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Abstract 

“What’s most important is my daughters wellbeing” - Single mothers’ experiences of 

living with income support 

Authors: Emma Bergqvist och Maria Wahlborg 

The purpose of this study was to examine how single mothers receiving income support 

describes their lives. The study was based on a qualitative interview study with four single 

mothers. The interviews were divided into four themes, economy, social network, health and 

future, from which the interviews were analyzed. The results were analyzed using systems 

theory and coping strategies. The results showed that single mothers daily faces feelings of 

guilt and shame about not being able to support their families. The results also showed that 

the coping strategy “social support” is of utmost importance for them to cope with their 

situation. One thing that clearly emerged in the results, based on our two chosen theories, was 

that the investigated women who had high demands from the social services and only had a 

little support from their social networks, showed better coping ability than the other women in 

the study who had low demands from the social services and a strong support from their 

social networks. 

Keywords: 

Systems theory, Coping, Single mothers, Income support, Financial assistance. 



 

Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur ensamstående mödrar som erhåller/erhållit 

försörjningsstöd beskriver sin livssituation. Underlaget till studien har baserats på en 

kvalitativ intervjuundersökning med fyra ensamstående mödrar. Intervjuerna delades upp i 

fyra teman, ekonomi, socialt nätverk, hälsa och framtid, som intervjuerna sedan har 

analyserats utifrån. Analysen av resultatet har genomförts med hjälp av systemteori och 

coping. Resultatet visade att de ensamstående mödrarna dagligen lever med känslor av skuld 

och skam över att inte på egen hand kunna försörja sin familj. Resultatet visade också att 

copingstrategin, socialt stöd, är av oerhört stor vikt för att de ska orka med den situation de 

lever i. Något som tydligt framkom i resultatet tack vare de två teorier vi valt att använda oss 

av i analysen, var att de kvinnor som haft höga krav på sig från socialtjänsten och ett svagt 

stöd från sina sociala nätverk, visade på bättre copingförmåga än de andra kvinnorna i 

studien, som haft låga krav på sig från socialtjänsten och ett starkt stöd från sina sociala 

nätverk. 

Nyckelord 

Systemteori, Coping, Ensamstående mödrar, Försörjningsstöd, Ekonomiskt bistånd 



 

Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till de kvinnor som ställt upp i intervjuerna, utan er hade inte den här 

uppsatsen varit möjlig. Vi vill även tacka våra familjer som stöttat oss och stått ut med oss 

under den intensiva period då uppsatsen färdigställts. Vi vill också tacka vår handledare, Mats 

Sundin, som kommit med fina idéer och hjälpt oss att se saker från flera håll. Ett jättestort 

tack till er alla! 

 

 

Emma Bergqvist och Maria Wahlborg



 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ........................................................................................................................ 1 

 1.1. Bakgrund ............................................................................................................... 1 

 1.2. Syfte och frågeställning.......................................................................................... 1 

 1.3. Målet med studien .................................................................................................. 1 

 1.4. Koppling till socialt arbete ..................................................................................... 2 

 1.5. Uppsatsens disposition ........................................................................................... 2 

 1.6. Begreppsförklaringar ............................................................................................. 2 

2. Tidigare forskning ......................................................................................................... 3 

2.1. Socialbidragstagande ensamstående mödrar ........................................................... 3 

2.2. Analys av socialbidragsstatistik.............................................................................. 4 

2.3. Kvinnors fattigdom ................................................................................................ 4 

2.4. Ensamstående mödrars försörjningsformer ............................................................. 5 

2.5. Självständigt beroende ........................................................................................... 5 

2.6. Ekonomiska förlorare ............................................................................................. 7 

2.7. Sammanfattning av forskningsläget ........................................................................ 7 

3. Teorianknytning ............................................................................................................ 9 

3.1. Copingstrategier ..................................................................................................... 9 

3.2. Systemteori ............................................................................................................ 9 

4. Teoretiska perspektiv .................................................................................................... 10 

4.1. Copingstrategier ..................................................................................................... 10 

  4.1.1. Edward P. Sarafino .......................................................................................... 11 

  4.1.2. Norman Endler och James D. A. Parker ............................................................. 11 

  4.1.3. Aaron Antonovsky .......................................................................................... 12 

4.2. Systemteori ............................................................................................................ 12 

5. Metod ............................................................................................................................. 13 

 5.1. Litteratursökning.................................................................................................... 13 

 5.2. Intervjuguide.......................................................................................................... 14 

 5.3. Forskningsdesign ................................................................................................... 14 

5.4. Datainsamlingsmetod ............................................................................................. 15 

5.5. Urval...................................................................................................................... 15 

5.6. Databearbetning ..................................................................................................... 16 

 5.7. Etiska överväganden .............................................................................................. 17 



 

 5.8. Vetenskapsfilosofisk position ................................................................................. 18 

   5.8.1. Förförståelse ................................................................................................... 18 

5.9. Validitet ................................................................................................................. 19 

5.10. Reliabilitet ........................................................................................................... 20 

5.11. Generaliserbarhet ................................................................................................. 20 

5.12. Triangulering ....................................................................................................... 21 

6. Resultat/analys ............................................................................................................... 21 

 6.1. Presentation av intervjupersoner............................................................................. 21 

 6.2. Tema 1 – Ekonomi ................................................................................................. 22 

  6.2.1. Delanalys tema 1 – ekonomi ............................................................................. 24 

 6.3. Tema 2 – Sociala nätverk ....................................................................................... 25 

  6.3.1 Delanalys tema 2 – sociala nätverk ..................................................................... 28 

 6.4. Tema 3 – Hälsa ...................................................................................................... 29 

  6.4.1. Delanalys tema 3 – hälsa .................................................................................. 31 

 6.5. Tema 4 – Framtid ................................................................................................... 32 

  6.5.1 Delanalys tema 4 – framtid ................................................................................ 33 

 6.6. Sammanfattande analys .......................................................................................... 33 

7. Diskussion ...................................................................................................................... 35 

7.1. Resultatbild ............................................................................................................ 35 

 7.1.1. Tolkning av resultatbilden ................................................................................ 35 

7.2. Resultatdiskussion ................................................................................................. 36 

 7.2.1. Hårda krav eller låga krav ................................................................................. 36 

 7.2.2. Socialt nätverk eller socialpolitik ....................................................................... 37 

7.3. Metoddiskussion .................................................................................................... 37 

7.4. Förslag till framtida forskning ................................................................................ 38 

Referenslista 

Bilagor 

Bilaga 1, Informationsbrev 

Bilaga 2, Intervjuguide 



1 
 

1. Inledning 

Vi kommer i detta avsnitt att presentera bakgrunden till vår studie, vårt syfte och vår 

frågeställning, vårt mål med studien, koppling till socialt arbete, uppsatsens disposition samt 

centrala begrepp för studien. 

1.1. Bakgrund 

Christin Johansson, ordförande i akademiförbundet SSR, och Lotta Persson, ordförande i 

Föreningen Sveriges Social chefer, skrev en debattartikel tillsammans under 2011: ”Klyftorna 

ökar i välfärdslandet Sverige” (Dagens Samhälle, 2011). I artikeln påstår de att 

försörjningsstödet har ökat med 30 procent på två och ett halvt år och att den största ökningen 

är hos ensamstående kvinnor med barn och ensamstående kvinnor utan barn (a.a.). Statistiken 

visar att år 2010 fick 250 000 hushåll i Sverige ekonomiskt bistånd, 24 procent av alla 

ensamstående kvinnor med barn erhöll ekonomiskt bistånd någon gång under detta år 

(Socialstyrelsen, 2011). Johansson och Persson skriver vidare att bland barn med 

ensamstående föräldrar är fattigdomen tre gånger högre än i familjer med två vuxna. Claudia 

Gardberg Morner skriver att ensamstående mödrar är en utsatt grupp både ekonomiskt och 

socialt (Gardberg Morner, 2003, s.32). Vi blev väldigt förvånade över de, enligt oss, höga 

siffror som presenteras ovan och detta ökade vårt intresse för dessa ensamstående mödrar och 

hur deras ekonomiska förhållanden påverkar deras liv. 

1.2. Syfte och frågeställning 

Syftet med den här studien är att undersöka hur ett antal ensamstående mödrar, som 

erhåller/erhållit försörjningsstöd från socialtjänsten hanterar sina liv. 

 Hur skildrar ensamstående mödrar sin utsatta livsstil och framtid? 

För att söka svar på vår fråga och uppfylla vårt syfte kommer vi att genomföra intervjuer med 

ensamstående mödrar. 

1.3. Målet med studien 

För att undersöka hur ensamstående mödrar med försörjningsstöd hanterar sina liv kommer vi 

att intervjua fyra ensamstående mödrar som erhållit/erhåller försörjningsstöd. I vår 

genomgång av tidigare forskning fann vi fyra områden som är av stor betydelse för 

kvinnorna: ekonomi, sociala nätverk, hälsa och framtid. Utifrån dessa teman utformade vi en 

intervjuguide. Vi har strukturerat upp intervjumaterialet utifrån dessa teman och sedan 

analyserat materialet utifrån två valda teorier; systemteori och copingstrategier. Till våra 
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intervjuer, teorier och teman återkommer vi senare. Vi vill med denna studie öka kunskapen 

kring detta område och på så sätt bidra med kunskap om följderna av att leva som 

ensamstående mamma med försörjningsstöd. 

1.4. Koppling till socialt arbete  

Utifrån det vi skrev i inledningsavsnittet (1.1.) ser vi att ensamstående mödrar med 

försörjningsstöd utgör en stor grupp av de personer en socialarbetare på ett socialkontor 

träffar dagligen. Vi ser också att gruppen ensamstående mödrar ökar. Vi anser att det är av 

stor vikt att dessa socialarbetare har kunskap om hur kvinnorna själva upplever sin situation 

för att kunna hjälpa dem på bästa sätt. Vi anser att vår studie ligger inom ramen för socialt 

arbete då vi har en förhoppning om att den skall bidra med ny kunskap hos socialarbetarna 

och att detta skall leda till att kvinnorna får den hjälp, det bemötande och det stöd de behöver 

från socialtjänsten. Vi anser också att det är av stor vikt att socialtjänstlagen utformas på ett 

sätt som bidrar till att bidragsberoende personer kan tillförsäkras en skälig levnadsnivå utifrån 

de faktorer som framkommer under senare avsnitt i vår uppsats. 

1.5. Uppsatsens disposition 

Studien består av åtta kapitel. I första kapitlet beskrivs bakgrunden till studien, syfte och 

frågeställning, målet med studien, koppling till socialt arbete samt redogörs för centrala 

begrepp. I uppsatsens andra kapitel presenteras tidigare forskning i ämnet. I kapitel tre 

redogörs för val av teorier till uppsatsen. I kapitel fyra redogörs för de teorier som använts i 

studien. I kapitel fem, metodkapitlet, redogörs för litteratursökning, intervjuguide, 

forskningsdesign, datainsamlingsmetod, urval databearbetning, etiska överväganden, 

vetenskapsfilosofisk position, studiens validitet, reliabilitet, generaliserbarhet samt 

triangulering. I kapitel sex redovisas resultat och analys. Uppsatsen avslutas med en 

diskussion i kapitel sju och därefter följer referenslista och bilagor. 

1.6. Begreppsförklaringar 

Med ensamstående mammor/mödrar menas kvinnor som lever ensamma med hemmavarande 

barn. Biståndstagare är den person som erhåller ekonomiskt bistånd. Att transkribera innebär 

att inspelande intervjuer omvandlas från tal till skrift (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 194). 

Koda/kodning innebär sortering av texter för att tydliggöra mönster i texten, kodning används 

för att analysera texter (a.a, s. 217f). Stigma syftar till en egenskap hos en person som gör att 

andra ser personen som mindre värd (Goffman, 2007, s. 12f). Med 
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försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd/socialbidrag syftar vi till det ekonomiska stödet en 

person kan erhålla från socialtjänsten. Enligt Socialtjänstlagen 4 kap 1 §  

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har 

rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i 

övrigt. 

Vid prövningen av behovet av bistånd för livsföringen i övrigt får hänsyn inte tas till den 

enskildes ekonomiska förhållanden om rätten att ta ut avgifter för biståndet regleras i 8 kap. 

Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas 

så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. Lag (2010:52). 

2. Tidigare forskning 

Nedan presenteras sex stycken forskningsrapporter/avhandlingar som berör ämnet i studien 

och som knyter an till syfte och till frågeställning. Kapitlet avslutas med en sammanfattning 

av forskningsläget och en redogörelse av de teman som används i intervjuguiden. 

2.1. Socialbidragstagande ensamstående mödrar 

Stranz och Wiklund har skrivit en artikel där de analyserar socialbidragstagande bland 

ensamstående mödrar (Stranz & Wiklund, 2011, s. 62). Artikeln är baserad på projektet 

”Ensamstående mödrar – välfärd, försörjning och socialtjänst” (a.a.). Författarna fokuserar på 

skillnader mellan svenska och utlandsfödda kvinnor, hur lång tid de varit beroende av 

socialbidrag samt hur deras hälsa påverkats av livssituationen (a.a.). Stranz och Wiklund fann 

att omkring 90 procent av kvinnorna i deras studie, både deltidsarbetslösa och 

heltidsarbetslösa, inte är anslutna till arbetslöshetskassan. De menar att detta överensstämmer 

med tidigare forskning (a.a, s. 52). Författarna skriver vidare att psykisk ohälsa förekommer 

hos omkring 30 procent av kvinnorna och hos omkring 20 procent av kvinnorna förekommer 

kroppslig ohälsa eller någon form av psykosocial problematik. Detta menar författarna också 

stämmer överens med tidigare forskning (a.a, s. 55f). Ett resultat de funnit som däremot inte 

stämmer överens med tidigare forskning är att andelen kvinnor med missbruksproblem endast 

uppgår till fyra procent vilket enligt Stranz och Wiklund är betydligt lägre än vad tidigare 

forskning visar (a.a, s. 56f). 
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2.2. Analys av socialbidragsstatistik 

Bergmark och Bäckman har i en artikel analyserat den nationella socialbidragsstatistiken och 

redogör för vilka varaktighetsmönster de funnit under 2000-talets första år (Bergmark och 

Bäckman, 2007, s. 134-152). Utifrån ett resultat i studien har de funnit att då en person endast 

är socialbidragsberoende en kortare tid är möjligheten till arbete större än om beroendet varat 

under en längre tid (Bergmark och Bäckman, 2007, s. 134-152). Bergmark och Bäckman fann 

att endast en minoritet av dem som avslutat ett långvarigt bidragsberoende förvärvsarbetar för 

att klara sig ekonomiskt och att de flesta uppbär ersättning från andra samhälleliga instanser 

såsom försäkringskassa och arbetslöshetskassa (a.a, s. 142). De fann även att män efter 

bidragsperioden förvärvsarbetar i större utsträckning än kvinnor. I studien framkom att 

kvinnorna efter bidragsperioden deltidsarbetar och har oftare tillfälliga arbeten än männen 

(a.a, s. 149). 

