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Abstrakt  

Syftet med uppsatsen är att ta reda på vad det betyder att vara ensamstående mamma samt vilka 

svårigheter dessa möter i ett konsumtionssamhälle. Huvudfrågorna i uppsatsen är: Vad innebär 

det att vara ensamstående mamma och hur påverkas de av att ha enskilt ekonomiskt ansvar? 

Hur är det att hushålla med låga inkomster som ensamstående och utföra omsorgsarbete och ge 

det bästa för barnens välbefinnande? Genom tidigare forskning och kvalitativ metod intervjuade 

vi fem ensamstående mödrar och uppsatsens huvudfrågor lyckades bli besvarade. Resultatet 

visade hur dessa ensamstående mödrar får avstå från exempelvis sociala aktiviteter med sina 

vänner på grund av deras låga inkomst, men även hur de prioriterar deras barn framför sig själva. 

Andra utmaningar som ensamstående mödrar möter är exempelvis hur samhället ser på dem 

och hur ett socialt utanförskap kan upplevas. Genom att analysera resultatet med Baumans teori 

om konsumtion, Björkemannens teori om utanförskap och Giddens teori om sociala 

förändringar och media visade sig att ensamstående mödrar är en av de mest utsatta grupper i 

ett konsumtionssamhälle på grund av deras lågavlönade arbetspositioner. Fast ensamstående 

mödrar får underhållsbidrag menar de att det inte täcker hela ansvaret för ett barn.  

Nyckelord: Ensamstående mammor, konsumtionssamhälle, ekonomiskt ansvar, låg inkomst, 

socialt utanförskap 

 

 

 



Abstract 

The aim of this study is to find out what it mean to be single mothers in today’s’ society and 

also what kind of difficulties they meet in a consumer society. The main questions of this study 

are: What does it mean to be a single mother and how are they affected by having individual 

financial responsibility, and what difficulties are single mothers faced with strained finances in 

a consumer society? By analyzing previous researches and through qualitative method we 

choose to interview five single mothers, and the main questions of this study was able to be 

answered. The main results show that single mothers are one of the most disadvantaged groups 

in a consumer society because of their low economic capital. The reasons behind their low 

economic capital is due to the low-paid jobs and unemployment. Even though the single 

mothers receives child support, they believe that it does not cover the entire responsibility for 

a child. Other challenges the single mothers have to face are for example how they feel about 

the society´s view about them and also social exclusion among their friends.  

Keywords: Single mothers, consumer society, individual financial responsibility, low 

economic capital, social exclusions.  
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1. Inledning 

Som individer i det postmoderna samhället är vi alla konsumenter. Ständigt och oavbrutet 

konsumerar vi varor, aktiviteter och dagligen möts vi av påtryckningar om att vi behöver nya 

prylar för att passa in i sociala sammanhang. Valmöjligheten av varor och tjänster har ökat 

vilket medför att vi måste uppnå högre yrkeskarriär för att kunna konsumera i samma takt 

som omgivningen. Människan införskaffar sig nya saker utan att de gamla har gått sönder 

eller nötts ut. Vi vill förnya oss med det senaste på marknaden och media överöser oss med 

budskap om de nya produkterna. Det finns oändliga valmöjligheter av varor och tjänster och 

stressen ökar hos individen att köpa det som krävs för att uppnå status i samhället. Men vad 

innebär detta för människor som inte har möjlighet att konsumera i ett samhälle där inkomst 

och pengar är en viktig resurs? Idag är samhället uppbyggt för människor som har pengar och 

kan spendera. Har man inte god ekonomi kan man riskera att hamna utanför samhället och ha 

svårt att få jobb eller att överhuvudtaget finna en plats att bo. Idag förväntas vi även att klara 

oss själva genom egen förmåga. Detta har resulterat i ett samhälle som styrs av konsumtion 

och materialism. Konsumtion innebär så mycket mer än bara att införskaffa sig nya prylar. 

Det handlar också att kunna delta i sociala aktiviteter, såsom bio, resa och fika med sina 

vänner. Med andra ord måste individer konsumera för att passa in i ett socialt samhälle. 

Eftersom forskning visar att ensamstående mödrar, invandrarfamiljer och studenter är de som 

representerar dem som har det sämst ekonomiskt i Sverige valde vi att fokusera på 

ensamstående mammor, om upplevelser kring att vara ensamstående, vad det innebär att inte 

kunna konsumera och även vad som förväntas från samhället av en ensamstående mamma. 

Antalet ensamstående mödrar är en växande grupp och allt fler kvinnor som blir 

ensamstående brukas benämnas som fattigdomens feminisering (SOU 2005:66). På grund av 

antalet fattiga kvinnor som har ökat och kvinnors ekonomiska utsatthet som ensamförsörjare 

riskerar även en diskriminering på arbetsmarknaden där dessa kvinnor utesluts (Glendinning 

& Millar, 1987). Svenska kvinnor anses i ett globalt perspektiv ha en stark ekonomisk 

ställning men eftersom så många kvinnor arbetar inom offentlig sektor med vård och omsorg 

har detta placerat dem i en låglönesektor (Bäck-Wiklund, 2003). 
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1.1. Fokus och problemformulering 

Vi vill genom ensamstående mödrars berättelse få en ökad förståelse av upplevelserna att leva 

under ekonomisk knapphet. Vi kommer fokusera på bristen av ekonomiska tillgångar och hur 

de upplever samhällets konsumtionsnorm och viljan av att ha det likt andra och hur detta 

påverkar vardagen för dessa kvinnor. Att konsumera behöver alltså inte tvunget betyda att 

inhandla något nytt. Trots konsumtionsbegreppets vida betydelse, vill vi med den här studien 

belysa de individer som inte ha råd att konsumera. Därför vill vi uppmärksamma 

ensamstående mödrars erfarenhet av försörjning av sin familj och hur de tillgodoser behoven 

för sig själva och sina barn. I deras liv är pengar och tid knappa resurser och vi därför vill 

lyfta fram deras upplevelser av att själva ha det ekonomiska ansvaret för familjen. 

Anledningen till att vi valt ensamstående mödrar och inte ensamstående fäder är att de flesta 

barn till separerade föräldrar växer upp med sin mamma. I Sverige lever 19 % av alla dessa 

barn mellan 0-17 år med ensamstående mamma och endast 4 % med sin ensamstående pappa. 

(http://www.scb.se). Naturligtvis finns det även pappor som är i samma situation som 

ensamstående mödrar men eftersom vi främst titta på det ekonomiska perspektivet har män i 

allmänhet en bättre ekonomisk situation än kvinnor (http://www.scb.se).  

 

1.2. Syfte och frågeställning 

För att ta reda på vad det betyder att vara ensamstående, har uppsatsens avgränsning varit 

självklart. Syftet är att utforska hur ensamstående mödrar försörjer sig och sina barn samt 

analysera de faktorer som påverkar deras upplevelser av att vara ensamstående mamma i ett 

konsumtionssamhälle. Vi vill belysa deras prioriteringar när det gäller både de materiella och 

de sociala aspekterna av försörjningen.  

För att kunna uppnå syftet har vi har valt att utgå från dessa frågor:  

 Vad innebär det att vara ensamstående moder och hur påverkas de av att ha enskilt 

ekonomiskt ansvar? 

 Hur det är att hushålla med inkomsterna och utföra omsorgsarbete för att ge det bästa 

för barnens välbefinnande?  

I denna studie kommer vi använda oss av begreppet ekonomisk knapphet där den centrala 

innebörden i detta begrepp är den ekonomiska aspekten att leva med en lägre inkomst än 

genomsnittet (Hjort, 2004). Det kommer alltså handla om hur informanterna upplever sin 
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ekonomiska situation och inte om inkomster eller försörjningsstöd utan mer om hur det känns 

att inte ha möjligheten att konsumera i samma utsträckning som andra.  

 

1.3. Disposition 

Vår studie är uppdelad i åtta huvudkapitel och avslutas sedan med litteraturlista och bilagor. I 

det första kapitlet behandlas inledningen där uppsatsens fokus om ensamstående mödrar, syfte 

samt frågeställning diskuteras. I kapitel två presenterar vi bakgrunden till hur familjemönster 

har förändrats från kärnfamilj till ensamstående förälder utifrån ett historiskt perspektiv. I det 

tredje kapitlet presenterar vi tidigare forskning där vi bland annat tar upp tidigare 

avhandlingar om ensamstående mammors upplevelser som lever med en knaper ekonomi 

samt hur detta kan påverka barnen. Kapitlet tar även upp vilka svårigheter de ensamstående 

mammorna får bemöta, såsom socialt utanförskap och hur de upplever samhällets syn på dem. 

Det fjärde kapitlet belyser vi studies teorier där vi bland annat diskuterar konsumtion, socialt 

utanförskap och sociala förändringar som vi sedan använder för att analysera det insamlade 

empiriska materialet. I kapitel fem behandlar vi det empiriska materialet där vi även redogör 

för vårt val av metod och hur vi har gått tillväga med uppsatsen. I kapitel sex presenterar vi 

vårt resultat där vi bland annat gör en kort redovisning av våra informanter. Resultatet är 

uppdelat i olika teman som vi fann i det insamlade materialet. I kapitel sju återkopplar vi 

studiens resultat med den tidigare forskning och våra teorier för att få en djupare förståelse i 

själva ämnet. I det åttonde kapitlet avslutar vi med egna diskussioner och reflektioner kring 

uppsatsens ämne.   
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2. Bakgrund  

Samhällets syn på den ensamstående modern och hennes situation har förbättrats avsevärt om 

man ser det från ett historiskt perspektiv. När samhället förändrades så förändrades även 

familjemönstret. De normer och värderingar som vi sett som självklara förändras över 

perioder. I dagens samhälle väljer många att leva i olika konstellationer och att leva som 

ensamstående kan vara ett aktivt val som många gör för att de önskar det.  

Tidigare studier som gjorts har visat att lågavlönade ensamstående mödrar oftast placeras 

inom forskningsområde som behandlar kvinnors fattigdom. Dock lever inte alla lågavlönade 

kvinnor fattig eftersom de i praktiken kan visa sig leva tillsammans med en högavlönad man 

och även få del av hans inkomster. Men enligt kvantitativa och kvalitativa studier som gjort 

av Statens Offentliga Utredningar (SOU) har de rapporterat att lågavlönade ensamstående 

mödrar har det svårt att klara sig ekonomiskt (SOU, 2005). Forskningen visar även att utöver 

olika ekonomiska och sociala förhållanden som kan leda till människors fattigdom, riskerar 

kvinnor att bli fattiga därför att de just är kvinnor. Könssegregeringen på arbetsmarknaden 

visar att kvinnoyrken oftast har låga löner eller arbetar på deltid. Därför ökas kvinnors 

huvudansvar för det obetalda omsorgsarbetet i familjen som även ökar risken för faktorerna 

att kvinnor ska vara fattiga jämfört med män. En utveckling visar att sedan tidigt på 1980-talet 

har de ensamstående mödrars ekonomiska situation inte har förbättrats, utan visar istället att 

de fortfarande har sämre levnadsförhållanden än andra grupper i samhället. När det gäller 

hushållets ekonomi är nivåerna för ensamstående mammor likvärdiga eller försämrade i dag 

jämfört med i början av 1980-talet medan nivåerna för andra grupper till stora delar har 

förbättrats (http://www.scb.se). 

Enligt Statiska Centralbyrån (SCB) 2010 är var femte mamma är ensamstående och är en av 

de grupperna i Sverige med den allra sämsta inkomstutvecklingen. Mellan 1991 och 2006 

ökade deras inkomster endast med 10 procent – vilket är att jämföra med 23 procent för 

samtliga. Ensamstående mödrar är en särskilt utsatt grupp, såväl ekonomiskt som socialt. 

Antalet ensamstående fäder är också stort och männen utgör 26 procent av de ensamstående 

föräldrarna i Sverige (http://www.scb.se). Under 2004 fick nästan 22 procent av de 

ensamstående mödrar ekonomisk bistånd på grund av deras situation. Tack vare de olika 

typerna av bidrag och subventionerande tjänster håller Sverige ändå en relativ hög nivå i en 

internationell jämförelse, trots de ensamstående mödrarnas försämrade ställning från år 1990 

fram till idag (Gähler, 2001). 
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3. Tidigare forskning  

I det här kapitlet presenteras tidigare forskning om ensamstående mödrar med knapp ekonomi. 

Denna tidigare forskning är i form av vetenskapliga artiklar och avhandlingar som vi anser är 

relevant för vår studie. De tidigare forskningarna belyser hur de ensamstående mödrarna 

hanterar sin vardag med en dålig ekonomi och även hur deras barn upplever sig själva i en 

sådan situation. Vi valde även att ha med tidigare forskning om hur ensamstående mödrar 

upplever samhällets syn på dem och även hur media kan påverka deras konsumtion.  

 

3.1. Nödvändighetens pris, konsumtion och knapphet bland barnfamiljer 

I avhandlingen Nödvändighetens pris, konsumtion och knapphet bland barnfamiljer diskuterar 

Torbjörn Hjort frågor som berör barnfamiljer med låg inkomst, samt vilka strukturella 

faktorer som påverkar en lågavlönad familjs möjligheter till konsumtion. Huvudsyftet med 

avhandlingen är att undersöka relationen mellan konsumtion och ekonomisk knapphet i 

förhållande med barnfamiljers situation (Hjort, 2004). 

Genom att använda sig av tidigare forskning och insamlade empiriska material, anser Hjort att 

konsumtion är ett område där det sker ständiga jämförelser mellan individer och grupper, 

såväl när det gäller barn som när det gäller vuxna. Studien använde sig av en kvalitativ metod 

där nio ensamstående mödrar intervjuades om deras upplevelser kring deras ekonomiska 

situation i förhållande till konsumtion. Hjort påpekade även att familjer med låg och osäker 

inkomst gör stora ansträngningar för att klara av de materiella och basala nödvändigheterna. 

