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Abstract 
  

Ensamstående mödrar beskrivs ofta som en utsatt och marginaliserad grupp i 
samhället med sämre hälsa och livsvillkor än andra grupper. Eventuellt positiva 
aspekter av att vara ensamstående moder lyfts sällan fram i vare sig massmedia 
eller facklitteratur. Syftet med denna undersökning var att beskriva och analysera 
ett antal ensamstående mödrars resonemang om sin livssituation och undersöka 
hur de uppfattar sin livskvalitet. Centrala frågeställningar var bl a vad 
ensamstående mödrar uppfattar som möjligheter och svårigheter i sin 
levnadssituation, samt vilka handlingsstrategier de beskriver att de använder sig 
av i vardagslivet. Undersökningen baserades på en kvalitativ metod där fyra 
ensamstående mödrar intervjuades. Resultaten analyserades sedan med hjälp av 
Bengt Brüldes teorier om livskvalitet och sattes även i relation till tidigare 
forskning. Resultaten visar att ensamstående mödrar lever i ett 
spänningsförhållande mellan att autonomi och beroende. Alla mödrarna hade 
utvecklat olika strategier för att öka sin självständighet. Studien visade också att 
mödrarnas upplevelser av livskvalitet är avhängig känslan av att vara autonom.  

 
 
 
 
Nyckelord: ensamstående mamma, solo mother, livskvalitet, quality of life, strategi, strategy 
vardagsliv, everydaylife, autonomi, autonomy, Brülde. 
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Inledning 

Bakgrund och problemformulering 
Ensamstående mammor beskrivs ofta som en utsatt och marginaliserad grupp i samhället. De 
framställs ofta med sämre hälsa och livssituation än andra grupper. Dessutom har enligt 
svensk välfärdsforskning ensamstående mödrar tillsammans med invandrare och ungdomar 
det ekonomiskt sämst ställt i Sverige (SOU 2000:41). I statliga utredningar och i aktuell 
forskning finns det tydliga områden som är i fokus när man beskriver dessa kvinnor. I 
forskning framställs välfärdsdilemmat med den arbetande ensamstående modern och hennes 
balansgång med arbetsmarknaden. De beskrivningar som görs av gruppen i statliga 
utredningar är inriktade på deras ekonomi, boende, arbete och hälsa. På detta sätt försöker 
man skildra tillståndet för kategorin ensamstående mödrar. Gruppen beskrivs även som utsatta 
för risker av olika slag vilket är sammankopplat till deras levnadssituation (Franséhn, 2001, 
sid. 29). När jag läser detta väcks intresset av att få veta mer hur mödrarnas vardag egentligen 
ser ut. Har de det så dåligt som många rapporter signalerar och vad gör de för att hantera 
vardagslivets alla delar när de står ensam i sitt föräldraskap? De ensamstående mödrarna kan 
inte beskrivas som en homogen grupp. Emellertid är en del av dem under perioder i livet i 
kontakt med socialtjänsten. Detta bidrar till varför jag ser det som relevant för oss som 
blivande socialarbetare att få en inblick i hur dessa kvinnor tänker och uttrycker sig om sina 
behov och om sin tillvaro (Bak, 2003, sid.136).  
 
För att ytterligare fördjupa kunskapen om ensamstående mödrars levnadsvillkor vill jag 
undersöka frågor som behandlar deras syn på livskvalitet. Livskvalitetsbegreppet anser jag 
vara relevant att ställa i relation till socialt arbete eftersom livskvalitet är något som vi alla 
strävar efter att på olika sätt främja i tillvaron. Livskvalitetsbegreppet kan sammanfattas i 
meningarna: ”vad det är som ytterst gör livet värt att leva” eller ”det som gör ett bra liv för 
den som lever det” (Brülde, 2003, sid.10). Förhoppningsvis kan denna uppsats bidra till en 
större kunskap och förståelse om vad som är den ensamstående mammans vardagsvillkor. 
Kanske kan uppsatsen också visa hur mammornas livskvalitet kan stärkas eller förminskas på 
olika sätt genom olika strategier som mödrarna själva använder eller det samhället kan bidra 
med.  

Syfte 
Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera en grupp ensamstående mammors 
egna resonemang om sin livssituation och undersöka hur de uppfattar sin livskvalitet samt 
ställa dessa beskrivningar i relation till vald teori på området. 
 

Frågeställningar 
- Hur beskriver och förstår ensamstående mödrar sin livssituation? 
- Vad uppfattar ensamstående mödrar som möjligheter och svårigheter i sin levnadssituation  
   som ensamma mödrar? 
- Vilka handlingsstrategier beskriver ensamstående mödrar att de använder sig av i sitt  
   vardagsliv? 

Förförståelse 
Under drygt två års tid har jag arbetat ideellt i en politisk- och religiösobunden 
stödverksamhet för ensamstående mödrar. Det är en verksamhet dit kvinnor kan komma för 
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samtal i fråga om till exempel tveksamhet kring sin graviditet och känslor kring ett eventuellt 
ensamt föräldraskap. Vidare har verksamheten även vänta-barngrupp för ensamstående, öppen 
förskola och kvällskafé dit mödrarna kan komma med sina barn för att umgås med andra 
mödrar. Dessa erfarenheter har givetvis påverkat mig på olika sätt. Jag var inte helt 
omedveten innan studien om hur livssituationen eventuellt kunde se ut för en ensamstående 
mamma. I diskussionen tar jag upp tankar kring en eventuell påverkan av resultaten i relation 
till min förförståelse.  

Begreppsdefinition 
 
Familj: en enhet där vi söker närhet, gemenskap och omsorg. En familj är något som vi lever 
i dagligen och som vi lever med i våra tankar (Bäck-Wiklund, 2003, sid.22). 
 
Ensamstående mamma/ensam mor- familj: en familj med en mor som inte lever 
tillsammans med någon partner men som bor tillsammans med minst ett eget barn yngre än 18 
år (Bak, 2003, sid. 120). 
 
Livskvalitet: vad det är som ytterst gör livet värt att leva” eller ”det som gör ett bra liv för 
den som lever det (Brülde, 2003, sid. 10). 
 
Bidragsförskott: underhållsbidrag 
 
Transfereringssystem: överföring av ekonomiska tillgångar. Kan vara en politisk åtgärd där 
överföring sker från en samhällsgrupp till en annan (Nordstedts svenska ordbok, 1990).  
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Metod 

Forskningsansats och vetenskapsfilosofiskt perspektiv 
Uppsatsen är gjord utifrån en kvalitativ metod. Data som har samlats in bygger på kvalitativa 
djupintervjuer då jag menar att det är den bästa metoden för att få svar på min 
forskningsfråga. Detta därför att jag är intresserad av enskilda mödrars egna utsagor om sitt 
liv. Kvale (1997, sid.100) menar att djupintervjuer är bra när man vill ha reda på meningen 
hos människors levda liv eller utreda och klargöra deras eget perspektiv på sin livsvärld. Ett 
annat alternativ hade varit att göra en eller två fokusgrupper men sett ur mammornas 
perspektiv var det lättare att ordna enskilda intervjuer. Jag tror också att jag genom detta fick 
djupare berättelser och reflektioner än om de skulle ha suttit i grupp.  
 
Uppsatsen har en fenomenologisk utgångspunkt eftersom mitt syfte är att beskriva ensamma 
mödrars resonemang om sin livssituation. Eftersom jag lägger på ett teoretiskt perspektiv i ett 
större sammanhang och ska tolka det som sägs blir det även hermeneutiska inslag i uppsatsen 
(a. a. sid. 49 f.). Det gör att uppsatsen också får en induktiv hållning som innebär att man som 
forskare står utan förutfattade hypoteser varpå begrepp och teorier växer fram allt eftersom 
data insamlas via exempelvis observationer och intervjuer (Larsson, 2005, sid.22 f., sid.95 f.).  
 

Tillvägagångssätt 
Undersökningen inleddes med att förutsättningslöst söka litteratur med sökord som 
ensamstående mammor, mödrar, single mothers. Jag fann en avhandling från 2001 om 
ensamma mödrars livsberättelser som var relevant för mitt ämne att utgå ifrån för att söka 
vidare litteratur och forskning i ämnet. Vidare fick jag litteraturtips från handledaren och jag 
använde mig också av databaserna: Libris, DiVA, KVINNSAM och DISA. Socialstyrelsens 
hemsida och det sociala nätet har också varit relevanta källor. Sökord var lone parent, ensam 
mamma, moder, ensamstående, solo, single, mothers, mom etc.  För att sovra lade jag till 
sökord som strategi och life quality eller quality of life. De artiklar och tidskrifter som jag 
använt mig av är nästan uteslutande ”yngre” än fem år då jag var intresserad av ny, relevant 
forskning. Detta hjälpte mig också att hitta internationell forskning som varit betydelsefull till 
att jämföra och komplettera mitt resultat med. Det är främst forskning från USA och England 
samt forskning från Europa/norden. Emellertid ser jag det som en svårighet att göra 
jämförelser mellan länder. Detta gäller också jämförelser i relation till ensamstående mödrar 
och deras livssituation. Detta eftersom till exempel England och USA har helt andra 
socialförsäkringssystem än Sverige samt att de bygger mycket av sin sociala verksamhet på 
frivilligorganisationer och communitys.  
 
Vidare funderade jag över vilket teoretiskt analysverktyg som skulle vara funktionellt. I en C-
uppsats läste jag om Bengt Brüldes livskvalitetsteorier vilket verkade som ett bra verktyg till 
att ytterligare förstå mammornas utsagor. I samband med detta kontaktade jag även Bengt 
Brülde för tips om studier rörande ensamstående mödrar och livskvalitet. Tyvärr hade han inte 
kännedom om några sådana undersökningar. På Internet fann jag också ett forskningscenter i 
Kanada som utgår från att människan har tre livsområden som är viktiga för ens livskvalitet. 
Deras indelning såg jag som ett bra komplement till Brüldes livskvalitetsteorier och har 
inspirerats av dem i skapandet av intervjuguiden och till rubriksättning i resultatdelen. De tre 
livsområdena är: ”att vara”, det inbegriper bl a fysisk hälsa och skydd, psykologisk hälsa så 
som att känna självkänsla samt andlighet som handlar om värderingar. Det andra livsområdet 
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är ”att tillhöra” som handlar om fysisk, social, och samhällelig tillhörighet. Den sista handlar 
om ”att bli”, att kunna uppnå personliga mål, hopp och önskningar.1

 
Efter litteraturstudierna började jag utforma en intervjuguide. Den byggde på centrala teman 
som kommit fram i tidigare forskning så som familj, mammaroll, socialt nätverk, ekonomi, 
hälsa och framtid. Dessa sorterades under tre vida teman: att vara, att tillhöra och att bli. Flera 
underrubriker skapades med olika typer av frågeställningar. Intervjuguiden har jag sedan 
bearbetat tillsammans med min handledare innan första intervjun. Således gjordes fyra 
personintervjuer som var halvstrukturerade. En halvstrukturerad intervju bygger på teman 
med relevanta frågor men gör det möjligt att ändra ordningsföljden på frågorna och öppna för 
nya frågor (Kvale, 1997 sid. 117). Intervjuerna tog ca en timme var och spelades i sin helhet 
in på band varpå jag sedan transkriberade dem i nära anslutning till intervjutillfället. 
Harklingar och upphakningar har jag utelämnat då jag inte såg det som relevant för mitt 
forskningsintresse. Mitt syfte var inte att få en exakt ordalydelse av deras utsagor utan att få 
en uppfattning om vad det är de säger (Kvale, 1997, sid. 152). Det transkriberade materialet 
har jag sedan kondenserat och sökt att koncentrera till meningar (a. a. sid. 174). Detta för att 
få tillgång till ett mer hanterbart material. För att sedan kunna belysa mina resultat har jag lagt 
in citat från mödrarnas berättelser. Emellertid har citaten som använts i resultatdelen 
bearbetats så till vida att jag har gjort dem mer läsvänliga utan att för den skull ändra 
innebörden (Esaiasson, et al. 2003, sid. 301).   

Urval och avgränsning  
Jag har avgränsat uppsatsen genom att välja gruppen ensamstående mödrar. Detta för att jag 
redan var i kontakt med denna grupp samt att jag redan innan studiens ingång har tagit del av 
rapporter om deras levnadssituation. Detta har gjort att ett intresse har väckts om att få veta 
mer och få en djupare inblick i hur de själva resonerar kring sin egen livssituation och om sitt 
vardagsliv. För att kunna göra ett urval av dessa mödrar har jag har använt mig av den tidigare 
nämnda stödverksamheten för ensamstående mödrar som jag har kännedom om. Den grupp 
som jag har valt att använda mig av har barn i åldern 3-12 år. Dessa mammor har varit 
ensamma längre än en annan grupp som finns i stödverksamheten. Mödrarna i den gruppen 
har nyligen har fått barn. Jag har velat fånga mammor vars livssituation är stabil i det 
avseendet att de inte är inne i en process av att anamma mammarollen eller rollen att vara 
ensamstående. Ett strategiskt urval har därmed gjorts för denna undersökning vilket är helt i 
sin ordning för en kvalitativ rapport (Ruth, 1991, sid. 280). Ett brev formulerades först om 
vad undersökningens syfte var och vad det innebär att delta i en intervju. Det delades ut till de 
mammor som kom vid en av deras veckoträffar. I samband med detta informerade jag även 
muntligt om min undersökning. Alla mödrar som var närvarande fick samma information 
samtidigt. Eftersom deltagandet i studien är frivilligt fick de anmäla sig själva med mottot 
”först till kvarn”.  Dock ville fler intervjuas än vad som var hanterbart inom ramen för en c-
uppsats. Detta menar jag visar på deras entusiasm och önskan att få göra sin röst hörd.  

Forskningsetiska krav 
Esaiasson (2003, sid. 442 ff.) talar om forskningsetiska krav som ställs på forskningsprojekt. I 
min uppsats har detta använts på så sätt att innan intervjupersonerna ens utvaldes gavs 
samtyckesbrev till alla som var intresserade av deltagande i intervjun (se bilaga 2). I den 
presenterades uppsatsens syfte och att deltagandet i undersökningen är frivilligt och att det går 
att avbryta när helst de vill. Vidare gavs information om att de kommer att avkodas så att de 
inte ska bli igenkända av andra. Det nämndes sedan att obehöriga inte får del av konfidentiella 

                                                 
1 Quality of Life reserach unit, Kanada. http://www.utoronto.ca/qol/concepts.htm 

 7



uppgifter så som transkribering och de inspelade banden förutom handledare, opponent och 
eventuellt examinerande lärare. Jag informerade även att banden och transkriberingarna 
förstörs efter uppsatsens inlämnande. Mödrarna tillfrågades om de ville godkänna att 
uppsatsen kommer att publiceras på Internet vilket samtliga bejakade. All denna information 
berättade jag återigen vid intervjutillfällena så att mödrarna hade chans att avstå från sin 
medverkan. Dessutom erbjöds de att få läsa transkriberingen innan jag skulle börja med att 
sammanställa resultat och analys. Samtliga avböjde men de ville ha uppsatsen skickad till sig 
vid dess färdigställande.  

Möjliga felkällor 
Det blev inte ett representativt urval av ensamstående mödrar. Utan det har blivit en viss sort 
av respondenter eftersom det är endast en viss grupp av kvinnor som kommer till denna 
stödverksamhet för ensamstående mammor. Oftast är de socialt utåtriktade med god 
handlingskraft vilket troligtvis har påverkat resultatet i en viss riktning än om jag hade gått till 
exempelvis socialkontoret, BVC eller annonserat i tidningen. En fördel är dock att jag lätt fick 
tag i respondenter, samt att intervjuerna blev genomförda. Ytterligare en möjlig felkälla är 
min egen insats som oerfaren intervjuare där jag kan ha missat att ställa relevanta följdfrågor. 