2.3. Kvinnors fattigdom 

I en artikel i Socialvetenskaplig tidskrift skriver Evy Gunnarsson om ensamstående kvinnor 

utan barn som erhåller ekonomiskt bistånd (Gunnarsson, 2000, s. 57). Hon försöker utifrån ett 

feministiskt perspektiv förstå hur kvinnorna har hamnat i den här situationen. Debatten kring 

fattigdom och ekonomisk utsatthet i välfärdsstaten är könsneutral och nämner sällan kvinnors 

fattigdom och socialbidragstagande trots att kunskap finns om kvinnors och mäns olika 

levnadsvillkor (a.a.). Gunnarsson menar att vi måste studera interaktionen mellan olika 

livsfaser och hur dessa påverkar livsloppet i kvinnornas liv, eftersom studien av enskilda 

livsfaser inte räcker till för att nå full förståelse för kvinnors villkor som fattiga och 

biståndstagare (a.a, s. 68). 

I artikeln framkommer att olika försörjningskällor som stat, familj och arbetsmarknad spelar 

en stor roll i kvinnornas liv; kvinnornas livslopp och ekonomiska handlingsutrymme är 

beroende av deras relation till dessa försörjningskällor (a.a.). Betydligt fler kvinnor än män 

lever som ”nästan fattiga”, alltså med en inkomstnivå strax över socialbidragsnormen som gör 

att dessa kvinnor lever i en sårbar position där det finns en stor risk att inkomsten behöver 

kompletteras med ekonomiskt bistånd (a.a.). Det finns en stor brist på studier om just fattiga 

kvinnor (a.a, s. 69). Fler studier behöver göras inom flera olika områden som till exempel 

klienters villkor, kvalitativa och kvantitativa studier på vad som leder till ekonomisk utsatthet, 

studier på hur socialtjänstens arbete svarar upp till samhällets och klienternas krav (a.a.). 

Gunnarsson anser även att det saknas studier där kvinnorna själva får förmedla deras 

upplevelser (a.a.). Vi menar dock att vår studie bidrar till att fylla delar av detta tomrum.  
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2.4. Ensamstående mödrars försörjningsformer 

Lena Wennberg ställer frågan hur ensamstående mödrar och deras barn påverkas av att 

samhällets förhållningssätt till dem har ändrats i en hårdare riktning då människan numera i 

samhället förväntas försörja sig själva (Wennberg, 2001, s. 242). Svaret är att i det svenska 

samhället osynliggörs faktumet att kvinnor och män lever under olika försörjningsvillkor med 

stigmatisering som följd och på grund av detta i större utsatthet som en konsekvens 

(Wennberg, 2001, s. 242). En annan fråga är: håller Sveriges socialpolitiska traditioner 

gällande vår sociala trygghet på att bytas ut mot en modell formad av den konservativa 

välfärdsregimen, där samhället inte griper in förrän familjens alla egna resurser är uttömda? 

(a.a.). Wennbergs svar på den frågan är att övriga världen har ansett Sverige vara ett paradigm 

för en svag manlig försörjarmodell där ensamstående mödrar betraktats som väl integrerade 

på arbetsmarknaden och varken betraktats som stigmatiserade eller utsatta (a.a, s. 243). 

Följaktligen riskerar svenska ensamstående mödrar att bli en socialt avskärmad grupp utanför 

arbetsmarknaden med stor risk för fattigdom och isolering i tider av nedskärningar i 

välfärdsstaten (a.a.). 

Wennberg menar att det som skedde i den svenska lagstiftningen, då man för att motverka ett 

socialbidragsberoende stramade åt lagarna, kommer att drabba de ensamstående mödrarna och 

deras barn hårt (a.a, s. 246). Idag pressas dessa kvinnor allt hårdare att bära hela 

omsorgsansvaret för familjen samt att på heltid klara av att försörja sin familj (a.a, s. 247f). 

De möjligheter att kunna leva oberoende av mannen som försörjare som ges till kvinnor i det 

svenska samhället försämras då socialtjänstlagen är utformad med kraftiga inslag av kontroll 

och makt (a.a, s. 248f). Många barn riskerar, trots barnperspektivet i socialtjänstlagen, att 

behandlas olika beroende på vilken kommun de bor i eftersom kommunerna själva avgör vad 

som bör anses som skälig levnadsnivå och detta kraftigt varierar från kommun till kommun 

(a.a, s. 249). 

2.5. Självständigt beroende 

Claudia Gardberg Morner har skrivit en avhandling om hur ensamstående mödrar i några av 

Sveriges förorter organiserar deras försörjning och vardagsliv för sina barn och för sig själva. 

I studien undersöks hur mödrarna sammanställer olika försörjningskällor och stöd för att 

överleva och mödrarnas försörjningsstrategier analyseras (Gardberg Morner, 2003, s. 1). 

Orsaken till många människors kraftigt försämrade försörjningsvillkor under 1990-talet var 

den höga arbetslösheten i Sverige (a.a, s. 3). Under början av 1990-talet drabbades män 

hårdast av arbetslösheten men i mitten och slutet av 1990-talet drabbades kvinnorna (a.a, s. 4). 
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Orsaken till detta var nedskärningar inom den offentliga sektorn som medförde att 

arbetstillfällen minskade kraftigt inom de kvinnodominerade yrkena (a.a.). Under denna tid 

drabbades ensamstående mödrar hårdare än gifta mödrar och kvinnor utan barn. Det har visat 

sig att ensamstående mödrar har haft en fortsatt utsatt position efter det som hände under 

1990-talets senare del (Gardberg Morner, 2003, s. 4). 

Ensamstående mödrar är en utsatt grupp både ekonomiskt och socialt (a.a, s. 32). Kvinnorna i 

Gardberg Morners studie ser sin situation som ett aktivt val de gjort och som de i det stora 

hela är nöjda med. Men problemet de upplever är ofta hur samhället, det vill säga andra 

människor och representanter för myndigheter, ser på dem och bemöter dem. Många av 

kvinnorna har upplevt ett bristande stöd och ett sämre bemötande från både samhälle och 

myndigheter (a.a.). Kvinnorna ger olika exempel på hur de upplevt sig blivit bemötta av 

myndighetsrepresentanter. Att känna sig dömd, misstrodd, förödmjukad är väldigt vanligt 

bland kvinnorna samt att inte bli tagen på allvar vid ”statusbyten”, exempelvis övergång 

mellan arbete och a-kassa. Då dessa övergångar mellan myndigheter inte fungerat så kan 

kvinnorna ha fått vänta veckor eller månader på att få pengar trots att de ensamma ska 

försörja deras barn (a.a.). 

I sin studie fann Gardberg Morner att många av de ensamstående mödrarna periodvis haft 

problem att finna pengar till mat vilket de upplevt otroligt stressande. De strategier de använt 

sig av har varit utbyten av varor och tjänster via privata nätverk. Många av mödrarna uppger 

att de känt en stor stress över att de sällan kunnat ge deras barn nyttig mat, de har inte råd med 

kött, grönsaker, fisk etcetera utan det blir ofta pasta, ris och bröd (a.a, s. 116). Många av 

mödrarna i studien uppger även att de själva avstår från läkar– och tandläkarbesök men att 

barnen alltid får den vård de behöver (a.a.). Mödrarna beskriver att aldrig kunna tillåta barnen 

eller dem själva att göra något utöver det allra nödvändigaste är väldigt slitsamt, ständiga 

ekonomiska problem resulterar i känslor av olust, stress och trötthet (Gardberg Morner, 2003, 

s. 116-118). 

Flera av mödrarna i studien beskriver att de i relation till myndigheter och omvärlden blir 

bemötta på ett nedlåtande sätt vid arbetslöshet. De upplever att de inte är någon utan ett arbete 

och de menar att arbete ger respekt och arbetslöshet ger stigma (a.a, s. 145-147).  

När en människas ekonomiska och materiella resurser är knappa kan det privata nätverket 

spela en stor roll (Gardberg Morner, 2003, s. 204). Gardberg Morner fann i sin studie att 



7 
 

familj, grannar, vänner samt tillgång till mindre formella och privata nätverk har varit otroligt 

viktigt för mödrarnas överlevnad (a.a.). Det framkom av intervjuerna med mödrarna att de 

utbyter tjänster och varor inom deras sociala nätverk som ekonomisk hjälp i form av lån och 

gåvor, utbyten av varor såsom mat, kläder och möbler, praktiska tjänster såsom barnpassning 

och städning samt sällskap och stöd (a.a, s. 213). 

2.6. Ekonomiska förlorare 

Genom ett beslut från regeringen i februari 1999 auktoriserades chefen för 

Socialdepartementet, statsrådet Lars Engqvist, att grunda en kommitté av forskare som hade i 

uppdrag att göra ett välfärdsbokslut över 1990-talet. De skapade tillsammans ett 

delbetänkande och sex forskarantologier. I en av antologierna, Ofärd i välfärden, riktas 

särskild uppmärksamhet mot ensamstående mödrar, invandrare och ungdomar som i 

kommitténs tidigare arbeten identifierats som missgynnade under 1990-talet. Gähler skriver 

att de ensamstående föräldrarna var de stora ekonomiska förlorarna under 1900-talet och 

gruppens inkomster har minskat ytterligare och de drabbade har oftare än vad tidigare 

uppmärksammats mycket låga inkomster (SOU 2001:54). 

Gähler menar att familjernas ekonomiska situation inte bara drabbar familjernas möjlighet till 

konsumtion och sparande utan även de vuxnas psykiska hälsa, deras uppträdande mot barnen 

samt barnens fysiska och psykiska hälsa och möjligheter till utbildning (SOU 2001:54). 

Andelen ensamstående föräldrar i Sverige är i tilltagande och i början av 1999 var 84,5 

procent av alla ensamstående föräldrar kvinnor (SOU 2001:54). Det finns tre anledningar till 

att ensamstående mödrar är en särskilt utsatt grupp, för det första tjänar kvinnor mindre än 

män, för det andra är kvinnorna ensamma familjeförsörjare och för det tredje missgynnas 

kvinnornas ekonomi av att de har det huvudsakliga försörjningsansvaret för barnen (SOU 

2001:54). Det har konstaterats att de ensamstående mödrarna som redan i början av 1990-talet 

hade en svår ekonomisk situation har fått det ännu svårare ekonomiskt under följande 

decenniet (SOU 2001:54). 

2.7. Sammanfattning av forskningsläget 

Enligt den tidigare forskningen finns det flera olika anledningar till de ensamstående 

mödrarnas svaga ekonomiska position. Kvinnor och män har olika levnadsvillkor och 

kvinnors relation till stat, familj och arbetsmarknad är avgörande för deras levnadsvillkor. 

Man har funnit att samhällets förhållningssätt till de ensamstående mödrarna har stramats åt 

och i det samhälle vi lever i idag förväntas vi kunna försörja oss själva (Wennberg, 2001, s. 
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242). Två av författarna menar att vår sociala trygghet, likt den konservativa välfärdsregimen, 

går mot ett samhälle där ingen ingriper förrän familjens alla resurser är uttömda (Wennberg, 

2001, s. 242 & Gardberg Morner, 2003, s. 32). Under 1990-talet drabbades kvinnor hårt av en 

hög arbetslöshet då nedskärningar gjordes inom den offentliga sektorn. Under den här tiden 

drabbades ensamstående mödrar värst och man menar att mödrar än idag lever i en utsatt 

ekonomisk position på grund av dessa nedskärningar (Gardberg Morner, 2003, s. 4). En av 

författarna i den tidigare forskningen ställer sig frågan om mödrarna har fått det svårare på 

grund av de förändrade bidragssystemen eller är det på grund av en försämrad förbindelse 

med arbetsmarknaden (Wennberg, 2001, s. 242). Gähler skriver att det finns tre anledningar 

till att ensamstående mödrar är en särskilt utsatt grupp: att kvinnor tjänar mindre än män, att 

dessa kvinnor är ensamma familjeförsörjare och att deras ekonomi försämras av att de har det 

huvudsakliga försörjningsansvaret för barnen (SOU 2001:54). 

Tidigare forskning pekar på att ensamstående mödrar är beroende av sina sociala nätverk för 

att deras vardag ska fungera. Det har visat sig i den tidigare forskningen att stat, familj, 

grannar, vänner samt tillgång till mindre formella och privata nätverk är avgörande för 

kvinnornas livslopp samt för deras ekonomiska handlingsutrymme. Man har även funnit att 

ensamstående mödrar utbyter tjänster och varor inom deras sociala nätverk såsom ekonomisk 

hjälp i form av lån och gåvor, utbyten av varor såsom mat, kläder och möbler, praktiska 

tjänster så som barnpassning och städning samt sällskap och stöd (Gardberg Morner, 2003, s. 

116-118). 