Detta förhållande skapar därför ett dilemma som familjer med knapp ekonomi dagligen måste 

förhålla sig till. Hjort vill därför dra en definition av konsumtion ännu ett steg längre bakåt 

och inkludera övervägande och reflektion i samband med att vi utsätts för olika typer av 

budskap från medier, marknadsföring och omgivning (Hjort, 2004). Studiens resultat visade 

att barnfamiljer med dålig ekonomi betalar mer för varor i jämförelse med de som har det 

bättre ekonomiskt. Detta ansåg Hjort att det berodde på tre orsaker: utestängning, barriär och 

fördyrning. Med utestängning menar Hjort att individer inte har fast anställning eller att de 

har en betalningsanmärkningar som hindrar dem från att konsumera på avbetalning, samt att 

de har det svårare att byta från en dyr bostad till en billigare. Hjort påpekade även att detta 

bidrog till en dyrare konsumtion eftersom dessa barnfamiljer med dålig ekonomi egentligen 

inte ha råd med en dyr bostad (Hjort, 2004). Den andra orsaken är barriär, som Hjort menar 



6 
 

är hur tillgänglig individer är i konsumtionsmarknaden. Han menar att barnfamiljer med låg 

inkomst betalar mer för varor eftersom deras otillgänglighet att ta sig till butiker som erbjuder 

lägre priser på livsmedel gör det dyrare för dem att ”handla billigt”. Det finns förvisso bussar 

som går till dessa mataffärer, men Hjort menar att det skulle bli dyrare i längden för 

barnfamiljerna med dålig ekonomi och därmed kan de inte dra nytta av de billiga varorna 

(Hjort, 2004). Med fördyrning vill Hjort visa att familjer med knaper ekonomi inte har 

möjlighet att handla billigare genom storhandling. Dessa familjer lägger istället undan sina 

pengar och handlar in en vara när det behövs (Hjort, 2004).  

 

3.2. Knapphetens boningar: om fattiga familjers boende och ekonomi 

I avhandlingen Knapphetens boningar: om fattiga familjers boende och ekonomi har Torbjörn 

Hjort och Tapio Salonen gjort en undersökning som består av både kvalitativ och kvantitativa 

undersökningar av ekonomiska och boendeförhållande i familjer med låga inkomster. 

Undersökningen gjordes mellan 1994 och 2000 i Landskrona där tjugo familjer intervjuades. 

Material samlades även in genom en enkätundersökning som gjordes av SCB. 

Undersökningen ville belysa att dagens definition av fattigdom inte nödvändigtvis behöver 

innebära att individer lever i svält, kyla eller undernäring, utan hur familjer med knaper 

ekonomi försöker få sina pengar att räcka till. Syftet är även att belysa hur boende, 

hushållsekonomin förhåller sig till konsumtion (Hjort & Salonen, 2000). Resultatet visar att 

det fanns två typer av familjer bland informanterna. Den första typen som identifierades 

bestod av ensamstående svenskfödda mödrar och den andra typen bestod av invandrarfamiljer. 

Dessa familjer lever med en knaper ekonomi där en stor del av inkomsten gick till hyran, men 

av olika skäl. De svenskfödda ensamstående mödrarna betalade hög hyra på grund av att de 

valde ett tryggt område att bo i medan invandrarfamiljer betalade högre hyra på grund av att 

de behövde större utrymme för sin stora familj (Hjort & Salonen, 2000). Bortsett från den 

höga hyran visade resultatet även att dessa familjer hade det svårt att klara sig ekonomiskt och 

valde att prioritera sina barns utgifter framför sina egna. Detta menar Hjort och Salonen att de 

ensamstående mödrarna gör för att den ekonomiska situationen ska bli mindre påtaglig för 

sina barn. Hjort och Salonen påpekar även att detta berodde på familjernas svaga position på 

arbetsmarknaden som också medförde osäkra förhållanden till socialförsäkringssystemet. För 

att dessa familjer ska klara av sin vardag har de fått stöd i form av lån av pengar från sitt 

sociala nätverk. Men Hjort och Salonen menar att det sällan löser det ekonomiska problemet 
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på längre sikt, utan bidrar till att de ensamstående känner sig trygga med att ha en huvudsaklig 

försörjningskälla (Hjort & Salonen, 2000). 

 

3.3. How singles parent children speak about poverty and social exclusion  

I sin artikel How singles parent children speak about poverty and social exclusion skriver 

Spyros Spyrou om ensamstående föräldrars upplevelser och förståelser kring fattigdom och 

socialt utanförskap. Spyrou är även intresserad av att ta reda på hur barnen upplever den 

ekonomiska situationen och hur det är att bo med bara den ena föräldern. Med hjälp av 

kvalitativ metod, intervjuar han flera ensamstående föräldrar från tre olika länder; Grekland, 

Cypern och Storbritannien. Detta är för att se likheter och olikheter mellan länderna, samt hur 

den internationella fattigdomen ser ut i dagens Europa (Spyrou, 2013). 

Som en inledande bakgrund påpekar Spyrou att det blir allt vanligare med ensamstående 

föräldrar. Spyrou visar i sina studier att barn som bara bor tillsammans med ena förälder ses 

oftast som fattiga, vilket kan leda till diskriminering och socialt utanförskap (Spyrou, 2013). 

Många ensamstående föräldrar menar att deras största problem är att deras ekonomi inte blir 

bättre även om de arbetar. Men Spyrou påpekar även att det beror mycket på vad den 

ensamstående har för arbete och om de får underhållsbidrag från den frånvarande föräldern. I 

studiens resultat visar Spyrou att många ensamstående föräldrar inte har råd att ge sina barn 

veckopeng, nya kläder eller saker som barnens jämnåriga har. På grund av detta börjar även 

de ensamstående föräldrarna inse att barnen ser sig själva som avvikande från deras jämnåriga. 

Med detta menar Spyou att det kan vara en stor bidragande del till att ett socialt utanförskap 

uppstår. Ett av artikelns många syften är att låta barnen i dessa situationer komma till tals 

(Spyrou, 2013). Många av dessa barn delade samma åsikter om hur det var att bara bo med 

ena föräldern. Barnen som är mellan 7-16 år gamla menar att de har det bra med den förälder 

de bor med, men hade hoppats på mer kontakt med den andra föräldern. Här menar Spyrou att 

den vanligaste frånvarande förälder i ett sådant fall brukar vara fadern. Även om barnen anser 

att de har det bra med sina mödrar, säger de att en bättre kontakt med fadern hade uppskattats. 

Majoriteten av dessa barn nämner även att papporna har det mycket bättre ekonomiskt, men 

anser inte att papporna behöver spendera pengar på dem. En flicka från Storbritannien som 

deltog i Spyrous intervju, menade att hennes dåliga kontakt med pappan berodde på honom. 

Hon ansåg att det var hans ansvar att ta kontakt med henne och fråga hur hon hade det med 

vänner, skolan och så vidare, vilket hon trodde att pappan inte förstod. (Spyrou, 2013). 
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3.4. Nätverksfamiljen  

I Margareta Bäck-Wiklunds bok Nätvärksfamiljen beskriver hon två typer av den 

ensamstående mamman: den ensamstående mamman som ett socialt problem och den 

ensamstående mamman som nyskapare av familj och relationer (Bäck-Wiklund, 2003). Bäck-

Wiklund menar att kärnfamiljen fortfarande är den vanligaste familjeformen men 

individualiseringen visar sig genom att skilsmässoantalen ökar och att gruppen ensamstående 

mödrar växer. Nya samlevandsmönster blir allt vanligare. Hon nämner även att ensamstående 

moderskap är en av vår tids vanligaste familjekonstellationer (Bäck-Wiklund, 2003). 

Maren Bak har i sin studie Ensam mor-familjen i Nätverksfamiljen undersökt det 

ensamstående moderskapet som även Bak menar är vår tids vanligaste familjekonstellationer. 

Bak talar om två strategier som vilka de ensamstående mammorna agerar utifrån efter de 

blivit ensamstående och hur de hanterar sitt föräldraskap. Dessa strategier är den traditionella 

och den självbärande strategin. Den traditionella strategin innebär att leva i en ny 

heterosexuell relation och att försöka återgå till gamla mönster och fasthålla kulturellt kända 

mönster från sin tidigare parrelation. De mödrar som har en traditionell familjesyn anser inte 

att ensamstående mamma rollen är den familjeform de önskar sig. Deras mål är att leva i en 

kärnfamilj och menar att detta är viktig för barnens och deras eget liv. Den andra strategin 

innebär att försöka ta tillvara på de nya möjligheterna i att vara ensamstående och på så sätt se 

nya utvecklingsmöjligheter. De kvinnor som har en självbärande strategi tycker att de har en 

god familjeform och de bygger upp den egna och barnens tillvaro genom den styrka som finns 

i att var ensamstående. De har omdefinierat sina liv och dekonstruerat familjen (Bak, 2003).  

Enligt denna självbärande strategi finns inte behovet av en ny man i familjen och den 

ensamstående mamman formar själv nya mönster som en fullgod familj. De har omdefinierat 

sina liv och ser en styrka i att ta egna beslut utan att kompromissa med en annan vuxen. Bak 

påpekar även att detta är en senmodern trend och de ensamstående mammor som hon 

intervjuat har ställt sig till störst del till den självbärande strategin. Detta är historiskt unikt 

menar Bak, att koppla samman rätten att handla som enskild individ och självbestämmande 

med kvinnor. Kopplingen mellan moderskap och självständighet kan utvecklas genom 

förändringar i ensam-mor-familjen. (Bak, 2003). Bak menar vidare att de ensamstående 

mödrarna genom sina uppbrott varit tvungna att förhålla sig till sin självidentitet och att hitta 

strategier i sitt vardagsliv när det gäller moderskapet. Kvinnorna i Baks undersökning 

betonade att fördelarna med att vara ensamstående mamma var att det gav dem möjligheter att 
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vara självständiga och ha tillit till sig själva i tillvaron. De såg det som en fördel att ha en tät 

relation till barnen och uppfostra dem så som det själva ville (Bak, 2003). 

 I boken Det moderna föräldraskapet av Margareta Bäck-Wiklund och Birgitta Bergsten 

studeras barnfamiljer och deras vardag för föräldraskapet i Sverige idag och hur detta kan 

förstås. Boken delas upp i två delar, den första delen berör välfärdsstaten kopplat till familjen, 

medan den andra delen innehåller studier av barnfamiljer och deras vardag. Resultaten i 

studien redogör för att föräldrar idag utgår från sitt barns bästa, och ställer krav på sig själva 

att ”förstå och tillgodose” sitt barns behov, men även att föräldrar försöker leva upp till andras 

förväntningar och krav. Det framkommer också att en mer traditionell uppdelning av 

föräldraskapet förekommer (Bäck-Wikund & Bergsten, 2003). 

 

3.5. När den goda viljan inte finns 

I sin avhandling Familjebilder - om klientfamiljer, kontaktfamiljer och idealfamiljer skriver 

Margareta Regner om hur ensamstående föräldrar uppfattas i dagens samhälle samt om de 

uppnår ett tillräckligt gott föräldraskap. Syftet med avhandlingen är att studera hur 

föreställningarna om hur ett bra föräldraskap är i förhållande till insatsen kontaktfamilj 

(Regner, 2006). Regner belyser även de problem som uppstår vid utebliven faderskontakt och 

menar att det inte finns mycket tidigare forskning om detta. I hennes avhandling finns ett 

mönster i mödrarnas beskrivning att möjligheten till ett gemensamt föräldraskap upphörde när 

parrelationen bröts (Regner, 2006). Genom en kvalitativ metod, intervjuades tre parter: 

klientfamilj, kontaktfamilj och socialsekreterare för att undersöka interaktionen mellan dessa. 

Målgruppen för studien var ensamstående mammor med barn 0-12 år. Regner fortsätter 

genom diskussioner att förklara hur en ensamstående mamma framstår i studien och även om 

relationen till frånvarande fäder. Regner beskriver hur papporna släpper kontakten med sina 

barn när parrelationen bryts och i hennes empiriska material med ensamstående mödrar 

framgår det att pappan är mer intresserad av kvinnan än barnet. Hon menar att det är i flertalet 

fall främst mödrarna som håller fast vid faderskapets betydelse. De kan ibland i flera år ha 

förhoppningar om att fadern ska ta sitt ansvar trots hans bristande stöd och hon menar att det 

dessutom är mödrarna som tar på sig ansvaret för kontakten mellan far och barn ska fungera 

(Regner, 2006).  
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3.6. Child poverty in a Scandinavian welfare context – From children’s point of view 

I artikeln Child poverty in a Scandinavian Welfare Context – From children’s point of view 

tar Anna Harju och Anne Brita Thorød upp om barnfattigdom i ett nordiskt 

välfärdssammanhang. De undersöker om barn upplever begränsade möjligheter när det gäller 

utbildning. Trots att det ska vara lika möjligheter till skolgång menar Harju och Thorød att det 

finns skillnader på grund av familjens ekonomi. Artikelns syfte är att se barnfattigdomen 

utifrån barns perspektiv med särskild fokus på barnrättigheter som benämns i FN:s 

barnkonvention, artikel 27 där mat, bostad och kläder anses viktiga för en adekvat 

levnadsstandard. Det diskuteras även om barnens begränsade möjligheter till sociala 

delaktigheter genom aktiviteter och förbrukning av varor. Utifrån en kvalitativ metod 

intervjuades ett flertal familjer om på ett och annat sätt levde på bidrag. Barnen fick även 

komma till tals och resultatet visade sig att barn som kommer från en familj med knapp 

ekonomi hjälper till med familjens ekonomi genom att själva lägga ut pengar på exempelvis 

mat och egna aktiviteter (Harju & Thorød, 2011).  

 

3.7. Increasing inequality in social exclusion occurrence 

Miia Bask tar upp fattigdom och socialt utanförskap i sin artikel Increasing inequality in 

social exclusion occurrence och hur detta oftast förknippas med varandra. Tre kategorier av 

individer har i tidigare analyser visat sig vara i en större risk för socialt utanförskap i Sverige, 

både i en statisk analys av ett visst år i tiden och i en dynamisk analys när samma svarande 

har följts i drygt två decennier. De tre kategorier som nämns är män kontra kvinnor har större 

benägenhet att hamna i utanförskap, familjer med ensamstående föräldrar samt invandrare 

(Bask, 2010).  Att ensamstående föräldrar lättare hamnar i social exkludering än par är något 

som har påvisats och nyare forskning visar att detta är en situation som är mer utbredd idag än 

för trettio år sedan (Bask, 2010).  