Uppsatsens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
För att öka min undersöknings reliabilitet och validitet har jag försökt att vara öppen med hur 
jag har gått tillväga genom undersökningen i val av metod, genomförandet av intervju, 
transkribering etc. I intervjusituationen är det av vikt att vara påläst, uppmärksam, ställa 
följdfrågor och förtydliga oklarheter, vilket kan göras genom att fråga ”förstod du min fråga 
eller uppfattade jag dig rätt nu,” för att reliabiliteten och validiteten ska ökas. Jag använde mig 
av två bandspelare vid intervjutillfället för att säkerställa att inte någon information skulle gå 
förlorad. Enligt Kvale så får man en ökad validitet genom att få så informationsrika 
beskrivningar från respondenterna som möjligt. Validiteten är således kopplad till forskarens 
förmåga att kontrollera, ifrågasätta och tolka sina resultat (1997, sid. 117). Reliabiliteten kan 
ökas genom att två forskare skriver ut samma texter (a. a. sid. 213).  Detta har inte gjorts då 
jag arbetade ensam. Jag har inte heller gjort någon testintervju för att se om frågorna stämde 
överens med mitt syfte. Dock arbetade jag igenom intervjuguiden med min handledare innan 
första intervjun för att i så stor mån som möjligt säkerställa en god validitet.   
 
Intervjuerna skedde i mödrarnas hem efter deras eget önskemål. Samtliga mödrar utom en 
hade barnen närvarande under intervjun vilket jag tror har påverkat intervjusituationen. Dels 
kände jag mig vid vissa tillfällen stressad om barnet började gnälla eller ville ha 
uppmärksamhet och dels tror jag även att barnet kunde stressa mamman. Vi kom ibland ur 
spår och fick stänga av bandspelaren eftersom barnen ville prata med mamman. Detta tror jag 
kunde bidra till att både hon och jag tappade koncentrationen och fokus på intervjun. Dock är 
detta en del av ensamstående mödrars livsvillkor, då de alltid har sina barn hos sig. En av 
mödrarna kunde inte heller bära mikrofonen på sig eftersom barnet satt i famnen vilket gjorde 
att jag inte alltid kunde höra vad hon sa under transkriberingen. Detta kan ha minskat 
reliabiliteten just för den intervjun (a. a. sid. 150) Emellertid var jag inte ute efter ordagranna 
återgivningar vilket skulle ha varit viktigt, för exempelvis språkanalys. 
 
Mitt syfte med min undersökning är inte att dra generaliserande slutsatser om en viss grupp 
utan jag vill beskriva hur en grupp mödrar ser på sitt vardagsliv. Däremot kan jag se teman 
som beskrivs av mammorna vilka kan knytas an till liknande teman i tidigare forskning. Detta 
leder till att jag kan föra ett generaliserande resonemang i diskussionen så som att jag lyfter 
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fram viktiga dimensioner om vad det kan innebära att vara ensamstående mamma som också 
kan gälla för andra än de jag intervjuat.  
 
Intervjuareffekter  
En respondent eller en intervjusituation påverkas eller blir påverkad av forskaren som utför 
intervjun. Det som kan påverka situationen beror bl a på kön, ålder och etnicitet. Omedveten 
påverkan och styrning kan också inverka på respondentens svar (Esaiasson, sid. 261f.). Vad 
gäller styrning uppmärksammade min handledare att jag vid några tillfällen hade frångått 
forskarrollen och tagit på mig socialarbetarrollen där jag ställde mer problemlösande och 
ledande följdfrågor. 
 
Jag var ett känt ansikte för de mammor som jag kom att intervjua då jag har varit delaktig i 
stödverksamheten under ett par år. Jag är inte vän med dem utan har en mer professionell roll 
gentemot dem. Som forskare gick jag in i en annan roll. Forskningsämnet har jag inte 
diskuterat med dem innan. Dock kan vissa ämnen ha berörts indirekt men är inte förda i 
dialog på djupet. Fördelen med ett känt ansikte tror jag var att intervjuerna blev mer 
öppenhjärtiga och att jag inte behövde ägna mycket tid till att skapa förtroende eftersom de 
redan visste vem jag var. Nackdelen kan å andra sidan ha blivit att eftersom både mammorna 
och jag har viss kännedom om varandra kanske vissa frågor och svar aldrig blev sagda eller 
utvecklade. Detta tror jag kan ha inneburit att jag har ställt mer krav på mig som intervjuare, 
att vara mer reflexiv i mitt förhållningssätt både under intervjun samt i skapandet av 
intervjuguide. Frågan väcks också hur kvinnorna ser på mig i övrigt eftersom jag kanske både 
representerar en stödfunktion och själv är en blivande mamma. Jag är på väg in i rollen som 
blivande mamma emedan de redan är där. Detta kanske accentuerar deras egen föräldraroll. 
Dock är jag gift och delar inte deras förutsättningar i föräldraskapet. Detta är något som jag 
vet att kvinnorna har uppmärksammat i vår tidigare kontakt.  
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Tidigare forskning 
 
I urvalet av tidigare forskning har jag fått begränsa mig och tittat på forskning som på olika 
sätt beskriver hur det kan vara att leva som ensamstående mamma. Därför har jag bl a valt 
bort feministisk forskning eftersom det perspektivet faller utanför mitt syfte. Den forskning 
som rör ensamstående mödrar eller ensam mor-familjer behandlar ofta ämnen som ekonomi, 
arbete, barnomsorg och ohälsa. Jag har dock inte hittat direkt forskning som uttryckligen 
beskriver denna heterogena grupp i termer av livskvalitet.  

Historisk utveckling av synen på familjen 
Begreppet familj användes främst i adliga sammanhang fram till 1700-talet. Då inneslöts hela 
hushållet inklusive tjänstefolk. Under agrarsamhället var familjen främst en produktionsenhet 
och ett köns- och åldersuppdelat arbetslag. Det mer moderna familjebegreppet utvecklades 
efter franska revolutionen med start i den urbana medelklassen men spreds fort till alla 
samhällsklasser. En familj bestod då av ett hushåll med föräldrar och barn. Samtidigt började 
mannen att arbeta utanför hemmet och kvinnan ägnade sig åt hemmet och reproduktion. En 
tydlig könsuppdelning växte således fram under 1900-talets början (Gaunt, 2000, sid. 200 ff.). 
Kärnfamiljsidealet växte fram under 50-talet och vann stor mark i väst länderna. Mannen sågs 
som försörjare och kvinnan som hemmafru. Under 60-talet växte kvinnorörelser fram som 
kritiserade kärnfamiljsidealet och de beskrev familjen som en patriarkalordning där kvinnan 
underställdes mannen. I samma tid började allt fler kvinnor att förvärvsarbeta och 
individualiseringsprocessen startade (Roman, 2003, sid. 43ff.) Det blev en markant ökning av 
enpersonshushåll och skilsmässor samt att välfärdsstatens sociala rättigheter blev mer 
individinriktade. Således minskade kvinnors ekonomiska beroende genom det ökade 
förvärvsarbetet och välfärdsstatens utbyggnad (a.a. sid. 52 ff.). Gaunt menar liksom andra 
forskare, att den främsta drivkraften i familjens nuvarande förändring är kvinnornas 
förändrade status (Gaunt, 2000, sid. 200 ff.). 
 
Idag kan vi sammanfatta familjebegreppet i ordet nätverksfamilj. Nyckelbegreppen i denna 
familjeform är individualisering och omsorg. Familjen är en enhet där man söker närhet, 
gemenskap och just omsorg (Bäck-Wiklund, 2003, sid. 20ff. sid. 36). I relation till detta kan 
man säga att bilda familj idag är en del av ens personliga livsprojekt där familjen blir en arena 
för förhandling och reflektion. Enföräldersfamiljen är idag ett uttryck för det senmoderna 
tänkandet. När de gamla familjeformerna inte fungerar skapas det nya (Franséhn, 2003. sid. 
64).  
 
Det senmoderna samhällets största kännetecken är den tilltagande individualiseringen där man 
kan se att individualism och individuell autonomi är en utbredd trend i alla västerländska 
kulturer. I Sverige har välfärdsstatens stora uppgift varit att stödja föräldrar till att kunna 
försörja sig själva och på samma gång klara av omsorgen om sina barn. Föräldraförsäkringens 
grundtanke är bland annat att skapa förutsättningar för familjemedlemmars individuella 
autonomi. Av tradition kan man säga att autonomin har varit självklar för männen men inte 
för kvinnorna. Välfärdsreformerna har haft som mål att söka stärka kvinnors positioner i 
samhället, på arbetsplatser och inom familjen. Detta sker genom lagar så som lagen om fri 
abort och lagen om jämställdhet (Bäck- Wiklund, 2001, sid. 33 ff.). I detta sammanhang kan 
även nämnas att det är viktigt att se det svenska moderskapet i sin kontext eftersom det ser 
olika ut i alla länder. I Sverige är det just välfärdsstaten med dess fokus på individualisering 
som format och skapat synen på moderskapet (Bäck-Wiklund, 2003 sid. 27).  
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Ensam mor-familj och synen på moderskap 
Gruppen ensamstående mödrar har historiskt sett alltid varit sårbar. Tre förklaringar ges 
främst. Den första förklaringen är att mödrar är kvinnor, m a o betyder det att kvinnor 
vanligtvis har lägre inkomster än män. Vidare ges en förklaring att de är ensamma 
familjeförsörjare vilket innebär ansvar för andra och den sista förklaringen ges i relation till 
just att de är ensamstående. Det innebär att de ensamstående mödrarna saknar de fördelar som 
det medför att vara flera inkomsttagare. År 2003 räknade man att det fanns drygt 250 000 
ensamstående föräldrar i Sverige (Socialrapport 2006 sid. 251). Jämför man svenska 
ensamstående mödrar med andra länder i västvärlden klarar sig dock den förstnämnda 
gruppen bättre. Detta tack vare ett högt deltagande i arbetsmarknaden, samt att Sverige har ett 
relativt gott transfereringssystem. Likväl är tendensen att fler ensamstående har blivit 
långvarigt socialbidragstagare (SOU 2001: 79 sid. 66 ff.).  
 
När man idag talar i termer av moderskap visar det sig att det innebär något mer än att ”bara” 
ha barn. Det utgör idag många föreställningar och idéer om hur man som mamma ska vara 
och bete sig, tycka och tänka. Än idag är diskursen om den goda, uppoffrande modern väl 
inarbetad i samhällslivet; allt från lagstiftning, rådgivning, mediebilder till vardagliga 
föreställningar (Brembeck, 2003, sid. 102.). Idag kan man dock ifrågasätta moderskapet på ett 
annat sätt. Det finns en stark vilja i det senmoderna Sverige, att som individ äga och ha rätten 
att själv få bestämma och planera över sitt eget liv. Ändå kan man se att många mödrar är 
ambivalenta i den bemärkelsen att de inre upplevelserna och de yttre förväntningarna på 
moderskapet inte hänger ihop på ett förutsägbart sätt (a.a. sid.105 ).  

Barn till ensamstående  
En sammanställning av svensk och internationell forskning visar att barn i enföräldershushåll 
befinner sig i en större risk för sämre utveckling än andra barn, kanske framförallt 
utbildningsmässigt. I svenska undersökningar av barn som enligt skola och barnhälsovård haft 
psykosociala problem, har främst barn till ensamstående föräldrar varit överrepresenterade. 
Det finns olika förklaringar till detta där en är att frånvaron av den andra föräldern har en 
negativ inverkan på barnets välmående. Detta medför ofta sämre ekonomi och mindre tid 
finns till barnets förfogande då ensamföräldern ska klara av både hushållsarbete, försörjning 
och uppfylla alla de övriga behov som barnet har. Andra viktiga faktorer som påverkar 
barnets välmående är förälderns nätverk och personliga egenskaper (Socialrapport 2006, sid. 
251f.). 
 
I mars i år kom det ut en ny rapport från Rädda barnen om barns uppväxtvillkor. Det är en 
studie om ekonomisk utsatthet bland barn till ensamstående ur ett storstadsperspektiv.  
Rapporten visar att idag lever ungefär en kvarts miljon barn i Sverige med ekonomiskt svaga 
resurser. Har dessutom någon av föräldrarna utländsk bakgrund blir risken fyra gånger så hög 
att hamna i fattigdom. Det som menas med den moderna fattigdomen berör inte bara 
tillgänglighet till mat och andra livsnödvändiga saker. Det innebär idag att kunna dela 
samhällslivet på lika villkor som alla andra. Detta betyder bland annat att ha möjlighet att 
kunna följa med på skolutflykter eller ha ett aktivt fritidsliv (Salonen, 2006, sid. 7f.). Enligt 
barnkonventionens 27:e artikel om barns rätt till en skälig levnadsstandard ska barn i Sverige 
inte behöva växa upp i hushåll som tvingas att leva på socialbidrag eller leva strax under en 
inkomststandard för nödvändig konsumtion (a. a. sid. 10). 
 
Andelen barn till ensamstående är högre i storstäderna än på landet men den kraftigaste 
ökningen har skett utanför storstäderna (a. a. sid. 20). Detta trots att den ekonomiska 
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utsattheten generellt har minskat för alla barn. Det faktiska antalet ekonomiskt utsatta barn till 
ensamstående har dock ökat med nästan 11000 barn från 90-talets början till 2003.  
Den ekonomiska utsattheten är tre gånger så stor för barn till ensamstående föräldrar än för 
barn till sammanboende. Fem av sex barn till ensamstående föräldrar lever med sin mamma 
(ca 80-90%) och den stora merparten av ensamstående föräldrar är kvinnor (a. a. sid. 12).  
 
Man kan se att barn som lever i ekonomisk otillräcklighet står i relation till klass, kön och 
etnicitet. Dessutom bidrar även boendeformer och stadsdelar till dessa grundläggande 
differentieringsmönster. Under 2006 har staten startat en satsning på barnfamiljer med den så 
kallade barnmiljarden som innebär bland annat höjda barn- och bostadsbidrag och höjt 
underhållsstöd. Detta kommer att följas upp och granskas vid årtiondets slut (a. a. sid.27 ). 

Social situation 
Gruppen ensam mor –familjen är en heterogen grupp och består av kvinnor från olika klasser 
och etniska bakgrunder. Dock förkommer separationer vanligen mer i arbetarfamiljer än i 
medelklassfamiljer, därav återfinns många ensamstående mödrar i gruppen lågutbildade 
kvinnor från arbetarklass än medelklasskvinnor med längre utbildning. Separationer är också 
mer förekommande i storstäder än i mindre kommuner. I familjer med föräldrar födda utom 
Sverige är separationsrisken betydligt större än bland svenskfödda föräldrar (Bak, 2003, 
sid.121f.). Detta faktum återfinns även i forskning från Storbritannien där man funnit att det är 
stor överensstämmelse mellan social bakgrund och ensamt moderskap. Även här gäller det att 
kvinnor från arbetarklass har större risk att bli ensamstående mamma än kvinnor från 
medelklass. De brittiska forskningsresultaten visar att den socio- ekonomiska livsmöjligheten 
är beroende på vilken klass man föds in i (Rowlingson & McKay, 2005, sid. 30 ff.).  
 

Ensamstående mödrars situation 

Ekonomi/sysselsättning 
Ensamstående mödrars ekonomi har försämrats under 1990-talet. Dock finns tecken på att 
kvinnor med högre utbildning klarat sig bättre än de som endast har förgymnasial utbildning. 
(SOU 2001: 54 sid. 87f.). Bland gruppen ensamstående mödrar hade nästan en av fem 
ekonomiskt bistånd under 2002 (Socialrapport 2006, sid. 251). 
 