Forskningen visar också att ensamstående mödrars psykiska och fysiska hälsa påverkas av 

deras livssituation. Forskarna fann att psykisk ohälsa förekom hos omkring 30 procent av 

kvinnorna och hos omkring 20 procent av kvinnorna förekom kroppslig ohälsa eller någon 

form av psykosocial problematik (Stranz & Wiklund, 2011, s. 55f). Det har visat sig att 

familjernas ekonomiska situation inte bara drabbar familjernas möjlighet till konsumtion och 

sparande utan även de vuxnas psykiska hälsa, deras uppträdande mot barnen samt barnens 

fysiska och psykiska hälsa och möjligheter till utbildning. Problem att finna pengar till mat, 

att sällan kunnat ge barnen nyttig mat gör att kvinnorna blir stressade och känner känslor av 

skuld gentemot barnen. Många av mödrarna uppger att de själva avstår från läkar– och 

tandläkarbesök och de beskriver att det är väldigt slitsamt aldrig kunna tillåta barnen eller 

dem själva att göra något utöver det allra nödvändigaste. Ständiga ekonomiska problem 

resulterar i känslor av olust, stress och trötthet (Gardberg Morner, 2003, s. 116-118). 
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Det har visat sig i den tidigare forskningen att när en person är socialbidragsberoende en 

kortare tid har denne större chans till arbete än personer som varit bidragsberoende under en 

längre (Bergmark & Bäckman, 2007, 134-152). I samma studie fann man att endast en 

minoritet av dem som avslutat ett långvarigt bidragsberoende förvärvsarbetar för att klara sig 

ekonomiskt, de flesta uppbär ersättning från andra samhälleliga instanser såsom 

försäkringskassa och arbetslöshetskassa (a.a, s. 142). Ur den tidigare forskningen anser vi att 

fyra teman har utkristalliserats: ekonomi, sociala nätverk, hälsa och framtid. Dessa teman tar 

vi med oss in i genomförandet av undersökningen. 

3. Teorianknytning 

I detta kapitel redogörs för valet av teorier som använts vid analysen av vårt insamlade 

material. Genom den tidigare forskning vi tagit del av har vi kunnat urskilja fyra områden: 

ekonomi, socialt nätverk, hälsa och framtid. Dessa teman återkommer upprepade gånger i de 

artiklar och avhandlingar vi tagit del av. Vi har genom att studera flertalet olika teorier funnit 

att vi genom att använda oss av systemteori och copingstrategier kan finna de svar vi söker. I 

senare kapitel kommer ett utförligare resonemang om teorierna att föras. 

3.1. Copingstrategier 

Många av mödrarna som vi läst om i den tidigare forskningen samt de mödrar vi mött under 

våra intervjuer lever sina liv under förhållanden många av oss inte kan föreställa sig. Stress, 

press, oro, skam och skuld är känslor många av dem lever med dagligen och från den ena 

dagen till den andra kan hela deras värld vändas upp och ner. Vi mötte en mamma som blev 

bostadslös, en annan vars ekonomi var så låg att det inte fanns pengar till mat på bordet efter 

att räkningarna var betalda. Vid sökandet efter lämpliga teorier till studien fann vi att coping, 

som tillhör hälsopsykologin, kändes som ett självklart val utifrån vårt syfte då coping handlar 

om strategier människor använder för att bemästra olika situationer som uppstår. Det finns 

många beskrivningar av coping. Carlsson skriver att coping handlar om individens upplevelse 

av förlust, utmaning eller hot i en potentiell stressande situation, detta tillsammans med den 

upplevda tilliten hos individen att klara av att hantera situationen bestämmer hur individen 

reagerar i stressfyllda situationer (Carlsson, 2007, s. 347). 

3.2. Systemteori 

Efter att coping valts till studien ansåg vi att ytterligare förståelse skulle kunna nås genom att 

analysera materialet utifrån ytterligare en teori. I den tidigare forskningen fann vi att olika 

slags system som exempelvis familj, vänner och myndigheter är viktiga för mödrarnas 
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överlevnad många gånger. Vi intervjuade mödrar som klarade sig med den statliga hjälpen 

och vi intervjuade även mödrar som inte skulle överleva utan familj och vänner som stöttade 

dem. Vi fann även i den tidigare forskningen exempel på ensamstående mödrar i områden 

som byggt upp system i deras privata nätverk där de utbytte olika varor och tjänster med 

varandra. Det är uppenbart att olika system är av stor vikt för mödrarna när det kommer till 

hur de hanterar sina liv och därför känns systemteorin som en teori som kan hjälpa oss att 

finna de svar vi söker. Systemteori har fokus på olika system där individer ingår, dessa system 

samverkar med varandra och med hjälp av dessa kan en helhet ses, inte bara ett individuellt 

eller socialt beteende (Payne, 2008, s. 212f ). 

4. Teoretiska perspektiv 

Nedan presenteras de två teoretiska perspektiv har använts i studien, nämligen 

copingstrategier och systemteori. 

4.1. Copingstrategier 

Kapitlet inleds med en kortfattad presentation av hälsopsykologi för att ge en grundläggande 

bild av det perspektiv ur vilket coping är hämtat. Sedan beskrivs copingstrategierna mer 

utförligt utifrån olika författare. 

Genom att intresset för hälsa och förebyggande åtgärder av sjukdom har ökat i samhället 

under de senaste årtiondena har man börjat fokusera på hur sociala och psykologiska faktorer 

påverkar människans hälsa (Andersson, 2009, s. 19). Hälsopsykologin är relevant för allt som 

har med hälsa och sjukdom att göra, för alla delar inom psykologin men även för andra 

discipliner som biologi, medicin och sociologi (a.a.). En hälsopsykolog undersöker hur 

sociala, psykologiska, kulturella beteendefaktorer hänger samman med hälsa och sjukdom. 

Hälsopsykologiska frågor är bland andra: Vad är stress? Hur påverkas hälsan av människans 

livsstil? Hur kommer det sig att så många människor fortsätter röka trots att de är medvetna 

om den höga risken för olika dödliga sjukdomar? Coping tillhör hälsopsykologin och nedan 

beskrivs vad coping innebär. 

Grundaren till copingteorin är den amerikanske psykologen Richard Lazarus (1922-2002). 

Coping definieras av Lazarus och Folkman (1984) i boken: Stress, Appraisal, and Coping som 

“constantly changing cognitive and behavioural efforts to manage specific external and or 

internal demands that are appraised as taxing or exceeding the resources of the person”. 

(Lazarus & Folkman, 1984, s. 141). Alltså "konstant föränderliga kognitiva och 
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beteendemässiga ansträngningar för att hantera specifika yttre och/eller inre krav som 

värderas som överstigande personens resurser" (författarnas översättning). 

Ordet coping är ett anglosaxiskt uttryck som är svåröversatt men används i det svenska 

språket i ord av bemästring, hantering och respons på stress och ger uttryck för hur individer 

klarar av att handskas med svårigheter (Andersson, 2009, s. 122 & Carlsson, 2007, s. 351). 

Det finns olika definitioner av coping. Coping kan definieras i termer av inlärt beteende, till 

exempel reaktion på obehagliga upplevelser, undvikande och flykt (Andersson, 2009, s. 19). 

Det handlar om individens upplevelse av förlust, utmaning eller hot i en potentiell stressande 

situation, detta tillsammans med den upplevda tilliten hos individen att klara av att hantera 

situationen bestämmer hur individen reagerar i stressfyllda situationer (Carlsson, 2007, s. 

347). Inom psykoanalytisk egopsykologi (en teoretisk inriktning inom psykoanalysen med 

utgångspunkt i Freuds andra modell av psyket, jaget) ser man coping synonymt med 

framgångsrik anpassning (a.a.). 

4.1.1 Edward P. Sarafino 

Sarafino skriver att det finns en mängd olika copingstrategier människor använder för att 

undvika stress i sina liv (Sarafino, 2002, s. 140). En av dessa metoder är socialt stöd som 

innebär att en människa tar hjälp från sitt sociala nätverk (a.a.). Män brukar vanligtvis ha ett 

större socialt nätverk runtomkring sig än kvinnor men att kvinnorna är bättre än männen på att 

söka stöd och hjälp i detta nätverk (a.a.). Storleken på nätverket är beroende av individens 

utbildningsnivå, sociala status och inkomstnivå (a.a.). 

4.1.2. Norman Endler och James D.A. Parker 

Andersson diskuterar det Endler och Parker (1990) definierat som coping. De räknar med tre 

huvudtyper av coping: personorienterad, undvikandeorienterad och uppgiftsorienterad coping 

(Andersson, 2009, s. 127f). Uppgiftsorienterad coping som är problemfokuserad och hit 

räknas strategier som en person använder när den ska fatta beslut, planera och lösa konflikter 

(a.a, s. 127). Personorienterad coping som är emotionsfokuserad och hit räknas strategier som 

självupptagenhet, emotionella reaktioner och fantasiföreställningar (a.a, s. 128). 

Undvikandeorienterad coping som är strategier en person använder för att undvika en 

stressande situation genom att till exempel söka socialt stöd istället för att ta tag i situationen 

som egentligen föreligger (a.a.). 

 



12 
 

4.1.3. Aaron Antonovsky 

Antonovsky definierar coping som en övergripande strategi för att övervinna stressande 

situationer (Antonovsky, 1979, s. 112). Det finns tre huvudvariabler i varje copingstrategi: 

rationalitet, flexibilitet och långsinthet (a.a.). Den första variabeln rationalitet innebär att en 

stressfaktor kan vara obehaglig och svårhanterlig för en människa medan den för en annan 

människa kan vara lätthanterlig (Antonovsky, 1979, s. 113). Det är människans rationella 

definition av en situation som avgör hur denna uppfattar och hanterar den (a.a, s. 112). I 

många situationer är människans copingstrategier irrationella och i just dessa situationer görs 

felaktiga bedömningar av det som stimulerar sinnena hos människan (a.a.). Med flexibilitet 

syftar Antonovsky på den inre flexibiliteten hos människan. Han poängterar vikten av detta då 

han menar att en öppen flexibel människa kan lära sig nya strategier för att hantera situationer 

som tidigare har varit svårhanterliga för denne (a.a, s. 113). Långsinthet handlar om det vi 

förväntar oss av en given situation (a.a.). Utfallet av en tidigare upplevd situation gör att 

människan, på grund av att denne förväntar sig samma utfall nästa gång liknande situation 

uppkommer, reagerar precis som gången innan (a.a.). Är personen i fråga däremot flexibel 

kommer denne att använda sig av en annan strategi som generar ett helt annat utfall (a.a.). 

4.2. Systemteori 

Den andra teorin vi kommer att använda oss av är systemteori. Systemteori har fokus på 

system där individer ingår. Dessa system samverkar med varandra och med hjälp av dessa kan 

en helhet ses, inte bara ett individuellt eller socialt beteende (Payne, 2008, s. 212f). Biologen 

Ludwig von Bertalanffy är grundare till systemteorin. Bertalanffy utvecklade den generella 

systemteorin som grundar sig på hur olika delar i ett system ömsesidigt påverkar varandra 

(Lundsbye m.fl. 2002, s. 72). Det finns ett stort antal definitioner av system och vi har valt att 

använda oss av följande definition då vi anser att det fångar begreppet system på ett konkret 

och lättförståeligt sätt. ”Ett system är en uppsättning komponenter (objekt) med relationer 

mellan komponenterna (objekten) och mellan deras egenskaper” (Schjødt & Egeland, 1994, s. 

47). Vad som utgör ett system beror på hur man väljer att se på det (a.a, s. 47f). Schjødt och 

Egeland tar upp två kriterier som de menar måste uppfyllas för att kunna kalla något ett 

system. (a.a, s. 48). Dessa två kriterier är dels att systemens komponenter interagerar på ett 

sätt som skiljer sig från deras interaktion med komponenter utanför systemet och dels att 

interaktionen varar under en viss tid (a.a.). 

Det är viktigt att inte se ett system som en sluten enhet, vi måste ta hänsyn till att ett system 

ingår i en större helhet som kallas suprasystem (a.a, s. 49). Inom ett suprasystem finns ofta en 
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rad mindre, subsystem, vilket alltså innebär att ett system inte är en isolerad enhet (a.a, s. 49f). 

Ett system kan bestå av en individ, en familj, en skolklass, ett samhälle eller andra grupper 

med människor som på något sätt samspelar med varandra (Schjødt & Egeland, 1994, s. 48 & 

Payne, 2008, s. 212f). Systemteori fokuserar på systemens resurser och hur dessa kan 

användas för att systemen skall kunna utvecklas (Payne, 2008, s. 212). 

Tyngdpunkten inom systemteorin ligger på relationer, processer och strukturer inom systemet 

(Svedberg, 2007, s. 50). Svedberg menar att vi med ett systemteoretiskt perspektiv kan se 

människans handlande och agerande som ett resultat av samspelet inom systemet (a.a.). 

Inom systemteorin talas det om öppna och slutna system och att skilja dem åt kan enligt 

Schjødt och Egeland få stora konsekvenser. De menar också att moderna systemteorier är 

öppna (Schjødt & Egeland, 1994, s. 50). Då ett system är slutet kan information och energi 

varken ta sig ut eller in medan ett öppet system hela tiden utväxlar information och energi 

med sin omgivning vilket gör att systemet anpassar sig och utvecklas (a.a, s. 51). Ett system 

kan således inte överleva utan en viss öppenhet (a.a.). Ett slutet system kan jämföras med en 

maskin som rostar sönder på grund av att systemet (maskinen i det här fallet) strävar efter 

jämvikt där aktivitet och skillnader är obefintliga (a.a.). Den jämvikt systemet hela tiden 

strävar efter kallas homeostas (Payne, 2008, s. 214). Homeostas kan ses som att systemet 

söker upprätthålla en viss balans, Svedberg exemplifierar:  

Om en del av systemet förändras, påverkas alla andra delar – på något sätt. Målet är 

dock inte att uppnå en orubblig balans, för då har systemets livsprocesser 

stagnerat/…/ (Svedberg, 2007, s. 51). 

5. Metod 

Vi kommer här att redogöra för hur vi gått tillväga när vi genomfört denna studie.  