 

3.8. Beyond the nuclear family: A statistical portrait of the changing family 

Sociologen David Popenoe skriver i sin avhandling Beyond the nuclear family: A statistical 

portrait of the changing family in Sweden hur den traditionella svenska kärnfamiljen har 

förändrats och att ensamstående föräldrar blir allt mer vanligare i dagens samhälle. På grund 

av förändringarna i familjestrukturen, menar Popenoe att många ensamstående mödrar har 
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blivit tvungna att komma ut till arbetsmarknaden för att kunna försörja sina barn och sig 

själva. Idealtypen för kärnfamiljen har under de senaste fyra generationerna varit en lycklig 

gift par där mannen arbetade heltid och kvinnan var en hemmafru och tog hand om deras 

gemensamma barn. Under 1950 till 1960 talet var det populärt att gifta sig i västerländska 

länder. Dock sjönk antalet giftermål i mitten av 1960 talet med 40 %. Dels var det för att 

yngre par började leva i ett så kallad ”icke-äktenskaplig samlevnad”, det vill säga att de bodde 

tillsammans utan att vara gifta. Även par utanför äktenskap fick barn, och under 1970 talet 

föddes 35 % barn utanför ett äktenskap. Idag är har cirka hälften av alla födda barn ogifta 

föräldrar. Tillbaka till 1960 talet, så började antalet skilsmässor att öka i procent. Popenoe 

menar att det var svårt att ta reda på hur många par med barn som separerade sig då de flesta 

inte var gifta och fanns med i register. Men i jämförelse med Sverige och andra västerländska 

länder har antalet separationer i procent ökats och ligger därmed på topplistan för skilsmässor. 

Detta har därmed lett till att många ensamstående mödrar som varit hemmafruar, tvingats ut 

på arbetsmarknaden, och även ta hand om barnen. Dock arbetar inte de flesta ensamstående 

mödrar på heltid och har även en sämre lön än männen (Popenoe, 2001). 

Sammanfattningsvis ger de presenterade studierna och tidigare forskning en bild av hur 

ensamstående mödrar hanterar vardagen och deras upplevelse av att ha ensamt ansvar om 

barnen. Vi har valt att utveckla Regners studie om frånvarande pappor för att se om det finns 

likheter och skillnader i hur våra informanter upplever pappornas roll. Vi vill även belysa 

Baks studie om den traditionella och självbärande strategin då vi tycker det är intressant att se 

om dessa strategier skulle passa in på ensamstående mödrar generellt.  Bäck-Wiklund redogör 

för hur föräldrar idag ställer krav på sig själva och alltid vill utgå från sitt barns bästa och 

deras behov. Utifrån denna studie vill vi även undersöka hur ensamstående mödrar försöker 

leva upp till andras förväntningar och krav. Diskussionen om barnens syn på att leva med en 

ensamstående förälder ligger utanför vår uppsats ramar men vi tycker ändå det finns 

anledning till att ta med Spyrous studie om barns upplevelser. Dels för att det är en viktigt att 

belysa barnens syn på att leva med en ensamstående moder och dels för att Spyrou också tar 

upp barnens syn på pappornas roll.  

Gemensamt mellan de tidigare forskningar vi har valt är att få en förståelse för det 

ensamstående föräldraskapet eftersom ett flertal saker har studerats, som exempelvis 

pappornas roll, konsumtion och utanförskap samt hur detta påverkar den ensamstående 

mamman. Därför vill vi fläta samman detta i vårt empiriska material som sedan presenteras 
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under resultatdelen. Genom att titta på tidigare forskning hoppas vi kunna skapa förståelse för 

hur ensamstående mödrar upplever sin situation och hur det påverkar den enskilda individen.  
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4. Teori 

Vi har använt oss av olika typer av teorier. Å ena sidan teorier som förklarar fattigdom, 

utanförskap och ojämlikheter i samhället. Å andra sidan teorier som mer handlar om 

konsumtionens betydelse och hur familjen påverkas av att vi idag lever i ett senmodernt 

samhälle. 

 

4.1. Konsumtion 

Zygmunt Bauman redogör i sin bok Konsumtionsliv hur människor i ett konsumtionssamhälle 

har ett ständigt behov av att konsumera nya varor. Han menar att konsumtion är en ständig 

förändring i samhället och därmed skapas det nya möjligheter och varor för människor att 

konsumera. (Bauman, 2008). Att leva i ett konsumtionssamhälle innebär att man har 

tillgångar för att kunna konsumera och betala för de nya och eftersträvande varorna, eftersom 

människan konstant söker tillfredsställelser (Bauman 2008). Har människan inte de 

tillgångarna som behövs för att kunna konsumera, kan hon känna rädsla och hot om att bli 

utesluten från konsumtionssamhället, eftersom hon inte uppnår dess krav (Bauman 2008). 

Detta beror på att individer i ett konsumtionssamhälle bedöms utifrån deras möjligheter att 

konsumera. För att inte avvika sig från de normer som finns i ett konsumtionssamhälle, menar 

Bauman att det skapar ett dilemma för de individer som inte ha tillgång till att konsumera. Ett 

sådant dilemma kan handlar om hur de ska spendera sina tillgångar; antingen på en ny 

eftersträvad produkt som samhället vill att människan ska ha, eller på det nödvändiga 

resurserna som krävs att man att klara av sin vardag (Bauman 2008).  

I boken Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen skriver Bauman att det blir en svår 

utmaning för de som inte har råd och inte kan leva upp till de förväntningar som krävs. 

(Bauman 1999). Vidare innebär detta tillstånd att vara avstängd från det som livet har att 

erbjuda och detta leder till minskad självaktning och ibland till känslor av skam och skuld. Att 

inte kunna konsumera ses även som ett socialt och psykologiskt tillstånd, mycket beroende på 

att individer som inte har god ekonomi inte har möjlighet att delta i de aktiviteter som anses 

vara socialt accepterade i dagens samhälle (Bauman, 1999). Genom att konsumera nya och 

eftersträvande varor, skapar människan även en identitet i konsumtionssamhället. Bauman 

menar att ett inköp kan ge oss en eventualitet till att väcka intresse för samhället, samt visa 

upp vem man är (Bauman, 2008). Konsumtionens egentliga syfte är inte att den ska 

tillfredsställa behov eller begär utan att konsumenterna ska upphöjas till ställningen som 
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säljbar vara, vilket anses vara en investering i sitt eget sociala medlemskap i 

konsumtionssamhället (Bauman, 2008). När individen har befattat sig med egenskaper som är 

eftertraktade i konsumtionssamhället blir hon själv en konsumtionsvara, vilket kan ses som 

motsvarande att hon är en erkänd och viktig del av samhället (Bauman 2008).  

 

4.2. Utanförskap  

I artikeln Begreppet ”utanförskap” skriver Mariann Björkemarken om hur fattigdomen anses 

som ett socialt problem som har framkommit i takt med industrialismens framväxt. 

Björkemarken menar att fattigdom vanligtvis ses som en mätning i förhållande till vad 

resterande av samhället har. Hon menar att fattigdom egentligen handlar om de saknade 

materiella bristerna, de sociala exkluderingarna och tillgångar som människan ska ha för att 

vara fullt delaktig i samhällsgemenskapen. De sociala exkluderingarna kan exempelvis vara 

ekonomiska brister samt problem med sociala relationer (Björkemarken 2014). 

Utanförskap kan även uppstå om människan avviker sig från samhällets normer. Sociologen 

Erving Goffman skriver i sin bok Stigma: Den avvikandes roll och identitet om hur människor 

i samhälle stigmatiserar varandra och hur samhället kan frysa ut individer med avvikande 

beteende (Goffman 2004). Stigmatisering uppstår när vi människor kategoriserar varandra 

med egenskaper som vi sedan förväntar oss att de andra ska besitta. Goffman beskriver två 

olika identiteter som sammankopplas med stigmatisering: ”skenbar social identitet” 

och ”faktisk social identitet”. Den skenbara sociala identiteten är en stigmatiserad bild av hur 

en människa bör vara, och den faktiska sociala identiteten är hur en människa egentligen är 

(Goffman 2004). Samhället stigmatiserar en människa och ställer omedvetet krav på den 

stigmatiserade, det vill säga hur denne bör vara. En individ som känner att hon är mellan 

dessa identiteter kan dels uppleva att hon vill vara en del av samhället och försöker på så sätt 

uppfylla de förväntningar som samhället har på henne. Dock kan en stigmatisering även vara 

en oönskad egenskap som gör att samhället stöter bort individen. Om hon väljer sin faktiska 

identitet kan det visa sig att hon känner sig mer utsatt och därmed avviker hon ytterligare 

menar Goffman. (Goffman 2004). 

I vissa fall kan individen som blivit stigmatiserad söka tröst och stöd hos ”de egna och de 

visa” (Goffman, 2004). Goffman beskriver ”de egna” där alla individer har samma stigma och 

därmed känner de sig normala och behöver inte vara rädda att bli utstötta. Istället skapar de 

egna grupper där de stöttar varandra. Den andra gruppen som Goffman talar om är ”de visa” 
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som är individer utan stigma och som är de som vill ställa upp och stötta de individer med ett 

stigma. För att få vara med i en stigmatiserad grupp, måste den normala personen få först 

tillåtelse för att vara delaktig i gruppen (Goffman 2004). 

 

4.3. Sociala förändringar och media 

Anthony Giddens menar i sin bok Modernitet och självidentitet: Självet och samhället i den 

senmoderna epoken att synen på familjen påverkas av att vi idag lever i ett senmodernt 

samhälle. Utmärkande för det senmoderna samhället sägs vara ökad individualisering, av 

traditionalisering och globalisering (Giddens, 1997). Giddens har kopplat samman de 

förändringar av familjemönstren han ser sig finna med det senmoderna samhället och har dess 

utmärkande drag som utgångspunkt vid jämförelsen mellan hur familjen förstods och 

praktiserades förut, och hur den praktiseras och kan förstås idag. Det senmoderna samhället 

sägs medföra en brytning mot traditionella förhållningssätt till hur familjelivet skall 

praktiseras och hur familjens sammansättning ser ut. Detta innebär exempelvis att familjens 

sammansättning idag kan se ut på ett flera sätt, samt att det mer än tidigare praktiseras på ett 

jämställt sätt mellan man och kvinna. Det senmoderna sägs därmed bryta mot, och starkt 

ifrågasätta kärnfamiljsidealet och det traditionella ideal som var dominerande innan de 

senmoderna samhällsprocesserna sattes igång. (Giddens, 1997). 

Giddens betonar att moderna institutioner är diskontinuerliga och menar med detta att den 

moderna världen är en ”skenande värld” vilket påverkar sociala förändringar mer omfattande 

och i snabbare takt än tidigare. Detta medför även att individen i allt högre grad intar ett 

självreflexivt förhållningssätt till omvärlden där de under modernitetens villkor förändras 

under en social förändring där individer förväntas att koppla ihop personliga och sociala 

förändringar (Giddens, 1997).  

Då allting runt omkring individen tycks förändras, betonar Giddens att tillit får en särskild 

betydelse. Tilliten blir viktig för att individen på något sätt skall lyckas se en kontinuitet i det 

diskontinuerliga och känna trygghet i tillvaron genom att sätta tillit till en specifik förståelse 

av världen. Här menar Giddens att tillit till den andra partnern och ansvar är viktigt (Giddens, 

1997). 

Vi valde att använda Bauman, Björkenmarken, Goffmann och Giddens teorier om konsumtion 

och utanförskap som källa i förståelsen kring ensamstående mödrars upplevelser av 
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konsumtion och utanförskap. Genom Baumans resonemang om hur konsumtion påverkar 

individer fick vi förståelse för hur utanförskap kan uppstå. Dessa teorier har vi valt då de 

förklarar vilken påverkan konsumtionssamhället har på individer som inte har möjlighet 

uppfylla dessa krav och hur man kan hamna i ett socialt utanförskap om man saknar kapital. 

Baumans teorier om kravet på konsumtion och hur rädslan för att bli utesluten från 

konsumtionssamhället skapar oro och svårigheter för individen att känna sig delaktig i 

samhället. Sammanfattningsvis kan vi se en röd tråd i dessa teorier då det innebär att det är 

svårt för vissa individen att leva upp till de förväntningar som samhället har på en individ 

både när det gäller konsumtionsmönster och levnadsförhållande.  

För att kunna svara på våra frågeställningar anser vi att dessa teorier är de mest relevanta och 

aktuella i samband med vår analys. 
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5. Metod 

Under detta kapitel har vi sammanfattat hur vi har gått tillväga med vår studie. Kapitlet 

behandlar även vår val av metod, förförståelse och även uppsatsens etik och validitet. 

 

5.1. Hermeneutiken 

Genom den kvalitativa forskningsmetoden och med en hermeneutisk ansats vi vill skapa en 

djupare förståelse av ämnet i vår undersökning om ensamstående mödrars upplevelser i ett 

konsumtionssamhälle. Med hermeneutiken menar Mats Alvesson och Kaj Sköldberg att det 

inte finns en objektiv verklighet, utan att verkligheten måste tolkas för att kunna förstå sig på 

den. I korthet menas hermeneutiken oftast vad något betyder för människor och i vår uppsats 

handlar det om vad det betyder för våra informanter att vara ensamstående. (Alvesson & 

Sköldberg, 2008). Vår studier genomfördes med en hermeneutisk bakgrund och vi anser att vi 

har haft en viss fördel av den förförståelsen vi har, då vi hade en del kunskap om själva ämnet. 

Alvesson och Sköldberg menar att det kan förekomma svårigheter inom hermeneutiken 

eftersom det inte finns klara riktlinjer i hur forskarna ska genomför tolkningsprocessen och 

därmed påverka forskningsresultatet med egna tankar (Alvesson & Sköldberg, 2008). Vi var 

medvetna om att våra förförståelse kunde ha en negativ påverkan på studiens resultat och var 

därför objektiv ställda. Det kan vara att vi exempelvis har utgått från våra egna tankar och 

reflektioner och vinklat resultatet utifrån vårt eget perspektiv. Har vi en förförståelse till att 

ensamma mödrar har det tuffare ekonomiskt och känner ett utanförskap? Vi vet att det finns 

många olika perspektiv av ekonomisk utsatthet och att detta kan variera under olika perioder i 

ens liv och detta var vi medvetna om då vi intervjuade våra informanter.  

