ibland känns det som jag är nyinflyttad, det tog ett år att 
packa upp kartongerna till exempel/.../ (Anna) 
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Upplevelsen av att kunna påverka den egna situationen 

Samtliga av de intervjuade, med undantag för en person, säger att de upplever sig själva ha delvis 

möjlighet eller stor möjlighet att påverka den egna hälsan. Flera av dem gör tillägget att bara de själva 

kan påverka hälsan, men att faktiska omständigheter i livssituationen och vardagen som ensamstående 

förälder gör att det är svårt att få till det i praktiken. Anna illustrerar:  

/.../jag har lust att säga en sexa [mycket stor möjlighet att påverka, vår anm.] när jag ser det 
här [skattningsskalan, vår anm.], för jag vet ju att det är ju bara jag själv som kan göra 
någonting åt det och det vet jag ju liksom, men samtidigt så givetvis, har jag ingen som passar 
sonen så kan jag inte ta hand om mig själv/.../ (Anna) 
 

En majoritet av mammorna säger att de inte prioriterar sin egen hälsa och flera av dem påtalar att 

barnens hälsa och behov går före de egna. Cecilia berättar skrattandes att ”Jag prioriterar den inte alls, 

jag gör verkligen inte det, jag tar dagarna som...kan jag göra någonting åt det så gör jag, kan jag inte 

det så skjuter jag på det.”. Anna säger att ”Ja, det har jag ju verkligen inte gjort under hela tiden sen 

han föddes/.../” och beskriver hur hon inte längre har möjlighet att prioritera sin hälsa genom att utföra 

yoga:  

/.../mitt i nätterna stod jag och gjorde det ibland när han var pytteliten, men man ska ju göra 
det på morgonen/.../det skulle innebära att jag måste gå upp jättetidigt, kanske fem på 
morgonen om jag ska hinna göra det och/.../jag orkar inte, jag sover tills han vaknar, det finns 
ingenting som väcker mig innan liksom, så det har jag tappat/.../ (Anna) 

 
Helena är även hon en av dem som säger att hon inte prioriterar sin hälsa. Hon beskriver att hon bara 

hinner fokusera på det i vardagen som måste flyta på. Hon säger att hon har svårt att föreställa sig en 

annan typ av prioritering: ”Jag kan inte se det framför mig riktigt...det känns lite omöjligt eller lite 

tufft...faktiskt.”. Hon ställer sig också undrande till hur hon skulle få ihop det om hon hade haft ett 

heltidarbete och säger att det är svårt redan som det är.  Emma beskriver hur hon prioriterar dotterns 

behov framför den egna hälsan - om dottern inte mår bra så gör inte hon själv det heller - men att det 

också kräver att hon prioriterar sig själv:  

Jag kan lägga ner mycket tid på mig själv...jag struntar i pluggandet och så bara sätter jag 
mig ner och gör saker som jag vet utvecklar mig...jag målar, eller jag liksom bara sitter och 
får lite energi och sen kan jag göra det andra/.../det är helt liksom...avgörande för om jag kan 
vara en bra mamma också. Genom att jag vill prioritera hennes behov så måste jag vara en 
bra mamma och då måste jag prioritera att jag mår bra/.../ (Emma) 

 
En mamma beskriver också att hon måste se till att ta hand om sin hälsa både för sitt barns och sin 

egen skull. Hon beskriver att hon har en samtalskontakt på en beroendemottagning som är mycket 

betydelsefull för henne och att hon nu upplever att hon, för att prioritera hälsan, behöver söka upp 

kontakten igen. Hon säger:  

/.../igår kände jag bara att, nej för mitt barns skull så måste jag ringa min, jag har en kontakt 
på beroendemottagningen/.../nu måste dom hjälpa mig så att jag kan...så att jag kan ta tag i 
det här liksom och se till att jag mår bra igen/.../så att jag kan få komma till henne och bara, 
inte vet jag, ösa ur mig skit/.../ (En av mammorna) 
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Fia säger att hon helt klart prioriterar sin hälsa och att hon tycker att det är viktigt för att både hon och 

sonen ska orka med. Hon säger att det kanske gör att livet blir lite tråkigare, men att hon förebygger 

sin hälsa genom att vara noga med exempelvis sömn. Hon beskriver hur hon tänker kring detta: 

/.../jag förebygger mycket/.../som nu i natt till exempelvis när han var sjuk, det kunde inte jag 
förutse liksom, ifall jag hade vart jättetrött då för att jag hade nattsuddat flera dar på raken, 
suttit så här och messat på internet eller vad heter/.../jag kan var uppe sent men jag 
kompenserar alltid det med att liksom lägga mig ganska tidigt några dagar i veckan och se till 
så att jag inte hamnar i en situation där jag är för trött för att orka med/.../man orkar ju med 
som mor och speciellt när man är själv/.../man lägger ingen energi ens på att såhär hoppas att 
någon ska hjälpa en, så att det är bara att såhär tuta och köra...men det är väl det jag gör 
såhär för hälsans skull, jag ser till att vara utvilad liksom och inte ta ut mig. (Fia) 
 

Kristina säger skrattandes att hon prioriterar hälsan högt i tanken men att det inte blir särskilt högt i 

handling. Hon beskriver att hennes fokus i första hand ligger på att barnen ska må bra och att hon själv 

därför kommer i andra hand hela tiden. Hon berättar att hon och en kompis vann ett besök på spa på en 

av Ensamma mammor-projektets träffar och att det var ett väldigt välkommet avbrott i vardagen där 

hälsan annars är svår att få tid till som heltidsarbetande och ensam ansvarig förälder.  

Hur de intervjuade ser på sin hälsa i framtiden utifrån sin situation som ensamstående förälder 

varierar. Några av dem säger att de inte funderat på det eftersom det inte är något som bekymrar dem. 

Fia säger exempelvis att ”det har jag inte ens tänkt på så det är nog positivt liksom, ekonomin kan väl 

kännas så här ’ja men hur ska det här gå’/.../men hälsa, jag räknar väl med att den ska vara god, får 

man väl hoppas/.../”. Både Isabella och Kristina beskriver att viktnedgång och därmed bättre hälsa är 

viktigt för dem ur ett framtidsperspektiv. En av dem berättar att hon står i kö för en magsäcksoperation 

för sin övervikt och att hon hoppas att det ska kunna bli en vändpunkt vad gäller hälsan.  

Några av mammorna säger att dom hoppas att hälsan blir bättre i framtiden och i takt med att 

barnen blir äldre och det blir lättare att få tid till sig själv. Om sin hälsa i framtiden säger Gunilla att 

”/.../det kan också bara bli bättre. Det har att göra med, ju äldre min son blir desto...mer utrymme 

kommer det att finnas för mig att göra egna saker/.../det gör att det blir enklare helt klart, så det 

kommer jag prioritera mer.”.  

Lena säger att för henne handlar framtidsperspektivet om att prioritera sin egen hälsa för dotterns 

skull och att kunna be om hjälp:  

/.../jag måste prioritera mig själv...för hennes skull måste jag må bra för att orka med och då 
får hon följa med då och sitta och titta på på gympan till exempel...eller så får hon sitta hemma 
själv då eller vara hos någon annan. Att man försöker släppa de kraven lite också...kanske på 
vad omgivningen tycker/.../de får väl faktiskt säga nej.../.../om det inte funkar att hon kommer 
där då/.../att inte jag behöver ta på mig ansvaret/.../nu är det så att jag behöver hjälp...och jag 
behöver hjälp nu. Om fem-tio år är det kanske jag som ger hjälp...det är mycket den här 
inställningen att man inte ska be om hjälp...som ligger en i fatet lite grann...att man ska klara 
sig själv...man får försöka se bortom det lite grann. (Lena) 

 
 

Intervjuresultat i förhållande till tidigare forskning 

Både i Westins (2007) avhandling och Fritzell och Burströms (2006) rapport framkommer att det är 

vanligt att ensamstående mödrar avstår från att söka vård på grund av en begränsad ekonomi (Fritzell 
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& Burström, 2006, s. 29; Westin, 2007, s. 49). Vi har inte funnit att mammorna i första hand spar in på 

direkta vårdkostnader utan snarare handlar det om kostnader avseende sådant som fungerar 

förebyggande för hälsan, vilket för majoriteten av mammorna handlar om att avstå från fysisk träning. 

I Fritzell och Burströms rapport fann man också att hälsoskadliga levnadsvanor var vanligt 

förekommande bland de ensamstående mödrarna i studien (Fritzell & Burström, 2006, s. 30). Detta är 

inte någonting vi kunnat konstatera utifrån insamlat intervjumaterial. Något vi däremot kunnat 

konstatera är att flertalet av de intervjuade beskriver en hög medvetenhet och ambition vad gäller 

hälsobringande faktorer i vardagen, men att det är svårt för dem att genomföra det i praktiken. När det 

gäller den tidigare forskningen i övrigt kan vi inte göra några jämförelser då denna i stor utsträckning 

belyser mer allvarliga hälsoaspekter än vad som ryms inom ramen för denna studie. 

 

Nätverk  

Upplevelsen av den egna situationen 

Det varierar mellan de intervjuade beträffande hur tillfreds de är med sitt nätverk utifrån situationen 

som ensamstående mamma. Drygt hälften skattar att de är delvis till uppemot helt tillfreds medan 

övriga säger att de inte alls är tillfreds med sitt nätverk. Helena, som är en av de senare, beskriver hur 

hon tänker kring nätverket: 

Det är skitdåligt mitt nätverk, det är dåligt...jag skulle önska att jag hade/.../den här lite mer 
kärnfamiljen, så att man kunde få vara del i en kärnfamilj med allt vad det innebär/.../men så 
tänker jag att tänk vad som finns att tillgå här ute egentligen, människor som inte kan få 
barn/.../dom skulle gärna kunna få låna sonen en helg och få lite familjekänsla/.../extramormor 
eller...för jag tycker det är viktigt det där att barnen lär sig att vara med, inte bara det där med 
kvinnor, med olika åldrar, med äldre.../.../nån som han kunde spela fotboll med, gå och fiska 
med eller nåt sånt där som jag kanske inte vill göra/.../ (Helena) 

 

De allra flesta beskriver att de egna föräldrarna ingår i och är en betydelsefull del av nätverket, flera av 

dem nämner också egna syskon och då framförallt systrar. Andra personer som nämns är vänner, 

grannar och personal inom barnomsorg.  

Anna, som anger att hon inte är tillfreds med sitt nätverk, berättar bland annat om en granne som 

ställt upp då det uppstått nödlägen och hon säger att hon hoppas att hon inte besvärat grannen. Hon 

berättar också att hennes mamma ställer upp ibland: 

/.../min mamma kan ibland passa honom, men det är inte så där hundraprocentigt, hon bor/.../ 
en bit ifrån, hon är över 70 och orkar inte hur mycket som helst, men hon vill gärna hjälpa till, 
hon kommer hit men när hon har kommit hit så efter en timme ungefär så bara ”nej nu måsta 
jag lägga mig och vila” (skratt)...så hon vill mer än vad hon orkar, för det är jätteintensivt så 
klart med en 1½-åring...men det är den hjälpen, jag är tacksam för den hjälpen jag har fått av 
henne, men.../.../så gott hon orkar om man säger så, och hon vägrar ju komma hit när vi är 
sjuka då, vilket jag kan förstå, för hon vill inte bli sjuk själv... (Anna) 

 
Cecilia som inte heller är tillfreds med sitt nätverk berättar att dotterns faster ställer upp ibland och att 

även dotterns pappa börjat träffa dottern någon gång ibland. Cecilia beskriver också att hon har en 

komplicerad relation till sin familj och att hon inte känner sig trygg med att lämna dottern med dem, 
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något som gör att hon hellre låter bli. Hon beskriver att personal på dotterns dagis och en granne 

däremot varit extra betydelsefulla för henne: 

Jag har inte så mycket/.../förutom dagis...där är mitt nätverk liksom. Det är dom som har hjälpt 
mig sedan jag separerade, jag har varit separerad i snart ett år. Det är de som har hjälpt mig 
mer än någon annan/.../jag har en granne här uppe...hon är jätte snäll och hon har hjälpt mig 
också. Speciellt när vi separerade då tog hon hand om min dotter rätt mycket, då blev jag rätt 
dålig då vid separationen...då gick hon ut med henne. Hon finns ju alltid kvar, men hon jobbar 
ju...ni vet alla har ju sitt liv också. (Cecilia) 
 

Isabella säger att hon är tillfreds med sitt nätverk och beskriver att hon har en familj, med föräldrar 

och en syster och dennes familj, som ställer upp mycket för henne och dottern. Hon beskriver att hon 

har kompisar som ställer upp och att nätverket också består av andra ensamstående föräldrar: 

/.../sen har jag haft turen att ha en kompis faktisk...som har varit jätte mycket med 
dottern/.../någon gång när jag var sjuk...kom hon hit och hämtade henne så jag fick sova 
(skratt)/.../sen är jag på grund av min situation med i massa...tre olika föreningar, en som 
heter Femmis3 sedan är jag med i Makalösa föräldrar som är en förening för ensamstående 
föräldrar...och sedan är jag med i det här Ensamma mammor-projektet på Fryshuset, genom 
dem har jag fått en barnvakt och det betalar ju dom...och så att då kan jag ju få lite egen tid. 
(Isabella) 
 

Även Lena berättar att andra ensamstående föräldrar är en del av hennes nätverk. Enligt henne är 

kyrkan en viktig mötesplats för henne och dottern: ”/.../kyrkan har också en ensamstående-grupp där 

som vi har varit med i några år nu, det känns väldigt bra att få liksom träffa några andra i samma 

situation och dels för att det ligger där ute där jag bor/.../för det ska ju vara lite lättillgängligt/.../”. 