Enligt de ensamstående mödrarna själva har de en hög arbetsmotivation, och om man jämför 
denna grupp arbetslösa med andra har de inte lägre arbetsmotivation eller ett annorlunda 
sökbeteende. Inte heller har de ett mindre socialt nätverk eller mindre arbetslivserfarenhet än 
andra. Däremot kan en förklaring, att denna grupp kvinnor som har större svårigheter att få 
jobb än andra, vara att man oftare lider av nedsatt psykisk och fysiskt välbefinnande samt att 
de saknar lämplig utbildning. Det nedsatta välbefinnandet kan bero på att de ofta är ensamma 
(i praktiken) med ansvaret för sina barn. Detta kan då bidra till en pressad livssituation och 
avspeglas i fysisk och psykisk ohälsa (SOU 2001: 54 sid. 90 f. ). Tre huvudsakliga hypoteser 
presenteras i rapporten om varför arbetsutbudet utvecklats sämre för ensamstående mödrar än 
för mödrar i tvåföräldersfamiljen och det är upplevelsen av minskade ekonomiska incitament. 
Vidare följer strukturella orsaker så som problem med att få barnomsorgsplats och sist att 
arbetsgivare är tveksamma till att anställa ensamstående mödrar. Detta pga. att arbetsgivare 
tror att gruppen är mindre flexibla vad gäller arbetstid samt att de har en tro på att mödrarna 
har högre frånvaro än andra grupper.  
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En engelsk studie menar att ett sätt att komma åt dessa problem är att förbättra socialpolitiken 
till ensamstående mödrars fördel. Det måste finnas fler arbetstillfällen för gruppen och på 
samma gång utöka barnomsorgen för att förbättra situationen för dessa mödrar. Det visar sig 
nämligen att arbete förbättrar inte bara den ekonomiska situationen för ensam mor-familjen 
utan bidrar också till bättre självförtroende och samhörighet med samhället (Targosz, et al. 
2003, sid. 721). Även en nordisk studie uppvisar att ensamstående mödrar lyfter fram arbetet 
som en viktig del för deras självuppfattning och självrespekt. Dels för att de har ett stort 
försörjningsansvar och dels att de behöver träffa andra vuxna människor för stimulans och 
ökat välmående. Dessutom är ett liv utan arbete en ekonomisk förlust men samtidigt uppfattas 
det av kvinnorna som ett hot mot deras sociala integrering (Bak, 2003, sid. 135). Arbetslöshet 
beskrivs av ensamstående mammor i Claudia Morners forskning som stigmatiserande och 
som en beroendesituation. Arbetet är således viktigt för självständighet och ses som en 
oberoende inkomstkälla. Det är viktigt för mammorna att som de uttrycker ”inte ligga 
samhället till last” (Gardberg-Morner, 2003, sid. 145, sid. 148ff.). 
 
I ovan nämnda nordiska undersökning visade det sig att det fanns flera mammor som 
balanserade på fattigdomsgränsen med sina små inkomster. Det som bidrog till att inte bli 
uppgiven över sin ekonomiska situation var drivkraften att ta makten över ekonomin. Detta 
visar sig vara en viktig del av autonomin som ensamstående, att kunna visa att man klarar sig 
själv. Att inneha förmågan att mobilisera resurser i det egna nätverket med praktiskt stöd är 
också en viktig del. Genom att styra sina utgifter och veta precis vad pengarna används till tar 
man makten över ekonomin (Bak, 2003, sid.133). Denna grupp kvinnor försöker aktivt 
hantera sin ekonomiska situation genom att kämpa och vara ”ordentliga och skötsamma.”(a. a. 
sid.134). 
 
Claudia Gardberg-Morner menar liksom andra välfärdsforskare att mödrarnas relation till 
arbetsmarknaden är helt avgörande för familjens ekonomiska och materiella situation. 
Huvudproblemet för dessa mödrar är inte att de är ensamstående utan just att de är kvinnor. 
Kvinnors situation på arbetsmarknaden är generellt sämre än mäns. Fler har 
deltidsanställningar och korttidsanställningar vilket ger lägre lön samt att många kvinnor i 
forskningen arbetar inom traditionella kvinnoyrken som vård, omsorg och handel. De är 
beroende av det svenska transfereringssystemet och krånglar utbetalningarna kan det få 
katastrofala följder för mödrarna (Gardberg-Morner, 2003, sid. 130f. sid.134). Utan de sociala 
transfereringarna skulle ensamstående mödrar ligga på samma fattigdomsnivå som mödrar i 
USA dvs. på 50 procent. Idag ligger den under 5 procent i Sverige vilket är väldigt lågt ur ett 
internationellt perspektiv (Brembeck, 2003, sid. 132).  

Hälsa 
Svenskar mår idag allt sämre enligt Socialstyrelsens folkhälsorapport 2005. Kvinnor 
rapporterar att de har sämre hälsa än män. Idag konstateras att livslängden ökar men allt fler 
lever med långvarig sjukdom. Ca 20-40 % av befolkningen uppskattas idag lida av psykisk 
ohälsa och det är vanligare bland kvinnor. Med psykisk ohälsa menas allt från psykoser till 
lättare psykiska problem så som ängslan, oro, ångest och sömnproblem. Största ökningen är i 
gruppen kvinnor i åldern 16-34 år. Även all sorts värk har ökat hos kvinnor enligt rapporten.  
 
Det finns ett väl etablerat samband mellan socioekonomisk status och hälsa. Sambandet 
mellan civilstånd, föräldraskap och hälsa är också etablerad. Det är erkänt att gifta lever 
längre än ogifta och skilda. Med detta i förgrunden är det inget förvånande att en hög andel 
ensamstående mödrar har dålig hälsa. Vanliga förklaringar till ensamståendes ohälsa är 
uppdelat främst på två faktorer: sociala orsaker och/eller hälsotillstånd. Främst har sociala 
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orsaker studerats så som psykisk stress, stigma och ekonomisk stress. Att studera 
hälsomekanismer är ovanligt enligt artikelförfattarna. Denna artikel pekar på att 
ensamståendes socioekonomiska status bidrar till en något högre dödlighet än andra grupper 
men att dödligheten ofta beror på tidigare svår sjukdom under långa perioder (Ringbäck- 
Weitoft, Haglund, & Rosén, 2000, sid. 1215 ff.). En senare artikel som också presenteras av 
bl.a. Ringbäck-Weitoft beskriver ytterligare ett samband mellan ensamstående mammors 
ohälsa i relation till deras svaga hushållsresurser. Främst verkar det vara de mammor som är 
beroende av socialbidrag som har en ökad risk för psykiatriska åkommor, bli utsatt för våld, 
självmordsförsök och missbruk av olika slag (Ringbäck-Weitoft, Haglund, Hjern, & Rosén, 
2002, sid. 573 ff.). 
 
Kanadensiska forskningsresultat pekar på att ensamstående kvinnor har lägre självkänsla och 
självförtroende i deras praktiska färdigheter samt lägre fysisk hälsa och större erfarenheter av 
svåra situationer. Främst är det ensamstående mödrar med socialbidrag som uppvisar sämst 
hälsa men även mödrar som kommer från en högre socialklass känner av den ökade bördan 
som det innebär att vara ensamstående, vilket bidrar till en psykisk och fysisk ohälsa. En 
upptäckt i forskningen visar att trots att man har svåra depressiva tendenser söker man inte 
sjukvård och de som gör det får inte hjälp. Detta gör att författarna föreslår att det måste bli 
mer effektiv sjukvård och ett tillmötesgående gentemot denna grupp utsatta kvinnor (Targosz, 
et al. 2003, sid. 716f. sid. 720). 

Socialt nätverk  
Rowlingson och McKay (2005, sid. 44f.) hävdar i sin brittiska studie om socioekonomiska 
svårigheter och ensamt föräldraskap, att ensamstående kvinnor från arbetarklass i jämförelse 
med ensamstående i medelklass har det sämre socialt sett. Detta vad gäller tillgång till 
släktingar och vänner som kan hjälpa dem. Även spelade det in om barnets pappa betalade 
underhåll eller bidrog på ett eller annat sätt till barnet. Det var också skillnad mellan 
medelklass- och arbetarklasskvinnornas boenden. I regel hade medelklassmödrarna högre 
boendestandard och de bodde i säkrare områden. Dessa mödrar hade även högre utbildning 
och arbetslivserfarenhet. Detta bidrog till bättre förutsättningar för sysselsättning än för 
mammorna från arbetarbakgrund. Studien visar också att det är viktigt att se ensamma mödrar 
som en heterogen grupp. Det är också sannolikt att ensamstående från arbetarklass har mer 
gemensamt med en sammanboende mamma i arbetarklass än en ensamstående i medelklass ( 
a.a. sid.47). 
 
Det fanns flertalet kvinnor i Rowlingson och McKays studie (2005) som såg det fördelaktigt 
att vara ensam. Detta gällde främst de mammor som levde i närheten av andra ensamma 
mammor och de kunde utbyta tjänster mellan varandra så som barnvakt, låna pengar eller bara 
låna lite mjölk. I svensk forskning ser man också hur kvinnorna värderar det informella 
nätverket i och med nedskärningar i det nationella välfärdssystemet. Där handlar det också om 
utbyten av varor och tjänster både med andra mammor men även med grannar och släktingar. 
Dessa utbyten av varor och tjänster sker både på lång och kort sikt (Gardberg-Morner,  2003, 
sid. 228f.).  
 
En etnografisk studie visar att de kvinnor som brutit upp från relationen efter barnets födelse 
hade nästan alltid skett på hennes initiativ, främst orsakat av missnöje och besvikelse över 
bristande jämställdhet. Dock kunde ingen, ensamstående eller inte beskrivas som helt ensam 
och isolerad. Alla ingick i någon ny gemenskap (Brembeck, 2003, sid.114). Alla mödrar ville 
dessutom samarbeta med barnens pappor. Enligt dem själva gör de stora uppoffringar för att 
få till stånd ett samarbete. Främst gör de det för barnens skull men också för ett stöd i 
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föräldrarollen (Bak, 2003 sid.127). Emellertid har det visat sig bl. a. i en engelsk 
undersökning att moderskapets nya autonomi har inneburit att mammor inte längre frivilligt 
tar på sig extra ansvar för att underlätta pappors umgängesmöjligheter vilket tenderar till att 
skapa mer konflikter i vårdnads- och umgängesfrågor (a.a. sid.128). 

Självbild och handlingsstrategi 
I en dansk studie från 1997 om ensamma mödrars vardagsliv och självuppfattning visas att 
upplevelsen av autonomi, att kunna bestämma över sig själv och barnen var en betydande 
faktor. Att vara själv gav dem känsla av hög självständighet och självtillit i tillvaron samt att 
de kunde ha en tät relation till barnen samt uppfostra dem såsom de själva ville (Bak, 2003, 
sid.122f.). 
 
Författaren tar upp något som kalls för vardagslivsstrategi som ska beskriva hur människan är 
en handlande individ och kan vara med om att skapa och omskapa strukturer och 
livsbetingelser. I relation till familjelivet framkom två sätt att hantera grundläggande 
utmaningar när vardagens handlingsalternativ var satta ur spel. Den traditionella 
familjestrategin kan beskrivas som när kvinnorna anser att ensam mor- familjen inte är en 
önskvärd familjeform utan det är en brist att det inte finns någon man och vardagen består i att 
kompensera denna brist. Kvinnan vill hålla fast vid och strävar efter det kulturellt kända 
mönstret av tvåföräldersfamiljen (a. a. sid.124). De mödrar som har denna traditionella 
strategi får en ganska svår kamp i vardagen eftersom de bygger sin tillvaro på en form av 
bristtillstånd och den bristen kan de aldrig själva kompensera utan en annan vuxen (a. a. 
sid.125). Mödrarna beskriver att de aldrig riktigt kan uppskatta sin självständighet och har 
svårt att uppskatta det hon och barnen själva kan skapa tillsammans.  
 
Den andra strategin kallas för den självbärande strategin. De kvinnor som bär på denna 
strategi strävar efter att fånga de nya möjligheterna som uppstår genom att leva själv. De ser 
att ensam mor-familjen har sina egna utvecklingsmöjligheter och att mor och barn kan vara en 
fullgod familj. Styrkan för dessa mödrar ligger i att de kan göra vad de vill tillsammans med 
sina barn och ser möjligheterna att fatta egna beslut och göra egna livsval. Dessa kvinnor har 
gett upp drömmen om en familj och har omdefinierat sina liv och dekonstruerat familjen (a. a. 
sid.126 ). Studien visade att två tredjedelar av kvinnorna sökte en självbärande strategi medan 
en tredjedel av kvinnorna kännetecknades av den traditionella strategin (a. a. sid. 127). Till 
detta kan även Claudia Gardberg-Morners avhandling ansluta sig där hon menar att 
kvinnornas egen syn på enföräldersfamiljen avgör deras övergripande förhållningssätt och 
strategier för att klara vardagslivet (Gardberg-Morner, 2003, sid. 62).  
 
I Franséhns studie om ensamstående mödrar som deltar i stödverksamhet med och för deras 
söner kom det fram att samhällets ofta negativa syn på ensamma mammor ofta haft en 
stigmatiserande effekt på flera av kvinnorna. Det som har påverkat dem positivt och gett dem 
alternativa handlingsstrategier och gett dem ökad tilltro till dem själva är deltagande i en 
mammagrupp (stödgrupp). Deltagandet i gruppen har även hjälp en del kvinnor att bryta 
tidigare isolering. I och med gruppen har deras sociala nätverk utvidgats och utvecklats 
(Franshén, 2001, sid. 116).  
 
Det är mycket trixande och fixande för ensamstående mödrar för att klara av vardagen. Det 
gör att det inte finns ork till att förbättra sina levnadsvillkor som att söka nytt arbete eller satsa 
på utbildning eller nytt boende. Kvinnorna och barnen klarar sig, dvs. de har mat på bordet 
men inga marginaler till något mer. De lever i en oföränderlig otillräcklighet både ekonomiskt 
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och tidsmässigt. Orken räcker inte till för förbättringar menar Claudia Gardberg Morner 
(2003, sid. 244f.).  
 

Sammanfattning av tidigare forskning 
En stor del av forskningsresultaten som jag har tagit del av berör den ensamma mammans 
ekonomi i relation till arbetssituation, barnomsorg och hälsa. De uttrycker liknande tankar om 
vilka åtgärder som måste göras för att förbättra den ensamstående mammans situation och där 
igenom förbättra barnens situation. En tydlig ökning av barns ekonomiska utsatthet har 
synliggjorts de senaste åren trots att barnfamiljer generellt får det ekonomiskt bättre. 
Åtgärdsförslag rör socialpolitiska insatser som kan hjälpa denna grupp kvinnor på 
arbetsmarknaden och även ordna barnomsorg. Det visar sig att de flesta av denna grupp 
kvinnor är villiga att arbeta och via ett bra arbete kan man komma loss ur den ekonomiska 
ovisshet som man befinner sig i samt att ett bra arbete förbättrar både självkänsla och hälsan. 
Det visar sig också att vilken strategi den ensamma mamman använder sig av för att klara 
vardagen påverkar hennes välmående. De kvinnor som har en självbärande strategi strävar 
efter att se möjligheterna i att vara ensam med barn och de kvinnor som har den traditionella 
strategin ser sin vardag som ett bristtillstånd vilket kan göra deras vardagsliv svårare.  
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Teoretiska utgångspunkter 

Teorier om livskvalitet 
Jag har valt att använda mig av Bengt Brüldes tre teorier om livskvalitet i min uppsats. Den 
handlar om vad det är som gör livet värt att leva, dvs. vad det är som gör ett liv bra för den 
som lever det (Brülde, 2003, sid.10). Detta beskriver vad som har ett positivt och negativt 
finalt värde för människan som lever livet. Det som är bra respektive dåligt för oss som mål 
(finalt) snarare än som medel (instrumentellt). Viktigt är dock poängterar Brülde att skilja 
värdefrågorna från förklaringsfrågor och pragmatiska frågor dvs. frågor som bestämmer var 
på en kvalitetsskala en person befinner sig samt hur man praktiskt bör göra för att främja sin 
eller andras livskvalitet. Även normativa frågor om hur man bör leva sitt liv måste skiljas från 
frågor om vad som är ett gott liv (a. a. sid. 9).  
 