 

5.2. Kvalitativ metod 

Med en kvalitativ metod, beskriver Martyn Denscombe i sin bok Forskningshandboken: för 

småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna att forskarna får en direkt 

förbindelse till det verklighet de studerar (Denscombe, 2000). Genom att analysera det 

kvalitativa data som har samlats in genom intervjuer menar Denscombe att forskaren har en 

viktig roll i den tolkning som kommer att utgöra studiens resultat. Men en viktig del i tolkning 

av insamlingsdata beror även på hur forskaren väljer att förhålla sig till materialet. 
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Denscombe tar upp två typer av förhållningssätt där ena sättet är att forskaren utesluter 

personliga uppfattningar när det kommer till analys av insamlingsdata. Det andra sättet är att 

de personliga uppfattningar och värderingar bidrar till undersökningen (Denscombe, 2000). 

För att få ett så trovärdig resultat som möjligt har vi valt att utesluta våra egna personliga 

uppfattningar om våra informanters upplevelser. Detta är för att vi inte ska blanda in egna 

åsikter och få en resultat baserade på våra egna uppfattningar än de resultat som framkommer 

från det empiriska materialet.  

En kvalitativ undersökning enligt Denscombe kan även ses som en vanlig dialog mellan två 

parter. Dock krävs det mer kunskap om det specifika ämnet som man undersöker om för 

forskaren. Under ett intervjutillfälle, menar Denscombe att en forskare måste ha en viss 

förkunskap om ämnet för att kunna ställa relevanta frågor för att få betydelsefulla 

datainsamling för senare analys (Descombe, 2000). Denscombe menar att forskarna bör ha en 

bra intervjuguide till hands och en inspelningsapparat för ett smidigt genomförande av 

intervjun. Dock är det väldigt viktigt att den andra parten samtycker till inspelningen. Vi anser 

att den kvalitativa intervjumetoden ger oss en större insikt på deltagarnas perspektiv och roll 

på vår studies undersökning. Vi valde att använda oss av en semistrukturerad intervju där vi 

hade en intervjuguide med ämnen som behandlades under intervjun. Fördelen med en 

semistrukturerad intervju är att vi låter informanterna utveckla och uttrycka sina tankar så 

mycket som möjligt inom studiens ämne. Denscombe menar att en sådan intervju erbjuder 

flexibilitet, det vill säga att en forskare inte behöver låsa sig fast i sin intervjuguide, utan att 

man även kan ställa relevanta frågor under intervjuns gång (Descombe, 2000). 

 

5.3. Urval 

Efter att ha läst tidigare forskning om konsumtion och utanförskap framkom det att de mest 

utsatta grupper är individer med invandrabakgrund samt ensamstående mödrar. För att 

begränsa vårt urval valde vi att intervjua ensamstående mödrar för att även få en inblick på 

hur de själva och deras barn upplever sin situation i ett konsumtionssamhälle. Ett sådant urval 

kallas för subjektivt urval där Denscombe menar att forskarna väljer informanter med ett 

speciellt syfte i åtanke (Descombe, 2000). Vi kom i kontakt med våra informanter via vänner 

som hade blivit informerade om uppsatsens syfte. Vi tog sedan kontakt med våra informanter 

där vi upplyste dem ytterligare om uppsatsens syfte och fick därmed deras bekräftelser att de 
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ville bidra till studien. Vi upplyste även om att de skulle vara anonymiserade och att deras 

namn skulle figuriseras i studien. 

 

5.4. Kort presentation av informanterna 

Malin är 38 år och ensamstående sedan fyra år tillbaka. Hon lever med sin 16-åriga dotter i en 

lägenhet i ett mindre samhälle i Småland.  Malin arbetar deltid (75 %) på ett demensboende 

där hon trivs väldigt bra.  

Christina är 40 år och bor med sin 17- åriga dotter i samma samhälle som Malin. Hon har levt 

ensam i 16 år efter att ha brutit upp med dotterns pappa. Christina är för tillfället arbetslös 

efter ett kortare jobb som frisör.  

Ida är 28 år och bor med sin 3 åriga dotter i en mindre stad i Småland. Hon studerar till lärare 

på högskolan och har några år kvar till examen. Hon har precis blivit ensamstående och bor 

för tillfället i en hyresrätt med sin dotter. 

Linda är 28 år bor i en stad med sin 7-åriga son och arbetar som vårdbiträde. Hon har varit 

ensamstående i tre år.  

Emelie är 23 år och ensamstående sedan 1 år tillbaka och har en dotter som snart fyller två år. 

Hon bor för närvarande hemma hos sina föräldrar i en mindre stad och har en pojkvän som 

inte är barnets pappa. Hon är för tillfället arbetslös.  

 

5.5. Tillvägagångssätt 

Under ett tidigt stadie funderade vi på att inrikta oss på barn och ungdomars upplevelse med 

att leva med ensamstående förälder och hur deras syn på konsumtion såg ut. Efter att ha bollat 

idén med att intervjua barnfamiljer med knaper ekonomi och tittat på tidigare forskning kom 

vi fram till att det skulle bli svårt att inrikta oss på barnens upplevelser. Främst skulle det bli 

svårt att hitta dessa barn och ungdomar. Det skulle även bli tidskrävande för oss att förklara 

uppsatsens syfte samt få godkännande från ungdomarnas båda föräldrar. Efter många om och 

men bestämde vi oss för att intervjua ensamstående mödrar som enligt tidigare forskning är en 

av de grupper som representerar de som har det sämst ställt i Sverige. Eftersom studien 

bygger på en kvalitativ metod, förväntade vi oss under intervjuerna att de ensamstående 

mödrarna kunde berätta om barnens upplevelser och hur de upplever att leva med en förälder 
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samt hur ekonomin påverkar deras vardag. Under studiens gång var vi även beredda på att 

tänka om, vända och vrida på våra egna värderingar för att möta nya insikter. Vi fann många 

intressanta forskningar och avhandlingar, men valde de mest relevanta. Sedan började vi 

arbeta på vår intervjuguide som grundade sig på frågor som skulle lyfta fram de ensamstående 

mödrarnas liv om deras ekonomiska situation samt hur de hanterar vardagen och barnen. Vi 

beslutade oss att intervjua 6 stycken ensamstående mödrar, men på grund av studiens känsliga 

ämne lyckades vi bara hitta 5 stycken informanter som ville ställa upp och berätta om deras 

upplevelser av att vara ensamstående. Vi ville ha informanter som hade barn i olika åldrar. 

Detta på grund av att vi ville se om det fanns en större skillnad beroende på vilken ålder 

barnen var i. Vi ville även ha informanter som hade lite äldre barn, dels med anledning att vi 

ansåg att ålderskategorin 16-17- åringar har vuxit upp i ett postmodernt informationssamhälle 

där de lärt sig konsumera varor och aktiviteten sedan unga år. Vi hade svårt att få tag på 

informanter, främst var det problematiskt att finna de som passade in på våra kriterier. För att 

få tag i informanter lade Olivia ut en förfrågan på Facebook om någon kunde tänka sig ställa 

upp på en intervju angående ensamstående mödrar och deras syn på konsumtion. Hon 

skickade även mejl till organisationer som inriktade sig på ensamstående mödrar men fick 

tyvärr ingen respons. Camilla lade också ut en förfrågan på Facebook där hon utlovade en 

ersättning i form av en ansiktsbehandling på hennes salong. Det var många som nappade på 

det men eftersom de flesta bodde i ett litet samhälle fick vi nöja oss med tre informanter där. 

Vi behövde även de som bodde i en större stad och kanske hade andra erfarenheter. Det 

svåraste var att komma i kontakt med de ensamstående mödrarna på olika nätforum, då de 

inte kände oss och tyckte att ämnet var för känslig när vi förklarade studiens syfte för dem. 

Hjort menar att accessproblemen är tydliga i undersökningar som rör ekonomisk knapphet 

eftersom det kan vara svårt att få med deltagare till intervjuerna. Hjort förklarar detta med:  

Att bli kategoriserad som ekonomiskt utsatt är inte samma sak som att bli 

kategoriserad som landsbygdsbo eller hundägare, det är en kategorisering 

som kan ge upphov till känslor av skam eller medelvärde (Hjort, 2004:166). 

Många individer vill inte ingå i en kategorisering som denna och undviker därför en intervju. 

En ovilja att berätta om sin ekonomiska situation eller att det generellt sett är besvärande att 

prata om ekonomi oavsett samhällsposition kan också vara orsaker till en ovilja att delta 

(Hjort, 2004).  

Vi laborerade med tanken att skapa en fokusgrupp och intervjua dem tillsammans för att 

kunna se hur diskussionen om konsumtion och upplevelsen att vara ensamstående löpte dem 
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emellan, men med risk för att få normsvar och inte riktigt kunna nå varje informant på djupet, 

valde vi från början att fokusera på enskilda intervjuer. De informanter som vi kom i kontakt 

med var positivt inställda till att medverka och tyckte det var ett intressant ämne. Några av 

frågorna krävde dock djupare förklaring då de hade svårt att förstå innebörden. Men de 

reflekterade mycket över frågeställningarna och var intresserade av att berätta om 

upplevelserna av att ha enskilt ekonomiskt ansvar. Vid intervjuerna användes en Iphone som 

stöd till de anteckningar som togs simultant med intervjuerna.  

När intervjuerna var inspelade började vi transkribera dessa och försökte lyfta fram det som 

var mest relevant och intressant för vår uppsats. Därefter skrevs resultatet och huvudfrågorna 

till uppsatsen besvarades.  Utifrån resultatet kom vi även fram till uppsatsens teorier som vi 

tyckte var relevant för att analysera det empiriska materialet ytterligare.   

 

5.6. Intervjuer 

Den första intervjun som gjordes följdes ganska strikt av intervjuguiden och svaren blev inte 

lika långa och utvecklande som i de andra senare intervjuerna. Samtidigt var det bra att denna 

intervju utformade nya frågor som sedan användes i de följande intervjuerna. Alla intervjuer 

gjordes i informanternas hem utan barnen närvarande. I hemmen fick vi en klar inblick i 

informanternas vardag. Att vi skulle mötas hemma hos informanterna var deras egen idé 

eftersom de kände sig mer bekväma att bli intervjuade där. Alla intervjuerna gjordes med 

hjälp av inspelning av Iphone liggandes bredvid. Alla informanterna informerades om sin 

anonymitet före intervjun och godkände att vi spelade in intervjuerna. Vi kunde i dessa fall 

fokusera helt på samtalen eftersom vi inte behövde koncentrera oss på att anteckna. Vi utgick 

från en frågeguide men intervjuerna påminde mer om ett samtal där nya samtalsämne och 

frågor kom upp under tiden. Intervjuerna inleddes med öppna frågor, till exempel bad vi 

informanterna att berätta lite om sig själva och sin vardag sedan fortsatte vi med att ställa 

frågor om hur det är att leva som ensamstående och ha ett ensamt ekonomiskt ansvar.  I 

efterhand kan man säga att intervjuernas kvalitet förbättrades allt eftersom vi gjorde fler. För 

att förbättra kvaliteten på de första intervjuerna hade vi kunnat göra provintervjuer men 

eftersom det var så pass svårt att hitta informanter ansåg vi inte det möjligt på grund av 

tidsbrist.  

Vi diskuterade om att en hypotes skulle kunna vara att dessa kvinnor upplever sig i en form av 

utanförskap och att vi med den förförståelsen ledde in kvinnorna att svara utifrån denna 
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hypotes. Vår uppgift blev då att formulera frågor som gjorde att informanterna själva fritt 

kunde reflektera över sin situation. Med ledande frågor kan informanterna tro att de befinner 

sig i ett utanförskap och svara utifrån den förståelsen. Även i analysen av materialet är vår 

uppgift att vara så neutrala som möjligt så att vi inte tvingar fram resultat som passar vår 

ursprungliga frågeställning, utan låter materialet tala för sig själv. Ett sätt att göra detta är att 

hitta gemensamma drag i intervjumaterialet men också skillnader och sedan reflektera över 

vad som kan vara av analytiskt intresse. Vi var beredda att det kunde ge upphov till en annan 

frågeställning som inte var avsedd att användas från början. Det vi önskade ta reda på vid vårt 

fältarbete var hur ensamstående mödrar upplever sin situation av att inte kunna konsumera 

och hur deras ekonomiska situation påverkar vardagen och hur de upplever att ha enskilt 

ekonomiskt ansvar. Därför var det naturligt att i vår uppsats använda oss av kvalitativa 

intervjuer och vid upplägget av intervjuguide valde vi att ta fasta på de hypotetiska, 

resonerande och diskussionsinriktade frågeställningarna. En fråga ledde vidare till en annan 

som ett spindelnät för att senare kunna användas som en helhet vid analysen. 

 

5.7. Validitet 

För att kunna visa att det insamlade empiriska materialet är trovärdiga måste en forskare mäta 

en studies validitet. Inom en kvalitativ undersökning menar Descombe att en forskare ska ha 

varit medvetna om dennes inflytande ha påverkat studiens slutresultat. Genom medvetenheten 

kan forskaren låta bli att inverka på det empiriska materialet (Dencombe, 2000). 

Samhällsvetaren Alan Bryman beskriver två typer av validitet: intern validitet och extern 

validitet. Genom en intern validitet, menar samhällsvetaren Alan Bryman att forskarna bland 

annat låter informanterna ta del av studiens resultat kan man på så sätt kontrollera en trovärdig 

validitet. Med en extern validitet menar Bryman att det syftar till om studien kan användas till 

andra delar av populationen, det vill säga de resterande ensamstående mödrarna (Bryman, 

2008). Dock vet vi att det inte är rätt att generalisera våra informanters resultat på alla 

ensamstående mödrar, och därmed kan vi inte använda oss av den externa validiteten. Ett 

annat sätt, menar Descombe att man använder sig av olika teorier för att se om det empiriska 

materialet leder till samma resultat oavsett. På grund av tidsbrist har vi även inte kunnat 

använda oss av den interna validiteten och låta våra informanter läsa igenom uppsatsens 

resultat. Istället utgår vi från Denscombe som menar att forskarna ska genom sin medvetenhet 

om sin inflytan, försöka låta bli att inverka i resultatet (Dencombe, 2000). 
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5.8. Etik och metodreflektioner 

Vi har i vår studie använt oss av fyra etiska principer som enligt Bryman, gäller för svensk 

forskning: informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Detta är för att fastställa att vår tillvägagångssätt i studien har varit etiskt korrekt (Bryman, 

2008). 