Flera av de intervjuade talar om vänner de saknar eller har i nätverket. Helena berättar att många 

vänner föll ifrån i och med att hon fick barn och att det känns tråkigt. Anna beskriver hur hon upplever 

sin vänskapskrets: 

/.../sen jag födde sonen så tappade jag kontakten med dom också och jag vet inte varför 
faktiskt/.../det vart ingen tid över att umgås med människor helt enkelt, eller bara att ringa och 
prata med någon/.../nämen jag har inga vänner...det låter så larvigt när man säger så, men så 
har det blivit.../.../ (Anna) 
 

För Emma är, förutom familjen, vännerna väldigt viktiga i nätverket. Hon beskriver att en före detta 

pojkvän och hans flickvän ställt upp mycket men att framförallt en vän är extra betydelsefull: 

”/.../speciellt en som jag bodde med första ett och ett halvt året när dottern föddes. Det har varit min 

närmaste kompis jättejättelänge. Hon ser jag som extra pappa eller mamma.”  

Några av mammorna talar om yrkesverksamma som viktiga personer i deras nätverk. Lena berättar 

exempelvis att hon själv går i terapi hos en terapeut som arbetat med barn och att hon där kan få tips 

och råd om hon vill. Hon säger också att hon inte drar sig för att söka information och hjälp från 

professionella när hon behöver. Även Anna beskriver att hon får hjälp från nätverket med råd: 

”/.../BVC-tanten, sköterskan, är ett jättebra stöd framförallt med all den här oron jag har för sonen, 

med sjukdomar och allt det här/.../”. En av de intervjuade beskriver en vårdkontakt som en av de 

viktigaste personerna i hennes nätverk:  

                                                 
3 Femmis är en förening för frivilligt ensamstående mammor som fått, eller planerar att få, barn genom assisterad befruktning 
med donator (www.femmis.se). 
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/.../syster Sven (skratt), han är alltså sjuksköterska på beroendemottagningen, men han är...jag 
vet inte vad jag ska säga...han är den enda människan.../.../han är...ja, en klippa helt enkelt, 
han finns alltid där och han tar sig tiden/.../han finns till liksom, han har hjälpt mig så otroligt 
mycket, han är mänsklig helt enkelt.../.../ (En av mammorna) 

 

När de intervjuade beskriver vilken typ av stöd och hjälp de får från sina nätverk handlar det till stor 

del om praktisk hjälp. De allra flesta av dem som får hjälp talar om barnpassning, men exempelvis 

Emma berättar om att hon också får hjälp med storhandling av sin bror. Vad gäller barnpassningen så 

uttrycker flera av mammorna att det inte är helt okomplicerat. Flera beskriver hur det faktum att 

personer i nätverket bor långt ifrån dem försvårar möjligheten att få hjälp. Några nämner att de inte har 

ekonomiska möjligheter att anlita barnvakt, även om de har personer att fråga. Ett par av dem berättar 

att de får hjälp med gratis barnvakt från Ensamma mammor-projektet och att de är väldigt glada över 

detta. Många beskriver också att det kan vara svårt att hitta lämpliga personer som kan vara barnvakt, 

dels utifrån att det ska vara personer de själva känner förtroende för men också för att barnen inte 

känner sig trygga. Flera av dem beskriver att både de själva och barnen kan tycka att det är jobbigt när 

andra personer ska se efter barnen. Gunilla säger till exempel: ”jag vill verkligen att han ska känna 

dom som man lämnar honom till...och känner han sig inte bekväm och inte vill vara där, ja men då 

propsar jag inte på det/.../jag kan inte lämna honom till någon han inte vill vara hos...jag klarar inte det 

helt enkelt/.../det är ett dilemma.” 

När det gäller känslomässigt stöd berättar de intervjuade bland annat om syskon, vänner och andra 

föräldrar som stöttar. Lena beskriver till exempel att hon får känslomässigt stöd av mammor till 

dotterns klasskompisar. Hon säger att det är skönt att ha någon att bolla med när barnets far inte finns 

närvarande.  

Isabella, som är medlem i tre olika föreningar för ensamstående mödrar, beskriver att hon får 

känslomässigt stöd därigenom:  

Att prata med folk om olika situationer, hur man löser olika saker och...där i Femmis har vi 
mycket gemensamt, det märkte jag ju när jag gick med i Makalösa föräldrar att det var inte 
alls samma sak, jag är ju inte alls i samma situation som dem/.../det var väldigt mycket bittra 
kvinnor (skratt) som satt och klagade över de här hemska männen som hade lämnat 
dem/.../svikit dem och allt vad det var, då kände man bara att jag var väldigt glad över mitt 
beslut istället för att va i en sådan situation/.../ (Isabella) 
 

De intervjuade varierar även i känslan av om personer i nätverket har förståelse för deras situation som 

ensamstående mammor. Ett par av dem säger att nätverket absolut har förståelse, Isabella som är en av 

dem framhåller att i de föreningar hon är medlem i är alla i samma situation och att hon möter stor 

förståelse där. Kristina som också tycker sig bli bemött med förståelse beskriver hur hon kan bli 

irriterad på när personer i nätverket berömmer henne för att hon är så duktig som klarar tillvaron, själv 

menar hon att hon inte har så mycket att välja på utan att det bara är att ”gilla läget”.  
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Cecilia säger att de få hon har i sitt nätverk nog känner förståelse för hennes situation, mer än hon 

själv tror och mer än vad pappan till hennes dotter gör. Hon illustrerar:  

Jo, de få jag har/.../de förstår hur jag har det, de förstår det bättre än vad pappan gör (skratt), 
det vill säga att...det är tufft. Det är så roligt, igår ringde hennes gudfar, så säger jag ”ja men, 
jag är så trött fast jag gör ingenting när jag sitter här hemma...” han ba ”vad då gör 
ingenting? barnet tar ju hela ditt...40 timmars arbetstid.” Då tänkte jag på det han sa, det 
stämmer för hon är ju, alltså det är fullt ös med henne hela dagarna liksom. Ändå känner man 
att man gör ingenting fast egentligen gör man tusen saker samtidigt...ett hem ska skötas 
samtidigt som hon ska ha det hon ska ha, liksom. Men de förstår situationen bättre än vad man 
tror.../.../ (Cecilia) 

 
Anna säger att hon tycker att hon ofta möts av oförståelse från exempelvis sina syskon. Hon beskriver 

att syskonen bemöter henne med attityden att hon inte har något att gnälla över, hon som bara har ett 

barn medan syskonen har flera barn att ta hand om. Både Emma och Fia säger att det är svårt för 

människor runt dem att verkligen förstå hur det är att leva som ensamstående mamma. Emma säger att 

det inte finns en chans att hennes vänner som själva inte har barn kan förstå. Fia beskriver det så här: 

Alltså dom som finns där och hjälper till förstår absolut men sen så tror jag, speciellt såna som 
inte har barn eller inte umgås så mycket med barn eller barnfamiljer, dom förstår nog inte 
vidden av det, att jag inte har en minut ledigt/.../så är det så här dagis-jobbet-jobbet-dagis-hem 
och det är inte så här ”ja men vi tar en fika en halvtimme”/.../som sagt det var ju jag som 
valde att ha barn liksom, så det är väl upp till mig...nu blev ju inte situationen riktigt som vi 
hade tänkt oss, men nja/.../det är nog ganska många som inte riktigt förstår vidden av det, så 
tror jag faktiskt... (Fia) 
 

Flera av de intervjuade som inte tycker sig bli bemötta med förståelse från personerna i sitt nätverk 

beskriver att det känns jobbigt och tröttsamt att alltid behöva be om hjälp. Gunilla säger att det vore 

skönt om någon bara erbjöd sig att ta sonen någon gång ibland, det behöver inte vara för lång tid utan 

bara så att hon kan få lite egen tid. Lena talar om gränsdragning och att hon blivit bättre på att tacka 

nej till saker, något som hon upplever bemöts med förståelse. Däremot säger hon att hon tycker att 

hennes bror och hans familj borde ha mer förståelse och att de skulle kunna erbjuda sig att hjälpa till. 

Hon säger att det är jobbigt att alltid behöva fråga om dottern kan hänga med hennes bror och hans 

familj på olika saker, snarare än att bli erbjuden ibland. Även Helena beskriver liknande tankar kring 

sin bror och hans familj: 

/.../jag kan tycka att det är lite synd att dom inte ”å vi tar med oss [sonen, vår anm.]” 
men/.../jag tror inte dom vill ha en liten kotte med sig som dom vill ta hänsyn till faktiskt, det 
där har jag och min mamma tjafsat mycket om...för dom gör ju mycket saker, dom har båt till 
exempel men det är aldrig att dom har frågat om vi vill följa med, det är lite...ja, det är 
jättetråkigt... (Helena) 
 

De intervjuade beskriver olika bilder av vilket nätverk de skulle behöva i sin situation som 

ensamstående mammor. Flertalet av dem säger att de skulle önska och behöva hjälp med barnpassning 

i större utsträckning. Cecilia säger exempelvis att hon skulle behöva hjälp med barnvakt och mer tid 

för sig själv. Hon beskriver samtidigt att hon har väldigt svårt att be nätverket om hjälp och att det kan 

ligga henne i fatet ibland: ”/.../Jag är en sån där person som har väldigt svårt att be om hjälp...när jag 

ber om hjälp då är det riktigt illa, då är det kris/.../”.  
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Helena beskriver även hon att hon skulle behöva ett mer aktivt praktiskt stödjande nätverk: 

/.../oftast när det har varit föräldramöte har det varit jättesvårt, jag kan ju inte gå på ett 
föräldramöte för det är ju på kvällen/.../så sist hade vi faktiskt föräldramöte ute i parken, det 
tyckte jag var jättebra.../.../jag känner mig ju ofta, när jag ska be om hjälp när det är så här att 
jag är en störning/.../jag tänker, ibland har ju jag haft andras barn hemma hos mig, för att det 
underlättar ju också lite grann eftersom sonen inte har syskon, han pockar ju mycket på 
mig.../.../då hoppas ju jag att jag ska få retur då...och det är ju inte så alltid, då måste man ju 
säga till och det är svårt alltså, det där att säga till.... (Helena) 
 

Fia, som ursprungligen kommer från en ort långt ifrån Stockholm, säger att det vore skönt att ha 

sonens mor- och farföräldrar i närheten. Hon säger att hon är glad över att ha sin mamma och några 

vänner i närheten där hon bor som ställer upp, men att det inte känns bra att behöva slita på några få 

hela tiden. Hon beskriver ytterligare: 

/.../på sonens pappas sida så är ju alla, dom är ju jätterara och ringer, men ett telefonsamtal 
hjälper ju inte så här jättemycket när man behöver nån som lastar av en och vankar mitt i 
natten eller vad det nu må vara/.../det hade ju vart jättebra att ha/.../mormor och morfar och 
farmor och farfar och kanske en och annan morbror eller farbror eller nåt sånt plus nån 
kompis liksom, som alltid finns där...men jag har ju bara hälften av allting... (Fia) 
 

Lena säger att hon skulle behöva, och hade hoppats på, att få en kontaktfamilj till dottern. Hon berättar 

att hon ansökt hos socialtjänsten men att ansökan avslogs med hänvisning till att Lenas föräldrar finns 

tillgängliga och att Lena och dotterns far har delad juridisk vårdnad om dottern. 

Flera av intervjupersonerna beskriver att de skulle önska och behöva ansvarsfulla fäder till sina 

barn i nätverket. Anna beskriver det som att sonen egentligen skulle behöva sin pappa men att hon 

känner att hon gjort det hon kunnat och att det är som det är. Emma säger att: ”Jag skulle vilja att det 

fanns...först för sjutton, ha en stabil pappa som bodde i närheten, det hade ju varit bra/.../det vore ju 

underbart/.../som också kunde vara med henne [dottern, vår anm.], det vore ju skitskönt för henne, 

liksom/.../”.  