Enligt Brülde måste en teori om livskvalitet kunna ge svar på tre frågor för att uppfattas som 
en användbar teori. Dessa frågor är för det första; vad är det som har finalt värde (positivt 
eller negativt) för en person? Vidare följer frågan om hur ska man avgöra hur finalt bra eller 
dåligt ett visst sakförhållande är för en viss person och den sista frågan som teorin ska kunna 
svara på är hur man ska avgöra var på livskvalitetsskalan en person befinner sig vid en viss 
tidpunkt, dvs. hur bra hennes liv (som helhet) är vid denna tidpunkt? (a.a. sid. 9). 
Brülde beskriver tre huvudteorier om livskvalitet som samtliga försöker svara på dessa tre 
frågor vilka är hedonism, önskeuppfyllningsteorin och den objektivistiska pluralismen. Själv 
förespråkar han en blandad teori med komponenter hämtat från samtliga tre livskvalitets 
teorierna.  

Hedonismen 
En huvudtes för denna teori är att ”ingenting annat än behagliga eller obehagliga upplevelser 
kan vara finalt bra eller dåligt för en person” (a. a. sid. 32). Denna tes står både rena och 
modifierade hedonister bakom, sedan skiljer sig deras teorier sig åt.  
Kort kan man säga att en ren hedonistisk teori säger att alla behagliga upplevelser är finalt bra 
och alla obehagliga upplevelser är finalt dåliga för den som upplever dem. Så för att kunna 
avgöra hur bra en person har det måste man ta i beaktande alla dåliga och bra upplevelser för 
den personen. En annan tanke är att alla finalt värdefulla upplevelser är bra just för att de är 
tilltalande och de dåliga upplevelserna är dåliga just för att de är obehagliga. Det är bara 
upplevelsen i sig som spelar någon roll. Detta betyder att en upplevelse som är byggd på 
falska föreställningar men som är tilltalande, som att vara drogad, innebär att upplevelsen 
ändå har ett värde (a. a. sid. 33). Livskvaliteten för en person beror på hur mycket behag eller 
obehag hon upplever just vid denna tidpunkt. Ju mer behaglig en upplevelse är för en person 
desto bättre är det för individen och tvärt om vid en obehaglig upplevelse. 
Den modifierade hedonisten hävdar dock å sin sida, att det inte är så att en behaglig 
upplevelses positiva värde enbart skulle bero på hur behaglig den är. De menar att en mindre 
behaglig upplevelse som har värdefulla egenskaper, kan ge ett större bidrag till en persons 
livskvalitet än en mer behaglig upplevelse. Som att känslan av glädje beror delvis på om den 
bygger på en sann eller falsk föreställning. Det blir alltså centralt för en modifierad hedonist 
hur upplevelserna har uppstått samt om de bygger på sanna eller falska föreställningar (a. a. 
sid. 34). Brülde menar att den modifierade hedonistiska teorin är värd att utgå ifrån men för 
att få en fungerande livskvalitetsteori måste det kopplas ihop med andra teorier (a. a. sid. 54).  
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Önskeuppfyllningsteorin 
Det som samtliga önskeuppfyllningsteorier har gemensamt är idén om att det enda som kan ha 
ett positivt finalt värde för en människa är att få sina önskningar uppfyllda. Samt att det enda 
som kan ha ett finalt negativt värde för en människa är att det blir som hon inte vill. Det 
innebär att de så kallade intrinsikala motviljorna blir uppfyllda. Detta betyder alltså att man 
önskar för dess egen skull och inte som ett medel till något annat. För att få en hög livskvalitet 
i livet måste det innehålla mycket önskeuppfyllelser och lite aversionuppfyllelser (a. a. sid. 
61f.). Detta betyder också att händelser som inte är föremål för en persons intrinsikala 
önskningar eller aversioner inte kan ha någon direkt påverkan på dennes livskvalitet.  
Dock menar Brülde att den obegränsade önskeuppfyllningsteorin som beskrivits ovan inte är 
särskilt bra. En bättre teori är den begränsande teorin. Den säger istället för att något ska ha 
ett finalt värde för en individ måste önskan vara byggd på sanna upplevelser och 
föreställningar samt att önskan måste handla om individens eget liv. Människan måste också 
vara medveten om sin önskan. Detta är en rimlig teori om livskvalitet hävdar Brülde men den 
blir orimlig i sin renaste form om den inte kan erkänna existensen av objektiva värden som 
den sista teorin förespråkar, den objektivistiska pluralismen (a. a. sid. 97).  

Den objektivistiska pluralismen 
Enligt denna teori finns det sakförhållanden av olika slag som har ett finalt, positivt värde för 
alla människor oavsett om man själv uppfattar det så. De är som följer utan inbördes 
rangordning: Relationer; I synnerhet menar pluralisten att intima, nära relationer är av stor 
vikt så som familj och nära vänner. Personlig utveckling betyder att det är viktigt att få 
utveckla sina förmågor, att få förverkliga sig själv eller bli en mer välfungerande människa. 
Med verksamheter menar teorin att det är viktigt för en människa vad man gör. Att det har ett 
finalt värde att utföra vissa typer av handlingar. Det kan vara viktigt att få åstadkomma något 
av värde, att man gör något av sitt liv. Upplevelser och andra mentala tillstånd beskriver att 
behagliga upplevelser så som att ha en naturupplevelse eller estetiska upplevelser har finalt 
värde för människan samt att mentala tillstånd som att känna självrespekt är finalt bra. Vidare 
följer tesen om att verklighetskontakt är finalt bra, att människan känner att hennes 
upplevelser är äkta. Det är viktigt anser pluralisten att vi har en sann bild av oss själva och om 
den värld vi lever i. Frihet och andra ”potentialiteter” sammanfattar att det är viktigt för en 
människas livskvalitet inte bara hur nuet ser ut utan också vilka möjligheter en människa har 
att kunna välja livsinriktning etc. Till sist följer sakförhållandet om hur man fungerar som 
person. Vilket innebär att det kan ha finalt värde för oss att inneha vissa fysiska och psykiska 
egenskaper som att vara vacker eller vara moralisk och kunnig. Det framhålls också att det är 
viktigt för en människa hur hon fungerar eller lever sitt liv. Förhållningssättet till livet gäller 
både i tanke men också i handling med betoning på att vara moraliskt följsam (a. a. sid. 105 
ff.).  
 
Poängen för den objektivistiska pluralisten är att ju mer en person har av dessa ovan nämnda 
värden desto högre blir/är hennes livskvalitet. De sammankopplar sina teser om vad som har 
ett värde för människan till deras teori om att vi alla har en gemensam mänsklig natur, dvs. att 
dessa värden är universella. Dock riktas det en del kritik mot den objektivistiska pluralismen 
vad gäller deras svårighet att övertyga om att det finns situationer som har ett finalt värde för 
en individ trots att hon inte själv inte uppfattar det så (a. a. sid. 111). Brüldes slutsats blir att 
denna teori är inte heller rimlig i sig själv. Den är däremot mer funktionell om man ser det 
som en teori om vad som är objektivt behagligt eller önskvärt, m a o som ett komplement till 
hedonismen och/eller önskeuppfyllelseteorin (a. a. sid.120).  
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Resultat 
 

Presentation av respondenterna 
 
Alla uppgifter som kan bidra till att identifiera respondenterna och deras anhöriga är fingerade 
så som namn och platser. Barnens och mödrarnas åldrar är ungefärliga. 
 
Johanna är i 25-årsåldern och har ett barn som är ungefär fem år. Hon har enskild vårdnad om 
barnet som bor hos henne på heltid. Pappan bor inte i Sverige. Hon har varit ensam sedan 
graviditeten. Hon har en akademisk utbildning och arbetar inom det område som hon är 
utbildad till.  
 
Agnetha är mamma till ett barn som är runt fem år. Hon är själv i 40- årsåldern och har delad 
vårdnad med barnets pappa. Barnet bor för närvarande hos mamman på heltid. Hon har en 
akademisk examen, har nyligen studerat en termin. Innan studierna arbetade hon natt. Idag 
arbetar hon extra. Hon har varit ensam med barnet i ca fyra år. 
 
Sara är i 40-årsåldern och är mammaledig med sitt femte barn. Barnen är ungefär i åldrarna 1 
år till 15 år. Det äldsta barnet bor hos en kontaktfamilj. Av de fyra barn som bor hemma har 
hon delad vårdnad om de två äldsta barnen med barnens far och enskild vårdnad om de 
yngsta. Barnen bor hos henne på heltid. Hon har varit själv med sina barn i nästan nio år.  
 
Anna är i 35- årsåldern och har två barn. En är i femårsåldern och den andra är under ett halvt 
år. Hon har enskild vårdnad om barnen och de bor hos henne på heltid. Just nu är hon 
mammaledig men hon har fått sjukpension sedan en kort tid tillbaka på grund av en kronisk 
sjukdom. Den ena pappan bor i närheten och den andra bor inte i Sverige.  
 

 19



Inledning 
Resultatet redovisas under tre vida teman; att vara, att tillhöra och att bli. Varje tema har ett 
eller flera underteman vars syfte är att skapa beskrivningar av mammornas livskvalitet. Under 
temat ”att vara” finns rubrikerna; vardagsliv, strategier, hälsa och välmående, föräldraskap 
samt för- och nackdelar med ensamt föräldraskap. Under temat ”att tillhöra” finner vi 
rubrikerna: ekonomi och boende, socialt nätverk, barnens far, uppfattningar om samhällets 
insatser och samhällets bilder av mödrar. Det sista temat ”att bli” har rubrikerna framtid och 
visioner samt vad som är ett bra respektive ett dåligt liv.  

Att vara 

Vardagsliv  
Generellt tycker de fyra mödrarna att deras vardagssituation är ganska bra, speciellt när 
vardagsbestyren flyter på. De beskriver en vardag av att hämta och lämna barn på dagis och 
skolor. Vardagen består också av att tvätta, handla och diska samt att det måste finnas tid för 
att umgås med barnen. Emellertid utvecklar alla specifika berättelser om aktuella situationer 
som påverkar deras vardagsliv markant. Det är tydligt att de mammor som är berörda av en 
speciell händelse så som att leva med en sjukdom eller vara mitt i en vårdnadstvist tar över 
mycket av den annars kanske mer praktiska organisationen av vardagslivet. 
 
Agnetha är den som mest utförligt betonar att vardagslivet just nu känns svårt eftersom hon 
står i en vårdnadstvist med barnets pappa som även är under utredning efter misstanke om 
övergrepp på barnet. Hon upplever att hon är starkt vingskuren av barnets pappa. Agnetha 
framhäver att det är viktigt för henne med frihet, att kunna ha möjligheter att göra saker och 
inte bli stoppad av någon annan. Hon säger: ”fortfarande känner jag att jag sitter fast en del i 
den här personen…det känns negativt men det försöker ju jag också att ändra på.” Dessutom 
nämner hon att hon inte har någon avlastning vilket också bidrar till en svårare vardag när hon 
känner sig trött.  
 
Johanna är den enda av mödrarna som arbetar heltid. Hon betonar en konflikt i vardagslivet 
mellan hennes arbetstider och det sociala livet. Hon säger att eftersom hon fick barn tidigt i 
livet, tvingades hon att bli vuxen: ”jag trivs på mitt jobb men det kan inte vara det enda… jag 
har inte hunnit vara ungdom.” Hon beskriver också att den egna tiden för sig själv är näst 
intill obefintlig, åtminstone under det senaste halvåret. Detta börjar bli besvärligt för henne 
och hon finner det slitsamt att måsta ge avkall på sitt sociala liv och inte finna någon riktig 
egen tid.  
 
Annas vardag ser lite annorlunda ut eftersom hon har en kronisk sjukdom som gör att hon är 
sjukpensionär och ofta är trött. Dock har hon fått hemhjälp via kommunen i form av sin syster 
som hjälper henne vissa timmar. Anna har också en baby som gör att hon tvingas vara uppe 
vissa nätter eftersom babyn har kolik och sover i korta perioder vilket också påverkar hennes 
vardagsliv. Hon säger dock att det börjar bli bättre: ”Nu är det jättejobbigt därför att jag är 
dålig, hela graviditeten var jobbig…men nu har jag mycket hjälp, min syster hjälper mej 
mycket…”. 
 
Sara tycker om att vara självständig i vardagen men hon menar att som ensamstående måste 
hon ibland ta hjälp av andra till exempel i samband med att lämna barn på skolan. Hon finner 
det vara relativt svårt att be om men nödvändigt för att få vardagslivet att gå ihop: ”jag tycker 
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om att vara självständig, att inte behöva andras hjälp men som ensamstående så måste man 
ta hjälp av andra och det tycker jag är jättesvårt.” 

Strategier för att klara/förändra vardagen 
Samtliga mödrar beskriver olika sätt att klara av vardagslivet och hur de alltid försöker att 
ordna vardagen på bästa sätt både för sina barn och för dem själva. Det gäller alltifrån att 
spara pengar så att de kan köpa något som barnen behöver eller ordna med skolskjuts så att 
barnen inte behöver gå varje dag. Johanna planerar redan för hösten för att kunna lösa deras 
situation då dottern ska börja skolan. Hennes idé är att eventuellt byta arbetsplats eller börja 
plugga igen för att underlätta och anpassa efter barnets tider samt att ge henne själv ledig tid. 
Detta eftersom hon nu känner att det är slitsamt att få ihop arbetstider med tid för barnet och 
sig själv, även om hon har ordnat med sina arbetstider så gott det går. Hon säger: ”Jag har 
påverkat i sån mån det går. Jag måste göra ett visst antal nattpass och antal helgpass men då 
har jag lagt ihop det att jag jobbar alltid natt när jag går helg för att försöka minimera det. 
Men det blir ändå minst 10 nätter i månaden som Kajsa2 får sova borta.” 
 
Sara säger att hon skjuter upp saker som hon oroar sig för. Hon skulle vilja läsa på universitet 
men tror inte att det kommer att fungera att få dagarna att gå ihop med barnens skol- och 
dagistider, med långa resor som det skulle innebära för henne. De måste flytta närmare 
studieorten om det ska gå men hon har inte funderat mera eftersom hon är mammaledig fram 
till slutet av året. Hon säger: ”jag har en förmåga att skjuta saker framför mej (skratt) den 
dagen den sorgen ungefär...”. 
 
För att undvika stress och oro försöker Anna planera så noga hon kan för en dag som att säga 
till barnen i tid innan de ska åka iväg eller att bara ta eftermiddagstider om det går i samband 
med sjukhusbesök och dyl. Hon berättar också att hon alltid försöker att se det positiva som 
finns och som hon redan har i sitt liv. Anna säger:”…är man nöjd med det man har då mår 
man bättre.” Anna tänker på och planerar inför framtiden. Detta gör att hon nu ordnar med ett 
testamente eller avtal om barnens vårdnad om hon skulle avlida före barnen fyller 18 år. Hon 
säger att hon inte vill att fäderna ska få vårdnaden om hennes barn utan hennes mamma: 
”Lisas3 pappa är ingen som jag vill ha och Malins4 pappa är det inget fel på som person men 
han fru är ingenting att hurra för så då utesluter man ju honom också…”. 
 
