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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka utlandsfödda mödrars personliga erfarenheter och 

upplevelser av livet som student och ensamstående förälder. Vi ville få svar på hur mödrar 

med invandrarbakgrund upplever att vara ensamstående förälder och studenter och hur 

mödrarna uppfattar att deras barn påverkas av familjens livssituation. Vårt teoretiska ramverk 

utgår främst från Erving Goffmans teorier om stigma och det dramaturgiska perspektivet samt 

Trost & Levin och Angelöw & Jonssons rollteorier. Tidigare forskning, som används till 

denna studie, är forskning som berör den ensamstående och studerande moderns aktuella 

livssituation och som bygger på dialoger kring rollerna och dess avvikelser. Studiens slutsats 

visar att våra intervjupersoner upplever en press i sin aktuella livssituation och att barnen 

berörs av mödrarnas livssituation samt att mödrarna ömsesidigt också berörs av barnets 

situation. Dessutom bidar deras aktuella livssituation till upplevelser av utanförskap då deras 

förhållanden att vara ”ensamstående samtidigt som student med invandrarbakgrund” anses 

vara avvikande från samhällets normer och värderingar för våra intervjupersoner. Vi 

tillämpade en kvalitativ forskningsansats där sammanlagt åtta ensamstående och studerande 

mödrar med invandrarbakgrund intervjuats utifrån semistrukturerade intervjufrågor. Med 

utgångspunkt i ett centralt feministteoretiskt koncept; intersektionalism kan framtida 

forskning undersöka hur de olika egenskaperna som deltagarna karaktäriseras av samvarierar 

med varandra och vidare hur dessa egenskaper tillsammans kan leda till social exkludering.         
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1. Inledning 

Att bli förälder innebär en helt ny fas i ens liv (Kihlbom, Mattsson & Ström, 1994:9). 

Föräldrarna bär det primära ansvaret för att uppfylla barnets behov. Då föräldrarna har någon 

annan än sig själva att tänka på minskar deras möjligheter att i lika stor uträckning som 

tidigare kunna prioritera sina personliga nöjen såsom sociala relationer, fritidsaktiviteter och 

arbete. Barnet står således som första prioritering. Det finns normer och värderingar i 

samhället som föräldrarna försöker leva upp till. Dessa förekommer i samhällets olika 

sektorer som skola och vård, samhället i stort som av den närmiljön familjen lever inom. 

Föräldrar förväntas klara av både att vara goda vårdnadshavare och samtidigt prestera 

framgångsrikt i karriär- och yrkeslivet. Detta är starkt relaterat till kulturella värderingar. Det 

kan ofta bli komplicerat att finna en balans i livet som förälder (Bernehäll Claesson, 2004:5) 

Ensamstående mödrar tillsammans med invandrare och ungdomar är grupper som har rankats 

bland de grupperna i samhället där det är vanligast med ekonomiskt fattigdom (Socialstyrel-

sen, 2010:10). Vi finner även i en annan rapport från statistiska centralbyrån att var femte 

mamma är ensamstående. Antalet ensamstående mödrar är vanligast bland lågutbildade (SCB, 

2010: 6). Antalet ensamstående mödrar ökar i hela västvärlden. Ekonomiska problem i form 

av lägre inkomster har ökat för svenska ensamstående mödrars hushåll från 10 procent år 

1991 till 24 procent år 2002. Bristande ekonomi beror på hur god hälsan är bland mödrarna. 

Att ensamstående mödrar inte förvärvsarbetar är en förklaring till att ekonomiska problem 

ökat bland dem. Det finns tecken på att ensamstående mödrar inte får tillträde till eller också 

missgynnas på arbetsmarknaden. Även barnen till ensamstående kvinnor är mer utsatta än 

barn till samboende föräldrar. De har högre risk att råka ut för skador, psykiska sjukdomar, 

sämre skolgång och är mer självmordsbenägna. Ensamstående mödrar i Stockholm har sämre 

positioner både på sociala och ekonomiska områden, jämfört med mödrar som lever med en 

partner (Burström, 2007:36, 43, 44). Närmare 49 procent av alla barn som bor med en ensam-

stående förälder med invandrarbakgrund lever i ekonomisk fattigdom (Rädda barnen, 

2010:10).   

Kombinationen av att vara en ensamstående mamma och ha invandrarbakgrund kan innebära 

en svår situation. Om den ensamstående mamman dessutom är student med studielån riskerar 

ekonomin och det sociala livet att pressas ännu mer. Ett passande begrepp i detta sammanhang 

är det feministiska begreppet intersektionalitet. Enligt detta perspektiv samverkar olika sociala 
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relationer som kön, klass, ålder och etnicitet för att visa att exkludering och förtryck har olika 

dimensioner som ofta, men inte alltid, förstärker varandra. I vårt fall är [ensamstående 

mamma] + [invandrare] + [studerande] kategorier som genomsyrar varandra och kan 

tillsammans skapa en ny omständighet i form av exkludering eller underordning, alltså en 

egen social kategori (Hedenus m.fl, 2015: 57). Det är denna kategori studien fokuserar på. 

Indelningsgrupperna ensamstående mamma, invandrare och student kan inte ses som tre 

homogena kategorier, som står i motsats till varandra utan måste uppfattas som grupper i ett 

interagerande. Kategorierna och strukturerna styrs av ett beroendeförhållande dem emellan 

(Mattsson, 2010:19). Utfallet av interagerandet skapar ett system som påverkar människors 

erfarenheter och handlingsmöjligheter (Hedenus m.fl, 2015: 57). Vi misstänker att det 

föreligger starka förväntningar, negativa attityder och fördomar från samhället på det 

ensamstående moderskapet.  Detta kan förklaras av att allmänheten utgår från att man som 

förälder ska ha en relation med en partner när man skaffar barn. 

Tidigare forskning har bekräftat att ensamstående studerande mammor lever under 

komplicerade sociala och ekonomiska förhållanden samt att deras underlägsna position i 

samhällen kan bidra till olika typer av svårigheter i vardagen. Denna forskning har lagt stort 

fokus på att enbart studera ensamstående mödrar, ensamstående mödrar som studerar och eller 

ensamstående mödrar med invandrar bakgrund (Buteau, 2007, Hariju, 2008, Lipman et al, 

2010) Däremot har man inte studerat alla tre komponenter tillsammans, där man kan lägga 

stor vikt på mödrar med invandrar bakgrund och deras erfarenheter av att vara student 

samtidigt som ensamstående förälder. Därför behöver denna kunskapslucka fyllas och att 

denna studie förhoppningsvis ska kunna bidra med mer forskning kring ämnet ensamstående 

mamma – invandrarbakgrund – student. Eftersom det styrks av tidigare forskning (Buteau, 

2007, Hariju, 2008, Lipman et al, 2010) att eftergymnasiala studier är nyckeln till ekonomiskt 

trygghet är det väsentligt att förstå förhållandet mellan att vara ensamstående mamma med 

invandrarbakgrund och studerande. 

Ämnet om ensamstående mödrars situation är sociologiskt relevant i den bemärkelsen att de 

ensamstående mödrarnas sociala beteende och relationen mellan den ensamstående mamman 

och samhället undersöks. Deras position och livschanser är även av betydelsefulla för 

sociologins förståelse av den marginaliserade position denna grupp besitter. 

Syfte 
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Syftet med denna uppsats är att undersöka utlandsfödda ensamstående mödrars erfarenheter 

och upplevelser av livet som student och ensamstående mamma. Resultatet avser att bidra 

med till en djupare förståelse kring deras livssituation.  

Frågeställningar 

• Hur upplever unga mödrar med invandrarbakgrund sin livssituation att vara 

ensamstående förälder och student?   

• Hur upplever mamman att barnet påverkas av hennes situation? 

Avgränsningar 

Studien kommer att avgränsas till att undersöka unga ensamstående mödrar med 

invandrarbakgrund som är studerande. Undersökningen kommer enbart att presentera unga 

högskole- och universitetsstudenter mödrar i åldern 18-35 år. Fokus kommer att läggas på att 

undersöka mödrarnas livssituation som ensamstående förälder och student. Vi kommer att 

undersöka hur de upplever de sociala och ekonomiska dimensionerna/förhållanden samt även 

hur de förhåller sig till samhälleliga förväntningar på deras roller som förälder och studenter. 

Intervjupersonerna har valts inom ett geografiskt område vilket är i Stockholm. Detta beror på 

att Stockholmsregionen har flest andel barn med ensamstående mödrar i hela Sverige 

(Burström, 2007:43). Av den anledningen är det sociologiskt intressant att studera ett socialt 

fenomen som är centralt i just denna region.  I denna uppsats kommer ensamstående pappor 

inte att behandlas, då de är en relativt liten grupp (SCB, 2013). Ytterligare en avgränsning har 

gjorts då endast utrikesfödda ensamstående mödrar undersöks. Detta beror på att ungefär 

vartannat barn - 49 procent till utrikesfödda ensamstående föräldrar lever i ekonomisk 

fattigdom medan endast 2,3 procent av alla barn som lever i ekonomisk fattigdom är barn till 

svenskfödda ensamstående föräldrar (Rädda barnen, 2010:10). 

3. Tidigare forskning                                                                                                                                                                     

I detta avsnitt kommer vi att presentera tre tidigare forskningsartiklar, som handlar om 

ensamstående mödrars situation. De två första har genomförts i Nordamerika, medan den sista 

är svensk. 
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Ensamstående studerande mödrar 

Buteau (2007) undersöker i sin studie: Balancing Acts: A Phenomenological Study of Single 

Mothers Who Are Successful Students in Higher Education, erfarenheter av ensamstående 

och högskolestuderande mödrar. De samlade uppgifterna tyder på att ensamstående mödrar 

ofta ser eftergymnasial utbildning som en mekanism för att få det bättre ställt, både 

ekonomiskt och socialt. Dessa kvinnor ser även högre utbildning som en investering, då den 

kan påverka barnen att också vilja studera vidare. Vidare konstateras att ensamstående mödrar 

som studerar på högskolenivå står inför svåra uppgifter att balansera föräldraskap, studentliv 

samt samhällets förväntningar. Resultatet visar att ensamstående mödrar blir stressade av 

kombinationen student och förälder samtidigt som de står för att vidareutbildning är den mest 

sannolika vägen för att nå ekonomisk trygghet (Buteau, 2007). 