Helena berättar att hennes sons far inte vill träffa sonen och att hon märker att sonen skulle önska 

en fadersgestalt i deras nätverk: 

/.../min andra brorsa/.../jag ser ju det när dom träffas, han är lite muskler och så, att det blir 
dom här grabbar-tagen och att han lever upp till det, så han [sonen, vår anm.] saknar ju den 
där mannen...jag har ju till och med sett han började klättra på en farbror på busshållplatsen, 
det var det pinsammaste jag varit med om (skratt)/.../han flörtar lite med killar på 
tunnelbanan.../.../men jag ser ju det där att han söker sig...och på lekplatser söker han sig 
gärna till män då och går fram och börjar leka med dom och så där... jag tycker det är 
jättejobbigt (skratt)... (Helena) 

 

Ett antal av de intervjuade beskriver att de skulle önska och behöva ett större kontaktnät med fler i 

samma livssituation. Några nämner att de hoppas på att kunna knyta kontakt med andra föräldrar 

genom sina barns dagis-/skolgång eller fritidsaktiviteter medan ett par av de intervjuade säger att de 

hoppas på att medlemskapet i Ensamma mammor ska bidra till ett större nätverk.  
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Anna är en av dem som hoppas detta:  

/.../man blir lite så här asocial när man är hemma, lite rädd nästan...man kommer inte ihåg, 
hur pratar jag med vuxna människor så, men...inte vet jag, jag får/.../gå på dom här träffarna 
som är och se om.../.../att man liksom kan lyckas lära känna lite folk där...för där kan man ju 
verkligen ha förståelse för varandra också och kanske kan hjälpas åt och sen har jag tänkt på 
det ibland/.../man kan ju hjälpas åt liksom, jag menar, jag har bil då kanske jag kan hjälpa 
några mammor om dom ska storhandla, vi kan hjälpa varandra liksom på nåt sätt/.../ (Anna) 
 

Vilken tillit de intervjuade känner till att deras nätverk är stabilt över tid varierar. Flera mammor 

utrycker att de känner tillit till att nätverket är stabilt. Ett par av de intervjuade utrycker däremot att de 

är tveksamma och inte känner sig trygga i att nätverket kommer att bestå, både utifrån att antalet 

personer i nätverket är få och utifrån att man inte känner full tillit till de personer som ingår i 

nätverket. Oavsett om man känner tillit till nätverkets stabilitet eller inte så säger många att de känner 

oro för hur det blir när de egna föräldrarna blir äldre och inte längre kan hjälpa till i samma 

utsträckning. 

 

Upplevelsen av att kunna påverka den egna situationen 

De intervjuade varierar något i upplevelsen av att själva kunna förändra sitt nätverk, men de flesta 

anger att de upplever sig ha delvis möjlighet eller stor möjlighet att förändra. Isabella säger att hon 

upplever stor möjlighet att förändra sitt nätverk och beskriver att hon gjort det genom att gå med i tre 

olika föreningar för ensamstående mödrar.  

Fia är en av dem som säger att hon upplever sig ha relativt liten möjlighet att förändra sitt nätverk. 

Hon beskriver möjligheten som begränsad och säger att det blivit mycket svårare sedan hon börjat 

arbeta efter föräldraledigheten: ”/.../när jag gick hemma hela dagarna då lärde man ju känna massa nya 

människor, mammor och så där i samma situation/.../då kunde man ju liksom gå ut och utvidga sitt 

nätverk så att säga, men nu så går ju jag mellan jobb, dagis och hemmet/.../”.  

Anna beskriver det tvärtom, hon säger att hon tycker sig ha stor möjlighet att förändra nätverket 

men att hon inte kunnat göra det under tiden hon varit föräldraledig med sonen. Hon säger:  

Jag har inte kunnat förändra det så där himla mycket när jag varit hemma med honom, det är 
många som har sagt ”men gå på såna där öppna förskolor”, men jag har inte orkat...jag har 
inte orkat liksom, och så har jag varit rädd att det ska sitta en massa perfekta mammor där och 
byta recept med varandra och såna där grejer (skratt)/.../men i och med att han har börjat på 
dagis och han är större och jag kan ta med honom lättare/.../möjligheterna är ju större liksom. 
(Anna) 
 

Emma, som tycker att hon delvis har möjlighet att förändra nätverket, säger att möjligheten är 

begränsad eftersom det kräver att hon ordnar barnvakt åt dottern, vilket i sin tur kostar pengar hon inte 

kan betala. Hon beskriver vidare att för att hitta personer som kan ställa upp och se efter dottern utan 

ersättning krävs det att personerna känner ett personligt engagemang för henne och dottern, något som 

tar tid att bygga upp och som också kräver en del av henne själv.  
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Helena uppger att hon tycker sig ha liten möjlighet att förändra det egna nätverket, hon säger:  

Det är svårt och vi är ju i ett land där den här spontaniteten inte finns...nu försöker ju jag, det 
är ju inte lätt att närma sig folk utan att vara påträngande, nu går ju sonen på lekgympa så då 
hoppas man ju på att kunna knyta nån kontakt så där...men det har jag inte gjort än, visst vi 
pratar ju så där, men.../.../det är jättesvårt, man försöker ju i den mån det går/.../ (Helena) 
 

Lena anser sig ha delvis möjlighet att förändra nätverket och säger att hon vet att möjligheten till 

utbyte med andra ensamstående föräldrar finns men att det kräver att hon jobbar på det. Hon säger att 

det handlar mycket om hennes egen situation, hur mycket psykisk kraft hon orkar uppbåda för att söka 

kontakt med andra. Hon beskriver också att det är jobbigt om hon bli avvisad, exempelvis om hon ber 

någon om hjälp med dottern: ”Det jobbiga är att få nej/.../nu har jag tagit mig kraften att fråga och 

sedan nej.../.../då blir man så nedslagen och då tar det så mycket kraft att börja om från början och 

fråga någon annan.”. 

Kristina, som anser sig ha stor möjlighet att förändra nätverket, säger att hon inte är så sugen på att 

träffa en massa nya människor, utan att hon hellre skulle vilja träffa de hon redan har i sitt nätverk 

oftare. Hon berättar att hon nyligen förändrat sitt nätverk genom att starta en sånggrupp tillsammans 

med tio stycken av sina vänner, något som hon beskriver som ”bland det bästa jag gjort”. Hon säger att 

det gör att de kan ses regelbundet och att det blir enkelt eftersom man kan ta med sig sina barn. 

De flesta av de intervjuade säger att de hoppas och tror att det egna nätverket kommer att växa sig 

större i framtiden, några med tillägget att det är framförallt för barnens skull. Helena säger att hon 

önskar att hennes nätverk ska bli bättre i framtiden, både vad gäller det egna nätverket men också att 

gruppen ensamstående mödrar ska uppmärksammas mer och fler stora nätverk bildas för gruppen. Hon 

funderar kring hur den egna situationen kommer att se ut och om hon skulle vilja att nätverket 

utökades med en livspartner:  

/.../tankarna går ju, undrar om jag kommer leva med nån i framtiden, det vet jag ju inte heller, 
skulle jag själv vilja bo ihop med nån, det tror jag inte heller.../.../jag är inte laddad för nån 
relation heller...och sen, orkar jag?/.../man ska vara så på och det är det jag vill vara för min 
son nu, jag har inte ork att vara det för någon annan/.../ (Helena) 

 

Flera mammor säger att dom tror att det blir enklare ju äldre deras barn blir. Kristina säger exempelvis 

att ”Ju äldre barnen blir och självständigare...så hoppas jag att det blir bättre (skratt), mer tid för sig 

själv och sina vänner...så det är viktigt att odla dom kontakter man har, jag jobbar på det (skratt).”. 

Även Emma säger att hon tror att nätverket blir bättre i och med att dottern blir äldre. Hon säger att 

hennes situation överhuvudtaget blir bättre och bättre och att hon inte är bekymrad över hur nätverket 

ska se ut i framtiden. Enligt Lena behöver hennes nätverk ”inte se illa ut” i framtiden. Hon säger att 

hur nätverket utvecklas beror på hur mycket hon jobbar med det och på att hitta rätt personer. Hon 

beskriver att för henne är det viktigt att lägga energin på att söka nätverk där hon får respons och den 

hjälp hon behöver.  

Fia säger att hon tror att hon kommer att bilda, och utvidga, sitt nätverk med människor som lever i 

en liknande vardag som hon själv gör. Hon säger att det inte behöver vara ett nätverk där man hjälper 
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varandra praktiskt, utan kanske mer umgås: ”/.../det kanske är en hel familj, vi sitter här själva liksom 

och äter middag, det kan vara jättemysigt att komma hem till en stor familj med syskon/.../det kan ju 

bara vara att umgås och få tillgång till andra människors, ja...liv på nåt vis/.../”. Fia beskriver också 

hur hon ser med tillförsikt på sitt nätverk i framtiden:  

/…/dom som finns, dom finns ju/.../plus att så här pappa då, när han går i pension kan komma 
upp och...vara mer tillgänglig/.../och vara här liksom så att det är ju jättebra att ha en 
pensionär som liksom gärna ställer upp (skratt) och ställer upp med glädje/.../och sen så, alltså 
man träffar ju alltid nya människor under livets gång/.../beroende på vilket skede man är i livet 
så söker man väl sig till olika personer och så där, så det är väl mycket möjligt att man träffar 
nån som kan vara...som verkligen behövs just då, jag tror lite så här på ödet eller så, om man 
behöver nånting så finner man ofta det/.../ (Fia) 
 

 

Intervjuresultat i förhållande till tidigare forskning 

I Johnsson och Regnérs (2003) studie har man funnit att ett stort problem för de ensamstående 

mödrarna är att vara ensam om föräldraansvaret då barnens fäder lyser med sin frånvaro (Johnsson & 

Regnér, 2003, s. 129). Denna omständighet återfinns även bland de mammor vi intervjuat, som 

beskriver hur avsaknaden av ”umgängesfäder” som avlastar och delar ansvaret resulterar i en 

betungande situation när de inte kan dela föräldraansvaret med någon. I ovan nämnda studie beskrivs 

även att de ensamstående mödrarnas nätverk tunnas ut med tiden och att vänner saknas i stor 

utsträckning till följd av att tid och ork inte räcker till för att odla sociala kontakter när man är ensam 

ansvarig för försörjning och omsorg om familjen (a. a. s. 36, 128). Detta bekräftas till viss del i vårt 

intervjumaterial då vissa mammor beskriver sin oro inför det faktum att de egna föräldrarna åldras och 

därför inte kan hjälpa till i samma utsträckning som de gör idag. När det gäller vänskapskretsen 

varierar mammornas berättelser då vissa säger att det är svårt att hinna odla sina vänskapskontakter 

vilket för en av mammorna inneburit att hon mist alla sina vänner medan andra beskriver ett rikt 

umgängesliv och hur viktigt det är. Av intervjuerna framkommer, i likhet med vad Johnsson och 

Regnér säger (a. a. s. 128), att de ensamstående mammorna inte bara önskar stöd från nätverket utan 

också önskar att barnen ska få ett utvidgat nätverk med flera personer och förebilder som kan bekräfta 

barnen.  

I Folkhälsoinstitutets rapport (1994) konstateras att tillgången till ett stödjande nätverk kan 

innebära en värdefull tillgång vad gäller stresshantering i tillvaron som ensamstående mor samt att det 

förbättrar förutsättningarna för att trivas med tillvaron och hanteringen av föräldrarollen 

(Folkhälsoinstitutet, 1994, s. 34, 84 ff). Detta går inte att helt bekräfta utifrån intervjumaterialet, men 

det kan konstateras att de intervjuade mammor som angav att de var delvis eller upp emot helt tillfreds 

med sitt sociala nätverk också var de personer som angav flest personer i nätverket. Man konstaterar 

även i Folkhälsoinstitutets rapport att det kan finnas risk för social isolering på grund av praktiska 

svårigheter som följer med det ensamstående föräldraskapet och att det finns ett behov av att ingå i en 

social gemenskap där man kan dela sina erfarenheter, bli bekräftad och bli speglad i sin roll som 

ensamstående mor (a. a. s. 85-86). Detta bekräftas delvis i intervjumaterialet då flera mammor talar om 
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att de bristfälliga möjligheterna att få barnvakt gör det svårt att komma hemifrån på egna aktiviteter. 

Mammorna uttrycker också behovet av ett större nätverk med fler personer i samma livssituation och 

flera av de intervjuade beskriver hur de aktivt arbetar för att utvidga nätverket.  

I Espwall (2001) och Espwall et al. (2001) för författarna en diskussion kring den föreställning som 

finns beträffande vilken legitimitet som krävs för att en kvinna i en utsatt livssituation ska anses ha rätt 

till stöd och hjälp och att bli bemött med förståelse och acceptans (Espwall, 2001, s. 12; Espwall et al., 

2001, s. 110-111). Till dessa tankar kan även kopplas Johnsson och Regners (2003) tankar om att det 

kan innebära extra påfrestningar för den ensamstående föräldern, att omgivningen uttrycker krav och 

förväntningar på att enföräldersfamiljen ska fungera på samma vis som familjer där två föräldrar delar 

på ansvaret (Johnsson & Regner, 2003, s. 129). I vårt intervjumaterial tar mammorna upp liknande 

tankegångar i sina beskrivningar av hur nätverket i vissa fall saknar insikt och förståelse kring vad det 

innebär att vara ensamstående förälder. Några intervjupersoner beskriver hur de möts av negativa 

attityder från nätverket och en av dem säger att hon upplever nätverkets hjälp som villkorat, då hon 

endast får hjälp i de situationer nätverket anser att hon ska göra något tillräckligt viktigt. Ett 

återkommande tema i mammornas berättelser är ansträngningen i att behöva be om hjälp och 

önskemålet om att nätverket istället ska erbjuda hjälpen självmant.  