5.1. Litteratursökning 

För att få viss inblick i kunskapsläget på området har vi sökt litteratur och tidigare forskning i 

högskolebibliotekets databaser. Även kurslitteratur har legat till grund för teoriavsnittet. Vi 

har sökt litteratur både på egen hand och med hjälp av en bibliotekarie på högskolan i Gävle, 

samt via Google med sökorden ”ensamstående mödrar”, ”ekonomiskt bistånd”, 

”försörjningsstöd”, ”socialbidrag”, ”single mothers”, ”welfare” och ”social allowance” samt 

med olika kombinationer av sökorden.  
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5.2. Intervjuguide 

Intervjuguiden (se bilaga 2) har utformats efter arbetet med tidigare forskning. De rapporter 

och uppsatser vi tagit del av har varit på olika akademiska nivåer men vi har funnit att 

intervjuguiderna i de olika rapporterna till stor del har liknat varandra. Intervjuguiden inleds 

med frågor om intervjupersonens bakgrund såsom ålder, antal barn och utbildning. 

Intervjufrågorna är sedan strukturerade utifrån fyra teman: ekonomi, sociala nätverk, hälsa 

och framtid. Kvale och Brinkmann skriver att en intervjuguide är ett manus som strukturerar 

intervjuns förlopp (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 146). Guiden kan vara uppbyggd på ett 

flertal olika sätt som till exempel med en bestämd struktur där frågorna i guiden skall följas 

eller den kan också enbart innehålla några teman som intervjuaren skall utgå från vid 

intervjutillfället (a.a.). Vår intervjuguide är halvstrukturerad vilket innebär att intervjuaren har 

haft möjlighet att ställa följdfrågor (a.a.). 

5.3. Forskningsdesign 

Studien bygger på en kvalitativ forskningsmetod. Den kvalitativa forskningen syftar till att 

beskriva och förstå en människas upplevelser ur ett helhetsperspektiv (Larsson, 2005a, s. 91f). 

Larsson skriver att kvalitativ metod kan delas in i tre huvudtyper av datainsamling: öppna 

intervjuer som ger citat från intervjupersoner, direkta observationer är anteckningar och 

iakttagelser av bland annat personers beteenden och handlingar samt dokumentanalyser som 

är citat från skrifter (a.a.). Vi har valt att använda oss av det första alternativet, det vill säga 

öppna intervjuer, för att inhämta empirin. Öppna intervjuer ger ett empiriskt material som 

består av citat från intervjupersonerna där de exempelvis delar med sig av sina känslor och 

beskriver sina tankar (a.a.). Anledningen till att vi valt att använda oss av öppna intervjuer är 

att vi är intresserade av de ensamstående mödrarnas egna berättelser och att vi inte skulle 

kunna nå samma resultat genom att använda oss av en kvantitativ metod som exempelvis en 

enkätundersökning.  

I vårt arbete har vi använt oss av en abduktiv strategi, det vill säga en kombination av 

induktion och deduktion (Larsson, 2005b, s. 23). Vi har använt den induktiva strategin genom 

att vi i intervjuerna låtit intervjupersonerna fritt berätta om sina upplevelser (a.a, s. 22). Den 

deduktiva strategin användes genom att teorierna valdes ut innan empirin samlades in. Den 

deduktiva strategin användes också när intervjuguiden utformades då vi utgick från 

förbestämda teman och redan valda teorier (a.a, s. 23). 
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5.4. Datainsamlingsmetod 

Studiens data kommer att samlas in genom en respondentundersökning. 

Respondentundersökning innebär att forskaren studerar intervjupersonernas åsikter och tankar 

(Esaiasson m.fl. 2007, s. 258). Fokus ligger på vad intervjupersonerna tycker och tänker 

angående ämnet som studeras och i princip ställer forskaren samma frågor till samtliga 

intervjupersoner (a.a.). För att uppfylla studiens syfte kommer studien att baseras på 

semistrukturerade intervjuer som är en variant av respondentundersökning och grundar sig i 

datainsamlingsmetoden öppna intervjuer (Larsson, 2005a, s. 91). Semistrukturerade intervjuer 

innebär att forskaren har ett antal teman eller färdiga frågor som varje intervju styrs utifrån 

(Esaiasson m.fl. 2007, s. 259). Denna metod är lämplig då studien syftar till att kunna 

beskriva intervjupersonernas upplevelser, alltså hur det är att leva som ensamstående mamma 

och erhålla försörjningsstöd under en längre tid. Esaiasson m.fl. skriver: ”Att utgå från 

människors vardagserfarenheter är på många sätt ett signum för samtalsintervjun” (a.a, s. 

285). 

5.5. Urval 

För att komma i kontakt med för studien lämpliga intervjupersoner kontaktades 

enhetscheferna på socialtjänstens ekonomienheter i fyra kommuner via telefon. Vi lämnade 

våra kontaktuppgifter tillsammans med ett informationsbrev som skulle delas ut till de 

ensamstående mödrarna. Enhetscheferna kontaktades för att de i sin tur skulle kunna be 

socialsekreterarna att dela ut vårt informationsbrev till kvinnorna i vår målgrupp då vi antog 

att socialsekreterarna känner till sina klienter så pass väl att de vet vilka klienter som skulle 

passa in i vår studie. En av enhetscheferna var positiv till vårt val av ämne och trodde att det 

fanns många kvinnor som skulle vilja kontakta oss för att dela med sig av sin berättelse. En 

annan av enhetscheferna var istället negativt inställd till hur vi tänkt nå dessa kvinnor men 

lovade trots detta att hjälpa oss så gott det gick. De andra två enhetscheferna verkade inte ha 

någon åsikt utan sade att de skulle göra vad de kunde för att hjälpa oss. Tyvärr hade 

enhetschef nummer två rätt i att det skulle bli svårt. Ingen kvinna kontaktade oss så vi fick 

istället via vårt eget kontaktnät söka intervjupersoner. Esaiasson m.fl. skriver att det finns tre 

allmänna råd när du gör urvalet till en respondentintervju, de menar att det är av stor vikt att 

inte intervjua bekanta då intervjupersonen kan få svårigheter att öppna sig och våga ge ärliga 

svar (Esaiasson m.fl., 2007, s. 292). Intervjun riskerar även att få sämre kvalitet om du 

intervjuar en bekant då du som intervjuar lätt tar för givet att du besitter kunskap om personen 

framför dig (a.a.). Vi kom i kontakt med fyra kvinnor som var villiga att ställa upp i vår 
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studie. Dessa kvinnor var inte nära bekanta till oss utan snarare vänners vänner vilket vi tror 

var bra då vi inte hade någon djupare kunskap om eller relation till dessa personer innan 

intervjuerna. 

Vi hade från början planerat att vi skulle intervjua kvinnor som varit beroende av 

försörjningsstöd i minst tio månader under ett år vilket är Socialstyrelsens definition av 

långvarigt försörjningsstöd (Socialstyrelsen, 2011, s. 19). Allt eftersom tiden gick insåg vi att 

detta krav var för högt ställt. Vi bestämde oss då för att kvinnorna istället skulle haft 

försörjningsstöd i minst tre månader samt att de inte behövde ha det som försörjning vid 

intervjutillfället. De kunde alltså vara förvärvsarbetande vid intervjutillfället. Vi hade inga 

krav på intervjupersonernas ålder då vi ansåg att deras ålder inte hade någon relevans för vårt 

syfte. När vi intervjuat dessa fyra kvinnor kände vi oss nöjda med den information vi fått och 

valde därför att inte söka efter fler intervjupersoner. Detta stämmer överens med det andra 

allmänna rådet Esaiasson m.fl. ger som är att intervjua ett mindre antal personer då du som 

forskare endast behöver fortsätta intervjua tills du fått en teoretisk mättnad (Esaiasson m.fl., 

2007, s. 292). En teoretisk mättnad innebär att forskaren erhållit så pass mycket information i 

de intervjuer som gjorts att det inte framkommer några nya relevanta aspekter av det studien 

avser att undersöka (a.a.). Det tredje rådet som de ger är att intervjupersonerna inte bör vara 

subjektiva experter vilket innebär att vi i vår studie bör intervjua de som lever/levt med 

försörjningsstöd och inte de som arbetar med att distribuera det (a.a.). 

5.6. Databearbetning 

Inför analysen har vi transkriberat våra intervjuer som alla har spelats in på diktafon. Kvale 

och Brinkmann skriver att det endast finns få regler om vad som skall tas med i utskrifterna 

och att det är upp till forskaren att själv välja vad som skall återges (Kvale & Brinkmann, 

2009, s. 197). Forskaren bör dock vara medveten om att dessa val till viss del bör baseras på 

syftet med utskriften (a.a.). Då vårt syfte med studien har varit att fånga kvinnornas 

upplevelse har vi valt att skriva ut intervjuerna ordagrant och att ta med pauser i utskrifterna 

vilket innebär att intervjuutskrifternas form blev talspråk istället för skriftspråk. Vidare 

skriver Kvale och Brinkmann att forskaren inte strikt behöver följa en viss analysteknik men 

att denne bör observera att bristen på analysmetod kan leda till att det inte kan ställas några 

krav på intervjuer och utskrifter (a.a, s. 253). Efter att vi transkriberat materialet har vi kodat 

utskrifterna utifrån våra fyra teman och våra två teorier. Att transkribera innebär att de 

inspelade intervjuerna omvandlas från tal till skrift och kodning innebär att texterna sorteras 

för att tydliggöra mönster (a.a, s. 194). Vi har genom detta fått fram de citat vi anser ger rika 
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beskrivningar av kvinnornas liv. Vid analysen av materialet från kodningen har vi utgått från 

de fyra teman vi delat in materialet i och sedan analyserat utifrån copingstrategier och 

systemteori. 

5.7. Etiska överväganden 

För att försöka säkerställa oss om att vårt tillvägagångssätt är etiskt korrekt i vår studie har vi 

använt oss av fyra etiska principer som gäller för svensk forskning: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2008, s. 131).  

Informationskravet innebär att forskaren ska informera berörda personer i studien om 

undersökningens syfte (Bryman, 2008, s. 131). Detta innebär att deltagarna ska informeras om 

att de har rätt att avbryta sitt deltagande i undersökningen när de vill, att deras deltagande är 

frivilligt och deltagarna ska även veta vilka delar som ingår i undersökningen (a.a.). Till de 

enhetschefer som kontaktades i vår studie bifogades ett brev till de berörda angående studiens 

syfte, att deltagandet var helt frivilligt, att de kan avbryta deltagandet när som helst samt 

information om vilka delar som ingick i studien. Eftersom dessa enhetschefer inte kunde 

hjälpa oss att finna intervjupersoner fick vi söka vidare i våra privata nätverk. Vid den första 

kontakten med intervjupersonerna informerades de om informationskravet per telefon. 

Intervjupersonerna informerades ytterligare en gång om informationskravet vid 

intervjutillfället. Vi försäkrade oss om detta genom att fråga dem extra tydligt vid 

intervjutillfället om de förstod vad studien gick ut på.  

Den andra principen är samtyckeskravet som innebär att deltagarna själva har rätt att 

bestämma över sin medverkan i undersökningen. Föräldrars eller vårdnadshavares 

godkännande krävs då en minderårig person skall deltaga i en studie (a.a, s132). Vi försäkrade 

oss om detta via telefon med intervjupersonerna samt vid intervjutillfället. Föräldrars eller 

vårdnadshavares godkännande berörde inte vår studie då ingen av våra intervjupersoner var 

minderåriga.  

Den tredje principen är konfidentialitetskravet som innebär att alla uppgifter om de personer 

som ingår i undersökningen ska behandlas med största möjliga konfidentialitet (a.a.). 

Personuppgifter ska förvaras så att ingen obehörig kan komma åt dem (a.a.). Vi har garanterat 

anonymitet så långt det har varit möjligt. Efter att intervjuerna genomförts överfördes de till 

en lösenordsskyddad mapp på vår privata dator och intervjuerna raderades från diktafonen. 

Intervjuerna transkriberades omedelbart och inspelningarna raderades från datorn. När vi 
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transkriberade intervjuerna avidentifierade vi all information som kunde leda till igenkänning 

av personen ifråga som exempelvis namn och ort.  

Den fjärde principen är nyttjandekravet som innebär att de uppgifter som samlas in om 

enskilda personer i undersökningen endast får användas för forskningsändamålet (a.a.). 

Insamlade uppgifter om enskilda personer har endast använts för det ändamål som angetts i 

informationsbrevet och efter att uppsatsen godkänts kommer vi att radera allt intervjumaterial. 

5.8. Vetenskapsfilosofisk position 

Vi har använt oss av en hermeneutisk tolkningsmetod för att bearbeta materialet. Alvesson 

och Sköldberg beskriver den hermeneutiska cirkeln: ”delen kan endast förstås ur helheten och 

helheten endast ur delarna” (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 193). Inom hermeneutiken 

alterneras mellan att fokusera på helheten och på delarna för att få en djup förståelse för det 

som studeras (a.a, s. 194). Denna process kallas den hermeneutiska cirkeln (Larsson, 2005a, s. 

93). Vi har under vår process studerat intervjuutskrifterna som helhet samt tagit ut citat som vi 

anser vara av vikt för vår studie. Detta arbete har repeterats till dess att vi funnit en enhetlig 

mening. När man arbetar hermeneutiskt är det tolkningen av texter (i vår studie är ”texterna” 

intervjuutskrifterna) som studeras för att erhålla en förståelse av dessa (Kvale & Brinkmann, 

2009, s. 66). Den som tolkar skriften bör vara medveten om att dennes förkunskaper är viktiga 

för tolkningen av texten (Larsson, 2005a, s. 93). 