För att kunna få en bra och tillförlitligt studie måste man dels informera informanterna om 

studiens syfte. Detta är den första etiska principen som är informationskrav, är där forskaren 

har skyldighet att informera om studiens ändamål, samt att deltagarna har rätt att avbryta sin 

deltagande i undersökningen när de vill. De ska även informeras att deras deltagande är 

frivilligt och även veta vilka delar som ingår i undersökningen. Till de olika ensamstående 

mödrar-grupper på de sociala nätverken och frivilliga organisationerna som behandlade 

ensamstående mödrar, skickade vi mejl där vi berättade om vår studie och dennes syfte, samt 

att deras svar endast kommer användas till studien. Vi informerade också om att de även 

kommer att få ta del av studien om de var intresserade. När vi inte fick respons från dessa 

grupper och organisationer valde vi att vända oss till våra bekanta som kände vissa 

ensamstående mödrar. När de träffade oss första gången, informerade vi om de 

informationskrav och även att de kommer att anonymiseras i studien. Den andra principen är 

samtyckekravet där informanterna har rätt till att påverka sin deltagande i undersökningen. 

Om vår studier hade utgått från barnens perspektiv om konsumtion och fattigdom, hade ett 

godkännande och samtycke från vårdnadshavarens sida behövts. Men för att underlätta vår 

studier har vi valt att intervjua ensamstående mödrar och genom dem få en inblick på hur 

deras barn ser på situationen. Dock var vi tvungna att få ett samtycke till inspelning av 

intervjuarna. Vi förklarade att det skulle underlätta vår analys av det insamlade materialet, 

samt informerade att det endast kommer att använda för studiens syfte. Konfidentialitetskravet 

är den tredje principen som innebär att våra informanters uppgifter som används i studien 

behandlas med konfidentialitet, det vill säga att deras uppgifter förvaras och används enbart 

till vår studie. Vi har exempelvis anonymiserat våra informanter i studien, och även figurerat 

deras namn så de inte ska kännas igen på något vis. Dock har vi valt att behålla deras ålder 

och även deras barns åldrar samt om de bodde i en större stad eller mindre stad. Detta för att 

kunna visa om det har någon betydelse för resultatet. Nyttjandekravet som är den fjärde 

principen, innebär att de insamlade materialet endast få användas för studiens syfte, och de 

ändamål som vi har informerat informanterna om och fått deras godkännande. Vi har endast 

använt det insamlade materialet till studien och kommer sedan att radera all information som 
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informanterna gett oss. Detta är för att uppgifterna inte ska kunna utnyttjas av andra (Bryman, 

2008).  
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6. Resultat 

Efter att vi transkriberat intervjuerna i sin helhet, tolkade och analyserade vi det empiriska 

materialet för att vi sedan skulle komma fram till studiens slutsatser. Det empiriska materialet 

läste vi noggrant igenom ett flertal gånger och det mest relevanta antecknade vi ned. Utifrån 

det empiriska materialet framgick det fem teman som resultatdelen kommer att delas in i. De 

fyra teman vi kommer använda oss av är ekonomi och barn, utanförskap, mödrarnas 

upplevelser av samhällets syn på dem, mödrarnas upplevelser av pappornas roll samt medias 

påverkan. Det mest framträdande temat har varit den ekonomiska situationen våra 

informanter upplever. Synen på pappornas roll eftersträvar inte hur den frånvarande faderns 

roll påverkar utan hur ensamstående mödrar upplever detta. Det ska dock påpekas att det är 

svårt att göra en uppdelning av tema då de ofta går in i varandra och detta kan innebära en del 

upprepningar.  

 

6.1. Ekonomi och barn 

Det gemensamma villkoret för ensamstående mödrar är deras särskilt utsatta ekonomiska 

situation. De är familjeförsörjare med bara en inkomst och de har samtidigt huvudansvaret för 

omsorgen av sina barn. I mödrarnas berättelser framträder det hur svårt det kan vara att få 

vardagslivet att fungera på grund av deras knappa ekonomi och även att det kräver mycket 

planering. Alla våra informanter var överens om att deras ekonomiska situation påverkar dem 

i större eller mindre utsträckning. Deras ekonomiska situation har exempelvis bidragit till att 

de inte har kunnat unna sig saker själva som tillexempel att gå till frisören, köpa träningskort 

eller delta i sociala aktiviteter med sina vänner. Med den inkomst våra informanter har, anser 

de att stora delar går åt räkningar och de grundläggande behoven, såsom mat och kläder. 

Ibland menar våra informanter att de hoppar över en räkning för att kunna tillgodose barnens 

behov. Dessa behov kan vara nödvändiga saker till barnen tillexempel linser, glasögon eller 

kläder. Informanterna beskriver hur de har lärt sig att leva sparsamt och hålla en strikt budget. 

Dels har de lärt sig att konsumera mat på ett kostnadseffektivt sätt och ser matlagningen som 

en kvalitetstid med sina barn. Matlagning ses även som en utmaning på att kunna laga en god 

middag som inte behöver kosta allt för mycket, men våra informanter påpekar även att det 

hade varit skönt att ibland kunna unna sig ett restaurangbesök. Christina uttrycker sig: 
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Vi äter väldigt sällan ute för det kostar för mycket. Om jag någon månad har 

lite pengar över så lägger jag dem hellre på aktiviteter tillsammans med min 

dotter. Det är roligare för henne att bowla eller gå och se en biofilm. 

Informanterna fortsätter att berätta att de bara handlar vad de behöver och menar att de sällan 

storhandlar. Detta beror på att de måste hålla den strikta budgeten för klara sig tills nästa lön 

kommer. För att ytterligare hålla sin budget uppe förklarar Christina vidare att hon syr egna 

kläder och stickar halsdukar, vantar och mössor som hon sedan säljer till vänner för en billig 

slant. Gemensamt menar våra informanter att deras inkomst och underhållsbidrag inte anses 

vara tillräckligt i jämförelse med vad det kostar att ha hela ansvaret för ett barn. För Christina 

och Malin som har barn i tidiga tonåren, tycker de att det blir mer press på dem att tillgodose 

barnens önskemål om att konsumera likt deras vänner. Deras ekonomiska ansvar känns även 

större jämfört med de mammor som har mindre barn. Malin påpekar även att hon försöker låta 

sin tonårsdotter konsumera för att hon inte ska behöva känna sig olik sina jämnåriga och säger:  

De kräver inte så mycket när de är så små. Det är när de blir tonåringar och 

börjar jämföra sig med sina kompisar som det är viktigt att ha de rätta 

sakerna. Det kan kännas lite tungt då, att man inte har råd. Man vet ju själv 

hur det var i den åldern, det var så viktigt att passa in. 

Christina och Malin berättar också att deras tonåringar försöker hjälpa till med familjens 

ekonomi genom att sommarjobba. Barnens inkomst underlättar för familjen genom att det 

bidrar till bland annat mat och ibland till att kunna delta i sociala aktiviteter. Emelie som har 

delad vårdnad om sin dotter och som även bor hos sina föräldrar säger att hon inte behöver 

lägga sin inkomst på räkningar och mat som resten av våra informanter. Hon har därför haft 

möjligheten att köpa kläder och leksaker till sin dotter. Hon får ofta ekonomiskt stöd från sina 

föräldrar eller barnets pappa. Detta underlättar en hel del men hon förstår att det inte är 

hållbart på långt sikt och uttrycker sig: 

Det är tur att man har bra stöd från annat håll, annars hade jag inte klarat 

mig så bra som jag gör nu. Fast jag hoppas såklart att jag snart kan försörja 

mig själv och önskar att jag hade ett arbete och eget boende. 

Såsom Emelie, har samtliga av våra informanter en god relation till sin familj och får 

däribland hjälp av sina föräldrar till att betala räkningar och pengar till saker som barnen är i 

behov av. De har också varit till stor hjälp när de är i behov av barnvakt. Linda menar att utan 

föräldrarnas hjälp hade det varit svårt att klara av att arbeta de obekväma timmar som krävs i 
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hennes arbete. Hon påpekar även att hon vill kunna ge sin son det bästa, men måste förlika sig 

med tanken att vara utan det allra senaste produkterna på marknaden. Samtliga informanter 

berättar också om hur de upplever det ekonomiska ansvaret men också ansvaret de har när 

barnen blir sjuka och måste stanna hem från jobb och ansvaret för hur skolarbetet sköts. 

Flertalet informanter uttrycker även en vilja och längtan till att kunna göra och köpa saker och 

flertalet önskar att de hade råd att ta med barnen på resor. 

 

6.2. Utanförskap 

Flera av våra informanter tycker att deras ekonomiska situation påverkar deras psykiska 

välmående, i vissa fall mer och i andra mindre. En bidragande orsak till våra informanters 

välmående är att det ibland har varit svårt att få förståelse för sin situation från sin omgivning, 

som exempelvis från vänner och bekanta. En del av våra informanter menar att deras vänner 

inte kan sätta sig i deras situation som det innebär att pengarna kan ta slut innan nästa lön 

kommer. Därför menar våra informanter att de ofta avstår från de sociala aktiviteterna som 

erbjuds och därmed kan känslan av ett utanförskap uppstå. Ida säger att hon är väldig rädd för 

att hamna utanför på grund av att hon inte kan följa med sina vänner på diverse aktiviteter. 

Hon uttrycker sig:  

Nästan alla mina vänner går ofta ut på afterwork, shoppar och fika 

tillsammans och då vill man ju såklart följa med men det innebär ju att man 

måste kunna spendera pengar eftersom allt kostar oavsett vad de ska göra. 

Jag har svårt att vara med på allt nuförtiden efter separationen och får 

istället prioritera att lägga pengarna på min dotter. 

De flesta av våra informanter påpekar att de hellre lägger sina pengar på barnen än att de 

själva deltar i sociala aktiviteter med sina vänner, vilket leder till att de inte längre blir 

tillfrågade om de vill följa med på diverse aktiviteter, såsom att gå ut och äta, hänga med på 

shoppingturer med mera. Linda är däremot inte lika orolig för att hamna utanför på grund av 

att hon inte kan köpa de senaste produkterna eller att hon inte kan följa med sina vänner på 

sociala aktiviteter, men är medveten om att det kan vara en bidragande faktor till ett eventuellt 

utanförskap. Linda har en del vänner som är i samma situation och detta skapar en förståelse 

för hennes situation. Hon menar att det är lättare att umgås med ”likasinnade” och detta gör 

att hon känner sig tryggare och mer självsäker i sin situation. Många upplever att de känner 

sig bortglömda när de inte längre blir tillfrågade på grund av att de varit tvungna att tacka nej 
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så ofta. På grund av liknande förhållanden menar Christina att hon ibland känner sig som en 

andraklassens medborgare i jämförelse med sin omgivning och uttrycker sig:  

Jag tror också att det kanske kan bero på mitt dåliga självförtroende 

och att det egentligen är mina egna tankar och känslor som får mig att 

känna mig utanför. Det är lätt att man hamnar i negativa tankar om sig 

själv när man har en dålig ekonomi. 

Hon anser även att hennes omgivning borde ha mer förståelse för hennes situation istället för 

att anta att hon inte kan följa med på aktiviteter eller att hon har det ekonomiskt svårt. Att bli 

bortsorterad på grund av sin dåliga ekonomi menar de flesta av våra informanter att det 

påverkar deras självförtroende som individer och framför allt som ensamstående mamma. 

Christina säger:  

Det kan kosta upp till 700-800 kronor om jag ska hänga med till en större 

stad för en helkväll med mina vänner. Om jag hade haft de pengarna att 

lägga så skulle jag hellre spenderat dem tillsammans med min dotter 

Eftersom Christinas och Malins döttrar är i tonåren har de en önskan att kunna umgås med 

sina vänner utanför det lilla samhället. Det blir därför dyrt när de ska åka in till stan och 

exempelvis shoppa, fika, gå på bio med mera. 

 

6.3. Mödrarnas upplevelser av samhällets syn på dem  

De flesta var medvetna om att de var deras egen uppfattning av sig själva som skapade en oro 

för vad andra tycker. Rädslan för att vad andra föräldrar ska tycka är större än oron att inte 

kunna ge sina barn det nyaste och senaste produkterna på marknaden. Under intervjuerna 

framkom det att det flesta av informanterna egentligen inte trodde att det spelade så stor roll 

för barnen att inte ha det senaste produkterna, utan menade att det egentligen handlar om dem 

själva och hur andra föräldrar ska tänka om dem. Några av informanterna känner en oro för 

hur andra människor ska uppfatta dem på grund av deras ekonomiska situation. Oron handlar 

till störst del av hur andra människor ska uppfatta dem, helst de som de inte känner. Att inte 

kunna konsumera det som alla andra gör tycker de alla kändes skamligt och lite pinsamt när 

de måste avstå från vissa aktiviteter på grund av att det är för dyrt. Majoriteten av våra 

informanter menar att de kan ha en omedveten rädsla för att andra föräldrar ska tro att de har 

det dåligt ställt, det vill säga att de inte kan ge sina barn vad de vill ha och behöver. Malin 
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menar att hon inte egentligen inte behöver avstå från något efter det hon blev ensamstående, 

men håller med majoriteten av informanterna om att det är känslan av att andra föräldrar ska 

tro att hon inte kan köpa det hennes barn behöver. Våra informanter menar att de vill kunna 

ge sina barn det andra föräldrar ger sina barn för att inte känna sig som en dålig förälder och 

de vill alla visa att de klarar sig bra som ensamstående mödrar. De kan känna att pressen på 

dem är större på grund av att de är ensamstående. Christina har väldigt dålig kontakt med sin 

exman och trots sin dåliga ekonomi vill Christina visa speciellt honom att hon kan ge deras 

dotter kläder, skor, linser och glasögon m.m. Samtidigt som han är medveten om att de har 

lite pengar vill hon ändå inte att han ska tycka synd om dem. Våra informanter menar vidare 

att samhället nog har föreställningar om hur en ensamstående mamma har det, att de lever i en 

ansträngd ekonomi och att omgivningen kanske tycker synd om dem och deras barn. Malin 

tycker att hon upplevt detta och uttrycker sig: 

Jag kan bli sårad om någon tycker synd om mig för att jag är ensamstående 

eller om någon tycker synd om mitt barn för att hennes föräldrar är skilda. 

Ibland tycker jag att vissa tittar medlidsamt på mig och mitt barn för att vi 

lever ensamma. 