Vidare beskriver Espwall et al. hur den person som är i behov av stöd och hjälp från nätverket lätt 

hamnar i ett underläge om det inte finns möjlighet att ge tillbaka hjälp till nätverket. För att justera 

detta underläge kan personen antingen ”sätta in på pluskontot” genom att ställa upp för andra eller 

genom att växla mellan att be om hjälp från olika personer i nätverket (Espwall et al., 2001, s. 110-

115). Dessa tankegångar och strategier kan även skönjas i intervjupersonernas berättelser. Det finns 

beskrivningar av att hjälpa andra utan att få hjälp i retur, att man medvetet lägger sin energi på att hitta 

personer i nätverket som man vet att man får hjälp av samt att man drar sig för att be om hjälp 

eftersom man vet att det kräver ansträngningar av en själv och ett personligt engagemang av den som 

hjälper till. I sammanhanget kan även nämnas att en av mammorna berättar om den egna erfarenheten 

av att inte bli beviljad kontaktfamilj till dottern och därigenom bekräftar vad Regnér och Johnsson 

belyser, det vill säga att det idag inte anses vara en tillräcklig omständighet att vara ensamstående mor 

med glest nätverk för att beviljas insatsen kontaktfamilj (Regnér & Johnsson, 2006, s. 107). Detta 

faller, som tidigare nämnts, utanför ramarna för denna uppsats, men värt att notera är ändå att ett antal 

av de intervjuade i uppsatsen ger uttryck för att ha ett glest nätverk och en önskan om mer stöd och 

hjälp från ett omgivande nätverk.                

 

Medlemskapet i Ensamma mammor 

På frågan om i vilken utsträckning medlemskapet i projektet Ensamma mammor påverkat de 

intervjuades livssituation och vardag säger de flesta av dem som varit på träffar att det haft en viss 

påverkan och en mamma att det haft mycket stor påverkan. Tre av mammorna har nyligen blivit 

medlemmar och har därför aldrig varit på några träffar. En gemensam faktor som majoriteten av 
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mammorna tar upp när de pratar om vilket stöd de får från projektet är upplevelsen av att få träffa 

andra ensamstående mammor i liknande situation. Anna beskriver sin upplevelse av detta:  

Jag har ju bara pratat lite grann med dom andra mammorna...men sen har det ju varit såna 
där föreläsningar som vi har suttit och lyssnat på/…/äh, inte vet jag, det är väl bara känslan 
när jag har suttit där på dom där föreläsningarna att...skönt att se andra som...ser ut som jag 
ungefär, lite rufsiga i håret och inte har hunnit sminka sig/…/ (Anna) 

 
Kristina talar också om vikten av att barnen får träffa andra barn som befinner sig i en liknande 

situation: 

/…/barnen träffar andra barn och finns med i ett större sammanhang...och känna att det är 
inte konstigt att...i våran familj så finns det bara en mamma liksom. För det kan ju ibland bli 
jobbigt i skolan och så...de flesta av familjerna i min yngsta sons klass, är det liksom mamma 
och pappa sammanboende./…/det kan ju bli sådana situationer liksom...”varför är det så och 
varför är inte min pappa hos mig?”...men då träffas man tillsammans med andra, där det bara 
finns mammor. (Kristina) 

 
Upplevelsen av att projektet Ensamma mammor bidrar till att man blir sedd och bekräftad i rollen som 

ensamstående mamma är ytterligare en aspekt som tas upp. Ett par mammor tar också upp vikten av 

att projektet ger dem möjlighet att kostnadsfritt ha barnvakt, göra olika aktiviteter och få 

sponsringserbjudanden. Kristina berättar här om hur hon upplever stödet från den barnvakt som hon 

fått genom projektet: ”/…/jag som har barnvakt…jag får ju ett oerhört stöd…till att jag har ytterligare 

någon person som jag kan kontakta...och det är ju världens gulligaste tjej/…/hon är jättesöt och dom 

tycker jättemycket om varandra och sådär…det funkar väldigt bra.”. Isabella beskriver sin upplevelse 

av vad projektet gett henne: 

/…/det är helt fantastiskt...de träffar de ordnar, betalar de ju allting...man behöver inte betala 
någonting...det tycker jag är helt otroligt...och nu den träff vi hade här i januari hade de 
tacobuffé och glassbuffé åt barnen, sedan har de ju barnvakter och lekrum och olika 
föreläsningar...jag tycker det är helt otroligt...så delade de ut massa tvättmedel/.../nån hade 
donerat massa tvättmedel...så alla fick packa så mycket de orka bära...det är ju, det är ju jätte 
bra...så får man gratis årskort på Junibacken som medlem...och så kostar ju inte medlemskapet 
någonting heller...jag tycker det är otroligt. (Isabella) 

 
På frågan om vad mammorna ytterligare önskar sig från Ensamma mammor är det flera som nämner 

att de gärna skulle vilja ha en barnvakt eller familjecoach genom projektet. Några säger att de önskar 

någon form av rådgivning dit man kan vända sig när det exempelvis gäller ekonomiska frågor eller när 

man behöver hjälp i olika ärenden i kontakten med myndigheter. När det gäller träffarna säger några 

att de önskar fler organiserade träffar som syftar till att lära känna andra mammor.  

 

Avslutande frågor 

När de intervjuade rangordnar faktorerna ekonomi, hälsa och nätverk utifrån vilken inverkan de har på 

deras livssituation som ensamstående mamma svarar majoriteten att nätverket är viktigast och 

ekonomin är minst viktig. Emma redogör här för sina tankar kring detta: 

/…/nätverket är det viktigaste, det är det viktigaste, både genom att man har folk som man kan 
vända sig till och man har barnvakt så man kan gå ut...det är värt allt ihop tycker jag. Pengar 
hade inte jag så mycket innan heller...jag har aldrig prioriterat pengar, liksom...någonsin. 
(Emma) 



 54

På frågan om vilka tankar och förhoppningar mammorna har inför framtiden är det vanligaste svaret 

bland mammorna som inte arbetar att de hoppas på att få ett jobb. Vissa betonar att de vill ha en fast 

anställning medan andra säger att de vill arbeta med någonting som är roligt och stimulerande. 

Förhoppningen om att träffa en partner och önskan om att barnen ska må bra är också vanliga teman. 

Cecilia berättar om sina förhoppningar inför framtiden när det gäller hennes dotter: 

Mina tankar för framtiden/.../när det gäller dottern, vill jag att hon ska växa upp i en lugn och 
harmonisk miljö, det är jätteviktigt för mig. Jag vill också samtidigt att hon ska ha kontakt med 
sin pappa...speciellt på grund av hur jag levde när jag var liten, jag hade ju inte min 
pappa...så för mig är det jätte viktigt att hon har kontakt med sin pappa. (Cecilia) 

 
Andra exempel på önskningar som tas upp handlar om att få mer utrymme och tid för sig själv, att ha 

bra hälsa, att våga ta för sig mer, att skaffa ett till barn, flytta till större bostad och att ensamstående 

mammor ska organisera sig som grupp. Helena uttrycker sin önskan om att ensamstående mammor 

går ihop och organiserar sig: 

Ja, jag skulle ju önska att...det finns ju säkert ett mörkertal det här med ensamma mammor 
också, att dom skulle, så att det blir stort, så att det verkligen ”hallå här är vi” så att vi 
tillsammans verkligen, vi kunde bli ett multiföretag, nej men det skulle kunna bli nånting 
jättehäftigt! Det skulle kunna bli hur stort som helst faktiskt/…/ (Helena) 
 

Ett par mammor talar också om vikten av att ta ett steg i taget för att komma vidare i livet och påverka 

sin livssituation. Cecilia beskriver hur hon tagit sig vidare efter sin skilsmässa: 

/…/jag har kommit över den här fasen, när allt känns så negativt liksom...oh shit hur ska jag gå 
vidare hur ska jag liksom göra med dottern/…/Det tog minst sex månader tror jag, innan jag 
började strukturera mig själv i...det här nya livet som man hamnar i. Först kommer bitterheten, 
ilskan, man känner hur sjutton hamnade jag här. Nu är man där att nu måste jag börja 
påverka det hela liksom...att jag tjänar ingenting på att stå och gräva mig ner i det som var 
liksom. Nu är det framåt som gäller. (Cecilia) 

 

En klar majoritet svarar att det bästa med att leva som ensamstående mamma är att man får en speciell 

och nära relation till sina barn och att man får bestämma själv. Fia beskriver sin relation till sin son 

”/…/jag tycker att det finns mycket fördelar med att vara ensamstående mamma, man får så otroligt 

fint förhållande till sitt barn och jag tror att det blir lite speciellt förhållande också/…/”. När det 

handlar om möjligheten att själv få bestämma säger Gunilla: ”Jag bestämmer själv...alltså, det är inga 

konflikter, ’nu gör vi si eller så gör vi så här, bla bla bla’…det är jag som bestämmer, punkt slut.”. 
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Analys  

Avsnittet inleds, i syfte att underlätta för och introducera läsaren, med en fördjupad diskussion av det 

tidigare teoriavsnittets redogörelse av begreppet känsla av sammanhang och dess innebörd samt om 

hur vi avser att använda begreppet. Därefter följer analys av insamlat intervjumaterial utifrån 

KASAM. I de fall vi ansett att förtydligande behövts i analysen återknyts till Antonovsky (2005). 

 

KASAM i analys av intervjumaterialet  

Känsla av sammanhang byggs upp genom (1) upplevelser av förutsägbarhet vilka grundlägger 

komponenten begriplighet, (2) en bra belastningsbalans som lägger grunden för komponenten 

hanterbarhet och (3) delaktighet i att forma resultatet vilket grundlägger komponenten meningsfullhet 

(Antonovsky, 2005, s. 129-130).  

Begriplighet handlar om i vilken utsträckning de stimuli individen upplever är förutsägbara, 

strukturerade och förnuftsmässigt gripbara. En hög begriplighet kännetecknas bland annat av en 

förväntan om att de stimuli man möter i framtiden är förutsägbara eller, om de är oväntade, i varje fall 

är möjliga att ordna och strukturera. Hög begriplighet är enligt Antonovsky också en förutsättning för 

hanterbarhet (a. a. s. 44, 48) En känsla av hanterbarhet handlar om individens upplevelse av 

tillräckliga resurser för att kunna möta de krav man utsätts för. Balansen mellan resurser och krav 

avgör nivån av hanterbarhet och konsekvensen av bristfälliga resurser är överbelastning. Resurser kan 

vara sådana att de styrs av egen eller andras kontroll, men förutsätter att man upplever dem som stabila 

över tid. Med en hög känsla av hanterbarhet är det, enligt Antonovsky, möjligt att känna tillförsikt 

inför att saker och ting ordnar sig till det bästa och undvika att känna sig som ett offer för 

omständigheterna (a. a. s. 44-46, 154). Antonovsky beskriver meningsfullhet som KASAM-begreppets 

motivationsfaktor och menar att komponenten syftar till upplevelsen av vilken känslomässig innebörd 

livet har. Med komponenten meningsfullhet avses också att de krav man utsätts för kan upplevas som 

utmaningar som är värda investering och engagemang (a. a. s. 45-46). Vidare förutsätter en upplevelse 

av meningsfullhet känslor av delaktighet och medbestämmande samt ansvar för det egna handlandet 

(a. a. s. 130).  

Inom ramen för denna uppsats har vi valt att definiera innebörden av KASAM:s komponenter 

enligt följande. Begriplighet innefattar hur inre och yttre stimuli upplevs, möjligheten att strukturera 

och förklara samt möjligheten till förståelse och förutsägbarhet. Hanterbarhet avser balansen mellan 

egna resurser och stimuli (belastningsbalans), resurser över tid, förväntan om att saker ordnar sig till 

det bästa, att inte se sig som ett offer för omständigheter, känslor av kontroll, bemästrande, kunskap, 

förmågor och att kunna påverka. Meningsfullhet innefattar motivation, livets känslomässiga innebörd, 

relationer och nätverk, medbestämmande, mål, framtidstro, utmaningar och engagemang.     
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Tidigare erfarenheter i livet som utgör resurser id ag 

Några av de intervjuade berättar att de ser erfarenheten av att ha vuxit upp med en ensamstående 

förälder som en resurs i sitt liv. Vår tolkning är att deras erfarenhet av att ha upplevt hur deras egna 

föräldrar hanterat situationen bidrar till en ökad begriplighet hos mammorna, då de fått med sig en 

förståelse för hur ett ensamstående föräldraskap kan fungera.  

Mammorna talar om olika typer av erfarenheter som är användbara i deras liv som ensamstående 

mamma. De säger att dessa erfarenheter gjort dem starka, självständiga, mogna och att de genom 

erfarenheterna fått kunskaper som de har användning för idag. Vår slutsats är att dessa erfarenheter 

gjort att mammorna utvecklat olika resurser som idag bidrar till deras känsla av hanterbarhet. 

Förutsättningarna att uppleva hanterbarhet ges när individen inte känner sig som ett offer utan istället 

har tilltro till att saker kommer att ordna sig (Antonovsky, 2005, s. 45). Ett belysande exempel på hur 

känslan av hanterbarhet kan manifestera sig är när en av mammorna säger att hennes erfarenhet av att 

tidigare situationer ordnat sig gör att hon idag har tillit till att de situationer hon möter i framtiden 

kommer att ordna sig till det bästa.  