5.8.1 Förförståelse 

Vi har båda en viss förförståelse i detta ämne då vi har bekanta som är eller har varit i 

liknande situationer som kvinnorna vi valt att studera. En av oss har också en nära släkting 

som är i en sådan situation just nu. Då vår studie genomförts med ett hermeneutiskt perspektiv 

anser vi att vi kan ha haft en viss fördel av vår förförståelse då vi redan hade viss kunskap om 

området. Vi inser att denna förförståelse också kan ha påverkat vår studie på ett negativt sätt 

och vinklats utifrån denna. Vi hade exempelvis en tanke om att många av dessa 

ensamstående mödrar tycker att det är ganska behagligt att gå hemma och veta att 

försörjningen är tryggad genom socialtjänsten. Denna fördom insåg vi dock ganska snart att 

den var helt felaktig då vi fick mer kunskap om dessa personers situation. Denscombe menar 

att en samhällsforskare aldrig kan vara helt utan förförståelse och skriver vidare att forskaren 

bör sträva efter att bortse från sin förförståelse och att försöka vara objektiv betraktas dock 

som ett ideal (Denscombe, 2004, s. 191f). Då vi till stor del har inspirerats av andra forskare 

vid upprättandet av intervjuguiden anser vi att vi har strävat efter objektivitet. Under 
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intervjuerna och i analysen finns dock en risk för att vår förförståelse kan ha minskat vår 

objektivitet. Vi har under hela processen varit väl medvetna om vår förförståelse och har 

därför ansträngt oss för att bortse från den. Vi har använt oss av respondentvalidering för att 

försöka försäkra oss om att vår förförståelse inte har påverkat vårt resultat av intervjuerna. 

Respondentvalidering förklaras närmare under 5.9. 

5.9. Validitet  

Validitet handlar om huruvida studien undersöker det som avses att undersökas samt hur giltig 

eller sanningsenlig styrkan i ett yttrande är (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 264). Bryman 

skriver om trovärdighet som är en motsvarighet till intern validitet (Bryman, 2008, s. 354). 

Trovärdigheten i en studie menar Bryman kommer av att forskaren skapar trovärdighet i 

resultatet och detta gör forskaren genom att denne utför forskningen i enlighet med de regler 

som finns kring forskning samt att man rapporterar resultatet till de personer som har varit 

berörda av den sociala verklighet som har studerats (a.a, s. 354f). Dessa personer får på så sätt 

så bekräfta att forskaren har lyckats fånga upp verkligheten på rätt sätt och detta kallas för 

respondentvalidering (a.a, s. 355). 

Extern validitet syftar till i vilken utsträckning ett resultat kan generaliseras till andra miljöer, 

den externa validiteten speglar alltså huruvida undersökningen är överförbar till andra delar 

av populationen (a.a, s. 376) Bryman menar att detta är ett problem i kvalitativa studier då 

dessa ofta innehåller få respondenter eller fall (a.a.). Vår studie består av fyra respondenter 

och därför är resultatet i vår studie svårt att se som överfört på hela populationen 

ensamstående mödrars uppfattning om hur det är att leva med försörjningsstöd. 

För att försöka säkerställa oss om att vårt tillvägagångssätt är etiskt korrekt för vad som gäller 

för svensk forskning i vår studie har vi använt oss av de fyra etiska principerna som beskrivs 

ovan i 5.8. När vi genomförde våra intervjuer ställde vi flera liknande frågor till 

intervjupersonerna för att försäkra oss om att de förstått våra frågor. I studien har vi använt 

oss av respondentvalidering, vilket innebär att då vi transkriberat intervjuerna skickade vi 

varje intervju till den berörda intervjupersonen. Detta för att få bekräftat från dem om vi 

uppfattat deras verklighet på rätt sätt. Vi skrev i mailet att de skulle maila oss om de hade 

kommentarer eller invändningar angående intervjuutskrifterna. Vi skrev även i mailet att om 

vi inte mottog några kommentarer skulle vi se det som ett godkännande av vår tolkning. Ingen 

av intervjupersonerna har hört av sig angående detta.  
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5.10. Reliabilitet  

Reliabilitet innebär att studien ska kunna genomföras flera gånger och ge nästintill identiska 

resultat (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 263). Exempelvis ska samma frågor kunna ställas 

upprepade gånger och ge samma svar (a.a.). Bryman skriver att pålitlighet kan jämföras med 

reliabilitet (Bryman, 2008, s. 354). I en studie ska forskaren ha ett granskande synsätt vilket 

innebär att forskaren gör en fullständig redogörelse av alla faser i forskningsprocessen (a.a, s. 

355). När vi skapade vår intervjuguide valde vi att testa den på bekanta till oss innan vi 

genomförde intervjuerna till uppsatsen för att säkerställa reliabiliteten. Efter att intervjuerna 

och transkriberingen färdigställts har vi läst igenom allt material och sedan jämfört våra 

resultat. Vi har i vår studie försökt redogöra för varje moment som ingått i studien så tydligt 

som möjligt, varje steg vi tagit, både i medvind och motvind. 

Den externa reliabiliteten står för den utsträckning i vilken en undersökning kan upprepas, 

Bryman menar att detta inte är möjligt vid kvalitativa studier eftersom det är omöjligt att 

”frysa” ett visst socialt sammanhang för att kunna reproducera en viss studie (Bryman, 2008, 

s. 352). Förutsättningarna kring en viss social kontext förändras ständigt och resultaten blir då 

också annorlunda. Om vi hade gjort en observationsstudie så hade detta kriterium varit svårt 

att uppfylla då det är omöjligt att frysa en social miljö men eftersom det är öppna, 

strukturerade intervjuer som skall genomföras i detta arbete så är detta möjligt att uppnå. Den 

externa reliabiliteten anses därmed god i arbetet då det är fullt möjligt att replikera de 

intervjuer som ägt rum, dock skulle det vid en upprepad undersökning kunna råda svårigheter 

med att få identiska svar då varje individ uppfattar sin livsvärld på sitt unika sätt. 

Den interna reliabiliteten definieras som att forskarna skall komma överens om hur de skall 

tolka det de ser och hör (a.a, s. 353). Intern reliabilitet bibehåller vi genom att vi båda är 

närvarande vid samtliga intervjuer vilket leder till att tolkning sker gemensamt. I detta arbete 

kommer den interna reliabiliteten vara hög eftersom tolkningen av empirin kommer att 

kategoriseras tillsammans av båda författarna. 

5.11. Generaliserbarhet 

Sedan vi valde ämne att undersöka i vår uppsats har vi fokuserat på och endast intresserat oss 

för kvinnornas egna berättelser om sin situation. Vi har aldrig ämnat generalisera resultaten 

från vår studie då den är kvalitativ och vårt urval endast består av fyra personer som inte är 

slumpmässigt utvalda. Inom kvalitativ forskning är resultatet omöjligt eller nästintill omöjligt 

att generalisera (Larsson, 2005a, s. 118). 
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5.12. Triangulering 

Vi har i vår studie använt oss av två teorier för att analysera vårt empiriska material. Detta 

kallas teoritriangulering och används för att öka säkerheten och trovärdigheten i en studie 

(Larsson & Goldberg, 2008, s. 165). 

6. Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer vi inledningsvis att presentera intervjupersonerna och därefter kommer 

vi att presentera empirin. Empirin är uppdelad i fyra teman: ekonomi, sociala nätverk, hälsa 

och framtid. Efter varje tema följer en delanalys. Avslutningsvis redovisas en helhetsanalys 

som binder samman våra fyra teman. 

6.1. Presentation av intervjupersonerna 

Intervjuperson 1(IP1) är 44 år gammal och bor i en storstad. Under tiden som hon erhöll 

försörjningsstöd hade hon två hemmavarande barn (7 och 17 år gamla) om vilka hon hade 

gemensam vårdnad samt ett barn som flyttat hemifrån. IP1 har fortfarande kontakt med 

myndigheter angående sina tillhörigheter som magasinerades under tiden då hon var 

bostadslös och erhöll försörjningsstöd. IP1 är utbildad undersköterska och arbetar på ett 

gruppboende. IP1 erhöll försörjningsstöd under tre månader.  

Intervjuperson 2 (IP2) är 25 år gammal och bor på en mindre ort. Hon erhåller idag 

försörjningsstöd. Hon har ett barn (2 år gammal) om vilken hon har ensam vårdnad. IP2 har 

ingen daglig aktivitet i sitt liv utöver de tillfällen då hon besöker arbetsförmedlingen. IP2 har 

treårig gymnasieutbildning. IP2 har erhållit försörjningsstöd sedan fem år tillbaka. 

Intervjuperson 3 (IP3) är 25 år gammal och bor på en mindre ort. Hon har ett barn (2 år 

gammal) om vilken hon har ensam vårdnad. IP3 har ett sporadiskt extrajobb. IP3 saknar 

utbildning. IP3 erhöll försörjningsstöd från att hon väntade sitt barn tills hon erhöll ett 

sommarjobb nu i somras. 

Intervjuperson 4 (IP4) är 23 år gammal och bor i en mellanstor stad. Hon har två barn (4 och 1 

år gamla). Det ena barnet har hon ensam vårdnad om och det andra barnet har hon delad 

vårdnad om. IP4 har ingen daglig aktivitet i sitt liv förutom att hon ibland träffar en coach 

genom Arbetsförmedlingen. IP4 har gått två år på gymnasiet. IP4 har erhållit försörjningsstöd 

sedan fyra år tillbaka. 
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6.2. Tema 1 – Ekonomi 

Nedan redovisas hur intervjupersonerna får ekonomin att gå ihop. 

IP1 berättar om tillfället då hon för första gången kom i kontakt med socialtjänsten då hon låg 

efter med betalningar på lägenhetshyran: 

Socialtjänsten kunde inte hjälpa mig... så jag kunde få tillbaka lägenheten... jo de 

skulle hjälpa mig att få tillbaka lägenheten men jag skulle få betala skulden själv, så 

jag fick inte bo där utan jag fick flytta hem till mitt äldsta barn och så för jag hade ju 

mina två andra barn också, och med det hjälpte inte soc mig med till exempel en 

lägenhet tillsvidare utan det fick jag ordna själv och då flyttade jag hem till mitt barn. 

IP1 flyttade hem till sitt äldsta barn för att spara ihop till sin hyresskuld. Socialtjänsten lovade 

henne att de skulle hjälpa henne att få tillbaka lägenheten trots hennes hyresskuld hos 

hyresvärden. Detta skedde aldrig, istället fick IP1 en och en halv vecka på sig att tömma 

lägenheten och magasinera sina tillhörigheter. Hon berättar:  

Jag och mina två yngre barn bodde hos mitt äldsta barn och hennes sambo i nästan 

fem månader, och det var inte kul att flytta hem till sitt eget barn. 

På grund av att IP1 hade sökt endast ett jobb drog socialtjänsten in hennes försörjningsstöd 

den sista månaden (december) hon var beviljad stöd. IP1 hade arbetat och skulle få sin lön i 

slutet på januari, i december hade hon dock ingen inkomst. Då var hon återigen tillbaka i 

samma situation med skulder som det inte fanns några medel att betala med. IP1 överklagade 

socialtjänstens beslut och fick rätt i Länsrätten i februari. IP1 berättar: 

Min ekonomiska situation var åt helvete, det fanns inga pengar över till någonting, 

när jag hade betalat hyran... ja det här viktiga… barnen ska ju faktiskt ha kläder och 

de har sina hobbys...det gick liksom inte...mina pengar var slut i mitten av månaden. 

Jag fick jag låna för att överleva... så jag var i detta ekorrhjulet hela tiden...när jag 

fick min första riktiga lön de va en sån befrielse, gud vad pengar jag hade...Det tog 

flera år att komma ur ekorrhjulet. 

IP1 berättar vidare om hur hennes ekonomiska situation påverkade hennes liv och hur hon 

idag kan använda den svåra perioden som en styrka: 
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Min ekonomiska situation påverkade allt, jag hade ingen vardag, jag såg bara till 

barnen, satte mig själv sist och barnen i främst rummet, idag kan jag använda den 

tiden som en styrka när det är jobbigt och tänka att klarade jag det så klarar jag allt 

men samtidigt tänker jag på fy fan vad man har blivit blåst av de som ska hjälpa en 

och få en på fötter igen, inte ett dugg, det är bara nedvärdering. 

IP2 berättar om hur hon upplever sin ekonomiska situation: 

Min ekonomiska situation... Vissa dagar har man lust att gräva ner sig någonstans 

men… det får man ju leva med helt enkelt. Självklart så vill man ju ha det bättre än så 

här men man kan ju inte hitta på ett eget jobb heller. Ekonomin påverkar mig ganska 

mycket tror jag. Man blir så negativ till allting som kostar pengar så man tycker inte 

att det är värt att göra någonting bara för att det kostar. 

IP3 hoppade av skolan och blev därigenom tvungen att söka försörjningsstöd. Sedan dess 

menar hon att hon inte haft något annat val än att leva på försörjningsstöd förrän nu i somras 

då hon fick ett sommarjobb. Hon berättar om sin ekonomiska situation: 

Ja, alltså det är ju tufft. Det är jättetufft eftersom. Jag menar när man inte har så, man 

vill ju ändå kunna. Jag har ju i alla fall så att jag kan betala hyra, köpa mat jag menar 

så. Men det är ju väldigt lite så att man kan göra… något roliga saker eller köpa 

saker. 

IP4 tycker sig klara av sin situation ganska bra och har sällan tvingats söka ekonomisk hjälp 

från sin omgivning. 

Jag klarar av min ekonomiska situation absolut men det blir jäkligt tight. Det är inte 

så ringa och köpa vad man vill utan man måste vända på varenda krona. 

Vidare uttrycker IP4 att det är jobbigt att inte klara sin egen och sina barns försörjning på 

egen hand. Hon berättar: 

Eh, ja min ekonomiska situation påverkar mig i vardagen absolut. Alltså man går ju 

alltid runt och tänker på det där att man… man har ju inget jobb man har ju ingenting 

utan fylla kraven som soc har på en. Fast att man har det svårt eller jobbigt med 

andra grejer. Men jag tycker att det är jättejobbigt att jag behöver gå dit och jag inte 
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kan stå på egna ben utan att jag måste få pengar av dem. Högsta önskan är ju att 

kunna försörja sina barn. 