Agnetha vill vara konstruktiv och försöker förbättra livet med en sak varje dag. Det innebär 
bland annat att ordna vardagen så att den flyter på bra och att skapa goda vuxenkontakter för 
barnet. Hon har också försökt att starta en bilskola för att dryga ut kassan och på samma gång 
hjälpa andra ensamstående mödrar till att kunna ta körkort. Hon säger:”…varje dag försöker 
jag göra en sak som ska leda till att vi får det bättre. Det kan antingen vara att ordna upp i 
bostaden, fundera på hur man ska fixa sin ekonomi och se till att barnet känner sig trygg till 
andra vuxna…att man ska kunna ordna att det ska flyta bra.” 
 
Sara berättar att det är viktigt att dela upplevelser i vardagen och när hon inte har en partner så 
försöker hon att dela med de andra barnen. Detta speciellt om något av barnen har gjort något 
bra och roligt som bör uppmuntras. Sara säger: ”när barnen gör små framsteg vill man ju 
såklart berätta det för någon och då finns ju ingen hemma att berätta det för. Då försöker jag 
berätta det för de andra barnen så att de kan glädjas för att dom har gjort någonting…” 
 
                                                 
2 Namnet är fingerat 
3 Namnet är fingerat 
4 Namnet är fingerat 
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Fysisk och psykisk hälsa och välmående 
Välmåendet ser olika ut för mammorna beroende av deras aktuella situation. Den fysiska 
hälsan är relativt bra tycker de flesta mammorna. Alla skulle dock vilja komma ut och röra på 
sig mer så som att kunna åka och simma eller träna. Träning av olika slag har dock olika 
hinder i form av begränsad ekonomi och tidsbrist. Samtliga säger också att de saknar ork. 
Johanna menar att om hon bara måste ta tag i det så kommer hon att börja träna.  
 
Anna uppvisar en sämre fysisk hälsa på grund av sin sjukdom. Hon menar att den fysiska 
hälsan försämras också om hon mår dåligt psykiskt eller när hon råkar ut för bakslag som hon 
säger. Hennes sjukdom upplever hon som påfrestande eftersom läkarna inte riktigt vet vad 
sjukdomen kommer att ha för sjukdomsförlopp eftersom hon är ovanligt ung med denna 
sjukdom. Anna säger: ”förut har det varit bra. Jag har tagit min medicin och varit bra men 
nu ju mer skov man får ju sämre blir man och dom har ju ingen erfarenhet med min sjukdom 
med så unga…”.  
 
Agnetha som är inne i en rättsprocess säger att det påverkar hela tillvaron. Hon beskriver att 
hon känner sig fråntagen sin frihet och begränsad att styra sitt eget liv vilket gör att det är lätt 
att ”dumpa alltihopa”, dvs. att träna etc. 
 
Sara upplever en dålig psykisk hälsa eftersom hon inte riktigt trivs med sin boendesituation 
och funderar mycket kring vilka beslut som kan vara rätt för både barnen och henne själv. 
Hon säger att:”…den psykiska hälsan tror jag inte är jättebra eftersom jag skulle vilja mer av 
livet än det här. Jag bor på ett ställe som jag skulle vilja flytta ifrån men barnen trivs 
bra…det är svårt att veta vad som är rätt för alla, om jag ska vara egoistisk och tänka om jag 
mår bra av att flytta så mår baren bra, jag vet inte.” 
 
Faktorer som är extra viktiga för välmåendet för mödrarna är att barnen mår bra och att allt 
flyter i vardagen. Johanna säger att en faktor som är extra viktig för att hon ska må bra är egen 
tid: ”…bara att man får gå ut en kväll så kan jag leva på det hur länge som helst…”. Sara 
betonar att för henne är barnen och att få träffa andra människor det som bidrar till 
välmåendet: ”Om barnen gör nåt roligt eller att det går bra för dom…och att få komma ut 
och träffa människor för jag är mest här hemma.”   
Välmåendet sätts även i relation till årstiderna där det enligt två av mammorna förbättras 
under vår och sommar då man kan komma ut medan vintern är mer isolerande. Ingen av 
mödrarna säger rakt ut att hälsan skulle påverkas enbart av ett ensamt föräldraskap.  

Föräldraskap  
Alla intervjuade har olika tankar kring föräldraskap och bilden av vad en bra mamma ska 
vara. Alla utom en tror dock att föräldraskapet upplevs lika av mödrar i parförhållanden. 
Agnetha menar att många kvinnor i parförhållanden lever i en slags lögn när det tror att 
mannen och kvinnan har ett delat ansvar i hemmet medan de i själva verket utför alla sysslor 
själva. Dock lägger hon till att: ”om man i alla fall lever med en man så tror jag att på vissa 
sätt får man kanske mer respekt…” 
 
Anna är den som tror att föräldraskapet inte ser lika ut eftersom en ensamförälder står med allt 
ansvar själv. Hon säger att: ”vi får tänka mer på allt, vi får vara två känns det som…”.  
 
Sara tror också att ensamstående mödrar har lägre krav än mödrar i parrelationer om vad som 
uppfattas som ett gott liv. Det gäller till exempel att mammor i parförhållanden kanske inte 
uppskattar den egna tiden som de kan få när pappan kommer hem: ”..sen när maken kommer 
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hem så kan man låsa in sig på toan en halvtimme ja men som ensamstående gör man inte det 
utan då har man barna med sig alltid.” 
 
Alla mödrar har varit heltidsförälder under den största delen av barnens liv. Deras funderingar 
om vad en bra mamma ska vara är ganska homogen. De säger att en bra mamma tar sig tid för 
sitt barn och fyller barnens behov och visar kärlek och omsorg, Anna säger att: ”så länge man 
ger sina barn kärlek och ömhet och ser till deras behov så är man en bra mamma. Man får 
följa sina barns behov och sina egna.” En av mödrarna tycker även att en bra mamma ska ha 
ett städat hem och kunna laga god mat och vara engagerad i barnen. 
 
De tycker att de själva är ganska bra mödrar och berättar att de ofta försöker att hitta på roliga 
saker med sina barn. Flera av dem konstaterar att deras humör och välmående påverkar hur 
barnet mår. Ibland kan de uppleva sig själva som tjatiga och tråkiga mammor. Anna tycker att 
hon är både snäll och hård men uppfyller barnens behov. Johanna säger att hon är en påhittig 
mamma och är ganska busig. Dock skulle hon vilja bli mer av en pysselmamma som också tar 
med barnet att utföra hushållssysslorna. Hon brukar busa med andra barn på sin dotters dagis 
som inga andra föräldrar gör. Detta tror hon beror på att hon är en ung mamma. Hon säger: 
”Jag har aldrig sett någon annan mamma eller pappa som kommer och kan liksom rulla runt 
i sandlådan med ungarna på dagis och springa runt och busa och liksom leka dinosaurie. 
Men sånt gör jag.” 
 
Sara som har många barn talar mest om vikten av att räcka till och att låta varje barn få 
utvecklas: ”Man har ju alltid dåligt samvete som mamma att man inte räcker till för alla 
barnen, att man inte ser varje barn varje dag, alltså inte bara fysiskt utan att man har ett 
samspel…”. Sara tycker också att hur hon upplever sig som mamma påverkas av vad 
människor i hennes omgivning ger henne för signaler. Beroende på om hon får kritik eller 
uppmuntran känner hon sig stärkt respektive förminskad i sin mammaroll.  

Fördelar och nackdelar med ensamt föräldraskap 
Samtliga respondenter är heltidsmammor dvs. att de har barnen hos sig på heltid och att 
fäderna för närvarande inte är delaktiga i barnens liv. Den största fördelen att vara 
ensamförälder anser samtliga mammor är att man får bestämma själv. Att de kan och får följa 
sina egna regler och inte behöver diskutera med någon eller ta hänsyn till den andra partens 
vilja. Sara säger: ”Någonting som är bra är att jag får ju bestämma allting själv. Jag behöver 
inte kompromissa med någon.”  
 
Någon av mödrarna ser också att detta kan vara en nackdel när det finns tillfällen då de skulle 
behöva någon att konferera med inför vissa beslut. En nackdel som några uttrycker är att de 
som ensamstående står med allt ansvar själv för barnen, ekonomin och för allt som måste 
ordnas. En stor nackdel som samtliga tar upp på ett eller annat sätt är att man aldrig kan vila 
eller få en stund för sig själv. Sara säger att: ”Jag kan ju inte bara lägga mej på soffan om 
man blir trött efter en dag och vill vila mej innan maten eller så där…”  
 
Anna som också har en kronisk sjukdom ser som en nackdel att vara själv speciellt när hon 
själv mår dåligt. Hon säger:”när man inte har någon axel att gråta mot, det är sådana 
situationer som är jobbiga. När man verkligen behöver någon, annars det vanliga fungerar 
ju…” 
  
Johanna säger att hon inte ser sig som ensamstående eftersom hon har en partner. Dessutom 
har hon ett stort stöd i sina föräldrar: ”…jag har egen vårdnad om barnet med det gör mej inte 
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ensam. Mamma brukar säga att hon är pappa.” Däremot ser hon en stor nackdel med att vara 
själv och det är bristen på den egna tiden. Hon säger att: ”det viktigaste är nog att man 
behöver egen tid för att kunna få en paus från det man gör hela tiden för jag är ju mamma 
jämt.” 
 
Både Agnetha och Sara har funderingar hur de ska orka i framtiden och hur vardagen ska gå 
ihop, med att hämta och lämna barn på skola och dagis, om och när de börjar arbeta eller 
studera på heltid. Agneta säger att: ”man ska räcka till väldigt mycket liksom.” 

Att tillhöra 

Ekonomi och boende 
Ingen av mödrarna uttrycker stor oro för ekonomin men det är ändå något som tre av de fyra 
mödrarna funderar över. De menar att det på något sätt går runt med ekonomin men att de 
måste planera och fundera över den. Det är endast Johanna som säger att hon aldrig har oroat 
sig för ekonomin och nu arbetar hon heltid och upplever att hon har gott om pengar. Hon 
säger: ”nä jag har aldrig oroat mej över ekonomin. Det har alltid gått runt för mej även när 
jag var mammaledig och när jag har pluggat har jag aldrig haft några problem…jag tycker 
att pengarna aldrig tar slut (fniss) och då har jag sämst lön på hela XXX…det är katastrof 
egentligen hur dåligt jag tjänar men ändå räcker pengarna till och blir över.” Agnetha menar 
att det är viktigt att bidragsförskottet borde höjas men ser ändå att man som ensamstående 
borde kunna försörja sig själv på ett vettigt sätt utan att vara beroende av bidrag: ”man vill 
inte få allmosor, man vill kunna klara sig själv”.  
  
Sara beskriver att hon inte har haft så bra hand om sin ekonomi men har utvecklat en strategi 
för att kunna hantera den bättre. Detta innebär att hon bokför allt hon köper för att kunna ha 
uppsikt över pengarna. Hon menar att detta gör att trots att hon har låg föräldrapenning klarar 
de sig bra. Hon kan till och med spara pengar till att köpa för dem nödvändiga saker så som 
cyklar till barnen. Hon säger: ”Jag har svårt att ta hand om pengar. Jag sålde en bostadsrätt 
för några år sen och fick 100 000 kronor i handen och dom pengarna försvann på några 
månader…ekonomin har ju inte varit jättebra så när jag fick pengar strödde jag allt på en 
gång, men nu skriver jag upp allting jag köper, varenda krona så jag kan hålla koll på 
pengarna, annars fungerar det inte för mej.” 
 
Anna planerar sina inköp noga och handlar på rea. Är det något som om hon tycker att hon 
och barnen behöver kan hon handla på räntefri avbetalning men lägger till att det är ingenting 
lyxigt. Hon uttrycker glädje över den höjning som skett på bidragsförskottet och barnbidraget: 
”…det blev 300, det är ganska bra känns det som. Inte mycket det, men för en ensamstående 
som är van med min lön så kändes det bra med det där 300 kronorna.”  
 
Deras boende ser olika ut men alla är nöjda med sina lägenheter. Anna skulle trots att hon är 
nöjd vilja flytta till en större lägenhet på bottenplan samt till ett annat område. Sara skulle 
helst vilja byta bostadsort. Hon står i bostadskö för att kunna flytta så småningom. De två som 
är nöjda med boendet har ganska nyligen flyttat till sina bostäder.  

Socialt nätverk 
Alla mödrar uttrycker att de har ett relativt dåligt socialt nätverk och skulle vilja förändra 
situationen. Detta försvåras dock av brist på tid och ork. Några av dem beskriver att det är 
svårt att lära känna nya människor som dessutom ska kunna fungera ihop med barnen. De 
flesta av dem uttrycker också en slags ambivalens, att de på samma gång som de beskriver att 

 24



de vill lära känna nya människor och gillar att umgås med andra men klarar sig ändå. Sara 
säger: ”jag klarar mej utan vänner också, fast jag trivs bäst med folk runtomkring.” 
 
Johanna är den som mest betonar avsaknaden av vänner och att kunna ha ett socialt liv och 
umgås med vänner utan barnet. Hon säger att: ”ibland kan det väl kännas lite ensamt och då 
är det ju trist att inte har någon som tittar förbi alla gånger…att inte ha mamma som bästis.”. 
Hon vill dock betona att hon inte är helt ensam men vill gärna utöka nätverket: ”…men det är 
jättesvårt, jättesvårt att skaffa nya kompisar när man är vuxen…men jag kämpar på hela 
tiden.” 
 
Anna känner att hon är isolerad eller hänvisad till ett visst socialt sammanhang i form av 
andra mammor. Hon tycker att det är svårt med det sociala när hon är ensam och inte heller 
arbetar: ”…man blir isolerad i sitt eget samhälle.” 

Familjebild 
Anna och Johanna är de som poängterar betydelsen av sina föräldrar och sina familjer. Anna 
menar att: ”mina barn, min mamma, mina syskon…det är familjen i princip. Det är dom som 
man har som man kan känna sig trygg med”.  
 
De andra lyfter fram viktiga väninnor och Johanna som är den enda av mödrarna som har en 
relation lyfter även fram sin pojkvän som en viktig person. Hon säger att: ”…familjen först, 
mina föräldrar, syskon och Kajsa5. Johan6 är väl kanske viktigare än kollegorna så han får 
komma tvåa sen kollegor och sist vännerna för de är dem jag träffar minst.” 
 
Sara berättar att hennes föräldrar har varit väldigt viktiga för henne men efter att hon brutit 
kontakten med sin pappa för några år sedan har kontakten med modern avtagit. Hon tycker 
dock att hennes mamma är ganska viktig och de talas vid via telefonen. Sara säger: 
”…mamma är väl ganska viktig…ändå inte.” 
 
Agnetha beskriver också att hon har två olika nätverk, ett känslomässigt och ett mer 
intellektuellt som fyller olika behov. Hon valde att inte prata om föräldrar eller syskon. Alla 
mammor utom Anna ser sig själva och barnen som en egen familj. Anna räknar också in sin 
mamma och sina syskon i familjebegreppet.  

Barnens far 
Respondenterna pratade olika mycket om barnens far och relationen till honom. Som nämnts 
har mödrarna barnen hos sig på heltid. Alla utom Agnetha nämner att de önskar att pappan 
skulle vilja träffa eller åtminstone hålla kontakten med sina barn. Agnetha är den som står i en 
vårdnadstvist med barnets far och känner sig bunden av och till honom. Förut framhöll hon 
åsikten: ”en pappa till varje pris”, men nu anser hon att det har gått för långt och har 
omvärderat sina åsikter.  
 