 

Ekonomi  

Begriplighet 

Utifrån hur intervjupersonerna beskriver upplevelsen av den ekonomiska situationen som 

ensamstående mamma kan vi konstatera att det finns flera aspekter som pekar på att det kan vara svårt 

att uppleva begriplighet i den situation de beskriver. Deras ekonomiska situation framstår i stor 

utsträckning som oförutsägbar, då flera av mammorna inte vet om de kommer att klara av de löpande 

utgifterna varje månad. Många av dem lever också med ovissheten om hur de ska klara av eventuella 

oförutsedda utgifter då de inte har någon given ekonomisk buffert/backup. Avsaknaden av en backup i 

form av en annan förälder som kan vara hemma för vård av sjukt barn gör också att deras inkomst 

periodvis kan komma att påverkas negativt. 

Vår tolkning är att mammorna trots denna oförutsägbarhet lyckas finna en begriplighet i den 

ekonomiska situationen tack vare sin problemhanteringsförmåga. Enligt Antonovsky handlar 

framgångsrik problemhantering om att kognitivt och känslomässigt kunna strukturera sin perception 

av stressorer i kombination med att vilja möta dem. En och samma stressor kan för en person ses som 

källan till en rad befintliga och framtida problem medan den för en annan upplevs som en begriplig 

och hanterbar utmaning (a. a. s. 184-185). Vi tycker oss ha funnit att intervjupersonerna i stor 

utsträckning beskriver sin upplevelse av den ekonomiska situationen som en begriplig och hanterbar 

utmaning. Begripligheten handlar om att de i sina berättelser förmedlar en tydlig förståelse för hur 

faktiska omständigheter, som exempelvis begränsade arbetsmöjligheter och bristen på ekonomisk 

backup, påverkar deras ekonomiska situation. Mammorna säger också i stor utsträckning att de vet hur 

de ska hantera den ekonomiska situationen. Flera av mammorna har en tydlig bild av vad som kan 

förbättra deras ekonomiska situation och i detta sammanhang handlar det främst om att få ett arbete. 
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När det gäller denna aspekt finner vi också att de intervjuade uttrycker en stark motivation till att 

förändra sin ekonomiska situation genom att skaffa ett arbete.       

Även den känslomässiga upplevelsen av negativa stressorer skiljer sig, enligt Antonovsky, åt 

mellan olika individer. De upplevda känslorna kan i sin tur antingen vara fokuserade eller diffusa. I det 

första fallet handlar det om känslor som blir en motivationsfaktor då de är kopplade till ett tydligt mål 

medan det i det senare fallet blir paralyserande på grund av att de inte är avgränsade. Ett tydliggörande 

exempel på en fokuserad känsla är ilska då denna är riktad mot någon eller någonting som har hänt. 

Raseri är i sin tur ett exempel på en diffus känsla då den är riktad mot hela världen, livet och 

människor i allmänhet (a. a. s. 183, 200). Av intervjupersonernas berättelser gör vi tolkningen att deras 

känslomässiga upplevelse av den ekonomiska situationen snarare utgörs av fokuserade känslor än av 

diffusa. De känslor mammorna talar om är oro och stress vilka är direkt kopplade till den ekonomiska 

situationen. Flera mammor säger också att de klarar av att stå ut med den ekonomiska situation de har 

idag då de vet att den är tidsbegränsad. Denna tidsbegränsning hänger i sin tur ihop med mammornas 

motivation till att så snart som möjligt börja arbeta.   

 

Hanterbarhet 

Utifrån intervjupersonernas egna berättelser kan vi konstatera att det kan tänkas vara svårt att uppleva 

hanterbarhet i deras ekonomiska situation. Dels beskriver flera av dem bristen på resurser i form av en 

till person i hushållet med ekonomiskt ansvar och som ekonomisk backup. Mammorna säger dessutom 

att de upplever sig ha delvis eller liten möjlighet att påverka den ekonomiska situationen, vilket vi 

antar begränsar möjligheterna att uppleva hanterbarhet.  

Trots ovanstående tycker vi oss kunna finna ett stort mått av hanterbarhet i intervjupersonernas 

berättelser, då de beskriver en mängd olika strategier som de använder sig av för att klara av den 

ekonomiska situationen. Dessa strategier vittnar om att mammorna har många användbara resurser 

relaterade till sina egna förmågor, som de kan använda sig av för att möta de krav som ställs på dem. 

Med utgångspunkt från de strategier intervjupersonerna använder kan konstateras att de vanligaste 

resurserna handlar om förmågan att planera och prioritera, hålla en strikt budget, vara kreativ för att 

finna billigare kostnadsalternativ samt att hålla sig skuldfri. Genom att använda sig av dessa förmågor 

förefaller det som om mammorna lyckas bemästra situationen trots att de har mycket begränsade 

ekonomiska resurser. Ännu en indikator på att mammorna upplever hanterbarhet är det faktum att 

majoriteten av dem säger sig uppleva att de har kontroll över ekonomin. Förutsättningarna för att 

upplevelsen av hanterbarhet förstärks torde också vara större för de mammor som berättar att de har 

möjlighet att låna pengar av föräldrar eller släktingar vid en akut ekonomisk situation än för de som 

inte har det.     

Antonovsky talar om två ytterligheter när det gäller hur individer kan förhålla sig till erfarenheter i 

livet vilka i sin tur påverkar känslan av hanterbarhet. Det ena förhållningssättet utgörs av upplevelsen 

att man på grund av tidigare svåra erfarenheter kommer att drabbas av liknande svårigheter resten av 
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livet. Det andra förhållningssättet som ger goda förutsättningar för känslan av hanterbarhet handlar 

istället om upplevelsen att inte känna sig som ett offer utan istället ha tilltro till att saker kommer att 

ordna sig (a. a. s. 45). Vår slutsats är att det finns stora möjligheter för de intervjuade att finna en 

känsla av hanterbarhet då majoriteten av dem har en tilltro till att den ekonomiska situationen kommer 

att ordna sig i framtiden. De säger att den ekonomiska situationen bara kan bli bättre i jämförelse med 

hur den har varit och en mamma beskriver att hennes erfarenhet av att ha klarat av sin nuvarande 

ekonomiska situation gör att hon kan klara vad som helst.     

 

Meningsfullhet 

Det faktum att intervjupersonerna säger att de upplever att den ekonomiska situationen inte påverkar 

barnen negativt ser vi som en meningsskapande faktor. De uppoffringar som mammorna gör när de 

avstår från saker för egen del blir meningsfulla då målet med dessa är att barnen inte ska bli drabbade.   

Även i analysen av hur vissa av mammorna förhåller sig till de begränsningar de beskriver 

beträffande deras förutsättningar att arbeta heltid och vara ensamstående har vi funnit en 

meningsskapande faktor relaterad till barnen. I detta fall säger några mammor att de gjort ett aktivt val 

att arbeta mindre med målsättningen att få mer kvalitetstid med barnen. Vår tolkning är att det 

underlättar för mammorna att hantera de utmaningar som följer med en begränsad ekonomi när de 

själva gjort valet att tjäna mindre pengar för att istället finna meningsfullhet i samvaron med barnen. 

Det faktum att mammorna aktivt har tagit detta beslut medför till viss del också den dimension av 

meningsfullhet som enligt Antonovsky uppstår när individen accepterar den situation de ställs inför, 

att de ansvarar för sitt agerande och att deras handlande påverkar resultatet (a. a. s. 130).  

Antonovskys idéer om meningsfullhet kan även appliceras på en av intervjupersonernas tankar om 

behovet av att vara självförsörjande och slippa bli utelämnad till någon myndighets beslutsrätt när det 

gäller ekonomin. Antonovsky menar att det är svårt att känna meningsfullhet när det är andra som 

bestämmer uppgiften, formulerar reglerna och påverkar resultatet åt oss (a. a. s. 130).  Här kan 

konstateras att beroendet av ekonomiskt stöd från myndigheter kan vara ett exempel på risk för 

minskade förutsättningar att känna meningsfullhet, detta då intervjupersonen inte själv ges möjlighet 

att fullt ut ansvara för sin ekonomiska situation. 

 

Hälsa   

Begriplighet 

Med utgångspunkt från intervjupersonernas berättelser kring hur de upplever sin egen hälsa utifrån sin 

livssituation som ensamstående mamma tolkar vi det som att de har goda förutsättningar att finna 

begriplighet. De intervjuade har i stor utsträckning förståelse för hälsans betydelse i sin livssituation 

som ensamstående mamma. De säger att det är nödvändigt med återhämtning för att orka möta 

barnens behov av stimulans. Många av dem talar även om att deras trötthet, ledsenhet och ansträngda 

tålamod påverkar barnen och att det därför är viktigt att må bra psykiskt och fysiskt. 
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Intervjupersonerna har också klart för sig vad de ska göra för att stärka sin hälsa. Mammorna har även 

en tydlig bild av sambandet mellan deras hälsa och faktorer i livssituationen som ensamstående 

mamma. Faktorer som mammorna säger påverkar hälsan är exempelvis tidsbrist, ekonomi och ensamt 

ansvar för barnen. När det gäller mammornas upplevelser av den egna hälsan ur ett framtidsperspektiv 

tolkar vi det som att de intervjuade övervägande har bra förutsättningar att uppleva förutsägbarhet. 

Flera av mammorna säger att deras hälsa inte upplevs som något problem och att de därför räknar med 

en bra hälsa även i framtiden. Ytterligare några mammor säger att de förväntar sig att hälsan kommer 

att bli bättre i takt med att barnen blir mer självständiga och en mamma hoppas den blir bättre när hon 

beviljas en operation för att gå ned i vikt.   

 

Hanterbarhet 

Upplevelsen av den egna hälsan varierar bland de intervjuade, men majoriteten säger sig vara delvis 

och uppemot mycket tillfredsställda. Trots detta säger flertalet av de intervjuade att de inte upplever 

sig ha tillräcklig hälsa för att klara av de krav som det ensamstående föräldraskapet innebär. Flera av 

mammorna beskriver att hälsan är precis tillräcklig för att klara av det nödvändigaste, men att det 

saknas buffertresurser för oförutsedda situationer. Samtliga av de intervjuade säger att livssituationen 

som ensamstående förälder påverkar den egna hälsan. Ett flertal av de intervjuade beskriver också hur 

grundfaktorn i det ensamstående föräldraskapet, att vara ensam om föräldraansvaret, rent praktiskt 

påverkar den egna hälsan och gröper ur hälsoresurserna. Dessa beskrivningar handlar till stor del om 

att behöva göra avkall på den egna hälsan exempelvis genom att inte ha möjlighet till den vila och 

återhämtning man behöver eftersom ingen annan kan avlasta och ta över ansvaret för barnen. Flera av 

mammorna talar också om trötthet och en konstant upplevelse av stress i att vara ensamstående 

förälder och hur dessa faktorer påverkar hälsan och vardagen negativt. Vad gäller en majoritet av de 

intervjuades upplevelse av den egna hälsan kan härigenom konstateras att det inte upplevs råda balans 

mellan resurser och krav i tillvaron, något som riskerar minska känslan av hanterbarhet i tillvaron. 

Det tycks finnas drag av motsägelsefullhet i flera av mammornas berättelser om den egna hälsan. 

Samtliga av de intervjuade, med undantag för en person, säger att de upplever sig själva ha delvis eller 

stor möjlighet att påverka den egna hälsan (och därmed de egna resurserna), samtidigt säger en 

majoritet av de intervjuade att de inte prioriterar den egna hälsan. Flera av mammorna ger dock bilder 

av vad som tycks vara en medvetenhet och beskriver konkreta exempel på strategier som fungerar 

förebyggande för deras hälsa i vardagen. Slutsatsen blir här att det hos många av mammorna tycks 

finnas en, medveten eller omedveten, självreglering av belastningsbalansen vad gäller den egna hälsan.  

Flertalet av de intervjuade ger uttryck för en känsla av tillförsikt inför hälsan i framtiden. Av 

intervjumaterialet kan inte skönjas några tendenser till att mammorna skulle uppleva sig som offer för 

omständigheterna vad gäller den egna hälsan. Känslan av hanterbarhet avseende hälsan tycks finnas 

bland flertalet av de intervjuade, även om det finns en samtidig upplevelse om att faktiska 
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omständigheter i vardagen som ensamstående förälder gör att det är svårt att prioritera hälsan i den 

utsträckning som skulle behövas. 

 

Meningsfullhet 

Även inom detta område har vi funnit att barnen utgör en meningsskapande faktor när det gäller hur 

intervjupersonerna förhåller sig till sin hälsa. De investeringar de gör när de prioriterar sin hälsa 

handlar för många av mammorna främst om att barnen inte ska bli drabbade på grund av en mamma 

som mår dåligt eller inte orkar tillgodose barnets behov.  

 

Nätverk  

Begriplighet 

De intervjuade förmedlar i sina upplevelser av de egna nätverken ett stort mått av förutsägbarhet. 