6.2.1. Delanalys tema 1 – ekonomi 

Intervjupersonerna berättar att det är väldigt mödosamt att leva med ekonomiskt bistånd som 

inkomstkälla, det påverkar mödrarnas mentala hälsa och det är en stressande situation att leva 

i. Att behöva vända på varenda krona och inte kunna leva som ”andra” leder enligt en av 

mödrarna till ett negativt tankesätt och känslor av skam och skuld tillhör vardagen enligt en av 

de andra mödrarna på grund av vad hon utsatte sina barn för. Mödrarna uttrycker att det är 

påfrestande att inte kunna försörja sin egen familj och vara självständig. Den tidigare 

forskningen visar också på att ensamstående mödrar är en utsatt grupp både ekonomiskt och 

socialt (Gardberg Morner, 2003, s. 32) och att familjernas ekonomiska situation inte bara 

drabbar familjernas möjlighet till konsumtion och sparande utan även de vuxnas psykiska 

hälsa, deras uppträdande mot barnen samt barnens fysiska och psykiska hälsa samt 

möjligheter till utbildning (SOU 2001:54). 

Flera av de ensamma mödrarna som vi intervjuat uttrycker att de bär på skuld och skam, 

självkänslan påverkas negativt av att inte kunna försörja sin familj och att inte kunna ge 

barnen det de är i behov av. IP4 i vår studie berättar att hon klarar av sin situation ganska bra, 

hon behöver nästan aldrig låna pengar men anser att det är en påfrestande och svårhanterbar 

situation. IP4 visar på att hon har anpassat sig till sin livssituation och har lärt sig att leva med 

de resurser hon har, vi kopplar detta till den copingförmåga man inom psykoanalytisk 

egopsykologi kallar för framgångsrik anpassning (Carlsson, 2007, s. 347). Carlsson skriver att 

coping handlar om vår upplevda tillit till oss själva för att klara av en viss stressfylld situation 

(a.a.), IP4 uppvisar en stark tillit till sig själv och hennes förmåga att bemästra sin situation. 

Hon berättade under intervjun att hennes högsta önskan är att kunna försörja sina barn en dag 

vilket visar på en stark önskan om förändring. Vi kopplar även IP4 sätt att hantera sin 

livssituation med det man inom systemteorin kallar för homeostas. Enligt systemteorin strävar 

alla system efter jämvikt, homeostas, detta behöver inte vara till det positiva för systemet ur 

någon slags objektiv mening utan det handlar om systemets egen balans (Payne, 2008, s. 

214.). IP4 nämner under tema sociala nätverk att hon inte alltid har fått den hjälp hon behövt. 

Det kan vara så att hon på grund av detta fått lära sig att upprätthålla balansen i sitt system 

(familjen) på egen hand och därav även lärt sig att hushålla med de ekonomiska resurser som 

hon har haft tillgängliga och därigenom funnit en balans.  
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IP1, IP2 och IP3 uttrycker att det är väldigt problematiskt att leva med ekonomiskt bistånd, de 

klarar sig inte med de resurser de har och får låna från sin omgivning för att överleva. Trots 

att dessa kvinnor inte klarar sig på de pengar de erhåller från socialtjänsten har de funnit 

lösningar på problemet, detta kopplar vi till uppgiftsorienterad copingförmåga som innebär de 

strategier en person använder vid beslutsfattning, planering och konfliktlösning (Andersson, 

2009, s. 227). Kvinnornas lösning har varit att låna pengar från sin omgivning. Vi kopplar 

även dessa tre kvinnors sätt att hantera deras livssituation till homeostasen inom systemteorin. 

Som nämndes ovan strävar alla system enligt systemteorin efter balans i systemet, homeostas, 

vilken inte alltid behöver vara till det positiva för systemet (Payne, 2008, s. 214). IP1, IP2 och 

IP3 skapar balans i sina system (familjer) genom att låna pengar. Dessa lån ger en tillfällig 

balans i deras system men i längden förvärras situationen för dem eftersom då de inte 

förvärvsarbetar inte har resurser att betala tillbaka dessa skulder med. Detta skapar ytterligare 

en stressfaktor i kvinnornas liv, nämligen att stå i skuld till människor i sin omgivning samt 

en ond cirkel då de hela tiden ligger efter med sin ekonomi. 

Samtliga intervjupersoner berörs av undvikandeorienterad coping, som innebär att när en 

person undviker en stressande situation genom att till exempel söka socialt stöd istället för att 

bemästra situationen som egentligen föreligger använder han/hon sig av undvikandeorienterad 

coping (Andersson, 2009, s. 127). Enligt socialtjänstlagen skall en person som erhåller 

försörjningsstöd tillförsäkras en skälig levnadsnivå och biståndet skall utformas på ett sådant 

sätt att det stärker personens möjligheter till att leva ett självständigt liv. Det är uppenbart i 

vår studie att detta inte är verkligheten. Personerna vi har intervjuat upplever inte att de 

tillförsäkras en skälig levnadsnivå. De känner sig också beroende av sin omgivning vilket 

innebär att de inte har möjlighet att leva ett självständigt liv. Detta tolkar vi som att 

socialtjänstlagen är vag då den inte tillförsäkrar det den utlovar.  

6.3. Tema 2 – Sociala nätverk 

IP1 beskriver hur hon endast haft hjälp av sitt barn för att hantera sin situation. Hon berättar 

att det kändes som att hennes omgivning tryckte ner henne ännu mer och hon berättar också 

om att i stort sett alla i hennes omgivning tyckte att hon själv försatt sig i situationen. Vidare 

berättar hon om ett tillfälle då hon hade en dålig relation till ett av barnens pappa: 

Jag hade under samma tid en dålig relation till ett av barnens pappa, så under den 

här tuffa tiden tog han tillfälle i akt och försökte få vårdnaden om barnet, han ringde 

till soc och sa att jag hade alkoholproblem, så vi hela familjen fick åka in till soc på 
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samtal. Det här var när vi inte hade någon egen lägenhet och mitt i allt skulle vi börja 

med dessa samtal, det var tur att jag hade de andra barnens pappa som gick in och sa 

att jag hade vart mamma till hans barn i så många år och att det aldrig hade varit 

några problem, men det lyssnade inte soc på, så det vart en massa utredningar och 

sånt, jag fick den utredningen skickad till mig, jag läste det de skrivit om mig och den 

personen jag läste om skulle jag aldrig lämna mina barn till, utredningen lades senare 

ner. 

IP1 berättar om hur hon påverkats av att inte få någon hjälp av omgivningen när hon bad om 

det: 

Mina vänner gjorde inget... jag fick ingen riktig hjälp... de jag hade då när de var som 

värst det var mina barn. Jag hade svårt att be någon om hjälp, jag har alltid varit stolt 

och genom det här har det blivit ännu värre, jag kan mitt själv, idag skulle jag aldrig 

be någon om hjälp. 

IP2 beskriver hur hon nästan varje månad behöver be någon i sitt nätverk om hjälp, både med 

ekonomin och med barnpassning. De personer i omgivningen hon får mest hjälp av är hennes 

föräldrar och hennes syskon. Hon beskriver också hur hon får råd och hjälp angående 

barnuppfostran i jobbiga perioder. Då vi frågar huruvida hennes omgivning verkar ha 

förståelse för hennes situation svarar hon: 

Ja det är väl lite olika. Vissa visar förståelse för situationen och andra inte... Det… 

Ibland känns det som att de förstår fullt ut och ibland känns det inte alls som att de 

förstår”. Eh, men som mamma tror jag liksom… ja, hon förstår väl för hon har haft 

det likadant. Men sen finns det ju andra också som absolut inte förstår varför man inte 

har råd att göra saker å… Som vissa kompisar vill åka på kryssningar hit och dit och 

de förstår inte varför man inte har råd med det och de förstår absolut inte vad det 

kostar att ha barn. 

IP2 berättar om hur hon tycker att det känns att behöva be omgivningen om stöd: 

Det kan vara jobbigt att be om hjälp, det beror väl lite på vad det gäller men gäller 

det att köpa mat och sånt då tycker jag väl att det är, det är ju inte roligt men då är det 

ju lättare eller om man skulle ut och roa sig med kompisar då vill man ju inte gärna 

fråga om… Pengar och så från andra. Lika om det är… Min son behöver nya kläder 
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och sånt där det… det är också lite jobbigt för det är ju meningen att det ska jag 

betala. Men om man inte kan själv så lär man ju… Fråga om hjälp. 

IP2 uttrycker vidare sin oro för hur hennes situation skulle se ut utan hennes sociala nätverk: 

Jag skulle aldrig klara mig utan min omgivning. Vad skulle jag göra utan dem liksom? 

Pengarna skulle ta slut och så vet jag inte om jag skulle orka ta hand om allting själv 

heller. 

IP3 berättar att hon får mycket hjälp av sina föräldrar och att hon har en kontaktfamilj åt sin 

dotter: 

Ja, jag har mycket hjälp av min mamma och pappa. Sen försökte jag få kontaktfamilj 

men hon var ju för liten så… jag fixade en egen kontaktfamilj åt henne. Så hon är… en 

gång i månaden är hon i X-stad. 

IP3 berättar att hon vanligtvis får allt det stöd och den hjälp hon behöver från sin omgivning. 

Hon beskriver också hur de flesta i hennes omgivning har förståelse för hennes situation som 

ensamstående. Vidare berättar hon om hur hon upplever det att behöva be om hjälp: 

Alltså det är alltså just det här med att söka pengar från soc och så det är ju inte så 

jättekul. Helst av allt vill man ju ha en egen inkomst och… men behöver man så 

behöver man. Sen med hjälp och sådär annars det tycker jag är… det är lite jobbigt 

att behöva fråga om barnvakt eller såna grejer om det är någonting. I alla fall när 

man kollar på dem som har… är två personer. 

IP4 berättar att hon behöver ganska mycket hjälp med sina barn på grund av att det har hänt 

mycket i deras liv och att hon därför inte vet hur hon ska hantera vissa situationer. Hon känner 

dock att hon inte får all den hjälp som hon skulle vilja ha. Hon tycker att omgivningen är 

ganska förstående för hennes situation och berättar: 

Omgivningen har varit… Jag tror att de förstår mer än vad jag tror av min situation. 

Men ibland när jag liksom ber om hjälp då kanske inte jag får hjälp bara för att de 

tycker att jag ska fixa det där själv. Nu blir det bättre och bättre de förstår att jag 

behöver all hjälp jag kan få. 

IP4 berättar om vad hon tror skulle ske utan hjälp från omgivningen: 



28 
 

Utan stöd då tror jag att jag skulle gå in i väggen tror jag för det skulle bli för mycket 

last för mig. 

6.3.1. Delanalys tema 2 – sociala nätverk 

Samtliga mödrar beskriver deras livssituation som problematisk, de bär ett stort ansvar och 

samtliga i vår studie uppger att de inte skulle klara av sin vardag utan sitt sociala nätverk. De 

är i ständigt behov av stöd i form av pengar, barnpassning, uppfostran av barnen etcetera. och 

detta leder till känslor av skuld och skam hos mödrarna. Det sociala stödet skiljer sig åt bland 

mödrarna men gemensamt har de att de inte skulle kunna hantera sina liv utan den hjälpen.  

Den tidigare forskningen bekräftar hur viktigt det sociala nätverket är för de ensamstående 

mödrarna och att de många gånger är beroende av det för deras överlevnad. 

Försörjningskällor som stat, familj och arbetsmarknad spelar en stor roll i kvinnornas liv 

(Gunnarsson, 2000, s. 68). Kvinnor idag pressas allt hårdare till att bära hela omsorgsansvaret 

för familjen samt att på heltid klara av att försörja sin familj vilket ofta blir problematiskt 

(Wennberg, 2001, s. 247f). IP2 uttrycker att hon aldrig skulle klara sig utan sin omgivning 

och IP4 uttrycker att hon utan sin omgivning skulle gå in i väggen, IP4 menar att det skulle bli 

för mycket last för henne att bära ensam. När en människas ekonomiska och materiella 

resurser är knappa kan det privata nätverket spela en stor roll. Det har visat sig att det som är 

viktigt för mödrarnas ”överlevnad” är familj, grannar, vänner samt tillgång till mindre 

formella och privata nätverk. Inom dessa privata nätverk sker utbyte av varor och tjänster, 

ekonomisk hjälp i form av lån och gåvor, utbyten av varor så som mat, kläder och möbler, 

praktiska tjänster så som barnpassning och städning samt sällskap och stöd (Gardberg Morner, 

2003, s. 213). 

Det är väldigt tydligt att samtliga intervjupersoner och de ensamstående mödrarna från den 

tidigare forskningen i vår studie har haft stor hjälp från sina familjer och sin omgivning för att 

klara av att leva som ensamstående mödrar. Samtliga uttrycker att de aldrig skulle klara av 

sina liv utan den hjälp de får från sina sociala nätverk. Vår tolkning av detta är att den 

copingstrategi som mödrarna använder för att reducera den stress som kommer av att leva 

som ensamstående mamma med ekonomiskt bistånd är socialt stöd (Sarafino, 2002, s. 140). 

Vi ser även i resultatet från intervjuerna samt i den tidigare forskningen hur olika system som 

ingår i mödrarnas liv är ett måste för att de ska klara av att hantera situationen. Vi kopplar 

detta till systemteori där fokus ligger på olika system där individer ingår och hur dessa system 
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samverkar med varandra (Payne, 2008, s. 212f). Mödrarna berättar hur de genom sitt sociala 

stöd från sin omgivning får hjälp med att klara av att hantera den utsatta situation de lever i. 

Vi kopplar detta till det man inom systemteorin kallar för homeostas, som handlar om vilket 

tillstånd varje system vill vara i, homeostas handlar om att uppnå en balans i systemet 

(Svedberg, 2007, s. 51). Vi tolkar mödrarnas agerande då de söker hjälp från sin omgivning 

som ett tillvägagångssätt för dem att uppnå balans i sina system (alltså i familjen och i deras 

övriga liv). 