 

Barns påverkan och mödrarnas oro 

Lipman (2010) påstår att barn till ensamstående mödrar oftare tenderar att drabbas av 

depression och stress samt dessutom lider av en lägre självkänsla. Den låga självkänslan anser 

han bero på att föräldraskapet inte delas med en partner. Vidare anses att barn till 

ensamstående har fler emotionella problem samt utbildningsmässiga svårigheter jämfört med 

barn som lever med en pappa och en mamma. En central del av Lipmans studie handlade om 

stigma, vilket förklaras med att den ensamstående mamman många gånger känner sig 

isolerad. Vidare talades det om oro över andra människors observationer och rädslan hos 

ensamstående mödrar för att bli dömda. Detta avskräcker mammor från att umgås eller 

spendera en längre tid på offentliga platser vilket påverkar barnens känslor då barnet också 

drabbas av isolering. För att undanröja den sociala stigmatiseringen som råder 

rekommenderar Lipman att ensamstående mödrar vidareutbildar sig och integreras i samhället 

(Lipman et al, 2010). 

 

Barnets påverkan 

Hariju har i undersökningen kommit fram till att barn påverkas både materiellt, socialt och 

känslomässigt till följd av bristande ekonomi. Med detta tillkommer att barn som befinner sig 

i en sådan livssituation mår sämre än barn från andra socioekonomiska grupper. Vidare talar 

hon om att barn med snäv ekonomi utsätts för fler inskränkningar i vardagen till exempel 

trångboddhet, otrygg närmiljö, få materiella ägodelar och bristande ekonomiskt sparande. 
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Hariju har kommit fram till att en snäv ekonomi begränsar barnens möjligheter att delta i 

sociala relationer - såsom fritidsaktiviteter och semesterutflykter. Ytterligare en bidragande 

orsak som påverkar den sociala delaktigheten är att dessa barn inte bär på moderiktiga kläder. 

Till följd av detta uppstår en oro hos barn om att bli pikade och mobbade i skolan. I detta fall 

är det den visibla bristen på pengar som uppenbarar sig vilket gör att barnen upplever sig 

exkluderade. Familjesituation kan medföra att föräldrarna upplever mer stress och spenderar 

mindre tid med barnen (Hariju, 2008:6,27,45). 

4. Teoretisk referensram 

Här presenteras Ervin Goffmans teorier om vardagslivets dramatik och stigma samt Trost och 

Levins och Angelöw & Jonssons teorier om roller, som alla bygger på symbolisk 

interaktionism. Sistnämnda innebär även att vår teoretiska ram sammanställts för en 

mikrosociologisk analys på samhället och dess vardagsform. Med tanke på att denna studie 

tillämpar kvalitativa intervjuer med mikrosociologisk karaktär är det lämpligt att använda 

dessa teorier. Utifrån symbolisk interaktionism använder dessa teoretiker teaterscenen och 

roller för att klargöra det mänskliga vardagslivet (Brante, Andersen och Korsnes, 2001:107). 

Dessa olika teorier kan förklara hur ensamstående och studerande mödrar uppfattar sin 

livssituation samt öppna upp en möjlighet och få en djup kännedom om de ensamstående 

mödrarnas upplevelser av att studera, samt få en förståelse av interaktionen mellan den 

ensamstående mamman och barnen. Genom att hänvisa till olika teoretiska begrepp om 

stigma, det dramaturgiska perspektivet, rollteorier kommer mödrarnas upplevelser av sitt eget 

liv som student och ensamstående samt hur de uppfattar hur barnet påverkas av situationen 

belysas. Dessutom passar teorin om symbolisk interaktionism in i denna studie, eftersom den 

bygger på människors interaktion med varandra, deras inlevelser.   

4.1 Rollteori 

”Social roll” 

Begreppet roll beskrivs utifrån olika termer enligt Trost och Levin (1999).  Varje individ, som 

har en roll, har även en viss position i samhället. Med position menas att rollen har en 

utgångspunkt, exempelvis positionen mamma i familjen. I varje roll finns förväntningar, som 

individen bör leva upp till. Dessa är de normer och värderingar som förväntas att individen 

skall agera efter. När individen har en roll så får den en uppfattning av vad som förväntas av 
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hen i den givna situationen. En mamma förväntas exempelvis leva upp till mammarollen och 

handla på ett lämpligt sätt som är kopplat till samhällets normer och regler. En roll är även 

kopplat till en uppsättning av olika beteendemönster. I en viss roll förväntas att personen beter 

sig efter rollens position och förväntningar. Ifall en individ bryter mot en norm och inte beter 

sig efter förväntningarna uppstår förvirring (Trost & Levin, 1999:137,139). 

En människa har även multipla roller, vilket innebär att individen inte bara kan inneha en 

given position i ett sammanhang. Varje människa har flera positioner där den ensamstående 

föräldern också är en mamma, ung, student, utländsk, kvinna med mera. Då rollerna krockar 

vållar det besvär och hinder, som kan bero på att varje roll har en ”rolluppsättning”. Detta 

innebär att mammarollen och studentrollen har flera delroller såsom att plugga när man är 

student och ha ordning och reda på kurslitteratur (Trost & Levin, 1999:140,141). 

Rollkonflikt 

Ett viktigt begrepp inom rollteorin är rollkonflikt, som inträffar då förväntningarna och kraven 

inom en viss roll motstrider med en annan roll. När förväntningarna som finns på att vara 

mamma på heltid och student på heltid krockar kan en rollkonflikt inträffa (Angelöw & 

Jonsson, 2000:33,35) 

4.2 Goffmans dramaturgiska samhällsperspektiv 

Interaktion 

Interaktion enligt Goffman uppstår när individer möts. När individer möts påverkas de av 

varandras närvaro på ett ömsesidigt sätt. Detta kan exempelvis ske mellan en mamma och 

hennes barn. Barnet kan påverkas av mammans handlingar och bli glad när hon är glad liksom 

mamman påverkas av barnet på samma sätt. En slags reciprocitet på varandras handlingar där 

man ömsesidigt påverkar varandra. Att individer påverkas av varandras närvaro beror på två 

olika överföringar. Goffman påstår att med den ena sänder individen med hjälp utav olika 

symboler ut uttryck till andra, medan den andra uttrycksöverföringen är de uttryck individen 

överför till andra med hjälp utav felaktiga upplysningar. Här kan aktören svika andra genom 

att medvetet sända ut felaktig information (Goffman 2014:11,12). 

Rollframställning 

Goffman beskriver den sociala verkligheten med hjälp av begrepp som liknar skådespeleri. 

Människan är en deltagare i en social verklighet där hon framträder för ett antal observatörer, 
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alltså en publik. För att kunna göra ett framträdande behöver människan inta en roll vars 

förväntningar hon lever efter. En individ kan ha en eller flera sociala roller, där rollen är 

knuten till viss status. Människor definieras efter den information de upplyser omgivningen 

om och av den orsaken är det viktigt att de spelar de roller de intagit. Med hjälp av rollen som 

spelas får publiken en klar uppfattning om situationen och aktören.  Utan en roll kan ett 

framträdande inte existera. När en individ intar en roll får den en uppfattning om sig själv i sin 

position i förhållande till andra. Individen får förståelse för de förväntningar och krav som 

existerar. Den får en bild av hur den ska handla på ett lämpligt sätt och vad som bör uppfyllas 

för att övertyga om rollens trovärdighet. Goffman kallar detta för intryckstyrning och menar 

att skådespelaren i en roll försöker styra intrycket hon sänder till publiken på ett sätt där hon 

förhåller sig till de krav och förväntningar som finns i rollen och situationen (Goffman, 

2014:23,25).           

Fasad 

För att kunna övertyga om sin roll måste skådespelaren ha en fasad. Goffman beskriver 

fasaden som en expressiv resurs, som används medvetet eller omedvetet. Fasadens används i 

syfte att förmedla och framträda i rollen och det finns förväntningar på skådespelaren att 

fasaden används på ett sätt som hör ihop med rollen. Kläder, talspråk, ålder, gester, 

ansiktsuttryck och utseende är tydliga exempel på utrustningar som används för att upplysa 

publiken om vem man är och vilken situation man befinner sig i (Goffman, 2014:28,30).  

Främre regionen och bakre regionen 

Den sociala verkligheten består enligt Goffman av två olika regioner. Den främre regionen är 

där allt framträdande uppstår är synlig och beskrivs som en scen med publik. Här agerar 

skådespelaren efter normer och värderingar som förväntas. Dessa normer och värderingar 

fordrar att likna den roll man har. I den främre regionen används intrycksstyrning och fasad 

för att upplysa publiken. Misslyckas individen att styra intrycket blir hen avslöjad. Den bakre 

regionen är osynlig för publiken. Det är en komfortabel zon där individen kan känna sig 

bekväm, vara sig själv och inte spela en roll. Då en publik inte existerar inom denna region 

kan mamman fritt yttra sig (Goffman, 2014:97, 101, 103).  

Team 

Team beskrivs som flera individers samarbetande för att delta i ett framträdande. Varje person 

har en roll i framträdandet, vilket beror på teamets syfte. Deltagarna i teamet samspelar då de 
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är beroende av varandra, eftersom de befinner sig i samma situation och förväntas agera efter 

rollens krav. Avviker man från den förväntande rollen finns risk för sanktioner samt att 

teamet tappar fasaden. Följs inte de förskrivna normerna och värderingarna upptäcks deras 

brist på trovärdighet och deras hemligheter riskerar att avslöjas. För att inte röja sig själva gör 

teamet det, som Goffman kallar intrycksstyrning, för att kontrollera publikens intryck genom 

att visa att man når förväntningarna och målen. Ett bra lag är enligt Goffman ett team som 

hjälper varandra för att inte misslyckas. För att inte tappa ansiktet och behålla masken görs 

intrycksstyrning. Avsikten är att inte skämma ut sig och bli avslöjad. Mödrar kan exempelvis 

göra intrycksstyrning genom att skydda sina barns masker så att sprickor inte avslöjas 

Goffman, 2014:75,77,78). 

4.3 Stigma 

Goffman anger att begreppet stigma ursprungligen kommer från antikens Grekland, där det 

användes för att markera (brännmärkning eller annan form av markering) olika kroppsliga 

defekter hos människor för att visa allmänheten att de var ovärdiga (Goffman, 2011:9).  

Det existerar enligt Goffman tre olika typer av stigman i samhället: Den fysiska, den psykiska 

stigman och den tribala stigman. Det fysiska stigmat är det stigma som tydligt syns fysiskt hos 

människan. Exempel på ett sådant är någon form av funktionshinder som gör individen fysiskt 

onormal. Det psykiska stigmat är inte direkt synligt, utan är ett stigma som människan har i 

sig. Exempel på psykiska stigman är arbetslöshet och missbruk. Det tribala stigmat kallas för 

det sociala stigmat (Goffman, 2011:12).  