Detta på så vis att ingen av de intervjuade förmedlar upplevelser kring det egna nätverket som att det 

kännetecknas av kaos, slumpstyrning eller obegriplighet. Av de intervjuades berättelser om sina 

nätverk kan snarare tolkas att mammorna känner en förutsägbarhet i om, när och hur det omgivande 

nätverket kan fungera stödjande för dem. De intervjuade förmedlar en bild av att de balanserar delar av 

tillvaron utifrån vilken hjälp de kan förvänta sig, eller inte förvänta sig, från nätverket.  

I sammanhanget bör noga poängteras att graden av begriplighet och förutsägbarhet inte står i relation 

till hur pass tillfreds mammorna uppger att de är med det egna nätverket eller i vilken grad nätverket 

upplevs som stabilt över tid. Att vara en del av ett socialt sammanhang tillsammans med människor i 

liknande livssituation ökar sannolikt också känslan av begriplighet. Mötet med andra i liknande 

situation kan ge möjlighet till en känsla av normalisering och en ökad förståelse för den egna 

situationen och därmed kan medlemskapet i Ensamma mammor antas kunna bidra till ökad 

begriplighet. 

 

Hanterbarhet 

När det gäller de intervjuades nätverk handlar detta till stor del om just hanterbarhet. Dels ur ett rent 

konkret, praktiskt perspektiv, att ha tillgång till resurser som kan fungera balanserande och stödjande i 

bemästrandet och hanteringen av tillvaron som ensamstående förälder. Dels ur ett mer känslomässigt 

perspektiv, att med vetskapen om och stödet ifrån nätverket kunna känna en förväntan om att saker 

och ting ordnar sig till det bästa utifrån de omständigheter som råder och att inte inta en offerroll. De 

intervjuade beskriver olika upplevelser både av hur tillfreds de är med det egna nätverket och kring sin 

tillit till att nätverket är stabilt över tid. Mot bakgrund av definitionen av komponenten hanterbarhet 

kan den omständighet, att man inte upplever sig vara tillfreds med eller känner tillit till stabilitet över 

tid vad gäller sitt nätverk, i sig innebära att graden av hanterbarhet minskar i och med upplevelsen av 

otillräckliga resurser. De intervjuade beskriver också olika bilder av vilket nätverk de skulle behöva i 

sin situation som ensamstående förälder, gemensamt för många av dem är att de uttrycker behov av 
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resurser i form av mer praktiskt stöd från nätverket. Några av mammorna uttrycker att de har svårt att 

be nätverket om hjälp, även om de skulle få hjälp om de bad om det. Denna vilja och önskan om att 

klara sig själv kan ses som att den riskerar bidra till minskad känsla av hanterbarhet eftersom 

mammorna i dessa fall avstår från resurser som de själva vet trots allt finns till förfogande. 

Det tycks finnas motsägelsefulla bilder i intervjumaterialet även vad gäller nätverket. På samma 

gång som ovanstående tyder på att graden av hanterbarhet skulle kunna vara låg bland mammorna kan 

också tolkas av flertalet av mammornas berättelser att de själva söker reglera balansen mellan 

belastningar i vardagen och tillgången av resurser. Många av dem beskriver hur de söker stöd i det 

omgivande nätverket av familj, vänner och yrkesverksamma och hur de även söker sig till nya nätverk. 

De flesta av de intervjuade uppger också att de tycker att de själva har möjlighet att förändra det egna 

nätverket, även om man inser att det kräver egen ansträngning. Genom att se den egna möjligheten att 

påverka sin situation, att aktivt söka stöd och resurser och inte gå in i en offerroll tycks en form av 

självreglering av belastningsbalansen äga rum. Något som i sin tur kan tolkas som att flertalet av 

mammorna aktivt, medvetet eller omedvetet, strävar efter en hög grad av hanterbarhet i tillvaron. Ett 

rimligt antagande är att ett medlemskap i en stödförening som Ensamma Mammor också kan påverka 

känslan av hanterbarhet positivt. Att få dela erfarenheter med andra och ta del av goda exempel på hur 

andra bemästrat sin situation kan öka känslan av hopp om att saker kommer att ordna sig väl utifrån de 

omständigheter som råder. Det tycks också finnas en tillförsikt i de intervjuades berättelser, en tilltro 

till att framtiden kommer att bli bra och en förväntan om att nätverket kommer att utvecklas.  

 

Meningsfullhet 

Att samtliga av de intervjuade faktiskt sökt sig till en stödförening för ensamstående mödrar 

(Ensamma mammor) tolkar vi som att mammorna ser sin livssituation och de krav som ställs i 

tillvaron som värda att investera och engagera sig i. Flera av mammorna uttrycker dessutom önskan 

om eller har redan sökt sig till ytterligare gemenskaper där de upplever sig få stöd i sin livssituation. 

Detta aktiva handlande kan sägas motsvara Antonovskys ovan nämnda tankar om komponenten 

meningsfullhet, på så vis att de intervjuade själva tar ansvar och är delaktiga i att förändra och 

förbättra den egna situationen genom att söka nya relationer och vidga det egna nätverket. Att få vara 

del av ett sammanhang och att möta andra i samma situation som en själv tycks kunna bidra till ökad 

självkänsla och stärkt framtidstro, både vad gäller den egna och barnens situation, samt fungera som 

motiverande och meningsskapande faktorer i tillvaron för de intervjuade. En del av mammorna 

uttrycker också att nätverksskapandet är meningsfullt för barnens skull, dels för att barnen ska få träffa 

andra i liknande situation som de själva men också för att barnen ska få vara del av, och ha tillgång 

till, större nätverk.  

I anknytning till sitt resonemang kring meningsfullhet talar Antonovsky om att upplevelsen av att 

den roll man innehar är socialt värdesatt är en förutsättning för att uppnå en känsla av meningsfullhet. 

Det finns inget krav på att den sociala rollen är värdesatt i samhället i stort, att den närmaste kretsen 
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gör det är enligt Antonovsky gott nog, huvudsaken är att man upplever social uppskattning 

(Antonovsky, 2005, s. 130-131). Flertalet av de intervjuade beskriver på ett eller annat sätt hur deras 

sociala roll som ensamstående mammor i högre eller lägre grad värdesätts i de egna nätverken. Flera 

av mammorna uttrycker att de inte upplever sig bli bemötta med förståelse för sin livssituation av det 

omgivande nätverket. I vissa av berättelserna kan utläsas en önskan om en större förståelse från 

nätverket och en önskan om att få bekräftelse i att det man gör i sin roll som ensamstående mor ses 

som något värdefullt. Flera av de intervjuade beskriver det också som svårt och jobbigt att be om hjälp 

från nätverket och att de istället skulle önska att de blev erbjudna hjälp. Här tycks finnas en diskrepans 

mellan viljan att klara sig själv och att bli bekräftad i rollen som stark ensamstående mor och en 

samtidig önskan att bli bekräftad i att duga även som den ensamstående mor som är i behov av hjälp 

och stöd. 

De intervjuades barn och den gemensamma framtiden tycks, knappast oväntat, vara ett av de 

viktigaste områdena i livet och vara väl värt känslomässigt engagemang och investering. Mammorna 

berättar om existerande och önskvärda relationer, bland annat till vänner och till barnens pappor, som 

är viktiga för känslan av meningsfullhet i tillvaron. I linje med ett meningsskapande förhållningssätt 

ger många av mammorna uttryck för att känna motivation att hitta nödvändiga resurser i form av 

relationer för att livet ska bli bästa möjliga för dem själva och barnen. De intervjuades nätverk tycks 

överlag var en faktor som bidrar till meningsfullhet i tillvaron. Många av de intervjuade beskriver det 

faktiska eller önskade nätverket som att det har en mycket, både praktisk och känslomässig, 

betydelsefull inverkan på livet som ensamstående mamma.  

 

Avslutande frågor 

Avslutningsvis har vi funnit att intervjupersonernas tankar inför framtiden innefattar ett stort mått av 

meningsfullhet. Flera av dem har förhoppningar om att få ett arbete och några säger med ett skratt att 

de hoppas träffa en partner. Genomgående förmedlar mammorna också en önskan om att deras barn 

ska må bra och vara lyckliga. Mammornas svar på vad det bästa är med att vara ensamstående mamma 

genomsyras också av aspekten meningsfullhet. Återigen är barnen en meningsskapande faktor då 

majoriteten säger att det bästa med att vara ensamstående är den speciella relation de får till barnen.  
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Avslutande diskussion och egna reflektioner  

Syftet med uppsatsen har varit att få ökad förståelse för hur några ensamstående mödrar upplever sin 

livssituation och vardag utifrån sina förutsättningar vad gäller faktorerna ekonomi, hälsa och nätverk. 

Vi har också velat belysa mödrarnas upplevelser av sin livssituation och vardag utifrån begreppet 

känsla av sammanhang [KASAM] och dess komponenter begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Nedan sammanfattas slutsatser som dragits utifrån det insamlade intervjumaterialet 

och återkopplas till innebörden i de frågeställningar som granskats i strävan att uppnå syftet. Det är 

inte möjligt, som tidigare nämnts, att göra några generaliseringar kring ensamstående mödrar som 

kollektiv eftersom dessa inte utgör en homogen grupp. Däremot förs generaliserande och jämförande 

resonemang kring uppsatsens intervjugrupp i syfte att urskilja likheter och skillnader och därigenom 

kunna tydliggöra de intervjuades olika upplevelser av vardag, livssituation och förutsättningar.  

 

Diskussion 

Upplevelsen av den egna situationen vad gäller faktorerna ekonomi, hälsa och nätverk  

De intervjuade förmedlar i stort ingen positiv upplevelse av den egna situationen avseende ekonomin 

och att vara ensam om att bära det ekonomiska ansvaret. Flera av mammorna beskriver en ansträngd 

och begränsad ekonomi som påverkar vardagen både praktiskt och känslomässigt. Praktiskt på så vis 

att det är svårt att klara de löpande utgifterna, att det saknas ekonomisk buffert och att familjerna 

tvingas avstå från diverse inköp och aktiviteter och känslomässigt på så vis att den ekonomiska 

situationen orsakar stress och oro. Graden av hur tillfreds de intervjuade säger sig vara med sin 

ekonomi varierar, inte oväntat, med sysselsättning och därmed inkomst och det tycks finnas skillnader 

i vad man avstår ifrån beroende på ekonomiskt utgångsläge. Bland de intervjuade tycks det finnas en 

vilja och även upplevda krav från omgivningen på att klara sig själv och inte be om hjälp, trots 

upplevelsen av en belastad ekonomisk situation. 

Vi kan konstatera att de intervjuades upplevelse av den egna hälsan varierar i stor utsträckning. 

Antalet som upplever sig vara helt, delvis eller inte alls tillfreds med sin hälsa är jämt fördelade inom 

gruppen. Samtliga av de intervjuade säger dock att det ensamstående föräldraskapet påverkar den egna 

hälsan negativt. Trots att flertalet anger sig vara åtminstone delvis och uppemot helt tillfreds med den 

egna hälsan är det bara ett fåtal som säger sig uppleva tillräcklig hälsa, och då med nöd och näppe, i 

förhållande till de krav tillvaron som ensamstående mamma ställer. Vi tror att en förklaring till denna 

motsägelse kan vara att intervjupersonerna, oavsett hur de skattar sin hälsa, delar upplevelsen av att 

det ensamstående föräldraskapet innefattar olika slag av begränsningar som påverkar hälsan negativt. 

Flera av de intervjuade beskriver ekonomiska och praktiska hinder för en förbättring av hälsan samt 

hur hälsan belastas till följd av stress och begränsade möjligheter till återhämtning och uppladdning av 

olika slag.  
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Gemensamt för alla intervjuade är att de uttrycker att nätverket har en central betydelse i deras liv, 

vilket också framgår tydligt i uppsatsen genom att intervjumaterialet kring nätverket både har tagit och 

fått större utrymme i förhållande till ekonomi och hälsa. De intervjuades upplevelser av det egna 

nätverket varierar både vad gäller graden av tillfredsställelse och tilliten till att nätverket är stabilt över 

tid. De som anger att de är mest tillfreds med sitt sociala nätverk är också de personer som anger flest 

kontakter i nätverket. Det tycks finnas en skillnad mellan vilja och behov i förhållande till det 

omgivande nätverket - samtidigt som de intervjuade säger att de inte vill ligga omgivningen till last 

beskriver de hur belastande det kan vara att vara ensamstående mamma och flertalet av dem säger att 

de önskar och skulle behöva mer hjälp. Flera av de intervjuade beskriver också en önskan om 

ansvarsfulla pappor till sina barn i nätverket, av de intervjuade är det endast en som nämner en (till 

viss del) närvarande pappa till sitt barn. Samtliga uttrycker behov av att vara del av ett socialt 

sammanhang och flera säger att ett vidgat nätverk är betydelsefullt även för barnens skull. Enligt flera 

av de intervjuade gör praktiska bekymmer och brist på tid och ork det svårt att underhålla det sociala 

nätverket. De intervjuade varierar i känslan av om personer i nätverket har förståelse för deras 

situation som ensamstående mammor. Flera av dem som inte tycker sig bli bemötta med förståelse 

beskriver att det kan kännas belastande att alltid behöva be om hjälp och uttrycker en önskan om att bli 

erbjudna hjälp i större utsträckning. Den omständighet att flertalet av mammorna relativt nyligen blivit 

medlemmar i projektet Ensamma mammor gör det svårt att dra några mer omfattande slutsatser kring 

betydelsen av medlemskapet. Klart är dock att samtliga av de intervjuade upplever att det känns viktigt 

att få möjlighet att träffa andra i samma situation. I sammanhanget nämns även att det är betydelsefullt 

för barnen att få träffa andra barn som också lever med en ensamstående mamma. Intervjupersonerna 

beskriver också hur medlemskapet ger värdefullt praktiskt såväl som känslomässigt stöd, något av det 

viktigaste tycks vara upplevelsen av att bli sedd och bekräftad i rollen som ensamstående mamma. 