Majoriteten av våra informanter håller med Malin om hur de upplever samhällets syn på 

ensamstående mammor. De menar att många anser att deras barn inte är lika lyckliga på grund 

av att deras mammor lever ensamma och ofta har lägre inkomst än familjer med två föräldrar. 

Christina fortsätter att hon varken tycker synd om sig själv eller om sin dotter, utan anser att 

hon har det bra med sitt barn. Malin menar att hon ibland kan känna sig misslyckad när hon 

umgås med par, eftersom familjer med dubbla inkomster har råd att åka utomlands med 

barnen och även unna sig själva saker som tillexempel åka på spa och köpa träningskort. 

Linda uttryckte sig:  

Det är lättare att umgås med andra ensamstående mödrar då de inte kräver 

att man ska gå ut och äta och göra saker som kostar mycket pengar. Jag kan 

känna mig lite som femte hjulet när vi umgås med andra par och det kan 

ibland få mig att känna mig misslyckad. 

Våra informanter berättar att de känner sig tryggare med att umgås med andra ensamstående. 

Detta menar de är för att ensamstående mammor förstår varandras ekonomiska och sociala 

situation samt att de kan dela med sig av tips och råd hur de till exempel kan minska på 

utgifterna. Malin som är den enda av våra informanter som har en bra kontakt med sin dotters 
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pappa berättar att han mestadels hjälper till med att betala hälften av vad deras dotter 

konsumerar, och detta bidrar till att Malin ibland kan unna sig något åt sig själv.  

 

6.4. Mödrarnas upplevelser av pappornas roll 

För samtliga av våra informanter har relationen till barnens pappa inte fungerat och därmed 

har en separation varit oundviklig. Många av våra informanters uppbrott med fadern till 

barnet har varit känslomässigt jobbiga. Den fortsatta relationen till barnets pappa har många 

gånger sedan varit fylld av konflikter och samarbetssvårigheter när det kommer till frågor som 

rör barnet. Dock påpekar Malin att det hon saknar som ensamstående är att ha någon som 

hjälper till att sätta gränser och hantera konflikter. Någon som kan turas om att läsa läxor och 

som kan var hemma med sjukt barn ibland. För Ida som nyligen har separerat är kontakten 

med barnets pappa mycket ansträngd och de har inte riktigt kommit överens om hur allt ska 

lösas på det ekonomiska planet. Ida tycker att det var en självklarhet att båda skulle betala lika 

mycket för dottern men har nu insett att pappan bara behöver betala underhåll på 1200kr i 

månaden. Hon är även orolig att andra ska tycka att dottern har det bättre hos sin pappa som 

har ett välbetalt jobb och kan göra mer saker med sin dotter. Gemensamt har våra informanter 

fått uppleva att omgivningen ibland kan tycka synd om papporna som får betala 

underhållsbidrag. Christina menar även att hon tycker det är helt fel att papporna ska betala så 

lite i underhåll och uttrycker sig.  

Varför kommer männen undan så lätt när det gäller det ekonomiska ansvaret 

och allt annat ansvar också för den delen? Det är precis som om det är okej 

att slippa undan för att de är män. Nästan som om det är kvinnans fel att det 

blivit skilsmässa och att det är vi kvinnor som själva har satt sig i 

situationen. Papporna skulle vara skyldiga att betala mer underhåll för det är 

lika mycket deras barn. Ibland kan man till och med uppleva att vissa tycker 

synd om papporna som får betala underhåll. Väldigt konstigt men så är det. 

Linda och Christina menar att barnens pappor har varit en bidragande orsak till den bristande 

ekonomin eftersom de inte fått någon hjälp varken ekonomiskt eller känslomässigt. Vidare 

menar de att det är fädernas fel att de inte har en bra kontakt med barnen. Christina säger att 

det är hennes före detta man som själv valt att inte ha en nära relation med sin dotter och ju 

äldre dottern blir desto mer förstår hon att han har varit och är en frånvarande pappa. På grund 

av den bristande hjälpen har de fått stå för allt själva och Christina känner att hon fått avstå 
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väldigt mycket på grund av detta. Majoriteten av vår informanter håller med Christina och 

menar att de har fått försaka så mycket när det gäller sig själva. Både vänskap och materiella 

saker har fått stå tillbaka. Malin däremot menar att pappans roll har varit en avgörande orsak 

till hennes ekonomi då han oftast betalt hälften av allt som inhandlats till deras dotter. I likhet 

med Christina är Lindas exsambo inte heller ansvarstagande när det gäller barnets behov. 

Lindas son är hos sin pappa varannan helg och redan nu märker Linda hur kontakten blir 

sämre och sämre mellan pappa och son. Linda får ingen hjälp ekonomiskt av sin exsambo och 

eftersom de sällan pratar med varandra är det svårt att få honom att se vad som behövs för 

deras barn. Linda uttrycker sig: 

Han lever ju inte med oss och förstår inte riktigt att allt kostar så mycket. 

Det är svårt att klara sig ekonomiskt trots att vi får underhållsbidrag från 

honom. 

De av våra informanter som har ensam vårdnad över sina barn menar ändå trots detta att det 

har varit skönt att slippa vara utan sitt barn varannan helg eller vecka. Christina uttryckte sig:  

Vi har fått så mycket tid tillsammans så jag har svårt att tänka mig ett liv 

utan henne varannan vecka. Detta levnadssätt har fört oss så närma varandra 

och jag tror vi hade missat mycket av det om det sett annorlunda ut. 

En del av informanterna menar då att det finns många positiva saker med att vara 

ensamstående och att det bästa är att de har en stor närhet till sina barn. All tid med barnen 

gör att de kan se barnens utveckling både i skola och som person. De är också överens att det 

kan vara positivt att bestämma allting själva och även om det är tufft ibland så kan det också 

vara skönt att slippa konflikter med barnens pappa och skönt att inte ha någon att bråka med 

om hur de ska uppfostra sina barn.   

 

6.5. Medias påverkan  

Föräldraskapet diskuteras i olika forum och där pratas det ofta om vad som är bäst för barnet, 

vilka kläder eller vilken mat som är viktiga att köpa. Ett av forumen där föräldraskapet 

diskuteras är i olika typer av media. Psykologer, ”vanliga människor” och forskare uttalar sig 

ofta i dessa och ger råd och har åsikter. Christina menar att det finns en press från media där 

tidningar förmedlar en bild av hur det är att vara ensamstående och olika experter ska tala om 

hur individer hittar den rätta mannen och liknande och uttalar sig:  
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Alla dessa tidningar som vänder sig till föräldrar skapar nog bara en ännu 

större stress på att man ska vara på ett visst sätt. 

Våra informanter menar att ensamstående mödrar intervjuas i olika tidningar om hur det är att 

leva ensam med barn. Prylar och ”nödvändigheter” som behövs för barnens utveckling 

diskuteras även i de olika forum för föräldrar och ofta hyllas tvåsamheten som norm och att 

det är problematiskt att vara ensam. Ida menar att det är också så att strävan efter en ny 

partner alltid finns eftersom detta är viktigt för individen, samhället och för diskursen som 

detta ingår i, ”det goda föräldraskapet”. Gemensamt menar våra informanter att dessa 

tidningar och tv-program om föräldraskap ofta förmedlar en fel bild av att vara ensamstående. 

Kändisar intervjuas och ser perfekta ut och trots att de är ensamstående är de framgångsrika 

och kan till och med börja arbeta igen några månader efter födseln genom att gör reklam för 

alla dessa babyprylar och skönhetsprodukter. 

Frågan om hur konsumtion påverkar identitet, menar Christina att identiteten påverkas av vad 

de kan konsumera. Att individer konsumera så mycket som man gör idag beror till stor del på 

media. De visar vad man ska konsumera för saker för att passa in i samhället. När det gäller 

kläder säger Linda att kommer det blir svårare ju äldre hennes son blir för det blir viktigare 

med märkeskläder ju högre upp i åldern han kommer och uttrycker sig:  

Jag märker att han börjar bli mer varse om vad han tar på sig och att det blir 

viktigare att ha samma kläder som sina kompisar. Jag kommer bli tvungen 

att köpa märkeskläder till honom när han blir äldre. Det jag kan köpa nu till 

honom är mycket billigare än det jag måste köpa till honom om ett par år, 

det vet jag med all säkerhet 

Linda menar att hon är rädd för att hennes son ska bli retad i skolan om han inte har liknande 

kläder som sina vänner och därför känner en press på att konsumera kläder åt sin son. 

Samtidigt menar hon även att hennes son inte ska behöva känna av att deras ekonomi är sämre 

än andra familjers vilket många av våra informanter instämmer. På frågan om identiteten 

påverkas av vad man konsumerar svarar Malin att hon inte tyckte att hon påverkas av trender 

på ett medvetet plan: 

Men det är klart att det jag köper är en del av min identitet. Jag tror 

ungdomar påverkas i större utsträckning av identitet genom varor. 
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6.6. Sammanfattning av resultat 

Våra informanter berättar hur svårt och krävande det kan vara att få vardagen att fungera som 

ensamstående mamma på grund av deras bristande ekonomi och det ensamma ansvaret för 

barnen. För att få pengarna att räcka innan månaden är slut, fortsätter våra informanter att 

berätta att de bara inhandlar det mest nödvändiga som exempelvis mat. För en del av våra 

informanter innebär det extra kostnader när de måste handla mat, eftersom de blir tvungna att 

ta bussen ut till mataffärerna. De menar att de ha lärt sig leva med en strikt budget för att klara 

sig i ett samhälle som är uppbyggd för familjer med dubbelinkomst. Även om de får 

underhållsbidrag från barnens pappor menar våra informanter att det inte är tillräcklig med 

tanke på vad det kan kosta att ha ett helt ansvar för ett barn. Många av våra informanter menar 

att det är pappornas fel att de lever med en knaper ekonomi eftersom de inte får hjälp 

ekonomiskt eller känslomässigt. Gemensamt diskuterade även alla våra informanter att de 

prioriterar sina barns utgifter framför deras egna för att barnen inte ska känna sig olik sina 

kamrater som oftast har det bättre ekonomiskt ställt.  

På grund av att våra informanter sällan kan delta i sociala aktiviteter menar de att deras 

vänner har slutat att fråga om de vill följa med. Gemensamt menar våra informanter att det 

beror på deras dåliga ekonomi. Detta ser de även som en bidragande orsak till att de ibland 

kan känna ett utanförskap. För att komma bort från samhällets syn på ensamstående mödrar 

berättar en del av våra informanter att de söker sig till grupper där andra ensamstående finns. 

Detta är för att det finner stöd och tröst hos dessa.  

Vårt resultat visar att dagens konsumtionsnorm påverkar människor till att välja. Alla 

informanter anser att det viktigaste är att betala hyra, el och mat men menar också att dator, 

mobiltelefon är nödvändiga då det är viktigt att upprätthålla de sociala kontakterna. Bristen på 

pengar menar alla att det påverkar valet av varor men de tycker även att det kan förändra 

tankemönster när de inte kan köpa de produkter de helst skulle vilja. Att ha knaper ekonomi 

tvingar dem att köpa de saker som de kanske inte själva valt. 
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7. Sociologisk analys  

I den här delen av studien kommer vi att koppla resultaten och teorierna konsumtion, 

utanförskap och sociala förändringar för att få en djupare sociologisk analys. Vi kommer även 

att jämföra de tidigare forskningsresultaten med vår studie. Vår avsikt var att alla informanter 

skulle synas i studien men av olika skäl har vissa personer fått mer framträdande roll än andra. 

Anledningen till detta är att vissa informanter gett djupare och mer ingående svar på just våra 

frågeställningar.  

 

7.1. Konsumtion och ekonomi 

För att kunna vara fullt delaktig i dagens konsumtionssamhälle menar Bauman att man som 

individ måste kunna konsumera de produkter som finns på marknaden (Bauman, 2008). För 

våra informanter var det upplevelsen av en knapp ekonomi som gjorde det svårt att leva upp 

till de ideal som förväntades av dem i ett konsumtionssamhälle. Gemensamt menar våra 

informanter också att de kan känna sig misslyckade när de umgås med andra par på grund av 

deras begränsade ekonomi. Detta bidrar till svåra utmaningar i vardagen och i likhet med vad 

Bauman menar är att dessa individer vill leva upp till konsumtionssamhällets förväntningar 

trots svårigheterna (Bauman 1999). Bauman påpekar även att individer måste kunna göra sig 

till en säljbar vara och vara attraktiv på arbetsmarknaden, det vill säga att individen ska lyckas 

uppnå de förväntningar som konsumtionssamhället har satt upp (Bauman, 2008). Barnfamiljer 

med knaper ekonomi har oftast inte möjligheter till att konsumera det som samhället 

efterfrågar, och därför menar våra informanter att det är en bidragande anledning till deras 

svaga status på arbetsmarknaden i jämförelse med familjer med bättre ekonomi (Hjort & 

Salonen, 2000). Även Bauman diskuterar hur individer bedöms utifrån deras möjligheter att 

konsumera och hur konsumtion kan upphöja en individs ställning som säljbar på 

arbetsmarknaden (Bauman, 2008). Dock diskuterade en del av våra informanter även 

möjligheten att arbeta på heltid för att få en bättre ekonomisk inkomst, men på grund av det 

ensamma ansvaret för barnen var detta inget alternativ för dem.  

Följderna av en knaper ekonomi menar våra informanter att de inte har haft råd att konsumera 

de senaste produkterna för att kunna uppnå dessa krav och investera i det som Bauman 

uttrycker som sociala medlemskap i konsumtionssamhälle (Bauman, 2008). Våra informanter 

påpekar även att det blir dyrare för dem i längden att konsumera än för familjer med bättre 
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inkomst. Detta menar våra informanter att det beror bland annat på att de måste betala extra 

för att ta bussen ut till de olika ställena för att exempelvis handla mat (Hjort, 2004), men även 

att de inte ha samma möjligheter att handla billigare genom storhandling eftersom deras 

ekonomi tillåter dem att inhandla det de behöver som mest vid det tillfället (Hjort, 2004).  