Goffman skiljer på misskrediterad och misskreditabel. Misskrediterad är när stigmat är synligt 

för allmänheten. Misskreditabel är när stigmat är osynligt i möte med utomstående individer. 

Ensamstående mödrar som studerar är misskreditabla, då deras stigma inte kan ses med blotta 

ögat. Däremot blir deras stigma synligt när de öppet berättar om sin identitet (Goffman, 

2011:51)    

Denna uppsats inriktas på och utgår ifrån de psykiska och sociala stigmana. Det psykiska 

stigmat kan förklara den ensamstående och studerande mammans livssituation och 

upplevelser och det sociala kan förklara vilken innebörd hennes sociala grupptillhörigheter 

har i förhållande till övriga i omgivningen. 

Goffman anser att vissa individer stämplas som stigmatiserade av den anledningen att de 

avviker från samhällets normer och värderingar och att dessa individer har misskrediterade 
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egenskaper, som gör att de går emot de normativa förväntningarna. Detta gäller enligt honom 

inte bara egenskaper, utan avser även misskrediterande relationer och interaktion till andra. 

Han påstår vidare att vid en interaktion finns normativa förväntningar. Om individen handlar 

eller beter sig på ett avvikande sätt kan människan uppfattas som utstött och annorlunda. 

Goffman anser att det är de normala individerna, som tillskriver avvikande individer 

stigmatisering och menar med de ”normala” de individer som på ett normalt sätt uppfyller 

bedömarens normativa förväntningar. (Goffman, 2011:12)    

Stigma kan leda till utanförskap. Vi har en tendens att kategorisera en individ utifrån yttre 

objekt och eftersom vi människor, enligt Goffman, är kategoriserande dömer vi en människa 

utifrån våra egna förväntningar. På så sätt har vi en tendens att stämpla en människa på ett 

nedvärderande sätt, där vi exempelvis ser denna som onormal, utstött, oduglig eller psykiskt 

störd, vilket kan leda till att individen känner sig utstött och onormal. (Goffman 2011: 10) 

Individer som bär på ett stigma kan enligt Goffman handskas med sitt stigma med hjälp av 

olika strategier såsom passering, skylning, eller det han kallar ”de egna och de visa”. 

Begreppet passering innebär att den stigmatiserade människan passerar sitt stigma genom att 

gå över från en viss identitet till en annan där stigmat inte är så uppenbart. I en sådan situation 

känner sig individen splittrad mellan två olika världar, då hen i det ena fallet har ett stigma 

medan detta saknas i det andra fallet. Exempelvis är den ensamstående mammans stigma inte 

tydligt när hon arbetar tillsammans med sin högskolegrupp. Hon är då en student som alla 

andra, men å andra sidan är hon avvikande, då hon bär på en annan identitet än de flesta i 

gruppen. I en sådan situation är individen själv medveten om sitt stigma, då hon inte är 

uppriktig gentemot andra. Goffman beskriver att stigmatiserade måste passera och 

osynliggöra sitt stigma under vissa omständigheter för att på så sätt undvika missbedömningar 

eller rubbande sociala interaktioner (Goffman, 2011:86).  

Goffman tar upp begreppet skylning, som innebär att individer som på något sätt skyler 

försöker efterlikna och uppfylla majoritetens normer och värderingar. Här försöker den 

stigmatiserade individen leva upp till de krav och förväntningar som existerar i samhället för 

att inte rubba relationen med dem som betraktas vara de normala. Här kan den ensamstående 

och studerande mamman exempelvis spela ansvarslös och ostressad.  Hon vill inte ta till sig 

uppmärksamhet genom att vara visa sin stress. Istället försöker hon vara avslappnad som alla 

andra och ge studierna all tid, medan hon i verkligheten är orolig och vill när som helst 

avbryta grupparbetet (Goffman, 2011:113–115). 
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 Goffman nämner ”de egna och de visa”. Det är de som har en god relation till de 

stigmatiserade individerna och som kan hjälpa och trösta dem. ”De egna” beskrivs, som 

människor som delar liknande stigman. När dessa individer träffas känner de en samhörighet 

och en känsla av att vara normala. När de är tillsammans känner de ingen oro eller skam över 

sitt stigma. ”De visa” beskrivs som individer som själva inte är stigmatiserade, men som 

hjälper de stigmatiserade. Dessa individer kan vara närstående såsom familj eller vänner. De 

kan även arbeta inom olika institutioner (Goffman, 2011:28-30). Stigmatiserade individer är 

tvungna att lära sig att leva med sitt problem. En stigmatiserad person kan uppleva en 

ambivalens. Ambivalens är när individen känner en förvirring mellan två olika känslor eller 

upplevelser. I den ena tillståndet känner individen sig som utstött och i det andra tillståndet 

som en normal som alla andra (Goffman, 2011:119).  

5. Metod och material  

I detta avsnitt presenteras hur vi gick tillväga för att utföra denna studie. Där ingår vårt 

datamaterial, forskningsansats, urval av intervjupersoner, förförståelse och etiska 

övervägande. 

5.1 Forskningsmetod 

I denna studie tillämpas kvalitativa metod. Utifrån studiens syfte är kvalitativ metod lämplig 

eftersom vårt fokus är riktat till att få nära, direkt och djup förståelse för den enskilde 

individens upplevelser och erfarenheter. Flexibiliteten inom den kvalitativa ansatsen 

underlättar att fånga upp en helhetsbeskrivning för att förstå den enskilde individens 

verklighetsuppfattning och motiv. Kvalitativ forskningsmetod ger oss möjlighet till att samla 

in datamaterial genom intervjuer. Dessa fördelar med kvalitativ metod kan inte uppnås på 

samma sätt i exempelvis enkätstudier och andra kvantitativa metodinriktningar (Repstad, 

2007:17,22,23). 

Nackdelen med kvalitativa studier är att resultatet inte kan generaliseras, eftersom man ofta 

arbetar med ett litet icke-slumpmässig urval, vilket innebär att vi är medvetna om denna brist 

och därför inte har för avsikt att generalisera denna studies resultat (Larsson, 2005:118). 

Den kvantitativa metoden kommer inte att användas då den inte är tillämpbar till att studera 

ensamstående mammors subjektiva sinnesintryck och upplevelser. Den kvantitativa forsk-

ningen fokuserar mer på det objektiva istället för de subjektiva upplevelserna (Starrin & 



11 
 

Svensson, 1994:19)  

5.2 Litteraturstudie 
 
För att skaffa kunskap om unga studerande mödrars livssituation studerades tidigare forskning 

och litteratur. Med hjälp utav universitetets intranät, Google och Google scholar söktes 

relevant litteratur närrelaterat till ämnet. De sökord som användes inom dessa sökmotor var: 

”Single mothers”, ”studying single mothers” och ”single mothers with foreign background”.    

5.3 Intervjuguide 

Utifrån informationen från tidigare forskning, relevant litteratur och de teoretiska 

referensramarna formulerades frågor till intervjuguiden, vilka är väl relaterade till syftet med 

studien. Intervjuguiden inleddes med allmänna frågor kring intervjupersonens identitet och 

ursprung. Därefter följde tematiska frågor inom ”ekonomi”, ”sociala relationer”, ”identitet”, 

”familj”, ”förväntningar och ”krav”. 

Enligt Kvale (1997) är en bra intervju baserad på frågor som både är tematiska och 

dynamiska. Med tematiska menas att frågorna bidrar med god information för forskningen, 

därför att de hör ihop med det studerande ämnet och det teoretiska underlaget samt är 

lämpliga för analys. Med dynamiska menas att intervjufrågorna bidrar till en god relation 

mellan forskaren och intervjupersonen. En kombination av dessa två kan bidra till ett gott 

samarbetet mellan forskaren och intervjupersonen, vilket kan leda till att intervjupersonen 

bidrar med rik information som forskaren kan ha nytta av (Kvale, 1997:121–122). 

5.4 Datainsamling 

För att samla in datamaterial intervjuades åtta personer. Undersökningen går ut på att 

beskriva, förklarar och hitta mönster gällande intervjupersonernas åsikter, känslor, 

uppfattningar och erfarenheter (Esaiasson m.fl. 2012: 228). Intervjuerna var semi-

strukturerade, vilket innebär att forskaren guidar sina intervjupersoner genom en uppsättning 

av förberedda intervjufrågor. Dessa frågor är ofta öppna och kan lätt inspirera till nya frågor. 

Semistrukturerade intervjufrågor är användbara för denna typ av undersökning, eftersom 

studien är fokuserad på information om hur deltagarna upplever sin situation. Därför är det 

önskvärt att respondenten fritt besvarar dessa frågor. En undersökning med svarsalternativ är 

däremot olämplig vid denna typ av studie (Bryman, 2011: 206). Under intervjuns gång 

ställdes följdfrågor, vilka uppkom spontant under samtalet. Intervjuerna, som spelades in med 
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mobiltelefoners röstmemo, pågick mellan 50-70 minuter och en utav intervjuerna varade i 45 

minuter. Inga anteckningar fördes vid samtalet för undvika nervositet eller obekvämhet hos 

intervjupersonerna. Avsikten var att skapa en atmosfär för ett vanligt samtal och inte en 

stämning där intervjupersonerna känner sig som forskningsobjekt med en viss maktposition 

(Trost, 2010:91). Efter varje intervju transkriberades allt datamaterial ord för ord för att senare 

analyseras. Transkribering innebär att intervjuerna ordagrant skrivs ner.  Materialet kodades 

utifrån de olika temana och de teoretiska referensramarna. Kodningen medförde att det gick 

att dela upp texterna och bilda en struktur av materialet (Kvale & Brinkmann, 2009:194).    

5.5 Urval 

Genom ett ”snöbollsurval” kom vi i kontakt med våra intervjupersoner. Snöbollsurval är när 

en person ger dig upplysningar kring en möjlig informant som ger dig ytterligare förslag på en 

annan och så rullar snöbollen vidare (Esaiasson m.fl, 2012:258). Med hjälp av en bekant 

student på universitetet hittade vi vår första intervjuperson, som sedan tipsade om andra 

studerande ensamstående mödrar med utländsk bakgrund. Vi kände inte intervjupersonerna 

men de kände mer eller mindre varandra, vilket kan ha påverkat undersökningen. 

Kriterierna för studiens urval var att alla deltagarna skulle vara bosatta i Stockholmsregionen, 

mellan 18 och 35 år, enastående mammor med utländsk bakgrund samt studerande på 

högskola. Deltagarna kommer från liknande socioekonomiska förhållanden, då de är studenter 

på heltid och arbetar antingen helger eller inte alls.   