Utifrån detta drar vi slutsatsen att ett projekt som Ensamma mammor kan fylla ett stort behov och att 

vi, med tanke på att det finns ett stort antal ensamstående mödrar i Sverige, hoppas att fler tar initiativ 

till att skapa liknande mötesplatser.  

Vi har funnit att de intervjuades utsagor i relativt stor utsträckning överensstämmer med tidigare 

forskning. Framförallt gäller detta upplevelsen av den ekonomiska situationen och det sociala 

nätverket, där de intervjuade bekräftar stora delar av den tidigare forskningen om ensamstående 

mödrars situation. Vad gäller området hälsa är diskrepansen större, vilket kan tänkas ha att göra med 

att tidigare forskning om hälsa i stort belyser mer allvarliga aspekter än vad som undersökts i denna 

studie. Vi tänker oss också att resultatet i förhållande till den tidigare forskningen hade kunnat bli ett 

annat om urvalet av intervjupersoner varit annorlunda. Med tanke på att projektet Ensamma mammor 

vänder sig till ensamstående mödrar som lever i ekonomisk utsatthet och i många fall saknar stödjande 

nätverk och närvarande fäder till sina barn är resultatet kanske föga förvånande.  
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Upplevelsen av att kunna påverka den egna situationen vad gäller faktorerna ekonomi, hälsa och 

nätverk  

När det gäller intervjupersonernas upplevelse av att själv kunna påverka den ekonomiska situationen 

finns en spridning inom gruppen och en vanlig kommentar är att ekonomin i varje fall inte kan bli 

sämre än den är idag. Samtliga relaterar möjligheter och begränsningar i att kunna påverka den 

ekonomiska situationen till sysselsättning och inkomst. Oavsett hur de intervjuade beskriver sin 

upplevelse av att kunna påverka ekonomin så ger samtliga illustrativa exempel på strategier de 

använder sig av för att få ekonomin att gå ihop och i princip alla säger att de trots allt upplever sig ha 

kontroll över sin ekonomiska situation.  

De intervjuades berättelser om hur de upplever möjligheten att påverka den egna hälsan uppvisar 

vissa motsägelsefulla drag. Så gott som samtliga av de intervjuade säger sig uppleva delvis eller stor 

möjlighet att påverka den egna hälsan - samtidigt anger majoriteten att de inte prioriterar sin hälsa. 

Många av mammorna understryker att det bara är de själva som kan påverka hälsan men att detta kan 

vara svårt att realisera på grund av praktiska begränsningar i situationen som ensamstående förälder. 

Flera av mammornas berättelser innefattar dock bilder av vad som tycks vara en hälsomedvetenhet och 

de beskriver konkreta exempel på strategier som fungerar förebyggande för deras hälsa i vardagen. 

Majoriteten av de intervjuade uppger att de upplever viss möjlighet att förändra det egna nätverket, 

men säger samtidigt att en förutsättning är att man själv är aktiv. Möjligheten att vara aktiv beskrivs 

dock som begränsad på grund av exempelvis tidsbrist, ekonomi och brist på den psykiska kraft som 

upplevs krävas för att orka söka nya kontakter. 

 
Upplevelsen av livssituation och vardag som ensamstående mamma utifrån KASAM 

De intervjuade beskriver olika typer av livserfarenheter som de anser fungerar som resurser i 

livssituationen som ensamstående mamma. Några berättar om erfarenheter under uppväxten som kan 

antas stärka känslan av begriplighet, exempelvis att själva ha vuxit upp med en ensamstående förälder. 

Även andra typer av livserfarenheter beskrivs ha fört med sig resurser i form av självständighet, 

mognad, styrka och kunskap, något som sannolikt medfört goda förutsättningar för att de intervjuade 

idag ska kunna uppleva en känsla av hanterbarhet. 

Att intervjupersonernas ekonomiska situation i stor utsträckning präglas av oförutsägbarhet tolkar 

vi som att det skulle kunna innebära svårigheter att finna begriplighet avseende det området i tillvaron.  

Samtidigt kan vi konstatera att de intervjuade tycks besitta goda förmågor vad gäller problemlösning 

och struktur, något som i sin tur ger förståelse för hur olika faktorer i det ensamstående föräldraskapet 

påverkar den ekonomiska situationen samt hur den ekonomiska situationen på bästa vis, utifrån 

rådande förutsättningar, kan hanteras och förändras. Dessa förmågor ökar sannolikt upplevelsen av 

begriplighet. Vidare kan vi konstatera att det torde vara svårt att uppleva en känsla av hanterbarhet 

utifrån den ekonomiska situation de intervjuade befinner sig i. Detta dels beroende på avsaknaden av 

resurser i form av ytterligare en person med ekonomiskt ansvar i hushållet och dels utifrån 



 66

intervjupersonernas upplevelse av att inte kunna påverka den ekonomiska situationen i någon större 

utsträckning. Trots detta tror vi att mammorna med hjälp av sina förmågor avseende bland annat 

planering och prioritering lyckas finna en känsla av hanterbarhet.   

När det gäller områdena hälsa och nätverk har vi funnit att de intervjuade i stor utsträckning tycks 

ha goda förutsättningar att uppleva begriplighet. Intervjupersonernas förståelse beträffande hälsans 

betydelse i livssituationen som ensamstående mamma, vad de kan göra för att stärka hälsan och vilka 

faktorer som påverkar hälsan negativt i kombination med en tilltro till att hälsan blir bättre i framtiden 

ökar enligt vår tolkning begripligheten. Det faktum att de intervjuade tycks ha en tydlig bild av om, 

när och hur de kan få stöd från nätverket tolkar vi också som att de har goda förutsättningar att uppleva 

begriplighet. 

Även när det gäller intervjupersonernas självupplevda hälsa har vi sett att det skulle kunna finnas 

svårigheter att finna en känsla av hanterbarhet, detta utifrån de intervjuades beskrivningar av att det 

upplevs råda obalans mellan resurser och krav i tillvaron. Trots detta kan vi konstatera att det hos flera 

av de intervjuade tycks finna en, medveten eller omedveten, självreglering av belastningsbalansen vad 

gäller den egna hälsan. Något som troligtvis ökar förutsättningarna för att uppleva hanterbarhet.   

Då de intervjuade i stor utsträckning varierar i sina upplevelser av hur tillfreds de är med sina 

nätverk kan vi konstatera att förutsättningarna att uppleva hanterbarhet också borde skilja sig åt. De 

mammor som säger att de inte är tillfreds och beskriver bristfälligt stöd från nätverket har sannolikt 

sämre förutsättningar att uppleva hanterbarhet än de som är nöjda med nätverket. Majoriteten av de 

intervjuade säger att de önskar sig mer resurser i form av praktisk hjälp från nätverket, något vi tolkar 

som en indikation på att känslan av hanterbarhet kan vara svår att finna överlag när det gäller 

intervjupersonernas nätverk. Även avseende nätverket tycks en form av självreglering av 

belastningsbalansen ske. Att de intervjuade inte intar någon offerroll, utan istället i stor utsträckning 

aktivt söker stöd från nätverket och ansluter sig till nya nätverk borde enligt vår tolkning öka känslan 

av hanterbarhet. 

Avseende komponenten meningsfullhet kan sägas att de intervjuade genomgående beskriver att 

barnen är den viktigaste meningsskapande faktorn och det som ger motivation att möta och tackla 

svårigheter inom områdena ekonomi, hälsa och nätverk. Vi konstaterar att de intervjuade, trots en 

belastad livssituation och vardag, förmedlar en bild av att de krav tillvaron ställer upplevs som värda 

att lägga kraft och engagemang i. Det tycks finnas en känsla av meningsfullhet i tillvaron hos de 

intervjuade, något som också är en förutsättning för förmågan och viljan att mobilisera sina resurser. 

De intervjuade förmedlar genomgående ett förhållningssätt gentemot tillvaron, präglat av känslor av 

ansvar för den egna situationen men även upplevelsen av medbestämmande.  
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Egna reflektioner 

I uppsatsen görs ett nedslag i några ensamstående mammors verklighet och den bild som framkommer 

här är kanske möjlig att relatera till för vissa personer, medan den för andra är helt främmande. Vår 

ambition har varit att belysa en mer helhetlig bild av hur livssituation och vardag kan se ut för 

ensamstående mödrar. De ensamstående mammor vi haft förmånen att få möta är, trots en belastad 

livssituation och vardag, inga offer eller bärare av problem. Tvärtom framstår de alla som kraftfulla 

kvinnor med stark drivkraft och stort engagemang, inte minst visar sig detta i viljan att ta sig tid och 

kraft att delta i denna studie och i en önskan om att situationen för ensamstående mammor ska bli 

uppmärksammad. Ett genomgående tema i de intervjuades berättelser har varit viljan att vara 

självständig och att det ensamstående föräldraskapet inte ska leda till att man blir en belastning för 

andra. Flera av mammorna har påtalat att det var deras eget beslut att skaffa barn och förmedlar en 

känsla av att det också innebär att man bör och förväntas klara sig själv. Samtidigt med denna önskan 

om att vara självständig uttrycks ett stort behov av stöd och hjälp från omgivningen men också en 

uttalad önskan om att ibland slippa behöva be om hjälpen. Vi tänker att i ett samhälle som på 

strukturell nivå till stora delar fortfarande är inrättat efter normen om en kärnfamilj bestående av en 

man, en kvinna och ett eller flera barn, kan det ensamstående moderskapet i sig innebära en 

inneboende belastning genom att vara normbrytande.  

Utöver det ensamstående moderskapet finns ytterligare ett par faktorer som verkar vara 

gemensamma för den intervjuade gruppen. Medelåldern bland de intervjuade är relativt hög, 39 år, och 

mammorna beskriver själva en stor allmän livserfarenhet som kan antas vara delvis åldersrelaterad och 

som kan skapa goda förutsättningar att klara av ett ensamstående föräldraskap. De allra flesta av 

mammorna har också relativt små barn och många av dem beskriver hur det i sig innebär 

begränsningar. Samtidigt uppvisar de intervjuade en positiv inställning genom stark vilja och tilltro till 

att saker och ting ordnar sig till det bästa. Med undantag för en av de intervjuade saknas närvarande 

pappor att dela ansvar och omsorg om barnen med, något som i sig är en intressant aspekt men som 

tyvärr faller utanför ramen för uppsatsen. Ingen av de intervjuade visar dock tillstymmelse till att 

känna sig bitter eller övergiven utan genomgående förmedlas en bild av att man ”gillar läget”, att man 

accepterar de förutsättningar som råder och gör det bästa av situationen. Flera av mammorna talar just 

om fördelen i att vara den som fattar alla beslut i familjen och hur det ensamstående föräldraskapets 

allra största fördel är just den nära relation man får till barnen. Föga förvånande tycks barnen vara den 

allra största drivkraften för de intervjuade och önskningarna om att ge barnen goda förutsättningar i 

livet är tydligt uttalade. De intervjuade tycks överlag ha ett aktivt förhållningssätt i att forma den egna 

situationen till den bästa utifrån de förutsättningar man upplever sig ha. Här finns ingen 

offermentalitet i beskrivningarna av vardag och livssituation, utan snarare beskrivningar av egna 

medvetna val som att exempelvis arbeta deltid för att få mer tid tillsammans med barnen.  

I sammanhanget önskar vi dock lyfta fram det orimliga i att samhället är utformat på så vis att man 

som ensamstående förälder tvingas välja mellan bättre ekonomisk standard och mindre tid tillsammans 
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med sitt barn eller mer begränsad ekonomi till förmån för mer tid tillsammans med barnet. Oavsett 

vilket alternativ kan det antas att det påverkar barnet.  

I relation till tidigare forskning om ensamstående mödrars situation har vardagen och 

livssituationen för de intervjuade mycket riktigt, och av förklarliga skäl, visat sig vara belastad men de 

personer vi intervjuat visar med stor tydlighet att det ändå fungerar, och det dessutom vid gott mod 

och med (eller kanske tack vare) en positiv livsinställning. Inom samtliga undersökta områden har de 

intervjuade förmedlat bilder av stress, oro och begränsade resurser, någon säger att man har ”hälften 

av allt”. Trots detta lyckas mammorna få till en väl fungerande vardag, något som tycks vara mycket 

tack vare den imponerande problemslösningsförmåga och kreativitet som samtliga av de intervjuade 

ger uttryck för. Utifrån detta gör vi reflektionen att det förmodligen krävs en stark känsla av 

sammanhang i tillvaron för att skapa de goda förutsättningar intervjupersonerna tycks göra. Detta är 

också något som sannolikt kan fungera förebyggande för barnen och deras utveckling av en egen stark 

känsla av sammanhang.  
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     Bilaga 1 

 

Projektet Ensamma mammor   

Projektet Ensamma mammor drivs av Fryshuset i Stockholm och har pågått sedan början av år 2007. 