6.4. Tema 3 – Hälsa 

IP1 beskriver hur hon gick ner i en djup depression på grund av att hon ansåg sig ha försatt 

sina barn i knipa och kände en ständig oro över om pengarna ens skulle räcka till mat. IP1 

funderar över hur hon skulle ha klarat av situationen om hon inte fått låna pengar av sitt äldsta 

barn. Hon berättar om tiden då de blev avhysta från lägenheten: 

Jag var sjukskriven under den tiden då vi vart avhysta från lägenheten, då gick jag 

verkligen ner mig. Den första tiden gick jag upp på morgonen och skickade iväg 

barnen sen var det inte mycket mer den dagen. Av tjugofyra timmar grät jag säkert 

arton timmar och sen skulle jag vara stark inför mina barn när de kom hem... det var 

den första tiden men sen var jag tvungen att nu jävlar. 

IP2 berättar om hur hon upplever att ekonomin påverkar hennes hälsa: 

Jo, jag tror ekonomin påverkar min hälsa... egentligen ganska mycket tror jag… man 

skulle vilja träna och äta nyttigt varje dag och… ja såna där grejer men det känns inte 

som att man lägger pengar på det just nu heller. Det finns väl egentligen inte så 

mycket som… När det gäller mat och sånt så får man äta det som man har råd med 

helt enkelt. Sen kostar ju allting som man vill göra, om jag skulle typ vilja börja rida 

på ridskola men det har man ju absolut inte råd med. 

IP3 beskriver hur hon påverkas av att ha lite pengar och hur hon känner sig stressad och 

irriterad över att hon får svårigheter att hålla ihop sitt sociala nätverk: 

Jag mår ju ganska dåligt när man inte har tillräckligt med pengar, alltså jag blir 

väldigt stressad, irriterad när jag inte har pengar när jag inte kan göra vissa saker 

och, ja som att gå och fika med en kompis eller ja, vad som helst. 
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IP3 fortsätter med att hon upplever sin hälsa som ganska bra och berättar vad hon anser är 

viktigt för att upprätthålla en god fysisk hälsa, nämligen sjukvård och motion: 

Tandläkare och läkare brukar jag oftast ta mig råd till, kanske inte gå och träna men 

det funkat bra att gå en promenad också. Tycker det räcker bra att gå till dagis och 

tillbaka. Nej, alltså jag skulle vilja börja gå på gym och alltså och såna saker men det 

finns inte pengar till det. 

IP3 berättar vidare om hur hon tror att dålig ekonomi påverkar möjligheterna till att uppnå en 

god hälsa men att kärleken till hennes barn är en friskfaktor: 

Nej, alltså ja ibland kan ekonomin påverka möjligheterna till att få en god hälsa. Ja 

men alltså ibland man kan ju inte köpa, om man åker iväg och storhandlar så jan jag 

ju inte köpa frukt som ska hålla hela månaden ut och … men… sen alltså nej. Jag tror 

mycket på kärleken, det tror jag är bra för hälsan. Kärleken till min dotter. Inte till 

någon annan. 

IP4 upplever sin hälsa som god bortsett från att hon anser sig tryckas ner av det hon tidigare 

gått igenom. Att ha positiva människor runt omkring sig, att kunna försörja sig själv och att få 

må bra är de kriterier IP4 anser definierar god hälsa. Hon berättar om hur ekonomin hindrar 

henne i att förbättra sin och barnens hälsa: 

Ja, jag kan ju typ inte gå på gym och det går ju åt väldigt mycket energi till att vända 

på varenda krona så jag måste säga att ekonomin gör det svårare att ordna en bra 

hälsa. Och jag kan ju inte ens sätta mina barn på så att de kan göra något kul heller 

för man lär ju tänka att man ska ju klara sig månaden ut för de pengarna man har fått. 

Det kan ju komma… jag menar jag har barn som får svinkoppor titt som tätt då blir 

det ju läkarbesök och då ska det vara läkemedel till det och grejer som man lär hämta 

ut. 

IP4 berättar vidare om hur hennes ekonomiska situation påverkar henne i vardagen. Hennes 

högsta önskan är att vara självförsörjande och att inte behöva gå till socialtjänsten för att 

kunna försörja sina barn: 

Eh, ja min ekonomiska situation påverkar mig i vardagen absolut. Alltså man går ju 

alltid runt och tänker på det där att man… man har ju inget jobb man har ju ingenting 

utan man lär ju uppfylla kraven som soc har på en. Fast att man har det svårt eller 



31 
 

jobbigt med andra grejer. Men jag tycker att det är jättejobbigt att jag behöver gå dit 

och jag inte kan stå på egna ben utan att jag måste få pengar av dem. Högsta önskan 

är ju att kunna försörja sina barn. 

6.4.1. Delanalys tema 3 – hälsa 

Intervjupersonerna berättar att livet som ensamstående mamma med ekonomiskt bistånd som 

inkomstkälla påverkar deras hälsa, såväl den psykiska som den fysiska hälsan. De berättar hur 

den ständiga oron för om pengarna skall räcka till påverkar deras psykiska mående, en av 

mammorna berättar att hon gick ner i en depression på grund av den skuld hon kände 

gentemot hennes barn för vad hon hade utsatt dem för. Att inte kunna göra roliga saker med 

barnen är något som mammorna upplever som stressande. Flera av mammorna önskar att de 

skulle ha råd med träning, de önskar också att de skulle kunna köpa nyttig mat framför allt till 

barnen men att det inte finns pengar till detta. 

Den tidigare forskningen uppvisar liknande information som vi erhållit från våra intervjuer. 

Psykisk ohälsa förekommer hos omkring 30 procent av ensamstående mödrar som lever med 

ekonomiskt bistånd och hos omkring 20 procent av förekommer kroppslig ohälsa eller någon 

form av psykosocial problematik (Stranz & Wiklund, 2011, s. 55f). Den ekonomiska 

situationen påverkar vuxnas uppträdande mot deras barn samt försämras barnens fysiska och 

psykiska hälsa och deras möjligheter till utbildning (SOU 2001:54). Gardberg Morner skriver 

att mödrarna känner en stor stress över att de sällan kan ge sina barn nyttig mat, att mödrarna 

själva avstår från läkar– och tandläkarbesök och att de upplever stress och olust över att aldrig 

kunna tillåta barnen eller dem själva att göra något utöver det allra nödvändigaste (Gardberg 

Morner, 2003, s. 116-118).  

Det vi tycker är mest framträdande under temat hälsa är att mödrarna i allmänhet verkar 

acceptera faktumet att de inte har pengar till att upprätthålla vad som kan anses vara en ”god 

hälsa”. Ingen nämner under detta tema att de lånar pengar för att exempelvis kunna köpa 

nyttig mat eller utföra aktiviteter på egen hand eller tillsammans med sina barn. Vi tycker att 

deras beskrivningar tyder på att de gör det bästa av sin situation utifrån de resurser de har. Vi 

kopplar detta till den psykoanalytiska egopsykologin där man ser coping synonymt med 

framgångsrik anpassning (Carlsson, 2007, s. 347). IP1 berättar hur hon blev djupt deprimerad 

av situationen hon satt sig själv och sina barn i. Några av mödrarna nämner att de känner 

skuld och stress och i den tidigare forskningen skrivs det om att den livssituation som 

mödrarna lever i påverkar deras fysiska och mentala hälsa samt deras uppträdande gentemot 
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barnen. Personorienterad copingstrategi kopplar vi till mödrarnas emotionella reaktioner på 

temat hälsa, personorienterad coping är emotionsfokuserad och hit räknas strategier som t.ex. 

emotionella reaktioner (Andersson, 2009, s. 128).  

6.5. Tema 4 – Framtid 

IP1 som idag har ett arbete och kan blicka tillbaka på tiden som bidragsberoende ser ljust på 

framtiden och berättar: 

Jag har stora förhoppningar på framtiden, som det ser ut nu är allt bra, jag har mitt 

jobb och jag vet att jag är duktig på det jag gör, skulle jag förlora det här arbetet vet 

jag att jag har andra möjligheter, där har jag vuxit. Sen har jag den tidigare delen av 

mitt liv, i den situationen kommer jag aldrig sätta mig igen, aldrig aldrig aldrig. Dit 

ska jag inte komma så de är bara framåt nu. Ingen ska få trycka ner mig så igen. 

IP1 berättar vidare om hur hon blivit stärkt av situationen: 

Det som hänt har stärkt mig fast jag tycker att det är konstigt, jag har blivit både 

starkare och tuffare, det var ju ingen som kunde göra något åt det som var, jag fick ju 

sköta det själv hur dåligt jag än mådde än fast jag egentligen bara ville låsa in mig 

och låta någon annan sköta allt åt mig... men det gick ju inte, det var ju jag som skulle 

göra det, så där har jag nog vuxit ännu mer. 

IP2 uttalar att hon ibland känner att hon ibland är på väg framåt men att allting emellanåt 

känns hopplöst. Hon beskriver att det känns jobbigt att ha sådana känslor inför framtiden och 

att det väldigt sällan finns några lediga jobb hon kan söka i närområdet och att det ofta är krav 

på körkort. Det är svårt att söka jobb som ensamstående mamma: 

Ja det är svårare med jobb när man är ensamstående mamma, det tror jag absolut för 

att det är ju mycket som är kvällar och helger och sånt där och jag vill inte ha han på 

”nattis” så då lär ju alla andra ställa upp och ha han. 

Hon har förhoppningar om att få ett jobb vilket hon tror kan leda till mer nöjen och ett bättre 

privatliv: 

Jag hoppas väl verkligen att jag ska få mig ett jobb och kunna ta hand om min son 

själv... också att man kan roa sig lite och att man ja... kan göra det man behöver ju… 
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det är inte alltid lätt att ta hand om ett barn själv så man kan ju behöva göra lite 

andra saker också. 

IP3 hoppas att hon skall få ett bra jobb i framtiden, hon vill tjäna bra med pengar och träffa en 

partner. Hon berättar om en långsiktig dröm hon har: 

En dröm är väl att jag skulle vilja bo i utlandet jag. Ja, jag tycker inte om vintern 

men… jag vet inte vad som händer. Huvudsaken att min dotter har det bra 

6.5.1. Delanalys tema 4 – Framtid 

Samtliga mödrar ser positivt på framtiden och de har förhoppningar om att det ska vända. 

Intervjuperson ett är den som har levt kortast tid med ekonomiskt bistånd och i dagsläget har 

hon arbete. Hon uttrycker hur hon har blivit stärkt av det som hänt. Hon berättar att hon aldrig 

skulle sätta sig i samma situation igen och att hon, med de erfarenheter hon nu har, ser de 

möjligheter hon har till att leva ett självständigt liv. Den tidigare forskningen pekar på att då 

en person endast är socialbidragsberoende en kortare tid är möjligheten till arbete större än 

om beroendet varat under en längre tid (Bergmark & Bäckman, 2007, s134).  

Temat framtid kopplar vi ihop med den copingstrategi som kallas för flexibilitet och syftar på 

den inre flexibiliteten hos människan, denna strategi poängterar vikten av att vara en öppen 

flexibel människa för att kunna lära sig nya strategier för att hantera svårhanterliga situationer 

(Antonovsky, 1979, s. 113). En av våra intervjupersoner har redan lyckats ta sig ur sina 

ekonomiska svårigheter och lever idag ett självständigt liv, hon har tillämpat denna 

copingstrategi och bemästrar idag de situationer som tidigare var svårhanterliga för henne. Vi 

kan även se flexibilitet, insikt och stark vilja hos de övriga intervjupersonerna för att ta sig ur 

de ekonomiska svårigheter de befinner sig i. 

6.6. Sammanfattande analys 

Nedan presenteras en kortfattad, sammanfattande analys för att tydliggöra våra slutsatser. 

Under tema ekonomi har vi funnit att flera av de ensamma mödrarna vi intervjuat uttrycker att 

de bär på skuld och skam, att självkänslan påverkas negativt av att inte kunna försörja sin 

familj och att inte kunna ge barnen det de är i behov av. Mödrarna berättar hur de genom 

socialt stöd från sin omgivning får hjälp med att hantera denna situation. I analysen kan vi se 

hur det sociala nätverket är oerhört viktigt för dessa kvinnor och detta ser vi också i den 

tidigare forskningen (Gardberg Morner, 2003, s. 213). 
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I vårt empiriska material kan vi se hur de ensamstående mödrarna är en del av olika system, 

exempelvis familj och socialtjänst, som hjälper dem att klara av den utsatta situation de 

befinner sig i men även hur systemen tvingar dem att stanna kvar i en utsatt situation. Vi har 

sett hur intervjupersonerna ”tvingats” till att stanna kvar i en utsatt situation bland annat 

genom att det sociala nätverket hjälper till så mycket att intervjupersonen inte behöver ta sig 

ur bidragsberoendet. Vi kan koppla detta till det man inom systemteorin kallar för homeostas, 

som handlar om vilket tillstånd varje system vill vara i, homeostas handlar om att uppnå en 

balans i systemet (Svedberg, 2007, s. 51). Inom systemteorin ligger fokus på olika system där 

individer ingår och på hur dessa system samverkar med varandra (Payne, 2008, s. 212f). 

I intervjuerna berättar de ensamstående mödrarna om hur livet med ekonomiskt bistånd som 

inkomstkälla påverkar deras hälsa, både den psykiska och den fysiska hälsan. Flera av 

mammorna önskar att de skulle ha råd med träning, de önskar också att de skulle kunna köpa 

nyttig mat, framför allt till sina barn, men att det inte finns pengar till detta. Vi kan se hur de 

resultat vi erhållit till viss del stämmer överens med tidigare forskning inom samma område 

där psykisk ohälsa förekommer hos omkring 30 procent av de ensamstående mödrar som 

lever med ekonomiskt bistånd och hos omkring 20 procent av dem förekommer kroppslig 

ohälsa eller någon form av psykosocial problematik (Stranz & Wiklund, 2011, s. 55f). 