Målet från början var att genomföra ca tio intervjuer, men efter åtta utfrågningar var behovet 

av datamaterial tillräckligt för att nå syftet och besvara frågeställningen (Bryman, 2012:395).                                                                  

Intervjuerna genomfördes på olika caféer och restauranger i Stockholm och val av plats 

bestämdes av intervjupersonerna själva, för att de skulle känna sig trygga i omgivningen.  

Innan intervjun påbörjades småpratade vi en stund för att vi alla skulle uppleva trygghet 

tillsammans.  

5.6 Vetenskapsfilosofisk utgångspunkt 

Hermeneutiken 

För att beskriva, förklara och tolka datamaterialet utgick vi ifrån den hermeneutiska 

tolkningsansatsen. Fördelen med denna är att den bidrar till god kännedom om delarna i en 

undersökning, vilket leder till en djup förståelse och en klar helhetsbild (Starrin & Svensson, 
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1994:59). Denna filosofiska tolkningsnasats används för att förtydliga, tolka, analysera och 

bearbeta texter, mänskliga uttalanden och handlingar. Inom hermeneutiken ska forskaren söka 

budskapet intervjupersonerna vill förmedlar. Denna ansats används för att förstå och uppfatta 

budskapets mening. Målet är att förstå handlingar och händelser. Detta leder till att man 

samlar in kunskap som ger forskaren en möjlighet att få en djup uppfattning och förhålla sig 

till unika omständigheter och upplevelser. Detta bidrar till en förståelse kring det som studeras 

där forskaren uppnår en så fullkomlig uppfattning som möjlig av den unika studiedeltagaren 

(Starrin & Svensson, 1994:74–75)  

5.7 Förförståelse 

Innan vi kom igång med studien hade vi begränsad förståelse i detta ämne då vi har bekanta 

som har varit i liknande livssituationer som kvinnorna i vårt urval. Vi båda har dessutom en 

granne och en släkting som man kan säga befinner sig i en sådan situation i nuläget.   I och 

med att vår studie genomförts med en hermeneutisk ansats anser vi att vår förförståelse kan ha 

kommit till nytta då vi redan hade egna referensramar i bagaget. Vi är väl medvetna om att 

denna förförståelse kan ha haft bristande effekt på vår studie då vi som forskare oundvikligen 

tolkar i enlighet med dessa vilken kan vinkla tolkningen. Detta är också anledningen till att 

tolkningen alltid besitter en relativ objektivitet, aldrig en absolut (Alvesson & Sköldberg, 

2008:216).  Vi hade till exempel en föreställning om att många av ensamstående mödrar gillar 

sin situation där de inte föredrar att arbeta och föredrar att strosa runt hemma. Denna 

föreställning visade sig vara helt felaktig då vi fick mer kännedom om dessa personers 

förhållanden. Enligt Denscombe ska en forskare sträva efter att abstrahera sin förförståelse så 

att inte objektet sugs upp i subjektet (Denscombe 2004:191). Med tanke på att vi har läst 

mycket om vad andra forskare skriver kring ämnet påstår vi att vi har strävat efter objektivitet 

både i grundandet av intervjuguiden och i analysen. Vi har nyttjat respondentvalidering för att 

försöka intyga oss om att vi har bortsett från förförståelsen i resultatet av intervjuerna. 

5.8 Etiska överväganden 

Som forskare ska man garantera att tillvägagångssättet går i enlighet med de fyra etiska 

principerna som gäller i svensk forskning. Dessa är samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, 

informationskravet och nyttjande kravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

Informationskravet innebär att man informerar om syftet med undersökningen och om vilka 

risker och fördelar som kan vara kopplade till att medverka. Dessutom innebär det att man 
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deltar frivilligt och har rätt att avbryta när som helst. Samtliga undersökningspersoner 

informerades om informationskravet per telefon. Vi upprepade informationen om 

informationskravet i samband med intervjun (Vetenskapsrådet, 2002:7). 

Samtyckeskravet handlar om att undersökningspersonerna själva har rätt att besluta om de vill 

delta i intervjuprocessen.  Om det rör sig om en minderåring kräver samtyckeskravet 

föräldrars eller vårdnadshavares samtycke. Vi uppmärksammade kravet via telefon med 

intervjupersonen samt vid intervjustunden (Vetenskapsrådet, 2002:9). 

Konfidentialitetskravet innebär att intervjupersonernas identitet kommer att anonymiseras för 

att inte riskera att någon information läker ut till. Deltagarnas anonymitet har tryggats i största 

möjliga mån. Alla intervjuer sparades i en app i mobilen som är lösenordskyddad. När 

intervjuerna transkriberades raderas alla personliga uppgifter. Exempel på känsliga punkter är 

namn och bostadsort (Vetenskapsrådet, 2002:12).  

Nyttjandekravet betyder att de uppgifter som samlas in endast får nyttjas för 

forskningsändamålet. Det insamlade materialet har endast nyttjats för att fungera som empiri i 

strävan att uppfylla vårt syfte. Så fort som uppsatsen godkänns kommer vi att radera alla 

insamlade uppgifter (Vetenskapsrådet, 2002:14). 

5.9 Validitet 

Validitet innebär att en metod undersöker vad den påstås undersöka (Kvale & Brinkmann 

2009:264). Resultatet skall sedan redovisas för de personer som medverkat i studien. Detta för 

att bevisa att forskaren på ett korrekt uppfattat den verklighet som undersöks, vilket kallas för 

respondentvalidering (Bryman, 2008:355). Respondentvalidering har varit till nytta i studien.  

Efter att vi transkriberat intervjuerna skickade vi varje intervju till respektive respondent. 

Detta gjordes för att övertyga om att vi har lyckats fånga deras sanningsenliga verklighet utan 

att vinkla på den. Vi framförde i mailet att de skulle meddela oss om de hade några 

motsägande kommentarer om de transkriberade intervjuerna. Inte en enda av 

intervjupersonerna återkommit med någon invändning. 

Det är svårt inom kvalitativa studier att uppnå extern validitet på grund av att de innehåller få 

fall och ett litet urval (Bryman 2008:77,352). Vårt urval består av åtta deltagare och av den 

anledningen är resultatet i vår studie svårt att generalisera till hela populationen ensamstående 

utrikesfödda mödrars uppfattning om hur det är att leva som student. 

Reliabilitet 
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Reliabilitet handlar om huruvida forskningsmetoden kan reproduceras vid andra tidpunkter 

och av andra forskare men ge nästintill helt lika resultat. Brännpunkten vid intervjuer är att 

man ska kunna ställa samma frågor och få samma svar (Kvale & Brinkmann 2009:263). 

Bryman nämner att pålitlighet kan likställas med reliabilitet. Forskarens ansvar för att 

uppfylla detta är att anta ett granskande synsätt samt fullständigt redogör för alla delar av 

forskningsförloppet. För att fastställa reliabiliteten lät vi några av våra vänner svara på vår 

intervjuguidesfrågor innan vi genomförde intervjuerna. Efter att intervjuerna och 

transkriberingen avklarats jämfördes all insamlad data. 

Bryman anser att det är svårt att lyckas upprepa en kvalitativ studie, eftersom det är omöjligt 

att "frysa" ett socialt förhållande för att kunna upprepa studien. Eftersom premisserna för en 

speciell social miljö förändras ideligen blir resultaten olika. Eftersom intervjuguidens frågor 

är strukturerade samtidigt som de är öppna, anser vi att den externa reliabiliteten är hög i 

studien då vi kan replikera intervjuerna. Det skulle emellertid uppstå problem med att få helt 

lika svar då respektive individ uppfattar sin livsvärld på sitt unika sätt. 

Intern reliabilitet beskriver hur forskare ska komma överens om hur de ska tolka det de ser 

och hör (Bryman 2008:352). Vi stärkte reliabiliteten genom att vi båda var fysiskt på plats vid 

samtliga intervjuer vilket resulterade i en gemensam tolkning.    

5.10 Analysprincip 

Analysprincipen är en Abduktiv strategi. Abduktion är en sammansättning av både den 

induktiva och deduktiva strategin. Anledningen till att studien är både induktiv och deduktiv 

är att våra teorier bestämdes långt innan det empiriska materialet utfördes. Denna studie är 

även induktiv eftersom våra undersökningspersoner fritt samtalat och uttryckt sina egna 

känslor och upplevelser (Larsson, 2005:23).  

6. Resultat 

 

6.1 Mödrarnas upplevelse att vara student och 

ensamstående förälder samtidigt 
 

Mödrarna inom denna studie har multipla roller samtidigt. De har en roll som ensamstående 

mamma, en roll som student och flera andra roller (Trost & Levin, 1999:141). Alla deltagarna 

inom denna studie yttrar sig om att de är stolta över att vara mamma och student. Samtliga 
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intervjupersoner tycker att mammarollen som en gåva från Gud som de är lyckliga över. De 

hävdar även att de är stolta över sig själva över att de studerar och att de lyckats komma långt 

med studierna. En intervjuperson beskriver sin situation som ensamstående och studerande så 

här: 

 ”jag känner mig som en robot och sätter alla känslor åt sidan, man har inte tid att känna som 

människa och hantera sina känslor”.   

 En annan intervjuperson beskriver följande: 

 ”Det är det svåraste som finns att vara students och singel mamma. Man hinner inte ens 

spendera tid mitt sitt barn ibland, bara för att man ibland måste plugga och skriva hemtenta”.      

 

Här beskriver mödrarna att deras multipla roller ibland inte kan fungera tillsammans, eftersom 

varje roll har förväntningar och krav som måste uppfyllas.  De beskriver dessutom att varje 

roll kräver enskild tid, som alltså inte kan kombineras. Detta kan förklaras som en 

”rollkonflikt”. Genom deras yttrande kan man tydligt se att deras multipla roller ibland mer 

eller mindre krockat med varandra. Samtliga mödrarna upplever det besvärligt att vara 

mamma samtidigt som student.  

 

Mödrarnas känsla av svårighet och belastning tyder på att deras multiplar roller mer eller 

mindre inte kan samordnas i vissa situationer. Då rollerna krockar vållar det besvär och 

hinder, som kan bero på att varje roll har en ”rolluppsättning”. Detta innebär att mammarollen 

och studentrollen har flera delroller såsom att plugga när man är student och ha ordning och 

reda på kurslitteratur. (Trost & Levin: 1999:140) 

När man intar en roll enligt Goffman får aktören en bild av hur den ska handla på ett lämpligt 

sätt och vad som bör uppfyllas för att övertyga kring rollens trovärdighet (Goffman, 2014:25).  