Projektet vänder sig till ensamstående mödrar, och deras barn, som lever i ekonomisk utsatthet och där 

barnen har dålig eller ingen kontakt med sina pappor, många av familjerna lever också utan stödjande 

nätverk. Syftet är att stötta, stärka och avlasta mödrarna och att presentera goda förebilder och 

verksamheter för barnen. Projektet vänder sig till mödrar i alla åldrar och idag är drygt 80 mödrar 

medlemmar i projektet (därtill kommer deras barn) men ambitionen är att nå många fler i målgruppen. 

Information om projektet distribueras via BVC, MVC och socialtjänsten men även till stor del genom 

att ensamstående mödrar informerar varandra (Fryshuset, 2007, 2008; Projektledare Ellen Landberg, 

personlig kommunikation, 19 februari 2008).  

Förutom stöd till mödrarna fokuseras även på barnen med ambitionen att vilja stärka barnens 

framtidstro och hopp, detta utifrån tankar om hur det kan påverka barns livskvalitet och utveckling att 

växa upp med en ensamstående mor och i ekonomisk utsatthet. Man arbetar också förebyggande för 

att motverka känslan av socialt utanförskap bland barnen. Projektet har genomgående ett 

hälsoperspektiv där avsikten är att bidra till en mer begriplig, hanterbar och meningsfull vardag för de 

familjer som är medlemmar. Projektet erbjuder verksamheter och aktiviteter som bland annat syftar till 

att mödrarna ska kunna bilda nätverk med varandra och att barnen ska få nya upplevelser och 

erfarenheter. Utöver aktiviteter och träffar erbjuds bland annat barnvaktspool (många av mödrarna 

saknar egen tid och stödjande nätverk), familjecoach (ett extra stöd till mödrarna utifrån familjens 

behov, en person som fungerar som vägledande resurs och konkret stöd i vardagen) samt sommarläger 

(för de som inte har ekonomisk möjlighet att komma iväg på någon sommaraktivitet) (Fryshuset, 

2007, 2008).  

 

 

Källor 

Fryshuset (2007). Ensamma mammor – en projektbeskrivning. Stockholm. 
Fryshuset (2008). Single mothers (Projektbeskrivning). Stockholm. 
 



  

Bilaga 2 

 

Stockholm, 9 februari 2008 

 

 

 

Hej! 

 

Mitt namn är Karin Westin, jag är socionomstudent på Ersta Sköndal Högskola och kommer under 

våren att skriva en C-uppsats som en avslutande del i utbildningen. Det huvudsakliga syftet med 

uppsatsen är att belysa hur ensamstående mammor kan uppleva sin livssituation och sin vardag.  

Mitt intresse för att skriva uppsats om just detta kommer bland annat ur att jag arbetar ideellt som 

Familjecoach inom Fryshusets projekt Ensamma mammor. Hoppas genom detta brev kunna komma i 

kontakt med er som vill delta i en intervju. Det vore mycket värdefullt för mitt uppsatsarbete att få ta 

del av era berättelser kring att vara ensamstående mamma och medlem i projektet Ensamma mammor. 

 

Intervjuerna är enskilda och beräknas ta en till två timmar. Intervjuerna är tänkta att äga rum under 

mars månad - tid och plats för intervju bestämmer vi tillsammans och det är fullt möjligt att ses på 

kvällstid. Det är helt frivilligt att delta i intervju och om du deltar har du rätt att avstå från att svara på 

frågor eller att när som helst avbryta intervjun. Din medverkan är anonym, på så vis att namn och 

andra personliga uppgifter kommer att ändras i den färdiga uppsatsen så att ingen läsare kan identifiera 

dig. Intervjuerna kommer att spelas in med bandspelare, förutsatt att den som intervjuas samtycker. 

Syftet med inspelningen är att det som sägs under intervjun ska uppfattas riktigt och i sin helhet. 

Inspelningen raderas efter att intervjun skrivits ut. Om du vill får du naturligtvis ta del av uppsatsen 

när den är färdigskriven.  

 

Arbetet med uppsatsen omfattas av Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer. Dessa innebär att:  

• den som deltar i intervju ska informeras om syftet med uppsatsen samt om villkoren för det 

egna deltagandet 

• den som deltar i intervju själv har rätt att bestämma över sin medverkan 

• insamlat intervjumaterial enbart används i denna uppsats samt att det hanteras och förvaras på 

så vis att ingen obehörig kan ta del av det 

 

Välkommen att höra av dig via e-post eller telefon, gärna så snart som möjligt, om du vill delta i 

intervju eller om du har frågor kring uppsatsen! 

 

Hälsningar,  

 
Karin Westin 

E-post: xx@xx 

Telefon: 070-000 00 00 

 



  

      Bilaga 3 
Information till dig som ska bli intervjuad 
 
Studiens syfte 
Huvudsyftet med denna C-uppsats är att få ökad förståelse för och belysa hur ensamstående 
mammor kan uppleva sin livssituation och sin vardag.  
 
Intervjupersonens roll och villkor för medverkan 
Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och du kan när som helst under studiens gång 
avbryta din medverkan. Du har rätt att avstå från att svara på frågor och du kan när som helst 
avbryta intervjun. 
 
Hur vi ska garantera intervjupersonens konfidential itet 
Den information som du lämnar till oss kommer att hanteras med full sekretess vilket innebär 
att det endast är vi två som intervjuar som kommer att ha tillgång till den. Bandupptagningar 
och det skrivna materialet kommer att förvaras otillgängligt för obehöriga och endast 
användas som stöd för minnet och förstöras efter analysen. 
I den färdiga uppsatsen kommer vi att hantera de uppgifter du lämnar så att du är helt anonym 
vilket innebär att namn och andra personliga uppgifter kommer att ändras så att ingen kan 
identifiera dig.  

 
Hur intervjumaterialet kommer att användas 
Det insamlade intervjumaterialet kommer enbart användas i denna C-uppsats, som i sin tur 
kommer att finnas för utlåning i Ersta Sköndal Högskolas bibliotek samt vara tillgänglig på 
internet. 
 
 
 
Härmed intygas att jag tagit del av ovanstående information innan intervjutillfället. 
 
Datum............................. 
 
Underskrift …………………………………………………………………… 
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Intervjuguide 
 
Basuppgifter 
Namn: 
Ålder:  
Etnicitet: 
Sysselsättning: 
Antal hemmavarande barn och ålder på barnen: 
Delad eller ensam praktisk vårdnad: 
Hur länge har du varit medlem i projektet Ensamma mammor: 
 
Inledande fråga 

• Vilka är de viktigaste erfarenheterna du har med dig sedan tidigare i livet och som du idag ser 
som resurser i din livssituation som ensamstående mamma? 

o På vilket vis utgör erfarenheterna resurser i ditt liv idag? 
 

Tema 1 Ekonomi 
Upplevelsen av den egna situationen 

• Hur tillfreds är du med din ekonomiska situation utifrån din livssituation som ensamstående 
mamma? Skala 1-6 

 
• Vilken betydelse har din ekonomiska situation för vardagen och ditt välbefinnande? 

o Hur påverkar ekonomin vardagen rent praktiskt? 
o Orsakar ekonomin specifika hinder/svårigheter i vardagen? 
o Uttrycker barnen några tankar kring familjens ekonomiska situation? 

 
• Upplever du att det finns specifika faktorer i din livssituation som ensamstående mamma som 

påverkar din ekonomiska situation? 
 
Upplevelsen av att kunna påverka den egna situationen 

• Vilken är din upplevelse av att själv kunna påverka din ekonomiska situation?  
Skala 1-6 

 
• Hur hanterar du din ekonomiska situation? 

o Har du några speciella strategier för att hantera din ekonomiska situation? 
o Vilka olika resurser har du att tillgå vid akuta ekonomiska situationer?  
o Upplever du dig ha kontroll över din ekonomiska situation? 

 
• Hur tänker du kring din ekonomiska situation utifrån ett framtidsperspektiv? 
 

 
Tema 2 Hälsa 
Upplevelsen av den egna situationen 

• Hur tillfreds är du med din hälsa utifrån din situation som ensamstående mamma?  
Skala 1-6 
 

• Vad innebär hälsa för dig och vilka är de viktigaste källorna till hälsa? 
 
• Hur upplever du att din livssituation som ensamstående mamma påverkar din hälsa? 

o Hur påverkar din hälsa ditt vardagliga liv? 
 

• Upplever du att du har tillräcklig hälsa för att klara av de krav som ställs på dig som 
ensamstående mamma? 



  

Upplevelsen av att kunna påverka den egna situationen 
• Vilken är din upplevelse av att själv kunna påverka din hälsa? Skala 1-6 

 
• Hur prioriterar du din hälsa? 
 
• Hur tänker du kring din hälsa i framtiden utifrån din situation som ensamstående mamma? 

 
 

Tema 3 Nätverk 
Upplevelsen av den egna situationen 

• Hur tillfreds är du med ditt sociala nätverk utifrån din situation som ensamstående mamma? 
Skala 1-6 

 
• Hur upplever du ditt sociala nätverk? 

o Omfattning, fördelning privat/professionellt 
 

• Hur kan du ta hjälp av ditt sociala nätverk i din vardag och livssituation? 
o Upplever du att personerna i ditt sociala nätverk har förståelse för din situation som 

ensamstående mamma? 
o Känner du tillit till att ditt sociala nätverk är stabilt över tid? 

 
• Vilket socialt nätverk skulle du behöva som ensamstående mamma? 
 

Upplevelsen av att kunna påverka den egna situationen 
• Vilken är din upplevelse av att själv kunna förändra ditt sociala nätverk utifrån dina behov 

som ensamstående mamma? Skala 1-6 
 

• Hur ser du på ditt sociala nätverk utifrån ett framtidsperspektiv? 
 

 
Tema 4 Medlemskapet i Ensamma mammor 

• I vilken utsträckning har medlemskapet i Ensamma mammor påverkat din livssituation och 
vardag som ensamstående mamma? Skala 1-6 

 
• Vilket stöd får du i din roll som ensamstående mamma genom projektet? 

o Praktiskt stöd 
o Känslomässigt stöd 

 
• Vilket stöd skulle du önska att du fick i rollen som ensamstående mamma genom projektet? 

o Praktiskt stöd 
o Känslomässigt stöd 

 
 
Avslutande frågor 

• Hur skulle du rangordna faktorerna ekonomi, hälsa och nätverk utifrån vilken inverkan de har 
på din livssituation som ensamstående mamma? 

 
• Vilka tankar och förhoppningar har du inför framtiden utifrån din situation som ensamstående 

mamma? 
 
• Vad är det bästa med att leva som ensamstående mamma? 
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Intervjuguide - Skattningsskalor 
 
 
Tema 1 Ekonomi 

 
• Hur tillfreds är du med din ekonomiska situation utifrån din livssituation som ensamstående mamma?  

 
1 2 3 4 5 6 

Inte alls tillfreds  Delvis  
tillfreds 

 Helt 
tillfreds 

 
  

• Vilken är din upplevelse av att själv kunna påverka din ekonomiska situation?  
 

1 2 3 4 5 6 
Ingen möjlighet  

att påverka 
 Delvis  

möjlighet 
att påverka 

 Mycket stor 
möjlighet  

att påverka 
 
 
Tema 2 Hälsa 

 
• Hur tillfreds är du med din hälsa utifrån din situation som ensamstående mamma?  

 
1 2 3 4 5 6 

Inte alls tillfreds  Delvis  
tillfreds 

 Helt 
tillfreds 

   
 
• Vilken är din upplevelse av att själv kunna påverka din hälsa? 

 
1 2 3 4 5 6 

Ingen möjlighet  
att påverka 

 Delvis  
möjlighet  

att påverka 

 Mycket stor 
möjlighet  

att påverka 
 
 
Tema 3 Nätverk 

 
• Hur tillfreds är du med ditt sociala nätverk utifrån din situation som ensamstående mamma?   

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

Inte alls tillfreds  Delvis  
tillfreds 

 Helt 
tillfreds 

 
     
• Vilken är din upplevelse av att själv kunna förändra ditt sociala nätverk utifrån dina behov som ensamstående 

mamma? 
 

1 2 3 4 5 6 
Ingen möjlighet  

att förändra 
 Delvis  

möjlighet  
att förändra 

 Mycket stor 
möjlighet  

att förändra 
 
 
Tema 4 Medlemskapet i Ensamma mammor 

 
• I vilken utsträckning har medlemskapet i Ensamma mammor påverkat din livssituation och vardag som 

ensamstående mamma? 
 

1 2 3 4 5 6 
Ingen  

påverkan alls 
 Viss  

påverkan 
 Mycket stor 

påverkan 
 

 