Dilemman mellan att vilja vara en full deltagare i ett konsumtionssamhälle, attraktiv på 

arbetsmarknaden och vara den ansvarsfulla mamman är stor. Ett sådant dilemma kan handla 

om hur de ska spendera sina tillgångar; antingen på ett eftersträvat konsumtionsobjekt som 

samhället vill att människan ska ha, eller på det nödvändiga resurserna som få en att klara av 

sin vardag (Bauman 2008). Majoriteten av våra informanter kom även överens om att deras 

förstahandsprioritering är barnens utgifter eftersom de vill visa att ensamstående mammor är 

lika bra som vilken förälder som helst. Därmed menar Hjort och Salonen att de ensamstående 

mammorna med knaper ekonomi hellre konsumera varor och produkter till sina barn framför 

sina egna behov för att göra den ekonomiska situationen mindre märkbar inför barnen (Hjort 

& Salonen, 2000). För de ensamstående mödrarna med tonårsbarn skapas det ytterligare ett 

dilemma; att konsumera de nyaste varorna till deras barn för att de inte ska bli utfrysta bland 

sina kamrater eller spendera tillgångar på de nödvändiga resurserna, som exempelvis 

livsmedel. Även om en del av våra informanter har ett arbete och underhållsbidrag är deras 

största utmaning den ekonomiska delen. Underhållsbidraget anses inte täcka alla de viktigaste 

utgifter som kan förekomma, såsom räkningar, de basläggande behoven som exempelvis 

livsmedel och barnens sociala aktiviteter. Våra informanter som lever med knaper ekonomi 

menar att de har svårare att ge sina barn veckopeng och betala för diverse aktiviteter, och på 

grund av medvetenheten av familjens dåliga ekonomi, begär dessa barn inget från deras 

föräldrar. Barnen kan även börja känna sig olik sina vänner som har möjlighet att få 

veckopeng och nya saker (Spyrou, 2013). Därför vill våra informanter lägga en stor del av sin 

inkomst på sina barn för att de ska kunna leva ett normalt liv, det vill säga ett liv med 

möjligheter till konsumtion (Bauman, 1999). För att kunna ge sitt barn ett normalt liv söker 

vissa av våra informanter till sitt sociala nätverk där de kan få ekonomiskt stöd. Goffman 

beskriver detta sociala nätverk som de visa och menar att det vanligtvis är familjemedlemmar 

som ställer upp för familjer med knaper ekonomi (Goffman, 2011). Dock anser en del av våra 

informanter att det ekonomiska stödet inte kommer att hålla på långt sikt, och påpekar 

detsamma som Hjort och Salonen att det ekonomiska stödet enbart är en huvudsaklig 

ekonomisk trygghet (Hjort & Salonen, 2000). 
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7.2. Konsumtion och stigmatisering 

Idag har utanförskap och fattigdom blivit ett socialt problem i ett konsumtionssamhälle 

(Björkemarken, 2014). Björkemarken menar att fattigdomen mäts utifrån de saknade 

materiella resurserna såsom kläder, bilar och mobiltelefoner. Majoriteten av våra informanter 

menar att följderna av att inte ha de materiella resurserna kan skapa sociala exkluderingar 

såsom ett utanförskap bland sina vänner (Björkemarken, 2014). Detta synliggörs i att de inte 

längre blir tillfrågade av sina vänner om de vill med på fika eller shoppingturer. Spyrou menar 

att detta kan det leda till diskriminering och en känsla av ett socialt utanförskap (Spyrou, 

2013). Utanförskap kan komma ifrån en stigmatisering som kan vara en oönskad egenskap 

som utsatta individer har (Goffman, 2011). På grund av att våra informanter är ensamstående 

mödrar har de fått den egenskapen att de lever med knaper ekonomi och därmed kan upplevas 

som fattiga (Spyrou, 2013). Detta leder vidare till att våra informanter blir ytterligare utstötta 

från konsumtionssamhället för att de dels inte lever upp till samhällets förväntningar och även 

att de inte har tillgång till att konsumera (Bauman, 1999).  

Goffman beskriver två typer av sociala identiteter som förknippas med stigmatisering: den 

faktiska sociala identiteten och den skenbara sociala identiteten (Goffman, 2011). Den 

faktiska sociala identiteten beskriver hur en individ egentligen är, bortsett från samhällets 

höga förväntningar. En del av våra informanter menar att de hellre vill umgås med andra 

ensamstående mödrar som förstår deras situation och därmed upplever de deras faktiska 

identiteter som ensamstående mödrar (Goffman, 2011). Stigmatiserade individer som söker 

sig till grupper med samma stigma beskriver Goffman dessa som de egna. Vidare skriver 

Goffman att individer i dessa grupper ger oftast varandra stöd och tröst, och en del av våra 

informanter menar att andra ensamstående mammor har förståelse för exempelvis deras 

knappa ekonomi (Goffman, 2011). Våra informanter menar vidare att de känner sig trygga i 

grupper där det finns andra ensamstående mammor som Goffman beskriver som de egna 

(Goffman, 2011). De menar även att de inte är rädda för att bli utstötta eller ytterligare 

stigmatiserade inom gruppen. Att umgås med likasinnade eller de som är i samma situation 

påtalade våra informanter var viktigt eftersom de lider av samma problem att inte ha så 

mycket pengar att röra sig med. Detta är ett exempel på socialt sammanhang som en del av 

våra informanter lever i (Hjort & Salonen, 2000). Alla har i dessa nätverk samma 

förutsättningar och ett visst ekonomiskt beteende är accepterat inom denna grupp. Utanför 

denna grupp, i nya sociala sammanhang förändras förutsättningarna och ett annat ekonomiskt 

beteende gäller. Detta uttrycker informanterna kan vara jobbigt och ibland skamfyllt och 
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bekräftar Baumans teori om skam och skuld är en konsekvens till att inte ha råd (Bauman, 

1999). 

Den andra typen av identitet är den skenbara sociala identiteten som beskriver hur samhället 

uppfattar en individ (Goffman 2011), och i vår studier och även i Spyrous forskning visar det 

sig att ensamstående mammor uppfattas ekonomiskt beroende på grund av den begränsade 

ekonomin de har. (Spyrou, 2013). Våra informanter påpekar att de förväntningar som 

samhället har satt upp för en förälder är att de ska kunna ge sina barn exempelvis veckopeng, 

men på grund av den återkommande knappa ekonomi som våra informanter har menar de att 

ensamstående föräldrar stigmatiseras som lite sämre förälder. Dock påpekar flera av våra 

informanter att de inte vill leva upp till den skenbara identiteten som samhället har på dem, 

och därmed anses de vara avvikande (Goffman, 2011). Våra informanters upplevelser av hur 

samhället ser på dem och hur de själva upplever sig själva har en viss likhet i sig. De 

ensamstående mammornas skenbara sociala identitet är att samhället ser de som ekonomisk 

beroende, medan den faktiska sociala identiteten visar att ensamstående mödrar lever med en 

knaper ekonomi (Goffman, 2011). 

Den andra typen av identitet är den skenbara sociala identiteten som beskriver hur samhället 

uppfattar en individ (Goffman 2011), och i vår studie och även i Spyrous forskning visar det 

sig att ensamstående mammor uppfattas ekonomiskt beroende på grund av den begränsade 

ekonomin de har. (Spyrou, 2013). Våra informanter påpekar att de förväntningar som 

samhället har på en förälder är att de ska kunna ge sina barn exempelvis veckopeng, men på 

grund av den återkommande knappa ekonomi som våra informanter har menar de att 

ensamstående föräldrar stigmatiseras som lite sämre förälder. Dock påpekar flera av våra 

informanter att de inte vill leva upp till den skenbara identiteten som samhället har på dem, 

och därmed anses de vara avvikande enligt Goffman. (Goffman 2011). Våra informanters 

upplevelser av hur samhället ser på dem och hur de själva upplever sig själva har en viss 

likhet i sig. De ensamstående mammornas skenbara sociala identitet är att samhället ser de 

som ekonomisk beroende, medan den faktiska sociala identiteten visar att ensamstående 

mödrar lever med en knaper ekonomi (Goffman 2011). Giddens menar att de ensamstående 

mödrarnas ekonomi bara räcker till det nödvändigaste men samtidigt påpekar han att det 

innehåller en kombination av inkomst, bidrag och hyra samtidigt som det innehåller 

mödrarnas egna upplevelser av dålig ekonomi när de jämför sig med vad andra har (Giddens, 

2011). 
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7.3. Mödrarnas upplevelser av pappornas roll 

För ett barn som lever med en förälder, är det vanligast att den frånvarande föräldern är fadern 

(Spyrou, 2013). Trots den dåliga kontakten som kan uppstå mellan våra informanter och deras 

exmakar, menar Spyrou att det många gånger beror på att fadern inte väljer att vara delaktig i 

kontakten med sina barn. Spyrous informanter påpekar även att avsaknaden av faderns 

närvaro visar sig ju äldre barnen blir som även visar sig i vårt resultat (Spyrou, 2013). Spyrou 

menar att en bättre kontakt med fäderna hade varit till en stor hjälp för den ensamstående 

mamman, vilket våra informanter gemensamt håller med om, även om papporna inte hjälper 

till ekonomiskt (Spyrou, 2013). Regner menar att ensamstående mödrar oftast vill ha en god 

relation med barnens pappa för barnens skull. Men trots fadern ointresse för barnen framkom 

det i vår studier att en av mödrarna tolkade pappans ointresse för dottern genom att straffa 

modern för att det blev skilsmässa. Liknande tolkning gjordes även av mödrarna i Regner 

avhandling där mödrarna försökte hålla kontakten med fadern för barnens skull (Regner, 

2006). Som samtliga av våra informanter och även Regners informanter ibland kände att 

papporna straffade dem genom att inte ta sitt ansvar och detta gick därför ut över barnen. 

Detta menar Regner att de ensamstående mammorna trodde att deras exmakar kände sig 

kränkta av att mödrarna brutit upp från relationen (Regner, 2006). Regner menar vidare att de 

ensamstående mammorna söker hjälp och stöd i föräldrarollen och samtliga av våra 

informanter menar att det hade varit till en stor hjälp om barnens pappor hade varit mer 

bidragande i barnens uppväxt (Regner, 2006). Likheter i våra informanters svar med Regners 

studie är att hennes informanter säger sig oroa sig mest för barnens skull och där bristen på 

avlastning är en upplevelse av egna nederlag i föräldrarollen och känslan av svek, även mot 

kvinnan själv förstärks. Diskursen om den aktive och omsorgsgivande fadern tycks vara så 

stark att mödrarna ofta är oförstående inför faderns agerande. Att tolka pappans agerande utan 

att ha hans bild kan vara tveksamt menar Regner men studien visar att även frånvaro av stöd 

paradoxalt nog kan ha funktionen av att mannen håller kvar kontrollen över mamman, vilket 

våra informanter instämmer i. Det innebär att föräldrarna deltar i ett förlängt destruktivt 

samspel som blir speciellt destruktivt för modern och barnet, vilket Regners studie synliggjort 

(Regner, 2006). I många fall menar även de ensamstående mödrarna att deras exmakar har ett 

bättre och mer välbetalt arbete och där våra informanter ibland kan känna att deras barn 

kanske har det bättre hos sina fäder (Spyrou, 2013).   

Att leva som ensamstående ser väldigt olika ut och beror på vem man är och var man står i 

livet såklart. Alla lever under olika omständigheter och skilda villkor. Det som vi tyckte var 
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framträdande i alla kvinnor vi talat med är den övergripande kraften de alla har i sitt 

föräldraskap. De uttrycker en stark vilja av att klara av sina liv och göra det allra bästa för sina 

barn som även Bak beskrevs i hennes studier där informanterna uttryckte friheten av att ha 

enskilt ansvar för sina barn. En positiv sida som de ensamstående mammorna förmedlar är att 

det ensamma föräldraskapet gör att familjen känner en hög grad av självständighet och 

självtillit (Bak, 1997). Våra informanter uttryckte ofta detta som en positiv bild av att ha 

ensamt ansvar för barnen. 

 

7.4. Sociala nätverk 

Genom sociala och ekonomiska uteslutningar menar Giddens att ensamstående mödrar utgör 

en stor del av de som har det svårt ekonomiskt (Giddens, 1997). Gemensamt menar våra 

informanter att deras knappa ekonomi har begränsat deras sociala liv. Goffman menar att 

detta kan leda till sociala uteslutningar som även kan innebära ett svagt socialt nätverk som 

sedan kan leda till social isolering. Om delaktighet i sociala sammanhang blir lidande kan 

individen känna sig mindre värd som människa. (Giddens, 1997). Därför menar våra 

informanter att deras sociala nätverk är en mycket viktig del av deras liv eftersom 

ensamstående mödrar lätt kan känna sig utanför samhällsnormer om man inte ingår i 

en ”vanlig kärnfamilj” (Giddens, 1997). Giddens menar även att den sociala uteslutningen är 

en blandning av människors handlingsförmåga och samhällets sociala krafter som formar våra 

liv och genom den uteslutningen som Giddens nämner, menade våra informanter att de inte 

längre blev tillfrågade att vara med i olika sociala sammanhang och att de ville ha ett val att 

delta eller inte (Giddens, 1997). Att inte kunna delta i de olika sociala sammanhangen menar 

även Bauman att en knaper ekonomi handlar om att vara avstängd från det normala livet, 

vilket våra informanter gemensamt håller med och påpekar även att det bidrar till att de 

känner sig utanför gemenskapen (Bauman, 1999). Detta bekräftar Baumans teori om att ha en 

knaper ekonomi handlar om att vara avstängd från det normala livet. Fast våra informanter 

inte uttryckte en direkt känsla av skam upplevde de ibland känslor av skuld inför barnen när 

de var tvungna att stå över någon aktivitet. Detta kan kopplas till Baumans teori om 

upplevelserna av skam och skuld och hur detta är en konsekvens till känslan av ett 

utanförskap (Bauman, 1999). Trots att våra informanter uttryckte ett behov av att klara sig 

själva diskuterade en del av våra informanter om att de ville ha en ny man i sitt liv för att 

känna sig som en kärnfamilj. Önskningar om framtida familjeliv menar Bak att ensamstående 

mödrar vill ha den traditionella strategin som riktlinje i sina liv och detta visade sig vara ett 
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viktigt mål för en del av våra informanter (Bak, 1997).  En del av våra informanter såg en 

brist i sin familjebild som bara kunde fyllas med en ny man i familjen som Bak menar att 

dessa kvinnor lever efter den traditionella strategin där strävan efter att fasthålla mönster från 

den tidigare kärnfamiljen, som kan komma att bli en central önskan i mödrarnas vardag. Även 

om våra ensamstående mödrar uppskattar att vara nära sina barn menar de att pressen att vara 

ensamstående blir en kamp eftersom de ser det som en brist i sin bild av hur en familj ska se 

ut (Bak, 1997).  