Annas två barn har olika fäder varav den ena inte bor i landet varför han inte är aktuell ens för 
umgänge. Hennes äldsta barn har sin pappa i närheten och han får ha umgänge med henne. 
Villkoret för umgänge är dock att hans nya fru inte får vara med eftersom hon har slagit henne 
och umgänget är då stoppat efter socialtjänstens utredning. Anna vill gärna att pappan och 
dottern ska få träffas men berättar att socialtjänsten hävdar att det måste ske på pappans 

                                                 
5 Namnet är fingerat 
6 Namnet är fingerat 
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initiativ. Hon beklagar att han inte verkar vilja hålla kontakten och berättar att hon har sagt till 
sin dotter att pappan tycker om henne ändå och att det är okej att tycka om honom och hans 
nya fru och barn. Först var dottern ledsen över att inte få träffa pappa. Anna säger: ”…och sen 
insåg hon ju att, hon tycker inte att det är så roligt när hon går dit och blir slagen.” 
 
Pappan till Saras barn har inte hört av sig på ett år. Hon funderar över om barnens pappa själv 
tror att han straffar henne genom att inte umgås med sina barn, och säger: ”De har inte träffat 
sin pappa…jag önskar ju att de kunde ha ett regelbundet umgänge…men det vill inte han.” 
Hennes barn pratar inte om sin pappa förutom den äldsta dottern som ibland kan säga: ”…att 
det är synd att inte hon och pappa kan åka ut och fiska…”. Sara väljer att inte berätta mer 
detaljerat om relationen till barnens pappa. 
 
Johanna upplever att pappan till dottern är ointresserad. Han bor i ett annat land och hör av sig 
sporadiskt. I början var Johanna ledsen över situationen och kämpade för att han skulle hålla 
kontakten med barnet. Nu känner hon emellertid att hon inte orkar utan tänker att barnet själv 
får ta kontakt om hon vill, när hon blir äldre. Han har träffat sin dotter en gång och det skedde 
förra påsken då han dök upp oförberett. Johanna säger att hon var jättearg på honom eftersom 
hon inte hann förbereda barnet på pappans hastiga ankomst och avfärd. Dottern var jätteglad 
att träffa pappan och var jätteledsen när pappan åkte. Hon berättar att barnet var nedstämt hela 
sommaren och nu knappt pratar om sin pappa vilket hon hade gjort mycket innan, kanske för 
att hon fantiserade om honom. Nu menar Johanna att hon kanske är för besviken för att prata 
om honom eller att hon helt enkelt har fått en bild av honom och inte har något behov av att 
prata om honom. Johanna säger: ”…hon var jätteledsen ett tag, hela förra sommaren var hon 
deppig liksom…hela hennes världsbild krossades liksom, då fick hon en pappa så försvann 
han så det var jättesynd om henne.” 

Uppfattningar om samhällets insatser 
Vissa av frågorna som behandlades under intervjuerna rörde samhällets påverkan och insatser 
i mödrarnas liv. Vad de tyckte att myndigheter kunde göra för att hjälpa dem i deras situation. 
Samtliga mammor berörde vid något tillfälle olika faktorer som påverkar deras liv så som 
tankar om bostadsbidrag, barnomsorg, socialtjänsten etc. Endast Johanna och Agnetha 
berörde barnomsorgen och uttrycker en besvikelse över att kommunen inte kan ordna 
barnomsorg på deras arbetstider. Båda beskriver att de själva fick ta ansvar för att försöka 
ordna barnpassning och ta många kontakter som de tycker att de inte själva borde behöva 
göra. Johanna beskriver också en kamp om att ordna en kontaktfamilj till sitt barn. Hon 
upplevde att hon fick ordna det mesta själv och har dessutom nu fått till stånd att hennes egna 
föräldrar är kontaktfamilj till barnet eftersom den andra familjen sa upp sig från uppdraget. 
Hon säger: ”man ska inte behöva kunna varenda liten lag och regel själv utan man ska bara 
kunna lyfta på luren och ringa till någon och säga att ”nu är det så här”…”att de ska hålla 
på att motarbeta folk i onödan liksom.” Hon betonar också att det inte går att oroa sig eller 
engagera sig i allt och säger: ”Man måste prioritera sitt handlande vad man ska lägga ner 
energi på…tiden och orken räcker inte till utan man får välja sina fighter.”  
 
Anna har en fundering om att samhället förhindrar ensamståendes positiva utveckling. Hon 
menar att vissa insatser bidrar till marginalisering och segregering för vissa i gruppen av 
ensamstående mödrar. Detta sker bl a genom att det finns en maxgräns på bostadsbidraget, 
vilket påverkar var man kan leva och bo. Hon menar att hon inte kan flytta till en dyrare 
lägenhet och m a o till ett annat, bättre område eftersom hon då tappar sitt bidrag eller riskerar 
att det sänks så mycket att hon inte har råd. Det betyder för hennes del att hon måste stanna i 
ett sämre område mot sin vilja.  
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Agnetha är den som har mest åsikter kring samhällets påverkan och insatser. Hon tycker det 
är konstigt att myndigheter i allmänhet verkar utgå från att ett samarbete mellan föräldrar ska 
fungera vid en separation. Hon tycker också liksom Anna att samhället bromsar henne på 
många plan. Dels ekonomiskt då hon hindras i sina försök att skapa arbetstillfällen dels 
genom att hon inte får barnomsorg som passar hennes arbetstider. Vidare menar Agnetha att 
rättssystemet inte fungerar rättvist och hon upplever att hon blir bestraffad. Hon säger: ”jag 
har skaffat barn med fel man.” Hon tycker att hon blir kringskuren sitt handlingsutrymme 
eftersom pappan har rätt att säga till om barnets angelägenheter, trots det hon upplever att han 
har gjort fel och är misstänkt för: ”…den andra parten kan verkligen jävlas och göra precis 
vad som helst och ändå ha rätten på sin sida. […] …jag menar att samhället på nåt sätt dom 
gör saker men dom gör saker på ett sånt sätt så att man kan hamna i en ännu värre sits.” Hon 
menar att samhället borde ha ett större helhetsperspektiv att se både till mamman och barnet 
vilket hon inte upplever att myndigheter gör idag.  
 
Det positiva som trots allt kom fram var främst genom Anna som uttryckte sig positivt över 
höjningarna av barnbidrag och bidragsförskottet. Annars beskrevs samhällets insatser eller 
snarare myndigheters ineffektivitet i negativa ordalag av mödrarna. 

Föreställningar om samhällets bilder av mödrar  
De flesta av respondenterna menar att de inte får några direkta associationer till att samhället i 
stort skulle bidra till att skapa någon stereotyp bild av hur mammor bör vara. Inte heller att det 
skapar några specifika bilder av ensamstående mödrar. Johanna säger att hon inte ser någon 
”helyllemorsa” när hon tittar ut över samhället utan att det är värt mer att arbeta än att vara 
mamma.  
 
Sara däremot upplever att omgivningen menar att: ”en bra mamma är en sån som bor 
tillsammans med pappan till barnet” samt att ”ensamstående mamma, lika med dålig 
mamma.”. Sara tycker att den bilden är onyanserad eftersom hon menar att ensamstående inte 
är dåliga mödrar utan det kan vara tvärt om, att de har satt barnets välbefinnande framför sitt 
eget om parrelationen inte fungerar. Dessutom tycker hon att ensamstående ofta glöms bort 
och hon ger exempel på resor där det nästan alltid utgår från att man ska vara två vuxna och 
två barn för att få bra rabatter.  
 
Agneta upplever dock att det ställs högre krav på mammor än på pappor av samhället. När det 
gäller bilden av ensamstående mödrar framställs de ibland som ”hurtfriska” vilket gör henne 
arg på samma gång som hon menar att ensamstående är duktiga och handlingskraftiga. 
Agnetha beskriver vid ett flertal tillfällen vikten av att klara sig själv och bli respekterad. Hon 
säger:”…man vill ju inte bli ömkad utan man vill ju ha respekt.”. 

Att bli 

Vad är ett bra respektive dåligt liv 
Samtliga utgår från sin egen aktuella situation när de talar om vad som är ett bra respektive 
dåligt liv. Ett dåligt liv innebär dålig ekonomi och att inte få fysiska behov uppfyllda. Johanna 
säger: ”det är väl att ha det dåligt med pengar så att man måste vrida och vända på varenda 
krona…”. Gemensamma drag för ett bra liv är när ens barn och familj mår bra och vardagen 
flyter på bra. Ett bra liv enligt Anna är när man är nöjd med det man har för då mår man också 
bättre. Hon menar också att det måste finnas balans mellan egen tid, möjlighet för vänner och 
tid med sitt barn. Agnetha menar att ett bra liv är när man kan utveckla sig själv och inte har 
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någon eller något som hindrar. Hon specificerar än mer och menar att för henne är ett dåligt 
liv att vara bunden till barnets far. Agnetha anser att för att ha ett bra liv måste det finnas en 
koppling mellan hur mycket ansvar och frihet man har och säger: ”…det ska inte vara så att 
man bara har ansvar men inga rättigheter det är väldigt viktigt…”. 

Framtid och visioner 
Endast Johanna av mödrarna har en ny partner. Hon hyser försiktiga förhoppningar om att de 
ska få en framtid tillsammans. Johanna drömmer om att få en större familj med man, barn och 
hus. Hon säger även att det inte bara är en dröm utan att det kommer att bli verklighet: ”jag 
kan se min framtid så, det är inte bara något jag drömmer om eller så här fantiserar utan jag 
tror att det kommer att hända.” De andra beskriver att de inte prioriterar en ny partner eller 
inte ens tänker på det samtidigt som de flesta säger att det också handlar om att våga satsa på 
någon igen, vilket de inte vet om de orkar och törs. De menar också att en ny partner skulle 
vara bra för barnen mer än för deras egen skull. Anna säger: ”…inte just nu, jag tror inte att 
jag vågar…man vet aldrig framöver. Det är inte så lätt att hitta någon när man är 
tvåbarnsmamma och ensam, var ska du hitta honom?”.  
 
Två av mödrarna önskar att de skulle få råd och tid att resa och en vill kunna flytta utomlands 
med sitt barn. Anna önskar att hon själv ska få mera ork: ”Vi vill ut och resa också i 
framtiden. Jag hoppas att jag har mera ork.” Samtliga mödrar uttrycker de mesta av 
framtidsdrömmarna runt barnen och deras välmående. Att barnen ska få vara lyckliga, få bra 
utbildningar och arbeten och få goda relationer. Agnetha uttrycker mer specifikt en önskan 
om att barnet inte ska ha tagit för stor skada av konflikten och situationen med pappan. Hon 
säger: ”Jag hoppas att hon inte ska bli för sliten mellan det här som är med hennes pappa, att 
hon inte har tagit för mycket skada.”  
 
Förutom att barnen ska få må bra och få bra utbildningar önskar Sara att barnen ska vilja hålla 
kontakt med henne när de är stora. Hon har också en önskan att hon och hennes mor kunde 
börja umgås igen trots att kontakten till hennes pappa är bruten: ”jag önskar ju att vi skulle 
kunna umgås jag och mamma…”. Hon önskar också att hon kunde ta tag i frågan om 
avlastning i form av kontaktfamilj så att hon kan få egen tid. Detta är något som hon har tänkt 
på i många år, men hon tycker att det känns svårt att be om. Hon har en oro för att familjerna 
inte ska vara bra samt oro för att kontaktfamiljen inte klarar av ett långvarigt uppdrag. Detta 
eftersom hon har erfarenhet av detta genom att äldsta barnet fick en kontaktperson som inte 
fungerade särskilt bra. Ändå bor barnet hos sin kontaktfamilj nu och det är både hon och 
barnet glada över. Hon sammanfattar med att säga: ”man vill ju det bästa för ens barn…”.  
 
Alla utom Agnetha som är i en vårdnadstvist, uttrycker att de önskar att barnens far självmant 
skulle vilja bli mer involverad i sina barn. Men de verkar inte hysa stora förhoppningar om att 
det skulle bli så i verkligheten. Johanna vill att pappan ska vara konsekvent i hans kontakt 
med barnet och inte göra det sporadiskt, annars tycker hon att han får bryta helt för barnets 
skull som annars blir sviken gång på gång. Hon säger: ”…ska han bry sig så får han bry sig 
helhjärtat liksom, vill han träffa henne å dela hennes liv så får han göra det fullt ut...att han 
ska ha regelbunden kontakt med henne…annars tycker jag att han kan låta bli…”.  
 
Sara önskar också att pappan ska ta kontakt med barnen men menar att det krävs att pappan 
måste mogna för att han ska ta upp relationen igen. Annas barn som har olika fäder har 
uteslutit ett umgänge med pappan till den yngsta eftersom han inte ens bor i Sverige. Däremot 
önskar hon att den äldsta dottern ska få en relation till sin pappa som bor i närheten och hon 
väntar på att han ska ta kontakt. 
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Sammanfattning av resultaten 
 
Alla mödrar har beskrivit sitt vardagsliv och man kan se att det ser olika ut beroendes av vilka 
förutsättningar de har. De fokuserar på olika problem och glädjeämnen beroendes den rådande 
situationen de lever i. Samtliga mödrar menar att de har ett ganska bra vardagsliv men olika 
aktuella händelser påverkar deras välmående såsom att Anna lever med en kronisk sjukdom 
och Agnetha står mitt uppe i en vårdnadstvist. Alla uttrycker att de skulle vilja vara 
självständiga och att det är något viktigt och de har utvecklat olika strategier i vardagen för att 
kunna uppnå så stor självständighet som möjligt. Emellertid är det, som en av mödrarna 
påpekar, svårt som ensamstående att helt klara sig själv. De är beroende av samhällets insatser 
av olika slag samt av människor som finns i deras omgivning men det är inte alltid ett negativt 
beroende. Alla respondenter har sina barn hos sig på heltid och alla uttrycker ett behov av 
avlastning för att få tillfälle för egen tid och tid för att vila. Ingen av mödrarna förde någon 
längre eller djupare diskussion om deras ekonomi eller sysselsättning. Dock visade sig ändå 
att ekonomin var något som man ganska ofta funderade på, förutom Johanna som har en 
stadig inkomst och inte är beroende av transfereringssystemet. Agnetha och Anna var de som 
funderade mest över bidragen. Anna var glad för det hon fick medan Agnetha uttryckte en 
besvikelse över den lilla ersättningen. Ingen av mödrarna uppger att de får socialbidrag. 
Mödrarna har olika inställning till samhällets insatser och några är mycket kritiska till att 
kommunen inte har bistått dem med bl a barnomsorg på deras arbetstider. Detta har lett till att 
Agnetha har fått sluta sitt arbete.  
 