Under temat hälsa framgår att mödrarna i allmänhet verkar acceptera faktumet att de inte har 

pengar till att upprätthålla vad som kan anses vara en ”god hälsa” då ingen nämner att de 

behöver låna pengar till att kunna köpa nyttig mat eller utföra aktiviteter utöver det allra 

nödvändigaste. Detta anser vi tyder på att de gör det bästa av sin situation utifrån de resurser 

de har. Vi kopplar detta till den psykoanalytiska egopsykologin där man ser coping synonymt 

med framgångsrik anpassning (Carlsson, 2007, s. 347). 

IP1 berättar i intervjun om hur hennes erfarenheter från tiden med försörjningsstöd lett till att 

hon nu ser möjligheter till ett självständigt liv hon har och att hon aldrig skulle försätta sig i 

en liknande situation igen. Då intervjuperson ett endast erhöll försörjningsstöd under tre 

månader kan detta ha hjälpt henne till att snabbare komma ut på arbetsmarknaden. Den 

tidigare forskningen pekar på att då en person endast är socialbidragsberoende en kortare tid 

är möjligheten till arbete större än om beroendet varat under en längre tid (Bergmark & 

Bäckman, 2007, s. 134). 
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7. Diskussion 

Vi kommer i detta avsnitt ge en sammanfattande bild av det resultat som vi genom vårt 

empiriska material uppnått samt en tolkning av detta. Vi kommer sedan att föra en diskussion 

runt det vi funnit mest utmärkande i vårt empiriska material samt i den tidigare forskningen. 

Vi kommer sedan att föra en metoddiskussion och till sist avsluta med förslag till vidare 

forskning. 

7.1. Resultatbild 

Vi funnit att socialt stöd från omgivningen i form av pengar, barnpassning, hjälp med 

uppfostran etcetera har visat sig vara livsviktigt för att de ensamstående mödrarna ska kunna 

klara av sina liv. Vi har funnit att de är en del av olika system, exempelvis socialtjänst, 

Arbetsförmedling och familj, som hjälper dem att klara av den utsatta situation de befinner sig 

i men även hur systemen tvingar dem att stanna kvar i en utsatt situation. Livet som 

ensamstående mamma med ekonomiskt bistånd som inkomstkälla har visat sig påverka 

mödrarnas hälsa, både psykiskt och den fysiskt. Många av de ensamma mödrarna vi mött 

uttrycker att de bär på mycket skuld och skam, deras självkänsla påverkas negativt av att inte 

kunna försörja sina familjer och att inte kunna ge barnen det de är i behov av. I vår studie har 

vi funnit att de två personer som har haft ett svagt socialt stöd från sin omgivning idag klarar 

sig bättre än de två andra som haft ett starkt stöd. De som har klarat sig bättre har även haft 

större krav på sig från socialtjänsten. Detta tolkar vi som att ett svagt socialt stöd och en stark 

support från myndigheter kan vara en framgångsfaktor. Samtliga i vår studie ser ljust på 

framtiden, en av våra intervjupersoner har förvärvsarbete idag och de övriga önskar att de i 

framtiden ska kunna försörja sina familjer. 

7.1.1. Tolkning av resultatbilden 

Under temat sociala nätverk har det visat sig att dessa är oerhört viktiga i kvinnornas liv. Trots 

att endast två av dem haft ett starkt socialt stöd kan vi se att det är något de själva framhäver 

som viktigt för deras välbefinnande. Vi kopplar detta fenomen till att mödrarna försöker 

uppnå balans (homeostas) i sina familjer med hjälp av olika system som samverkar med 

varandra. Vi kopplar även de sociala nätverken till den copingstrategi som man kallar för 

socialt stöd, detta sociala stöd hjälper mödrarna att hantera sina liv. Under temat ekonomi har 

det visat sig att mödrarna hanterar deras ekonomiska förhållanden genom till exempel lån. Vi 

kopplar dessa lån till systemteorin som ett tillvägagångssätt mödrarna använder sig av för att 

skapa balans, homeostas, i deras system (familjen). Vi kopplar även framgångsrik anpassning 
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till detta tema då kvinnorna använder sig av denna copingförmåga för att anpassa sin ekonomi 

efter de resurser de erhåller. Vi kopplar även uppgiftsorienterad copingförmåga till detta tema 

som innebär de strategier en person använder sig av vid beslutsfattning, planering och 

konfliktlösning. Under temat hälsa har det visat sig att den ekonomiska situation kvinnorna 

befinner sig i påverkar deras hälsa såväl psykiskt som fysiskt. Vi kopplar den psykoanalytiska 

egopsykologin till detta tema, där man ser coping synonymt med framgångsrik anpassning. Vi 

kopplar även personorienterad copingstrategi till detta tema som är emotionsfokuserad och hit 

räknas strategier som till exempel emotionella reaktioner. Under tema framtid har vi funnit att 

mödrarna ser ljust på framtiden, vi kopplar den copingstrategi som kallas för flexibilitet till 

detta tema som syftar på den inre flexibiliteten hos människan och poängterar vikten av en 

öppen flexibel människa då denne kan lära sig nya strategier för att hantera situationer som 

tidigare har varit svårhanterliga. 

7.2. Resultatdiskussion 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur ett antal ensamstående mödrar, som 

erhåller/erhållit försörjningsstöd från socialtjänsten hanterar sina liv. Vi anser att vår studie 

tydligt visar att de till största delen hanterar sina liv genom stöd och hjälp från sitt sociala 

nätverk. Vår studie visar också att det finns stora skillnader i hur de ensamma mödrarna 

hanterar sina liv. Uppsatsens frågeställning var: Hur skildrar ensamstående mödrar sin utsatta 

livsstil och framtid? Vi kommer nedan diskutera två olika infallsvinklar som vi fann unika i 

vårt material och som vi tror kan ha relevans för dagens socialarbetare. 

7.2.1. Hårda krav eller låga krav  

Kan det vara så att socialtjänsten ställer lägre krav på de klienter de inte anser ”klara av” höga 

krav och högre krav på de som de anser klara av detta? Är de höga kraven som idag ställs på 

dessa mödrar bra eller leder det bara till att kvinnorna blir ännu mer utsatta än vad de redan 

är? De kvinnor som har mindre krav på sig, gynnar det dem eller generar detta att de tvingas 

stanna kvar i denna utsatta situation? Den tidigare forskningen visar på att de som har varit 

bidragsberoende en kortare tid har större möjlighet till arbete än vad en person har som varit 

bidragsberoende länge. I vårt empiriska material fann vi att de två kvinnor som hade haft ett 

bristande socialt kontaktnät samt högre krav på sig från socialtjänsten klarade sig bättre än de 

som inte levt under dessa omständigheter. En av kvinnorna uppgav att hon klarade sig med de 

pengar hon fick i bidrag och den andra tog sig snabbt ut på arbetsmarknaden. Vår tanke är att 

kraven kan hjälpa dessa mödrar att komma ur den situation de hamnat i men vi tror inte att 

dessa krav alltid ställs på rätt sätt. Vi tror att kraven måste vara individanpassade och de måste 
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ställas i den tid i kvinnornas liv då de klarar av att leva upp till dem. Kvinnorna i studien har 

uttryckt att de ofta känner sig skamfulla och misslyckade över sin livssituation. Vi tror inte 

att, vad som för dessa kvinnor kan ses som ouppnåeliga krav, hjälper dem att komma ur 

bidragsberoendet utan att de snarare leder dem ett steg bakåt i deras utveckling. Vi har inte 

svaren på detta men genom de resultat vi funnit i vår studie tror vi att detta fenomen är något 

som bör forskas vidare på. 

7.2.2. Socialt nätverk eller socialpolitik 

Det har visat sig både i den tidigare forskningen samt i vårt empiriska material att kvinnornas 

sociala nätverk är av oerhörd stor betydelse för att de ska klara av att hantera sin vardag. De 

kvinnor som erhåller ekonomiskt bistånd har enligt lag rätt till ekonomiskt bistånd för vad 

som i den aktuella kommunen anses vara en skälig levnadsnivå så att de ska kunna leva ett 

självständigt liv. För att motverka ett socialbidragsberoende stramades lagarna åt och 

uppenbarligen har förändringarna i den svenska lagstiftningen drabbat de ensamstående 

mödrarna och deras barn hårt. Hur gör de ensamstående mödrarna som inte har någon som 

kan hjälpa dem? I vårt resultat har vi sett att de kvinnor som har haft hårda krav på sig från 

socialtjänsten och sin omgivning, klarat sig bättre än de kvinnor som har haft låga krav på sig 

från socialtjänsten och sin omgivning. De har ändock erhållit något slags stöd från sin 

omgivning, de har inte klarat av att leva helt självständiga liv. Är meningen med dagens 

svenska socialpolitik att få mammorna ut ur bidragsberoendet genom att ställa dem på, vad de 

upplever som, barmark med bristfälliga ekonomiska resurser? Vi har i vår studie 

uppmärksammat att en ensamstående mamma med ekonomiskt bistånd som inkomstkälla, 

aldrig skulle överleva endast med det bistånd som det svenska samhället idag erbjude. Är inte 

den svenska socialpolitiken avsedd för att tillförsäkra dessa mammor vad de enligt lag har rätt 

till, det vill säga en skälig levnadsnivå. Vi har inget svar på frågan men vi tror att de 

ensamstående mödrarnas utsatta situation är något som behöver undersökas närmare och då 

framförallt utifrån mödrarnas perspektiv. Vi hävdar att vår studie är ett steg i den riktningen.  

7.3. Metoddiskussion 

Vår uppsats är baserad på intervjuer med fyra ensamstående mödrar som erhåller/erhållit 

försörjningsstöd. Då vi inledde arbetet med uppsatsen planerade vi att intervjua kvinnor som 

erhåller försörjningsstöd idag men då det visade sig att det var svårt att hitta intervjupersoner 

med hjälp av enhetscheferna på socialtjänsten valde vi att ändra vår planering. Två av 

intervjupersonerna erhåller försörjningsstöd idag, erhöll försörjningsstöd för några år sedan 

och den fjärde intervjupersonen erhöll försörjningsstöd för någon månad sedan. Då några år 
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har passerat sedan en av intervjupersonerna erhöll försörjningsstöd kan vi inte bortse från det 

faktum att hennes minne från den tiden kan vara svagt och att vi kan ha fått ett annat resultat 

än om vi hade intervjuat henne under tiden med försörjningsstöd. Då kvinnan fortfarande har 

kontakt med myndigheter angående tiden med försörjningsstöd tror vi att hennes minnesbild 

kan vara starkare än om hon helt hade lämnat den tiden bakom sig. Den fjärde 

intervjupersonen som erhöll försörjningsstöd för någon månad sedan anser vi ha ett starkt 

minne av den tiden då det är så kort tid som förflutit. 

Intervjuerna och analysen har delats upp i fyra teman vilket vi anser ha lett till att intervjuerna 

har varit lätta att följa och tack vare denna uppdelning menar vi också att analysen av 

resultatet har underlättats. Då vi valt att dela upp intervjuerna i fyra förutbestämda teman 

finns det en viss risk för att vi kan ha missat något som är av stor vikt för de ensamstående 

mödrarna. 

Ingen av författarna till den här uppsatsen har någon större erfarenhet av att intervjua vilket 

kan ha medfört ett sämre resultat än om vi varit vana intervjuare. Under intervjuerna följde vi 

upp intervjupersonernas svar vilket vi anser har ökat uppsatsens trovärdighet till en viss mån. 

Vi har dock vid färdigställandet av uppsatsen sett att vi hade kunnat följa upp 

intervjupersonernas svar på ett bättre sätt men vi är osäkra på om detta hade lett till ett bättre 

resultat då vi anser att vi har fått de svar vi sökt. 

Resultaten i denna studie speglar endast våra fyra intervjupersoners beskrivning av hur det är 

att leva med ekonomiskt bistånd och går inte att generalisera. Vi har dock funnit mönster i vår 

studie som pekar på att höga krav från socialtjänsten och lite hjälp från det sociala nätverket 

stärker de ensamstående mödrarna och lotsar dem till ett självständigare liv. Vi har funderat 

över hur resultatet hade sett ut om vi hade kompletterat vår kvalitativa studie med en 

kvantitativ enkätundersökning för att undersöka detta fenomen närmare och nå ett resultat 

som varit möjligt att generalisera på en större population. Då det inte finns nog med utrymme 

och resurser i en C-uppsats för en sådan kombinerad studie insåg vi att vi fick nöja oss med 

vår kvalitativa studie.  Vi anser dock att vi har fått fram en intressant hypotes till fortsatt 

forskning som vi anser bör vara kvantitativ. 

7.4. Förslag till fortsatt forskning 

När vi genomförde intervjuerna upptäckte vi en viss skillnad hos intervjupersonerna. Två av 

dem hade inga direkta krav på sig från socialtjänsten medan de andra två hade höga krav 

(enligt dem själva) på sig. Det vi fann intressant i detta var att kvinnorna på vilka det ställdes 
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höga krav endast hade behövt låna pengar av sin omgivning ett fåtal gånger medan de andra 

två tvingades låna pengar nästintill varje månad. Vi har i vår studie funnit att de kvinnor som 

socialtjänsten ställt höga krav på har en bättre förmåga att leva ett självständigt liv samt en 

vilja att ta sig ur bidragsberoendet. Vårt förslag till vidare forskning är därmed att undersöka 

om detta fenomen är något som kan generaliseras på en större population. Hur påverkas 

bidragsberoende personer i Sverige av de krav som ställs/inte ställs från socialtjänsten, finns 

det några skillnader i hur dessa grupper klarar sig med de resurser de erhåller från 

socialtjänsten? Gör kraven någon skillnad i praktiken eller blir de bara ytterligare en 

belastning för människor som redan är utsatta? Hur påverkas bidragsberoende personers 

sociala nätverk då socialtjänstens låga krav tvingar personerna att låna pengar av sina sociala 

nätverk?  
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