Rapporterna visade att de försöker övertyga kring rollens trovärdighet och nämner att:  

”Man förväntas vara en bra mamma som tar hand om sitt barn, städar, tvättar, köper kläder. 

Förskolan har förväntningar på att jag ska alltid lämna och hämta barnet i tid. Och skolan vill 

att jag ska klara mina hemtentor och göra mina uppgifter i tid.” 

 

En annan förklarar:  ”För att jag inte ska framstå som en dålig mamma för mitt barn och andra 

försöker jag vara en supermamma, jag försöker leva upp till den här bilden 

man har av mig”     

Här kan dessa mammors upplevelser förklaras som ett framträdande. Ett framträdande där 

mödrarna är skådespelare som intar en roll och som lever efter rollen. Ett framträdande äger 

rum i den främre regionen enligt Goffman där individerna med hjälp utav en fasad och 
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intryckstyrning lever efter rollens förväntningar. Goffman menar även att rollerna är 

förknippade med en viss status (Goffman, 2014:97). Genom deras beskrivande av deras 

livssituation som mammor och studerande beskriver de att de förväntas vara perfekta och 

felfria mammor. De säger att de handlar efter rollen att vara en god mamma, att de städar och 

tar hand om sina barn. Mammornas handlande kan förklaras som en intryckstyrning, då de 

förmedlar en viss typ av information till sina barn och omgivningen för att deras roll ska 

uppfattas som trovärdig. Våra intervjupersoner gör intryckstyrning och förklarar: 

 

”Jah vill att mitt barn ska se mig som den bästa mamma, för man har ju krav på sig själv, och 

samhällets krav och hon har krav på mig och skolan har krav på mig. Det är mycket man 

måste hantera för att inte misslyckas” 

 

”Man man vill ju inte visa det till andra människor jag är rädd ju, ifall jag visar mina känslor 

eller min svagheter att jag då visar att jag misslyckats som ensamstående.  Därför man visar 

en bild utav allting är bra”. 

 

En annan intervjuperson säger:  

”Det känns som att man hela tiden vill bevisa någonting, att man är superkvinna på allting. 

Men ibland så är man ju en människa, man orkar inte och det är det som kan göra att man blir 

helt slut”. 

 

Genom deras beskrivelser visas att omgivningen har krav på dem och att de förväntas handla 

och bete sig på ett visst sätt.  Då de inom denna situation är ensamstående mammor och 

studenter förväntas de att uppfylla rollförväntningarna. De förklarar tydligt att de inte vill 

framstå som misslyckande individer och för att deras roll ska framstå som trovärdig gör de 

intryckstyrning genom att upplysa om att de lyckas uppfylla kraven för den förväntade rollen. 

Genom en fasad kan en individ göra intryckstyrning på andra människor enligt Goffman 

(Goffman, 2014:28) Alla våra intervjupersoner visar mer eller mindre att de med hjälp utav en 

fasad styr publikens bedömningar de sänder ut om sig själva. En intervjuperson säger: 

”Man vill ju vara en bra mamma för sin dotter, vara tillgänglig, göra det hon önskar sig. 

Spendera tid med henne, och jag har höga krav på att uppnå målen som alla andra mammor, 

Och det är den bilden hon har”. 

Här kan man se att även barn har förväntningar på sina mödrar och att denna mamma spelar 

den roll hon intagit. Genom sin personliga fasad visar hon vem hon är för sitt barn. Hon visar 

att hon är god och beskyddande mamma genom att vara tillgänglig. Hon handlar för att 

tillfredsställa sin dotter precis som en mamma förväntas att bete sig gentemot sitt barn.  
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Genom hennes beskrivning framgår tydligt att hon bekräftar att hon är lämplig mor för sin 

publik, som i detta fall är hennes barn.  Hennes fasad ger signaler till barnet om vem hon är 

och vad hon tycker och tänker. Anledningen till att hon har en fasad hävdar hon är att hon inte 

vill misslyckas. 

När det gäller studierna visar mödrarna en annan typ av fasad, som enligt Goffman beror på 

att fasaden är situationsbunden som bestäms av aktören själv (Goffman 2014:30). Ett exempel 

på detta är:  

”Ja säger aldrig att ja är ensamstående förrän jag verkligen måste. Ja har varit med om att 

studenter tycker det är jobbigt att anpassa sig till mina tider när jag kan ses och plugga. Så jag 

försöker så bra ja kan att dölja att jag är ensamstående mamma. Oftast vill jag ses tidigt på 

morgonen.” 

Det ovanstående citatet var en återkommande beskrivning av deltagarna. Intervjupersonen 

skådespelar för att kunna övertyga om sin roll med hjälp av en fasad. En fasad som visar att 

hon inte är ensamstående mamma.  Fasaden används i syfte att förmedla och framträda som 

icke ensamstående mamma. Den ensamstående mamman upplever en förväntning där hennes 

klasskamrater önskar att hon inte är ensamstående mamma, eftersom hon inte kan anpassa sig 

till deras tider. Fasaden används på ett sätt som hör ihop med rollen man spelar. Detta 

skådespeleri äger rum i den främre regionen, i den synliga regionen och beskrivs som en scen 

med publik i vilken skådespelaren handlar efter normer, värderingar och förväntningar som 

publiken förväntar sig, som i detta fall är hennes klasskamrater (Goffman, 2014:97). 

Hon handskas med sin karaktär genom att inte nämna att hon är ensamstående för att inte 

rubba relationen med de som betraktas vara de normala (Goffman, 2011:86) Hon spelar som 

att hon är som de andra och har all tid i världen att lägga ner på studierna, medan hon i 

verkligheten är orolig och vill när som helst avbryta grupparbetet. Flera utav våra 

intervjupersoner berättar att de beter sig olika beroende på var de befinner sig. När de 

exempelvis är i kontakt med främlingar såsom studenter i universitetet, dagislärare och andra 

föräldrar använder de sig av ett visst beteendemönster, men när de är hemma så beter de sig 

på ett annat sätt. En intervjuperson beskriver följande: 

”Men man vill inte visa, man vill inte gråta inför barnet. Och därför händer de att jag 

ibland låser in mig i mitt rum och gråter. Jag visar aldrig när jag är ledsen till mitt 

barn för att barn har frågor men det finns inget bra svar som jag kan ge för att hon 

ska kunna förstå”.   

En annan intervjuperson beskriver: 

”När jag går hem och ligger själv i sängen bearbetar jag mina inre känslor”. 

En tredje intervjuperson upplyser: 
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”Alltid när jag ska sova på kvällen kommer all känslor. För att på dagarna så har 

man bara sprungit runt och inte haft tid att tänka igenom vad som hänt. Det är då 

man funderar över allt, hur dagen har varit och hur den kommer vara imorgon.  Man 

tänker på hur barnet haft idag, ifall jag missat något. Det är då man känner alla dem 

här skuldkänslorna. Och man känner sig inte riktigt tillgänglig för sin dotter”. 

Genom deras yttrande kan man tydligt se att hemmet är mödrarnas bekvämlighetszon där de 

fritt kan öppna sig kring sina inre känslor. Här kan man tydligt se att de fritt kan analysera 

sina egna tankar och planera sina dagar, utan att de varken gör utryck eller intryck eller 

använder sig av en fasad. Detta kan direkt kopplas till det Goffman kallar ”bakre regionen” 

som är en region utan en publik och där aktören inte genomför ett framträdande (Goffman, 

2014:101) När vi frågade om intervjupersonen finner att hennes utländska bakgrund hindrar 

henne i studierna svarade hon på följande vis: 

 
Jo, ja…. Jag pluggar svenska också att bli bättre på språket. Det går tid till svenskaplugg också. Ja 

förstår när klasskompisar dem inte vill vara med mig för språk. För att det blir svårt att kommunicera, 

ibland dem säger att det är bra att man är invandrare för att man kommer från annan kultur och förstår 

folk. 

 

I en sådan situation tydliggörs att individen innehar olika roller. Enligt Trost och Levin skulle 

man utifrån dessa ovanstående citat kunna säga att individer med en social roll har en viss 

samhällsställning. Intervjuperson har en position i skolan och en position i sin roll som 

ensamstående mamma. I skolan beter hon sig som en student. När hon sen ska hämta sin 

dotter från skolan hoppar hon in i mamma rollen. Trost och Levin förklarar att det finns 

förväntningar som är konstruerade av normer och värderingar som förväntas av individen. I 

exempelvis skolans värld är det vanligt med fikapauser med klasskamraterna. Det ter sig 

väldigt naturligt då enligt Trost och Levin att man vill anpassa sig till den rådande normen 

(Trost & Levin, 1999:137). I vårt material fann vi två typer av positioner. Den ena är 

mamman som försöker göra allt för att följa normen i skolans värld då hon till och med 

hämtar sin dotter senare från skolan. Den andra positionen var de mödrarna som vägrade offra 

det. Tidigare intervjuperson fortsatte: 

"Hur kul kan det vara för dom att vara i samma grupp som mig när de vet att ja 

springer ifrån föreläsningen innan den ens är klar. 

 

Trost och Levin anser att om individen bryter mot en norm och inte beter sig efter 

förväntningarna kring hennes roll sker en förvirring (Trost & Levin, 1999:139). Denna 

förvirring kan urarta när klasskamraterna tar avstånd från den ensamstående modern när det 

blir dags för att välja grupper. Den ensamstående mamman har multipla roller menar Trost 
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och Levin vilket innebär att individen inte enbart kan inneha en given position i ett 

sammanhang. Den ensamstående modern har flera positioner där hen är vårdnadshavare, 

student, utländsk och kvinna (Trost & Levin, 1999:141). Samtliga roller kan leda till 

rollkonflikt. Rollkonflikter händer när förväntningarna och beteenden inom vissa rollar 

krockar med varandra. I en sådan situation som intervjupersonens kan det hända att 

förväntningarna som finns gällande att inneha en position i ett moderskap på heltid och 

student på heltid motsäger varandra. En rollkonflikt kan uppstå i detta sammanhang, eftersom 

är svårt att fungera som alla roller samtidigt (Angelöw & Jonsson 2000:33). Det blir därmed 

svårt för intervjupersonen att stanna kvar och fika med klasskamraterna, eftersom för dottern 

skall hämtas från skolan. Samtidigt har hon utländsk bakgrund som gör att hon inte talar 

korrekt svenska och tvingas därmed till språkstudier, vilket även tar av hennes tid. Den tiden 

kanske hon skulle kunna fika med klasskamraterna eller hjälpa sin dotter med läxorna. Här 

blir det tydligt att en studerande ensamstående mamma har ett helt annat tryck om 

tidshantering jämfört med andra studenter som inte är föräldrar. 