I resultaten kom det fram att de ser sig själva som relativt bra mödrar men har höga 
ambitioner om hur en bra mamma egentligen ska vara. Samtliga vill också utöka sitt sociala 
nätverk men samtidigt uppger de att de är nöjda med tillvaron som den är. Dessutom menar de 
att de saknar både tid och ork till att kunna utveckla nya relationer. Barnens fäder är 
frånvarande för tillfället för samtliga mödrar. Tre av fyra mammor önskar att papporna själva 
skulle bli mer involverade i sina barns liv. Respondenterna ser ganska optimistiskt på sin 
framtid och tror att flera av deras drömmar och planer kommer att bli sanna. Deras främsta 
önskningar rör barnens framtid om hälsa och välgång men de önskar också mer tid för sig 
själva och tid för egna vänner. Detta för att öka sitt eget välmående i vardagen.  
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Analys 
 
Resultatdelen kan sammanfattas i två övergripande teman; autonomi och beroende. Samtliga 
mödrar beskriver en vardag som pendlar mellan att vara beroende och självständig och för att 
kunna upprätthålla en balans i tillvaron utvecklar dom olika strategier. Jag tolkar det som att 
alla respondenter strävar efter självstädighet och att de har utvecklat olika strategier för att i så 
stor utsträckning som möjligt kunna uppfylla detta. I analysen använder jag mig av tre olika 
teorier om livskvalitet av Bengt Brülde. Detta för att ytterligare fördjupa förståelsen för 
resultaten. Denna del är uppdelad i tre rubriker: ekonomi/boende och sysselsättning, sociala 
relationer samt mammaroll där begreppen autonomi och beroende löper som en röd tråd 
genom analysen.  

Ekonomi/boende/sysselsättning 
En stor del av tidigare forskning om ensamstående mödrar behandlar denna grupps 
ekonomiska situation och sysselsättning. Dessa två faktorer är relaterade till varandra. 
Mödrarna anses ha svårigheter att kunna upprätthålla en god ekonomi och hålla en hög 
sysselsättning. Olika förklaringar ges till detta vilka bl a är att kvinnor oftare har lägre 
inkomster än män och att de oftast arbetar inom typiska kvinnoyrken där det oftare 
förekommer deltidsanställningar. Många ensamstående i undersökningar kommer också från 
arbetarklass med lägre utbildningsnivåer vilket i sin tur ger sämre möjligheter till 
sysselsättning (Gardberg – Morner, 2003, sid. 130 f. & 134 f. SOU 2001: 79 sid. 66ff.).  
 
I mina resultat visade det sig att ingen av mödrarna är beroende av socialbidrag. Däremot är 
samtliga mammor utom Johanna som är heltidsarbetande, beroende av statens generella 
transfereringar i form av bostadsbidrag, bidragsförskottet och barnbidrag. Detta beroende 
uttrycker några av mödrarna som negativt eftersom de önskar att klara sig själva och därmed 
bli mer oberoende. Deras strategi att öka sin autonomi i förhållande till ekonomi och 
försörjning är att de har kontroll på sin ekonomi och är noggranna med utgifter och inkomster. 
En nordisk undersökning visar just detta att ensamstående mödrar lägger stor vikt vid kontroll 
över ekonomin. Det gör att kvinnorna håller sig över fattigdomsgränsen och medverkar till att 
de inte känner sig uppgivna av sin ständiga kamp mot en allt för knapp ekonomi (Bak, 2003, 
sid. 135). Det finns också en negativ aspekt av att vara beroende av transfereringar. Det 
verkar också som att bidragen ibland kan leda till att de hamnar i värre situationer än vad som 
är tänkt så som att bli fastlåst i ett visst bostadsområde eller att man blir återbetalningsskyldig 
om man genom sin sysselsättning tjänat för mycket under ett år.  
 
Utifrån den objektivistiska pluralistiska teorin kan man anta att mödrarna har ganska god 
livskvalitet eftersom strategin att ha kontroll över sin ekonomi lyckas och gör att de kanske 
känner självrespekt. Om man däremot ser utifrån önskeuppfyllelseteorin kan man tolka det så 
att de flesta av mödrarna lever i en otillfredsställd vardag rent ekonomiskt och önskar att 
förbättra sin situation. Denna teori menar att deras livskvalitet påverkas om de intrinsikalt vill 
att denna situation ska förändras. Får de inte sin önskan uppfylld blir istället de intrinsikala 
motviljorna uppfyllda vilket ger dem en lägre livskvalitet.  
 
Flera av mödrarna är kritiska till myndigheters ineffektivitet och de hinder som samhället ger 
när de inte får hjälp med till exempel barnomsorg på sina arbetstider. Agnetha fick sluta sitt 
arbete för att hon inte fick hjälp med barnomsorg och står för tillfället utan fast arbete. I den 
samlade kunskapsöversikten presenterades att man kan se att en meningsfull sysselsättning 
påverkar välmåendet hos individer. Självförtroende att kunna klara sig själv och hälsan är 
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bättre än hos arbetslösa (Targosz, et al. 2003, sid. 711). Sara och Anna är för tillfället 
mammalediga och Anna har sjukpension vilket betyder att hon inte har något arbete att gå 
tillbaka till vilket i sin tur påverkar hennes vardagssituation. Sara och Agnetha däremot oroar 
sig för hur det ska gå att få ihop vardagen när de måste börja arbeta heltid. Arbete skulle 
kunna innebära en större autonomi från samhällets transfereringssystem och större frihet 
ekonomiskt. Detta skulle enligt den objektivistiska pluralistiska teorin innebära en högre 
livskvalitet för dessa mödrar där verksamheter, så som ett arbete, har ett finalt värde för en 
människa vilket ger frihet till att kunna utvecklas och välja sin egen livsinriktning oavsett om 
de själva skulle uppfatta det som något positivt eller inte.  
 
”Frihet och andra potentialiteter” innebär att det ska finnas möjligheter att välja livsinriktning, 
att kunna påverka sin vardag och framtid. Det är väsentligt för den objektivistiska pluralisten. 
För en del av mammorna är dessa möjligheter rätt begränsade i vardagen som till exempel att 
man inte trivs med boendet och inte kan flytta pga. begränsad ekonomi. Detta kan också gälla 
bristen på ork att umgås eller att utveckla sitt nätverk. Exempelvis kan Agnetha nämnas, som 
upplever sig fråntagen sin frihet i relation till barnets pappa pga. en pågående vårdnadstvist. 
Enligt teorin skulle hon ha en låg livskvalitet eftersom det är viktigt med personlig utveckling. 
Även en hedonistisk teoretiker, både modifierad och ren, skulle säga att hennes livskvalitet 
skulle vara låg eftersom vårdnadstvisten är en obehaglig upplevelse för henne. En 
förutsättning för detta är dock för den modifierade teorin att hennes upplevelser om sin 
begränsade frihet måste bygga på en sann föreställning.  
 
Johanna skulle vara den som enligt samtliga tre teorier har en god livskvalitet eftersom hon är 
nöjd med boendet, ekonomin och sin sysselsättning. Hon gör det hon vill göra och bor där hon 
vill bo och har god ekonomi vilket önskeuppfyllelseteoretikern menar har ett positivt finalt 
värde eftersom det ytterst är det hon önskar sig. Hedonismen skulle också hålla med där man 
menar att de behagliga upplevelserna är finalt bra. Den modifierade hedonismen säger att det 
är bra om den bygger på sanna föreställningar vilket vi kan förutsätta att det gör då det gäller 
hennes eget liv. Enligt den objektivistiska pluralismen är det viktigt med meningsfulla 
verksamheter och personlig utveckling för att få en god livskvalitet såsom bra och 
meningsfullt arbete och fritid. De skulle också hålla med om att Johanna har en god 
livskvalitet utifrån dessa kriterier. Denna mamma är således också autonom på många plan 
jämfört med de andra mödrarna.  

Sociala relationer 
Enligt den objektivistiska pluralismen är nära och goda relationer av största vikt för att få en 
hög livskvalitet. Så man kan säga att beroendet inte enbart är negativt utan det beror på vad 
man är beroende av. Beroendet av nära relationer upplevs till exempel som något positivt. 
Speciellt föräldrar och syskon till mödrarna är viktiga för välmåendet enligt två av 
mammorna. De två andra mödrarna som inte utvecklade sina familjerelationer eller lade stor 
vikt vid dem kan tolkas som att de skulle ha en sämre livskvalitet enligt objektivistiska 
pluralismen. Men det kan också vara så att de kompenserar avsaknad av föräldrar och syskon 
i form av fler vänner eller andra objektiva värden som fyller deras plats.  
 
Samtliga påpekade vikten av relationer för ett bra liv. De ville alla utöka sitt nätverk samtidigt 
som de menar att de ändå var nöjda samt att det saknades både tid och ork att utveckla nya 
relationer. Dock ser de sig inte som ensamma trots ensamt föräldraskap utan alla ingår i någon 
form av nätverk av släktingar eller vänner. Detta är också tydliga mönster i tidigare forskning 
där det är vanligt att ensamstående mödrar inte är helt själva utan har skaffat sig nya nätverk 
som är viktiga för deras välmående (Brembeck, 2003, sid. 114).  
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Detsamma gäller tanken om en ny partner. Förutom Johanna har ingen av mödrarna någon ny 
partner. De menar att de är nöjda med sin livssituation och ändå framkommer en önskan om 
att inte behöva leva själv resten av livet. Detta kan sättas i samband med Baks studie om 
vardagslivsstrategi (Bak, 2003, sid. 122 f.). Där finns det två typer av strategier. En kallas den 
traditionella familjestrategin där man ser vardagen utan en partner som en brist och den andra 
kallas den självbärande strategin där man ser den ensamstående mamman med barn som en 
fullt god familjeform. Mina respondenter kan placeras in under den självbärande strategin 
eftersom ingen av dem strävade aktivt att förändra denna situation och varken uttryckte att de 
led av eller uttryckte någon saknad av en partner. Eftersom mödrarna inte direkt saknar en 
man kan man enligt önskeuppfyllelseteorin hävda att det finns ett finalt värde för människan 
om det faktiskt är som hon vill ha det oavsett om hennes önskan blir uppfylld eller inte.  
 
Resultaten visar också att pappans icke-närvaro är otillfredsställande för samtliga mödrar 
utom för en. Samtliga har dock uppgett att de till en början har arbetat hårt för att få till ett 
gott samarbete eller för att få till ett engagemang från pappans sida. Detta pekar också tidigare 
forskningsresultat på där mödrar hävdar att de gör stora uppoffringar för att få till stånd ett 
samarbete kring barnet (Bak, 2003 sid. 127). Emellertid säger mödrarna att de inte vill leva 
med barnens far utan önskar bara att pappan ska engagera sig i barnen. Detta kan för en 
önskeuppfyllelseteoretiker betyda att de intrinsikala motviljorna blir uppfyllda. M a o att det 
bidrar till en lägre livskvalitet. 

Mammaroll 
Samtliga intervjuade säger att det bästa med att vara ensamstående mamma är att de kan 
bestämma själva. De har en handlingsfrihet när de är själva som de inte upplevde att de hade i 
relationen vilket påverkar deras livskvalitet i positiv riktning. Detta skulle även den 
objektivistiska pluralistiska teoretikern hålla med om. Mödrarna upplever sig som ganska bra 
mammor till sina barn. De sätter alltid barnen främst. Deras hälsa och välmående går i främsta 
rummet. Dock finns en önskan om egen tid och avlastning. Mödrarna har olika strategier där 
någon tänker byta arbete och ordna kontaktfamilj till barnen. Detta för att både barn och 
mamma ska må bra i det långa loppet.  
  
Det framkom i resultaten att mammorna samstämmigt menade att de inte har några speciella 
föreställningar om att samhällets bilder skulle påverka dem i deras upplevelser av en specifik 
mammaroll. Emellertid fann jag starka idealtypiska bilder av modersrollen i deras egna 
beskrivningar av hur en bra mamma bör vara (se under rubrik Föräldraskap sid. 13). Detta 
menar jag visar på att de har väldigt höga krav på sin egen mammaroll samt att de trots allt är 
påverkade och influerade av sin närmiljö och samhällets bilder och förväntningar på 
mammarollen. Detta stämmer väl överens med tidigare forskning som hävdar att många 
mödrar idag är ambivalenta för att de inre och yttre förväntningarna på moderskapet inte 
hänger ihop (Brembeck, 2003, sid. 105). Detta skulle kunna innebära att de inte har en fullgod 
livskvalitet när de upplever sitt föräldraskap som bristfälligt. Den begränsade 
önskeuppfyllelseteorin menar dock att hon måste vara medveten om sina önskningar för att 
den ska ha ett finalt värde för henne. Är detta en omedveten önskan tolkar jag det som att den 
således inte kan påverka hennes livskvalitet nämnvärt.  

Konklusion 
I analysen kom det fram att tre av fyra mödrar är beroende av statens transfereringar för att 
hantera sin ekonomi. Detta är ett beroende som upplevs negativt. Samtliga mödrar har 
utvecklat strategier för att öka sin självständighet och det handlar om att ta kontroll över sin 
ekonomi men också att planera vardagen. Detta stämmer överens med resultat från tidigare 
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forskning. Detta tolkas av den objektivistiska pluralistiska teorin att mödrarna har en rätt god 
livskvalitet om hennes strategi att ha kontroll över ekonomin lyckas vilket kan bidra till att de 
kan känna tillfredsställelse och självrespekt. Endast en mamma har tillfredsställande arbete, 
ekonomi och boende som ger henne frihet att kunna utvecklas och leva självständigt. Detta 
ger henne en högre livskvalitet jämfört med de andra mödrarna.  
 
Mödrarna vill också utveckla sina nätverk men saknar både ork och tid. Två av mammorna 
värdesätter sina föräldrar och syskon högt medan de två andra poängterar nära vänner för 
deras välbefinnande. Det visar sig att de alla har en sk. självbärande strategi där de ser sig 
själva och sina barn som en fullgod familjeform utan en partner. Däremot uttrycker de en 
missbelåtenhet över frånvaron av barnens pappa. De önskar att pappan ska engagera sig i 
barnen vilket för önskeuppfyllelseteorin betyder att de intrinsikala motviljorna blir uppfyllda 
vilket ger en lägre livskvalitet. När det gäller mammarollen visade det sig att mödrarna trivs 
med att vara ensamstående då de får bestämma själva, vilket ger en ökad livskvalitet. De har 
höga krav på sig själva som föräldrar och uttrycker en ambivalens inför yttre och inre 
förväntningar på moderskapet. Detta visar också tidigare forskning tendenser på. Jag menar 
att livskvaliteten inte påverkas nämnvärt av denna ambivalens om de själva inte är medvetna 
om den i linje med önskeuppfyllelseteorin.  
 
Alla mödrarna lever i förvissningen att de kan förändra och förbättra sin egen och barnens 
livssituation. Mina resultat pekar på att deras mål är att bli mer autonoma, att kunna klara sig 
själva. Enligt den modifierade önskeuppfyllelseteorin kan man säga att så länge önskan 
handlar om sitt eget liv och bygger på sanna upplevelser kan det ge en bättre livskvalitet om 
det går i uppfyllelse. Under tiden de lever i en ständig kamp att förbättra vardagslivet kan man 
dock tolka det som att livskvaliteten är relativt låg eftersom de inom många områden 
beskriver att de hela tiden kämpar för att förbättra och förändra sin vardagssituation. Enligt 
den objektivistiska pluralistiska teorin kan man säga att ju mer man har av objektiva värden i 
sitt liv desto bättre blir ens livskvalitet. Men frågan är om man kan ställa olika objektiva 
värden mot varandra och kan något objektivt värde vara av mer vikt än ett annat för olika 
individer? Hur mycket mer väger eller värdesätter individen t ex. goda relationer i förhållande 
till en god ekonomi? Detta kan också ha betydelse för den faktiska livskvaliteten för den 
individuella människan.  
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Diskussion och sammanfattning 
Uppsatsens syfte var att beskriva och analysera ensamstående mödrars egna berättelser om sitt 
vardagsliv. I stort kan man säga att berättelserna utgick från att de upplevde sitt ensamma 
föräldraskap som något positivt där självständigheten stod i fokus. Alla berättelser var unika 
där tyngdpunkten låg på det som stod dem närmast i vardagen. Jag tror att jag hade fått andra 
berättelser om deras vardagsliv om jag hade intervjuat dem vid en annan tidpunkt i deras liv. 
Två av mödrarna var starkt påverkade av aktuella händelser så som kronisk sjukdom och en 
svår vårdnadstvist. Autonomi och beroende blev två teman som präglade mödrarnas 
livsberättelser. Olika strategier lyftes fram för att öka autonomin i vardagen.  
 