Baks självbärande strategi visades speciellt hos en av våra informanter som uttryckte att hon 

för tillfället inte ville blanda in en ny man i sin familj och hade en önskan av att fortsätta leva 

ensamstående. Dock påpekar Bak att ensamstående mödrar som väljer den självbärande 

strategin inte alltid har övergett tanken på en ny relation, och som vår informant senare 

instämmer med att hon skulle vilja leva i en parrelation men ifrågasätter hur den ska se ut och 

hon hade ingen önskan om att bygga upp en ny kärnfamilj (Bak, 1997). Den självbärande 

strategin kan vi även koppla till majoriteten av våra informanter när det handlar om det 

ekonomiska ansvaret. Ingen av informanterna uttryckte en längtan efter en man som kunde 

försörja dem utan påpekade att det är viktigare att underhållsbidraget höjs. Att leva som 

ensamstående ser väldigt olika ut och beror på vem man är och var man står i livet såklart. 

Alla lever under olika omständigheter och skilda villkor. Det som vi tyckte var framträdande i 

alla kvinnor vi talat med är den övergripande kraften de alla har i sitt föräldraskap. De 

uttrycker en stark vilja av att klara av sina liv och göra det allra bästa för sina barn. En positiv 

sida som de ensamstående mammorna förmedlar är att det ensamma föräldraskapet gör att 

familjen känner en hög grad av självständighet och självtillit (Bak, 1997). I baks studie 

beskrevs mödrarna att det är krävande att ta alla beslut själva men ger dem samtidigt 

möjlighet att prioritera barnen på ett sätt som de inte trodde kunde varit möjligt om papporna 

varit närvarande (Bak, 1997). Våra informanter uttryckte ofta detta som en positiv bild av att 

ha ensamt ansvar för barnen. 

När det gällde önskningar om framtida familjeliv skiljde sig detta i våra informanters svar. 

Två av mödrarna uttryckte speciellt att de ville ha en ny man i sitt liv för att känna sig som en 

kärnfamilj. Detta kan vara ett skäl till att mena att de har den traditionella strategin som 

riktlinje i sina liv (Bak, 1997). Att återetablera kärnfamiljen var ett viktigt mål för mödrarna. 

De uppskattade att vara ensamma med barnen men det fanns en oro och press på att gå 

igenom livet utan någon partner.  De såg en brist i sin familjebild som bara kunde fyllas med 

en ny man i familjen. Detta förklarar Bak är att leva efter den traditionella strategin där 
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strävan efter att fasthålla mönster från den tidigare kärnfamiljen blir en central önskan i 

mödrarnas vardag.  De uppskattar att vara nära sina barn men pressen att vara ensamstående 

blir en kamp eftersom de ser det som en brist i sin bild av hur en familj ska se ut (Bak, 1997). 

Baks självbärande strategi visades speciellt hos en av våra informanter som uttryckte att hon 

för tillfället inte ville blanda in en ny man i sin familj och hade en önskan av att fortsätta leva 

ensamstående. Hon skulle vilja leva i en parrelation men ifrågasätter hur den ska se ut och hon 

hade ingen önskan om att bygga upp en ny kärnfamilj. Hon kunde se styrkan i att vara ensam 

med sitt barn och hur de har möjligheter att ta sina egna beslut och göra sina egna val. På 

grund av dåliga erfarenheter av relationer vill hon inte leva med en ny man utan väljer att vara 

ensamstående. Bak menar att dessa mödrar som väljer den självbärande strategin inte övergett 

tanken på en ny relation men menar att dessa relationer kan utvecklas under andra former än 

kärnfamiljen (Bak, 1997). Den självbärande strategin kan vi även koppla till majoriteten av 

våra informanter när det handlar om det ekonomiska ansvaret. Ingen av informanterna 

uttryckte en längtan efter en man som kunde försörja dem utan påpekade att det är viktigare 

att underhållsbidraget höjs. De uttryckte ett behov av att klara sig själva och ville vara bra på 

att klara rollen som ensamstående moder. 
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8. Avslutande diskussion och egna reflektioner 

Vårt syfte med studien var att undersöka hur några ensamstående mödrars upplever sin 

livssituation samt att ha ensamt ekonomiskt ansvar för familjen. Vi ville få en ökad förståelse 

kring deras upplevelser och hur de bland annat förhåller sig till samhällets konsumtionsnorm.  

Vad gäller tidigare forskning kan vi konstatera att det finns relativt mycket forskning kring 

ensamstående mammor och deras situation Vi vill göra klart att vi inte gjort några 

generaliseringar kring ensamstående mödrar. Vi har endast jämfört tankegångar kring studiens 

informanter för att kunna upptäcka likheter och skillnader i de ensamstående mödrarnas olika 

upplevelser i sin vardag och hur detta ständigt gör sig påmint i såväl konsumtion såsom i olika 

levnadssituationer.  

Ett mycket tydligt genomgående tema i intervjuerna är att barnens behov styr mödrarnas val 

ur ett ekonomiskt perspektiv. Fast mödrarna lever med snäva ekonomiska marginaler vill de 

ge barnen det bästa för att de ska vara som alla andra. Vi har under arbetets gång fått kunskap 

i hur avgörande det är för mödrarna att ständigt orka vara aktiva i förhållande inkomster och 

konsumtion. 

Barnen är mödrarnas viktigaste prioritering. Maten och hyran är det som är den största 

utgiften, detta är också högst prioriterat och en förutsättning att livet för att familjen ska 

fungera. Det finns en klar skillnad i mödrarnas svar beroende på vilka åldrar deras barn är i. 

Informanter med barn i de tidiga tonåren har större utgifter än de med småbarn. Vi upplevde 

även att informanterna köper upplevelser och varor till barnen trots att de inte har råd. Detta 

tycks vara för att skydda sina barn mot social stigmatisering och mödrarnas vilja att de ska 

känna att de är som ”alla andra”. Mödrarna är oroliga för att deras barn ska känna sig utanför 

eller bli mobbade om de inte kan konsumera leksaker, mobiltelefoner och fritidsaktiviteter. 

Främst är det mödrar som har barn i tidiga tonåren där detta upplevdes som en större press 

jämfört med dem som har mindre barn. Barn i tonåren verkar vara mer mottagliga för 

omgivningens tryck på att passa in i den sociala gemenskapen och det verkar vara viktigt att i 

denna ålder kunna konsumera de rätta varorna. Bauman liknar detta genom att konsumera nya 

och eftersträvande varor, skapar människan även en identitet i konsumtionssamhället och att 

ett inköp kan visa upp vem man är (Bauman, 2008). 

Våra informanter menar också att de inte unnar sig själva saker eftersom barnens behov 

kommer först och detta innebär att mödrarnas behov får stå tillbaka för barnens. Detta tycks 

informanterna göra för att skydda sina barn i första hand.  Beror detta på att försaka ingår i 
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kvinnornas omsorgsansvar för sina barn? Är uppoffring en del av kvinnans natur? Vi liknade 

detta vid Baumans resonemang om att inte kunna konsumera leder till minskad självaktning 

och ibland till känslor av skuld och skam. Att inte kunna konsumera kan även ses som ett 

socialt och psykologiskt tillstånd där de som inte har god ekonomi har möjlighet att delta i de 

aktiviteter som anses socialt accepterade i samhället (Bauman, 1999)  

Alla informanter uppger att de ändå tycker sig ha kontroll över sin ekonomiska situation. 

Detta tror vi är på grund av våra informanters förmåga att kunna planera och prioritera och 

göra den ekonomiska situationen hanterbar. De kan inte göra så mycket åt sin ekonomiska 

situation för tillfället och på grund av detta faktum blir planering och kontroll ett måste för att 

hantera sin ekonomiska situation och göra det bästa för att tillgodose barnens behov. 

Samtliga informanter uttrycker också att det är viktigt att umgås med andra i samma situation. 

Det känslomässiga stödet som uppstår tillsammans med andra ensamstående mödrar är en 

viktig del i informanternas liv. 

Goffmans beskrivning av ”de egna” där alla individer har samma stigma och därmed känner 

sig bekväma bekräftas av mödrarna som berättar hur de känner sig trygga i umgänge med 

andra ensamstående mödrar. De skapar en gemenskap där alla stöttar varandra i förhållande 

till deras situation (Goffman, 2011). Framförallt kan vi se att detta överensstämmer i likhet 

med våra informanter resonemang som framhäver hur viktigt det är med det känslomässiga 

stödet som uppstår tillsammans med andra ensamstående mödrar.  

Vi tycker dock att man inte bara bör se problemen i att vara ensamstående utan även de 

positiva aspekterna med att leva ensam med sitt barn. Vi kunde genom mödrarnas berättelser 

se många positiva sidor med att leva som ensamstående moder.  Våra informanter förmedlar 

en bild av att barnen är den största drivkraften och att de gör de bästa av sin situation. Det 

fanns också en styrka hos några av våra informanter där de lämnat ett dåligt eller olyckligt 

förhållande och blivit mer försiktiga och krävande i valet av en kommande relation. Vi 

diskuterade också om att samhället är utformat på ett sätt att man som ensamstående förälder 

måste välja mellan ekonomisk standard och mindre tid för sina barn eller sämre ekonomi och 

mer tid för sina barn. Detta anser vi vara ett orimligt val för en ensamstående mamma. 

Kortare arbetsdag med en lägre inkomst är ingen bra lösning för dem men däremot en 

möjlighet till kortare arbetsdag med oförändrad inkomst kunde vara en möjlighet till att 

förbättra den ekonomiska situationen för ensamstående mödrar.  
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Under arbetets gång har vi funderat mycket kring de föreställningar som finns kring 

ensamstående mammor och deras föräldraskap. Vi upplever att det i massmedia ofta 

presenteras två olika synsätt av framställningen av ensamstående mödrar. Antingen som 

resurssvaga individer eller som starka individer som bryter normer mot en traditionell 

familjebildning. 

 Vi fann det då mycket intressant hur Bäck-Wiklund beskriver den ensamstående modern som 

nyskapare av familj och relationer. Det ensamstående moderskapet sägs i studien 

nätverksfamiljen vara en av vår tids vanligaste familjekonstellationer. Bäck-Wiklund menar 

att kärnfamiljen fortfarande är den vanligaste familjeformen men individualiseringen visar sig 

genom att skilsmässoantalen ökar och att gruppen ensamstående mödrar växer. Nya 

samlevnadsmönster blir allt vanligare (Bäck-Wiklund, 2003). 

Detta hade varit ett intressant tema som vi gärna skulle vilja utveckla men det faller tyvärr 

utanför ramen i denna uppsats.  

Vi funderade och diskuterade under arbetets gång om vad som symboliserar det goda 

föräldraskapet och om föräldrar som lever som ensamstående ses som sämre föräldrar? Vi 

funderade också på vad vi förknippar med ett bra föräldraskap och vilka 

familjekonstellationer som anses de bästa. Baks strategier om det traditionella och 

självbärande är en spännande aspekt som vi gärna skulle vilja utveckla. Finns det ytterligare 

strategier?  Vilka av de två strategierna är de vanligaste i dagens samhälle där det tycks mer 

än tidigare vara viktigt att båda föräldrarna har lika mycket ansvar, och att fadern är lika 

närvarande med sina barn som modern. Problematiken som vi fann i våra informanters 

berättelse om en frånvarande pappa är det avsaknaden ansvaret papporna har gentemot sina 

barn. Mammorna har ofta en önskan om att papporna ska ha en fungerande kontakt med 

barnen. De menade att pappornas enda skyldighet egentligen är bara underhållsstödet. Vi 

diskuterade med våra informanter om hur de skulle vilja se att samhället arbetade mot en 

förändring om frånvarande pappor och deras ansvar utöver det ekonomiska. Våra informanter 

menade att det i alla fall skulle vara bra med en allmän debatt som synliggjorde detta problem. 

Detta kan vara ett förslag på fortsatt forskning.  

Vi tror att det kommer bli fler förändrade synsätt på hur vi väljer föräldraskap och där 

ökningen av ensamstående föräldrar är en del av de förändrade familjemönstren.   
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10. Bilagor 

10.1. Intervjuguide 

Kan du berätta lite om dig själv? Om din vardag/hur du lever/hur du bor? 

Hur länge har du varit ensamstående? 

Hur ser det ekonomiska ansvaret ut? Har ni delat ansvar om barnet? 

Tycker du att dina möjligheter att konsumera är sämre än innan du blev ensamstående? 

Har dina möjligheter försämrats och är det något du varit tvungen att välja bort (materiellt, 

aktiviteter mm) eftersom du är ensamstående? 

Kan du konsumera det du känner är viktigt för dig? 

Hur upplever du att leva som ensamstående mamma? 

Finns det eller har det funnits situationer då du inte kunnat delta i något för det varit för dyrt? 

Upplever du att det är viktigt att delta i alla aktiviteter och sociala sammanhang fast det 

kanske kostar för mycket?  

Hur ser ditt umgänge ut? 

Har du någonsin oroat dig för din ekonomi? 

Har du någonsin varit orolig för att inte kunna ge ditt barn vissa saker som är nödvändiga? 

Tror du att din konsumtion påverkar din identitet? 

Tror du våra identiteter och inköp samspelar, på vilket sätt? 

Vilka materiella saker är mest viktiga för dig/er? 

Påverkar konsumtionen ditt känslotillstånd? 

Tror du konsumtion kan skapa stress eller ångest? Varför?  

Tror du det är ett måste att kunna konsumera för att ha ett socialt liv? 

Prioriterar du vissa saker när du konsumerar? 

Tror du att media påverkar hur du konsumerar? 

Tror du att media påverkar ditt barn till att vilja ha saker som alla andra har? 
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Är det viktigt för dig att kunna konsumera? 

Om ja: Varför?  Om inte: Förklara? 

Är det viktigt för dig att följa trenderna i samhället? 

Vad skulle det innebära för dig om du inte hade möjligheten att konsumera utöver de 

basläggande behoven? 

Tror du att vi blir lyckligare av konsumtion? Varför? 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Camilla Tsamba
Olivia Mach