 

6.2 Mödrarnas upplevelser av utanförskap 
 
När vi frågade mammorna hur de upplevde att vara ensamstående mammor svarade de först 

mycket positivt, men efter ett tag blev svaren mer negativa. Vid flera tillfällen beskrev de sig 

själva som annorlunda. I alla åtta samtalen jämfördes informanternas liv med andra studenter 

eller med mödrar med en livspartner. Citaten nedan beskriver en återkommande upplevelse:  

”Det är mycket mycket stressande. Det negativa med att vara en ensamstående 

mamma är att man känner sig observerad hela tiden, för att man är extra, man är 

singel. Och då förväntar sig folk att man ska göra fel, alltså att man inte räcker till 

för barnet.” 

 

Här syns tydligt hur mamman upplever en svårighet med att vara ensamstående. Hon förklarar 

att hon sticker ut inom sin omgivning. Hon beskriver även att hon känner sig observerad av 

andra. Detta kan bero på att hennes roller eller livsomständigheter kolliderar med 

omgivningens förväntningar eller det som framhålls som normalt i samhället. Anledningen till 

att hon känner sig utpekad kan beskrivas utifrån Goffmans stigma, där han säger att när en 

individ har egenskaper som avviker eller då individen handlar på ett onormalt och 

ickeönskvärt sätt kan detta stämplas av andra som stigmatiserad (Goffman, 2011:12). 

Mamman visar i detta sammanhang tecken som tyder på att hon känner att hon inte tillhör 

normalgruppen, eftersom hon inte känner sig som alla andra i samhället skulle hon 
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förmodligen inte använda och definiera sig utifrån begreppen ”extra”, ”observerad”. Dessa 

ord tyder på att individen mer eller mindre känner sig annorlunda, konstig och utstött. En 

annan moder säger att: 

”Jag känner mig udda för att folk tror att man ska må dåligt, att man inte ska räcka 

till bara för att man studerar, är mamma och jobbar. Folk frågar alltid, är det inte 

jobbigt? sånna typiska frågor där dem vill att man ska säga att jag inte klarar av det 

här längre, och det är det man inte vill visa oavsett hur jobbigt det är” 

En annan moder säger att hon upplever att andra ser på henne på det här viset: 

”Jag vet inte men man känner på sig att de tycker synd om mig, dem säger ju stakars 

dig, hur klarar du dig? 

En tredje mamma säger: 

”Man känner sig alltid att man inte räcker till oavsett vad man gör” 

 

Ovan belyser intervjupersonerna tydligt att de känner sig annorlunda i förhållande till andra 

individer som de interagerar med. De beskriver tydligt att de upplever att de inte räcker till då 

de avviker från andras förväntningar på dem. Bara för att de är ensamstående och studenter 

samtidigt beskriver alla intervjupersonerna att de kategoriseras av andra som mer eller mindre 

onormala. Anledningen till att de upplever kategorisering och nedvärdering från andra 

människor, beror enligt informanterna på att de har flera roller som uppfattas som underliga 

och svåra att kombinera. Tydligt framkommer att människor har en ”virtuell social identitet”, 

utifrån vilket det förväntas att en individ skall handla. När däremot en individ interageras i 

gruppen genom sin ”faktiska sociala identitet” sker en rubbing inom interaktionen. De 

normala är i denna situation individer som kategoriserar mödrarna utifrån att de är 

ensamstående föräldrar, medan de ”onormala” är intervjupersonerna som själva identifierar 

sig i den kategorin som besitter egenskaper, vilka inte betraktas vara önskvärda (Goffman, 

2011: 10). Intervjupersonerna nämner att de i vissa sociala situationer känner en skam över 

sitt utanförskap och döljer detta i möte med andra.  

”Det är lite skamligt, man ska inte visa sin svaghet”. 

”Om jag visar att jag är inte kan vara närvara vid alla seminarier då förstör jag den bilden andra 

studenter har om mig. Därför visar jag ibland inte att jag är ensamstående” 

”Jag pluggar extra hela tiden, man måste bara planera och prestera dubbelt så mycket, 

annars är det kört” 

Dessa citat ovan är tydliga exempel på att intervjupersonerna skyler och passerar. Enligt 

Goffman passerar stigmatiserade inom sådana omständigheter för at dölja sitt stigma. 

Anledningen till att våra intervjupersoner inte är uppriktiga, utan döljer sin identitet är att de 

vill avstå från att missbedömas (Goffman 2011: 86). Man kan tydligt upptäcka att våra 
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intervjupersoner försöker undvika negativa vibbar och uppmärksamhet från individer de 

interagerar med och av den anledningen kan man se i deras yttrande att de försöker skyla 

genom att uppfylla andras krav och förväntningar för att vidare framstå som normal i 

förhållande till andra studenter. Mödrarna försöker anpassa sig till majoritetens behov för att 

undvika en rubbad interaktion. De nämner även att det finns konsekvenser ifall de väljer att 

bortse ifrån förväntningarna (Goffman 2011:113–115).  

 

Enligt Goffman kan en stigmatiserad person uppleva en ambivalens när individen känner en 

förvirring mellan två olika känslor eller upplevelser. I den ena tillståndet känner individen sig 

som utstött och i det andra tillståndet som en normal som alla andra (Goffman, 2011:119). En 

återkommande beskrivning hos våra intervjupersoner var att de hyser kärlek till sina barn, 

men att de samtidigt upplever det omständligt att leva i en livssituation där man hela tiden 

måste bevisa och prestera mer. De beskriver att de känner ett missnöje med sitt stigma. En av 

intervjupersoner känner sig klämd mellan två olika lägen. Det märks att hon inte accepterat 

sin status och sitt öde, vilket kan förklaras som en ambivalens. Trots att hon älskar sin 

mammaroll och att vara student upplever hon en tveksamhet och ett missnöje med att inneha 

dessa båda rollerna, som är svåra att kombinera och vars kombination är svårt att acceptera i 

samhället. Nedan beskriver en intervjuperson följande:        

”jag älskar mitt barn och mitt liv som mamma ibland önska jag kunde styra mitt öde 

när jag var yngre och göra ett bättre val, nu känns det som att jag måste lära mig att 

hantera min livssituation”. 

 

På frågan vad hon menade med att hantera sin livssituation svarade hon: 

”lära mig att hantera ett liv som folk ser mig som lite mindre värd. Oo jag vill inte 

anses på det sätter.” 

Trots upplevelser av utanförskap nämner mödrarna att det finns andra mödrar med samma 

problem som dem själva. Majoriteten av intervjupersonerna beskrev liknande erfarenhet: 

”jag är ju inte den enda ensamstående. Det finns andra som också känner som jag. 

Och jag tycker att det finns mycket hjälp man kan få. Det handlar om den familjen 

man har. Har man en hjälpande familj så man kanske inte direkt känner skuld och 

ångest. Fast man har god familj så kan man känna skuld och ångest”. 

En annan säger att:  

”det är en lättnad att kommunicera med andra mammor, Jag tror inte att någon kan 

förstå mig ifall de inte sitter i samma båt som mig, man måste vara ensamstående 

mamma, student och invandrare för att kunna förstå min sitts”. 
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Intervjupersonernas beskrivna erfarenheter kan kopplas till begreppen de egna och de visa. 

Intervjupersonerna framställer att de inte är ensamma om sin situation utan att det finns andra 

individer de känner tillhörighethet med, alltså det Goffman kallar de egna som har likartat 

stigman. I sådana grupper känner de sig bekväma, utan rädsla för att bli missbedömda. Vidare 

nämner fyra intervjupersoner att de har en nära relation med de visa. De visa som enligt 

Goffman är individer som antingen arbetar för en institution eller individer som är nära 

anhöriga. Våra intervjupersoner beskriver sina familjer som de visa och förklarar att de söker 

hjälp hos sin familj när de är i behov. Att familjen hjälper dem när tiden blir knapp genom att 

till exempel hämta barnet från förskolan när de är upptagna med examineringar. Dessa mödrar 

säger att de upplever tröst och uppmuntran med de egna och de visa (Goffman, 2011:28–30). 

På frågan vad som var den huvudsakliga orsaken till att de studerar blev svaren likartade. 

Flera av dem hade nekats arbete på grund av att de är ensamstående mödrar. 

Intervjupersonerna nämnde att de upplevde negativa vibbar från arbetsgivaren, som 

exempelvis frågat efter hur ofta barnen är sjuka. En intervjuperson beskrev följande: 

 

”Tro det eller ej men ja säga att jag är nästan 100 procent att jag har haft svårt för 

att få jobb för att jag är ensamstående mamma. Det är inte så att jag inte vill jobba 

Eller inte har ork för det. Om mina barn blir sjuka så måste jag vara hemma med 

dem. Ja fick frågor på intervju om hur ja ska kunna jobba och ta hand om barn 

samtidigt. Jag tycker inte att det är viktigt i en intervju. Det som att någon pekar på 

mig bara för att jag är ensamstående mamma när dem inte ringer mig och det betyder 

att jag inte har fått jobb”. 

En annan intervjuperson uttryckte följande: 

 

”Hm…Jaa, ja  studerar ju vidare för att få hitta ett bra jobb för ekonomins skull. Ja 

har försökt få andra jobb som inte kräver utbildning men jag har inte fått. Ja tror för 

att de visste att ja är ensamstående mamma och kanske inte kommer kunna jobba lika 

mycket som en mamma som bor med en man…(suckar) Ja har fått dåligt självkänsla 

när jag inte fått jobb. Det påverkar mig hur man är inkluderad i samhället bland folk 

och arbetsplatser”. 

Enligt Goffman kan intervjupersonernas antydanden kopplas till den psykiska formen av 

stigma. Detta beror på att detta stigma inte är ett synligt objekt utan går i subjektiva 

kännedomar om en känsla som finns inom en individ. Vi förstår att intervjupersonernas 

framföranden är av misskreditabel karaktär då deras stigma inte är uppenbart utåt sett. Istället 

uppenbaras deras stigma när de öppet berättar om sin identitet till andra (Goffman, 2011:51).     

De flesta intervjupersoner uttryckte många åsikter om samhällets påverkan. De anser att det är 
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underligt att myndigheter tycks förutsätta att föräldrarna ska kunna samarbeta vid en 

separation. I princip alla intervjupersonerna uttryckte att rättssystemet fungerar orättvist och 

upplever att de blir bestraffade. Såhär uttryckte en Intervjuperson: 

”Jag har helt enkelt skaffat barn med fel man, varför ska han bestämma om saker 

som handlar om mitt barn.”  