Välfärdsstaten har bidragit till individualiseringen och autonomin och har medverkat till att 
dessa mödrar har kunnat skapa en ny familjeform att leva i. De har fått möjligheten att göra 
ett val att leva ensam med sina barn. Dock visar det sig att de flesta av mödrarna lever på 
gränsen till vad som är ekonomiskt hållbart men ingen av mödrarna menar själva att de direkt 
har problem med sin ekonomi. Däremot berättar de om vilka strategier de har för att klara av 
och pussla ihop vardagen och ekonomin.  
 
Ett resultat som jag inte hade förväntat mig var deras diskussioner kring välfärdsstatens 
negativa påverkan. De sociala transfereringarna är tänkt som en hjälp för ökad autonomi för 
alla invånare i samhället emedan det kommer fram i kvinnornas berättelser att i vissa fall är 
bidragen mer beroendeskapande än hjälpsamma. Två av mödrarna har haft problem med att få 
barnomsorg på sin arbetstid vilket ledde till att en fick sluta sitt arbete. En mamma berättar att 
hon känner sig ”fastlåst” i ett bostadsområde som hon inte vill bo i. Om hon skulle byta 
bostad skulle hennes bostadsbidrag sjunka och då får hon inte råd att bo kvar. Detta resultat 
utmanar mig att fundera vidare på de sociala transfereringarnas faktiska funktion. Kanske bör 
man också fråga mer efter vilken form av hjälp eller bidrag ensamstående mödrar skulle vilja 
ha och värdesätter. Detta skulle kanske göra att samhället utformar bidrag och hjälp som blir 
mer anpassat till deras livssituation.  
 
Jag upptäckte också att det var svårt att få material och svar på frågor som låg på en mer 
abstrakt nivå så som frågan om de tror att samhället ger specifika bilder av ensamstående 
mödrar. Respondenterna kunde inte ge någon direkt bild men däremot kunde de lätt beskriva 
hur en bra mamma ska vara. En bild som formades utifrån dem själva och deras situation. I 
deras beskrivningar kom det fram att de har väldigt höga krav på sig själva som mamma. Vad 
beror det på? I Maria Erikssons (2003) avhandling ”I skuggan av pappa” framkommer detta. 
Där visar hon att det finns en stereotyp bild bland familjerättssekreterare av hur bra mammor 
och pappor bör vara. Kanske kan det vara att mammorna lever omedvetet efter denna 
stereotypa bild vi har i samhället där mammor ska klara väldigt mycket. Pappor däremot är 
ibland inte alltid att räkna med utan ses mer som en bonus. En av mödrarna uttrycker en sådan 
bild där hon hävdar att som ensamstående mamma har man högre krav på sig för att ses som 
en bra mamma medan papporna inte behöver göra så mycket för att uppfattas som en bra 
pappa.  
 
Mödrarna talade mycket om hur de skulle vilja att tillvaron skulle bli men en upptäckt var att 
de inte hade höga krav på sin framtid och deras drömmar sträckte sig inte långt från den 
verklighet de lever i. Kanske ska jag tolka det som att de är försiktiga med sina drömmar? Det 
går att uppfatta detta som att deras låga förväntningar gör att de når upp till flera 
livskvalitetskriterier. Möjligen reglerar de sina drömmar på samma sätt som de reglerar och 
kontrollerar sin ekonomi och hela sin tillvaro. Deras önskningar står i förhållande till de 
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möjligheter de har i nuet. Kanske är det en medveten eller omedveten strategi för att inte bli 
besviken.  
 
En vidare fundering berör om det kan vara ett begränsat självförtroende som gör att de inte 
tror att de är värda att få sina önskningar uppfyllda eller tror på större drömmar och planer. I 
tidigare forskning ser man att de som är arbetslösa och sjukskrivna har sämre självbild och 
självförtroende. Endast en uttrycker större visioner och drömmar som hon absolut tror på och 
tror att de kommer att gå i uppfyllelse. Kan det vara att hon tror sig vara värd det och har mer 
förhoppningar och förväntningar på livet Kan detta också ha att göra med ålder? Denna 
mamma är minst 10 år yngre än de andra mödrarna, dessutom har hon ett gott nätverk runt sig 
och har ett arbete som hon trivs med. Detta kanske gör att hon vet att hon kan förändra sin 
framtid samt att hon möjligen innehar fler resurser att mobilisera än de andra mödrarna.  

Vad säger det om livskvalitet hos mödrarna? 
Jag finner det svårt att uttala mig huruvida om mödrarna har en god eller dålig livskvalitet. På 
vissa sätt har mödrarna en god kvalitet eftersom de själva upplever sig ha kontroll och ro i 
vardagen. Samtidigt vill alla förändra något och kämpar med förbättringar för sig och sina 
barn vilket pekar på en otillräcklighet som kan betyda att de har en relativt låg livskvalitet om 
man kanske jämför med sammanboende mödrar. Jag tror att de flesta av Brüldes 
livskvalitetsteorier skulle säga att Johanna är den som har högst livskvalitet av mödrarna om 
det går att gradera. Samtidigt kanske man kan värdera olika. Friheten att inte vara bunden till 
en partner i en ickefungerande relation kanske väger mycket mer än ekonomiska bekymmer, 
vilket skapar en bättre tillvaro och högre livskvalitet. Emellertid vill jag lägga till att jag inte 
tror att livskvalitetsbegreppet är universellt. Dock tror jag att det finns allmänmänskliga 
värden som att alla har rätt till liv och utveckling, inte bli förtryckt etc. men sedan hur det 
tolkas eller värderas måste bero på den kontext man befinner sig i. Jag tror inte att en 
ensamstående mamma från byn Illembula i Tanzania skulle värdesätta exakt samma saker 
som mödrarna i min undersökning.  

Vald metod och teoretiskt perspektiv 
Jag hade funderingar kring att använda mig av KASAM som teoretiskt analysverktyg för att 
ta reda på mödrars upplevelse av känsla av sammanhang vilket också kan relateras till 
livskvalitet. Dock ser jag att Brüldes teorier är de mest relevanta för att kunna analysera 
vardagslivsberättelser i relation till livskvalitet. Mer vardagslivsforskning efterlyses av olika 
forskare bl a Tapio Salonen från Rädda barnen, vilket gör att min undersökning känns 
betydelsefull. Fokusgrupper hade nog fungerat bra med tanke på att flera av mödrarna 
uttryckte intresse av att vara med och bli intervjuade. Dessutom känner flera av mammorna 
varandra ganska bra så jag tror att det kunde ha blivit ett bra samtalsklimat. Emellertid kan jag 
se fördelarna med att ha gjort personintervjuer då var och en har kommit till tals utan 
konkurrens samt att jag tror att det har blivit djupare och mer omfattande livsberättelser på 
detta sätt än vad som skulle ha kommit fram om jag hade gjort en fokusgrupp. Dessutom tror 
jag att det hade varit bra att vara två forskare vid fokusgrupp där en kunde koncentrera sig på 
samtalet och vara moderator och den andra observatör. Dock valde jag att göra min uppsats 
ensam och såg begränsningarna i en fokusgruppintervju för min egen del. En kvantitativ 
studie hade kunnat genomföras med enkäter men eftersom jag var intresserad av mödrarnas 
berättelser om sin livssituation ser jag att den kvalitativa metoden var det enda rätta just för 
min studie.  
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Diskussion om min förförståelse 
Som nämndes i metoddelen hade jag redan en viss kännedom innan studien, både om 
mödrarna som intervjuades samt erfarenheter genom två års ideellt arbete med denna grupp 
kvinnor. Jag funderar på hur detta har påverkat mina resultat. Jag tror att intervjuguidens 
utformning har varit central där jag fått stor hjälp av min handledare att inte ställa förutfattade 
eller vinklade frågor. Själva intervjuförfarandet har varit positivt i den bemärkelsen att vår 
bekantskap snarare skapade trygghet och öppenhet för mödrarna än vad det skulle ha gjort om 
jag var en obekant forskare. Emellertid kan det vid något tillfälle under intervjun ha hänt att 
jag inte har varit helt uppmärksam på att få förtydliganden i vissa uttalanden från mödrarna. 
Detta kan ha inneburit att jag inte alltid har ställt följdfrågor eftersom jag omedvetet kan ha 
tänkt att jag förstod vad de talade om. Har detta inträffat tror jag egentligen att det handlat om 
min orutin som intervjuare snarare än min förförståelse. I resultat- och analysdelarna uppfattar 
jag inte själv att min förförståelse ska ha någon specifik påverkan. Däremot tror jag att jag 
ibland har varit rädd att avslöja mina respondenter och avkodat dem på gränsen till att bli 
opersonliga. Detta har dock min handledare hjälpt mig med att upptäcka och korrigera.   

Förslag till fortsatt forskning 
Jag har medvetet valt bort genusperspektivet, m a o har papporna valts bort men det kan bli ett 
intressant ämne för fortsatt forskning. Att få en möjlighet att höra deras berättelser om sitt 
vardagsliv. Jag har även valt bort barnen eller åtminstone inte haft fokus på dem i uppsatsen. 
Däremot berörs barnen likafullt hela tiden eftersom mammorna hör ihop med sina barn och 
deras livsberättelser är sammanflätade med barnen. Något som jag skulle vilja forska vidare 
på är välfärdsstatens egentliga funktion för olika grupper i samhället. Motsvarar bidrag och 
åtgärder vad den ”lilla människan” ropar efter? Vad kan förändras och göras bättre?  

Avslutande kommentar 
Till slut vill jag nämna att jag hoppas att min uppsats inte ska bli ett bidrag till den 
stigmatiserade effekten eller känslan som en del mödrar i tidigare forskning beskriver att 
samhället har lagt på dem, utan jag hoppas att uppsatsen kan ses som ett steg i att visa hur 
handlingskraftiga dessa ensamstående mödrar är. Samtidigt kanske uppsatsen kan bidra till att 
ge blivande myndighetsanställda och andra en inblick i vardagslivets villkor för en stor grupp 
människor i samhället. Detta kan medverka till att rätt resurser kan sättas in i rätt tid och 
diskutera välfärdsstatens för- och nackdelar. Genom att uppmärksamma mammors situation 
och förbättra deras livsvillkor kan det i sin tur hjälpa en annan stor grupp i samhället, 
nämligen barnen.  
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Bilagor 

Bilaga 1  
 
Intervjuguide  
 
Uppvärmningsfrågor: vem är du? ålder, hur många barn/barnen, ”heltidsmamma” eller 
delad vårdnad/boende/umgänge  
 
Att vara: 

Vardagssituation;  

- Kan du berätta om ditt vardagsliv? m.a.o. Hur vill du beskriva ditt liv som ensamstående 

mamma? - Vad ser du som positivt och negativt i ditt liv? 

 

- Vad får dig att må bra? Vad är det viktigaste för att du ska må bra? Går det att rangordna? 

- Vad i vardagen bidrar till att du känner glädje och lugn? 

- Vad i vardagen bidrar till att du blir stressad? Mår dåligt?  Vad gör du för att hantera stress? 

- Känner du dig tillfreds med livet? Vardagen?  

- Vad innebär det att ha ett bra liv enligt dig? Vad är ett dåligt liv enligt dig? (vad bidrar till ett 

bättre liv?) 

- Kan samhället bidra till att förbättra din livssituation? På vilket sätt? 

 

Konkreta direkta frågor:  

- Är ekonomi något som du funderar på eller oroar dig för? 

- Är du nöjd eller missnöjd med din sysselsättning?  

- Har du någon fritidssysselsättning? Om inte, skulle du vilja ha det och iså fall vad? 

- Är du tillfreds med ditt boende? 

– Hur uppfattar du din fysiska och psykiska hälsa? Upplever du att hälsan är beroende på ditt 

ensamma föräldraskap? 

 

Mammaroll 

- Hur definierar du dig i relation till familjesammansättning? Ser du dig som en ensamstående 

mamma eller som vilken mamma som helst? 

- Hur länge har du varit ensam mamma? 

- Beskriv dig själv som mamma? Vad tror du stärker, respektive förminskar dig i din 

mammaroll? 
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- Hur tycker du att en bra mamma vara? Samt hur uppfattar du att samhället menar att en bra 

mamma/förälder ska vara? – Tycker du att du uppfyller det idealet? 

- Ser du någon fördel / nackdel med att vara ensamstående mamma?  

- Tror du att mammor i parförhållanden upplever sitt föräldraskap på liknade sätt som du? 

- Tror du att dessa mammor definierar vad som är ett bra liv på samma sätt som en 

ensamstående mamma? 

-  Vilken bild uppfattar du att samhället ger av ensamstående mödrar? (stigmatisering) 

-  Känner du att den bilden stämmer med din egen bild av din livssituation? 

 

Att tillhöra:  

Socialtnätverk 

- Hur ser ditt sociala nätverk ut? (definiera familj, släkt, grannar) 

- Vem umgås du med? 

- Vad är en familj för dig? Är ni en variant av familj eller behövs det något mer, en partner? 

- Hur är relationen till barnets far (både din och barnets/barnens) ? Finns det något speciellt 

som är bra/dåligt? Skulle du vilja förändra något? Vad?  

- Vilka personer skulle du säga är viktigast för dig och får dig att må bra? 

- Skulle du vilja utöka ditt nätverk? Har du behov av ett större nätverk? 

 

Att bli: 

Framtid 

- Skulle du vilja förändra något inför framtiden? Exv. livssituation och ser du det som en 

möjlighet att kunna förändra något? 

- Är det viktigt för dig med en partner? För barnet?  

- Har du önskningar/tankar om ditt barns framtid? Om så vad? 

 

Är det något som du själv vill tillägga som du tycker att jag har glömt bort att fråga 

om? 
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Bilaga 2  
 
Samtyckesbrev till medverkande i intervju                      XXX den 14 mars 2006 
 
 
Jag heter Viveka Fredriksson och går sista terminen på socionomprogrammet på 
Socialhögskolan i Stockholm.  
 
I juni hoppas jag ta min examen och som sista uppgift ska jag skriva en C-uppsats. Jag är 
intresserad av hur ensamstående mödrar ser på sitt liv och mammors tankar om sitt vardagsliv. 
Fokus i undersökningen kommer att vara hur man som ensamstående mamma ser på sin 
livskvalitet. Med det menas vad som är viktigt i livet och vad som gör livet värt att leva.  
 
Uppsatsen är tänkt att utgå ifrån enskilda intervjuer med 3-4 ensamstående mammor.  
Det helt frivilligt deltagande och du får avbryta intervjun när du vill. Intervjuerna kommer att 
vara ca 45 minuter långa. Är det något som du inte vill svara på byter vi till nästa fråga. Allt 
som du säger i intervjun som kan röja din identitet ska avkodas så att du inte går att känna 
igen. Ingen annan får tillgång till datamaterialet. Alla dokument och inspelningar förstörs 
efter uppsatsens inlämnande. Materialet är till för kunskapsackumulering/ forskning och ska 
inte lämnas ut till någon obehörig dock kan min handledare, examinerande lärare och den 
student som ska granska mitt arbete begära utskrift av intervjuerna.  
 
Om du är intresserad av att medverka eller undrar något kan du ringa eller maila till mig. 
 
Tack på förhand och hoppas att vi ses! 
 
Viveka Fredriksson 
 
 
070-58 69 661 
viveka_d@hotmail.com 
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