Hon upplever att hon blir begränsad i sitt handlingsutrymme i den meningen att pappan har 

rätt att yttra sig om angelägenheter som rör barnet. 

”… pappan kan ävlas och trots det ha rätten på sin sida.., Ja menar bara att ibland 

samhället gör saker som gör att man som ensamstående mamma kan hamna i en ännu 

värre situation.” 

 Hon håller för att samhället borde ha ett större helhetsperspektiv att ta hänsyn till både 

mamman och barnet vilket hon inte är med om att myndigheter håller för. Det enda positiva 

om samhället är enligt några av våra intervjupersoner, att bidragsförskottet har höjts. Annars 

framställdes samhällets och myndigheters ingripanden som ineffektiva i negativa uttrycksätt 

av mödrarna. Detta kan förklaras som en en misskreditabel stigma. Det är ett osynligt stigma 

som synliggörs i interaktion med individer då den ensamstående mamma öppet talar om sin 

identitet till andra (Goffman, 2011:51). Då övergår stigmat till misskrediterad. 

 

6.3 Mödrarnas upplevelse av sin familjesituation 

Mödrarna beskriver inte enbart sig själva som icke accepterade, utan menar även att deras 

familjeförhållande ifrågasätts. De upplever sitt familjeförhållande som avvikande på grund av 

deras livssituation som student och ensamstående mamma. Nästa alla våra intervjupersoner 

påpekar att de i sin barndom drömde om den ideala kärnfamiljen. Nu när de befinner sig i ett 

familjeförhållande utan en partner ser de det som en besvikelse som inte borde inträffat. 

En intervjuperson beskriver föräldraskap såhär:  

”Det är ju mamma, pappa och barnen. Och att alla hjälps åt och att och dela 

ansvaret. Och det är de som är föräldraskap att man inte är ensam”. 

En annan beskriver hennes familjesyn på det här viset: 

”Det är ju bra att man har en partner som är där för en och stödjer och som man har 

ansvar ihop. Och det är ju det som är en familj, att både mamman och pappan stödjer 

varandra och barnen. 

En annan mamma känner att hon inte uppnått sitt mål eftersom hon inte lyckats få den 

familjetypen hon önskat. 

”Det känns som att det inte är rättvist att hon inte har en pappa vid sitt liv. Och det är 

den synen jag får av andra. Visa säger ju ibland varför kämpade du inte lite till? 
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Varför separerades du med pappan?, Dem visar typ att det är mitt fel och att jag tagit 

någonting från barnet” 

Här kan man se att mamman känner sig utanför då hon lever under förhållanden som inte 

lever upp till samhällets förväntningar.  Alla mödrarna redogör bestämt att samhället 

kategoriserar den normala kärnfamiljen som en familj bestånden av både en mamma, en 

pappa och barn. När kärnfamiljen de hoppats på att skapa brutits ned känner de en stor 

besvikenhet och som Goffman klarlägger som utstött individ som sticker ut på ett oönskat sätt 

från förväntningarna (Goffman, 2011:10).        

En återkommande beskrivning var att de på grund av att männen som kom från samma kultur 

som dem, har svårt att acceptera en kvinna som har barn med en annan man och att det därför 

är svårt att hitta en partner, som på ett uppriktigt sätt kan godkänna både modern och barnet. 

Ett citat som kan förklara detta är följande: 

”Många från min kultur i alla fall vill inte ha ett förhållande med en kvinna som har 

barn från en annan man. Det är skit svårt att hitta en partner som helhjärtat 

accepterar mitt barn”. 

 

Här kan man se att den ensamstående mammans position sätter henne i en situation där hon 

upplever social exkludering. Hon upplever sig exkluderad då hon strävar efter att leva upp till 

bilden av kärnfamiljen. Kraven och förväntningarna i hennes kultur upplevs som ett hinder för 

henne, att hitta en partner som accepterar att hon har barn med en annan förklaras vara svårt 

att acceptera av männen i deras kultur. Det är alltså hennes position som ensamstående som 

medför en social exkludering. 

6.4 Mödrarnas upplevelser av hur barnet 

påverkas 

Alla mödrarna ansåg att de upplevde att barnen påverkades av familjesituationen. De flesta 

upplevde att barnen påverkas negativt känslomässigt när de märker av att mödrarna är ledsna 

Dessutom uppmärksammade mödrarna att barnen lider av den otillräckliga tiden mödrarna 

spenderade med dem. Flera nämnde att när de inte tillbringar så mycket tid så kände de att 

barnet märker att något var fel, men att barn inte kan förstå direkt vad som pågår i vissa 

situationer.  En av intervjupersonerna kommenterade följande:  

”När jag är ledsen och går runt och tänker blir mitt barn också ledsen och nere.” 

Denna emotionella gemenskap kan förklaras utifrån begreppet ”interaktion” som Goffman 

utgår ifrån i det dramaturgiska perspektivet. Goffman förklarar att interaktion förekommer när 
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individer är närvarande med varandra i en och samma situation. När individer möts påverkas 

de av varandras närvaro på ett ömsesidigt sätt. Den ena individens handlingar har en effekt på 

den andra individen och tvärtom (Goffman, 2014:11). Interaktion kan exempelvis uppstå 

mellan en mamma och hennes barn. Utifrån ovanstående citat kan vi se enligt Goffman att 

barnet och mamman har en ömsesidig påverkan på varandra. Barnets humör blir nere när 

mamman visat att hon är nere. Barnet blir ledsen när mamman är ledsen och tvärtom. Det sker 

en slags reciprocitet på varandras beteenden, där modern och barnet ömsesidigt påverkas av 

varandra. Att individer reagerar på varandras närvaro beror på att vi gör intryck på varandra i 

en interaktion enligt Goffman. Individer i ett möte påverkar varandra, vilket leder till att vi 

ömsesidigt berörs av varandra (Goffman, 2014:12). 

Förutom detta beskrev flera av mödrarna andra gemensamma faktorer av hur barnet påverkas. 

De berättade att deras barn redan vid åtta års ålder har kunnat komma hem från skolan och 

begärt att han/hon vill ha materiella prylar och speciella kläder. Detta är visibla saker som kan 

visa om man skiljer sig från andra eller inte. De andra är de som kan köpa dyrbara saker till 

sina barn. De nämner att de blivit pressade och stressade för att barnen visat signaler av oro 

för att bli pikade i skolan. De ensamstående mödrarna förklarar tydligt att de fruktar för att 

deras barn ska exkluderas från den sociala delaktigheten i skolan. De försöker täcka denna 

synliga brist på pengar genom att ändå köpa dessa dyrare prylar för att barnet inte ska utsättas 

för någon mobbning. Såhär svarade en intervjuperson på frågade hur hon upplever att barnet 

påverkas av hennes situation som ensamstående mamma: 

”Det brister i hjärta när min son kommer hem från skolan och säger till mig han vill 

ha Iphone som kompis har men jag kan egentligen inte köpa till honom för att jag inte 

har råd. Men jag vill aldrig att han ska känna sig mobbad eller att han inte ska 

umgås med kompisar så jag köper till honom. Om han inte får det påverkas hans 

självkänsla. ” 

En annan svarade: 

”Ja köper nya kläder ofta till mitt barn för att det inte ska synas att något fattas, det 

ska inte fattas något. Ja känner mig så sad när mina barn inte har saker som dem 

andra i skolan har. Inte för att jag tycker det är viktigt med dyra saker men ja vill 

långt ifrån att mitt barn ska må dåligt för att han inte har saker som andra barn har.” 

Därefter frågade vi: ” Hur kommer det sig att du klarar av att köpa en Iphone till honom?  

”Jag prioriterar mitt barn först och därför jobbar jag extra. Ja jobbar häcken av mig 

så att han får allt, det är därför ja inte har ett socialt liv.” 

En annan förklarar: ”Jag försöker att inte köpa böcker till skolan. Ja sparar nästan allt min inkomst till 

barnen. Ja lånar böcker så mycket ja kan från bibliotek”. 
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Denna press, som mammorna upplever, är på grund av att de känner sig otillräckliga och är 

rädda för att barnen ska känna sig utanför bland klasskamraterna. De köper saker till barnen 

som de själva inte har råd att köpa. De använder sig av en intrycksstyrning. Det ena uttrycket 

de sänder ut till andra är genom att utnyttja olika symboler. Symboler såsom en Iphone. Det 

andra uttrycket de sänder är den bilden den ensamstående mamman förmedlar med hjälp av 

falska signalement, där mödrarna och barnen kan sända ut och visa en felaktig information. 

En felaktig information om att barnet och mamman har råd att köpa dyra materiella prylar. 

Utifrån Goffman kan man förklara att den ensamstående mamman och barnet i verkligheten 

uppträder i en framställning som liknar ett skådespeleri. Framträdandet spelas för ett antal 

observatörer, alltså en publik. För att kunna delta i detta framträdande behöver människan inta 

en roll som hon lever efter och följer dess förväntningar. Rollen är sammanbunden med en 

viss status (Goffman, 2014:23). Den publiken är främst barnets skolmiljö. Den rollen som 

mamman och barnet visar är kopplad till en högre status som visar att de faktiskt har råd att 

köpa dyra materiella föremål. Här kan man se att den ensamstående mamman och barnet har 

en fasad. Goffman beskriver fasad som en expressiv resurs likt en mask som individen bär på.  

 

Fasaden används i syfte att förmedla och skådespela i sin roll. Syftet med fasaden som de 

ensamstående mammorna bär på är att visa att de har råd precis som alla andra. Publiken 

förväntar sig att skådespelaren använder fasaden på ett sätt som kan identifieras med rollen 

man spelar.  Goffman tar upp exempel som kläder och utseende på visibla utrustningar, som 

används för att förmedla till publiken vilken situation man befinner sig i och vilka känslor 

man har. Individen definieras efter de uttryck hen förmedlar till andra människor, publiken 

och av den anledningen är det viktigt att individen spelar efter den rollen den intagit. Genom 

att använda rollen och fasaden som spelas får publiken en tydlig uppfattning om situationen 

och skådespelaren (Goffman, 2014:28–30).  

 

När den ensamstående mamman köper materiella föremål till barnen fastän de inte har råd får 

publiken uppfattning att de visst har råd. Skådespelarna – den ensamstående mamman och 

barnet – döljer sin situation. Barnet skådespelar också fastän han/hon inte är medveten om 

det. Detta kan relateras till vad Goffman säger om att fasaden i skådespeleriet kan vara 

omedveten och medveten (Goffman, 2014:30). Vi kan därmed säga att barnet skådespelar 

omedvetet då det är för ungt för att förstå mammans ekonomiska situation, medan mamman är 

medveten om fasaden i skådespelet. Den mamman är medveten om att hon inte har råd att 
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köpa dyra materiella föremål. Hon har en uppfattning om sig själv i sin skådespelande 

position. Den ensamstående mamman har förståelse för förväntningen och kraven som finns i 

samhället och vet hur hon ska handla och vad som bör uppfyllas för att övertyga om rollens 

trovärdighet. Goffman kallar detta för intrycksstyrning och menar att skådespelaren i en roll 

försöker styra det uttrycket hon sänder ut till publiken på ett sätt där hon förhåller sig till de 

krav och förväntningar som finns kring rollen och situationen (Goffman, 2014:25). 

 

Goffman anser att den sociala verkligheten består av två olika regioner. I den främre regionen 

sker det synliga framträdandet. Den beskrivs som en scen med en publik. Skådespelaren 

handlar här efter normer och värderingar som förväntas av publiken. Dessa normer och 

värderingar förväntas att likna den roll man har. I den främre regionen används 

intrycksstyrning och fasad för att upplysa publiken. I den främre regionen köper den 

ensamstående mamman det som barnet vill ha i syfte att visa barnets klasskamrater att barnet 

kommer från en familj som har råd att köpa. Den bakre regionen är osynligt för publiken. På 

denna plats förbereder skådespelaren sitt framställande. Det är en komfortabel plats där 

individen kan känna sig bekväm, vara sig själv och inte spela en roll. I den bakre regionen har 

den ensamstående mamman inte råd att köpa, men detta följer hon för sitt barn. Vi finner med 

hjälp av ovanstående citat att hon inte känner att hon behöver skådespela med andra som hon 

vet sitter i samma situation, eftersom de andra inte är en publik utan de egna. Tillsammans 

med dem kan hon vara bekväm utan att inta en speciell roll. Vi finner ännu ett relevant 

begrepp från Goffman vilket är teamet.  

 

Team beskrivs som flera individers samarbetande för att delta i ett framträdande. Varje individ 

har en roll, som beror på teamets syfte. Teamet kan vara den ensamstående mamman och 

barnen. Deltagarna i teamet intar varandras roller då de är beroende av varandra, befinner sig i 

samma situation och förväntas agera efter rollens krav. Mamman och barnet är beroende av 

varandra.  Om de avviker från rollen finns risk för sanktioner samt att teamet tappar masken 

(Goffman, 2014:75,77–78). Sanktioner kan uppträda i form av mobbning mot barnet, därför 

att det inte äger föremål som de andra barnen i skolan. Om inte den ensamstående mamman 

och barnet följer normerna och värderingarna upptäcks deras bristande otrovärdighet där deras 

hemligheter riskerar att avslöjas. Ett gott team enligt Goffman är ett team som hjälper 

varandra med allt för att inte misslyckas. För att inta tappa ansiktet och behålla masken görs 

intrycksstyrning. Avsikten är att inte tappa masken och skydda sina barn så att sprickor inte 

avslöjas.  
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7. Diskussion 

Syftet med denna uppsats är att undersöka ensamstående mödrars livssituation. Deras 

erfarenheter och upplevelser av livet som student och ensamstående mamma med 

invandrarbakgrund. Därmed ville vi få svar på och undersöka hur mödrarna upplever att deras 

barn påverkas av deras situation.  

Resultatet av studien kullkastade totalt våra fördomar om att många ensamstående mödrar 

gillar sin situation då de slipper arbeta och istället bara kan strosa runt i hemmet. Tvärtom 

visade resultatet att våra intervjupersoners liv är mycket stressat. De lider brist både på pengar 

och tid och har ofta dåligt samvete för att de inte hinner med att uppfylla kraven som ställs på 

dem. Deras roller som ensamstående mammor och studenter med invandrarbakgrund är 

ansträngande på grund av de förväntningar och krav som är kopplade till de olika rollerna, 

vilka dessutom ofta krockar med varandra. Detta skapar press på individen. Vi finner ett 

mönster i deltagarnas missnöjde med sin position, vilket är relaterat till deras kulturella 

bakgrund. De har svårt att hitta en ny partner, eftersom i deras kultur är det inte acceptabelt att 

en kvinna har haft en man och därmed barn med en annan man. Dessutom kom vi fram till att 

deras aktuella livssituation bidrar till uppfattningar av utanförskap, då den anses vara 

avvikande från samhällets normer och värderingar. Eftersom de mer eller mindre betraktar sig 

själva som icke tillhörande de ”normala” varken som mödrar eller studenter, kan deras 

upplevelser i stort sett förklaras som ett ”stigma” enligt Goffmans teori.  

 

Mödrarnas invandrarbakgrund gör det svårare att klara av studierna i tid på grund av 

språkbrister. Det gör alltså att lärandeprocessen fördröjs. Förutom detta fann vi starka känslor 

hos mödrarna då det gällde hur deras barn påverkas. Att barnet berörs både negativ och 

positivt beroende på mammans humör, beteende och handlingar, men också att mödrarna 

påverkas av barnets agerande. Deras relation kan vidare ses som en konstant interaktion 

mellan båda parterna där de ömsesidigt påverkar varandra. De kan beskrivas som ett 

samarbetande team trots att barnet inte är mentalt medvetet om detta. Förutom detta kom vi 

även fram till att mödrarna har olika upplevelser beroende på vem de möter i olika situationer. 

I mötet med närstående personer och andra ensamstående mödrar upplever de att det är 

bekvämt att öppet prata om sina upplevelser utan att ha en mask. I mötet med utomstående 

individer tycker de att de måste hålla masken för att dölja sin egentliga situation. Dessutom 
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fann vi ett missnöje med samhällets hjälpande ingripanden hos deltagarna. Vår ursprungliga 

syn var att ensamstående mödrar fick stor hjälp från samhället, men vi har nu kommit fram till 

att det verkar vara en felaktig bild. 

 

Teorierna som tillämpades inom denna studie skulle hjälpa oss att hitta ett mönster och vidare 

öppna upp en möjlighet till eventuella förklaringar om deltagarnas upplevelser och 

uppfattningar. Vi finner att alla de olika teoretiska begreppen som tillämpades bidrog till att 

förklara den ensamstående och studerande moderns situation. Alla de olika begreppen gav 

tydliga motiveringar varför mödrarna känner sig pressade och utanför. Vidare gav de 

förklaringar till varför mödrarna känner att barnet berörs och hur de själva influeras av detta. 

Tidigare forskning har fokuserat på antingen den ensamstående mamman som individ eller 

den ensamstående mamman som student. Denna studie skiljer sig då intervjupersonerna har 

en tredje egenskap som invandrare, vilket har visat sig vara en viktig komponent.  Detta beror 

på att vi betraktat dessa mödrars egenskaper utifrån begreppet intersektionalitet där vi 

kategoriserat egenskaparena ”ensamstående mamma”, ”student” och ”invandrande” och 

huruvida det uppstår svårigheter i skärningspunkten.  

 

De metoder som användes i denna studie var tillfredsställande. Validiteten var mycket god, 

eftersom studien verkligen mäter det som den var tänkt att mäta och respondentvalidering har 

varit till nytta i studien.  Resultatet visar en djup, samstämd och trovärdig bild av det som 

undersöktes. Däremot kan det bli svårt att reproducera intervjuerna vid andra tidpunkter och 

av andra forskare då samma frågor ställs och förväntningarna är att få samma svar, eftersom 

det är omöjligt att ”frysa” en social situation. Det var intressant och en förmån att ta del av 

dessa kvinnors livberättelser.  

 

Framtida forskningsstudier bör mer omfattande studera dessa tre positioner utifrån ett 

intersektionalistiskt perspektiv. Det intersektionella perspektivet skulle bidra till en djupare 

förståelse kring hur de olika egenskaperna student, ensamstående förälder och invandrare 

samvarierar med varandra och hur det kan leda till exkludering i samhället. Ytterligare ett bra 

förslag för framtida forskning är att studera ensamstående mödrar och intersektionalitet 

makrosociologiskt utifrån feministiska teorier för att komma åt strukturella förhållanden 

såsom makt och stratifiering. Avslutningsvis vill vi konstatera att man inte enbart ska se till de 

negativa aspekter av att leva som ensamstående, trots att det är den dominerande upplevelsen i 

vår studie. Vi tycker att man kan se ljus i situationen, där de flesta ensamstående mödrarna 



31 
 

uttrycker sitt barn som en gåva och som deras drivkraft för framtiden.  
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8.1 Bilaga: Intervjuguide  

1. Ålder   

2. Sysselsättning  

3. Utbildning   

4. Typ av boende  

5. Antal barn och ålder   

6. Antal år som ensamstående mamma  

Ekonomi   

· Hur skulle du beskriva ditt ekonomiska tillstånd?   

Brukar du oroa dig för att inte kunna köpa en del materiella saker till ditt barn?   

Upplever du att din ekonomi hindrat dig och barnet från att delta i aktiviteter och i sociala 

sammanhang?   

Sociala relationer   

· Hur upplever du balansen mellan föräldraskap och studier?  

· Hur upplever du att det påverkar dig att du är ensamstående?  

Hur ser ditt umgänge ut?   

Upplever du att ditt och ditt barns gemensamma fritid påverkas av din livssituation?   

Identitet   

Hur kommer det sig att du studerar? Vad är målet med dina studier?  

Hur får man ihop livet som ensamstående mamma och student?  
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· Hur ser du på dig själv som studerande, ensamstående mamma?  

· Hur upplever du att andra ser på dig?   

· Anser du att din situation som ensamstående mamma påverkar andras syn på dig?   

Hur tror du att ditt/dina barn påverkas av din roll som ensamstående mamma? Leder det till 

konsekvenser för dig och barnet?   

 · Anser du att dina barns självbild påverkas av din roll som ensamstående mamma?   

Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med att vara student och samtidigt ensamstående 

mamma?   

Familj  

Kan du beskriva hur du ser på föräldraskap?  

Vad är en bra förälder för dig?   

Kan du relatera din syn på föräldraskap till ditt tidigare familjeliv?   

Anser du själv att du når upp till din syn på föräldraskap? Resonera.  

Förväntningar/ krav  

Vilka uppfattningar om ensamstående mammor finns det i samhället?  

Upplever du någon press från omgivningens sida när det gäller din roll som ensamstående 

mamma?   

Kan du berätta vid vilka situationer du upplever stress?   

Har du någon gång varit bekymrad eller orolig över att spendera mer gemensam tid med ditt 

barn? Motivera?   

Upplever du att din livssituation kan skapa en känsla av skuld och ångest?      

 

 

 


