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Sammanfattning 

Bakgrund: Kärnfamiljen ses generellt som den gyllene normen för familjebildning men 

verkligheten visar att familjer ledda av en ensamstående förälder, främst då 

mammor, är en familjeform som stadigt ökar. Samtidigt visar forskningen att 

ensamma mammor är en utsatt grupp i samhället med mer generella 

hälsoproblem. Statistiken lyfter fram att det är negativt för kvinnors hälsa att 

vara ensamstående mamma. En mer sammansatt bild av mammornas upplevelse 

av sin vardag kan vara en viktig förutsättning för distriktsköterskan vid mötet 

med dessa kvinnor.  

Syfte: Syftet med denna litteraturgranskning var att identifiera upplevelser av 

vardagslivets utmaningar som ensamstående mamma.  

Metod:  Litteraturstudie som inkluderade 12 studier med kvalitativ ansats. Analys av 

data genomfördes utifrån Evans tolkande datasyntes.  

Resultat: För den ensamstående mamman utgjorde vardagens alla krav en stress. Det som 

främst stressade var hennes ekonomiska situation och att allt ansvar låg enbart 

på henne, att det inte fanns någon att dela kraven och intrycken med. Detta gav 

en känsla av trötthet och utmattning som gav mammorna en känsla av ohälsa 

både fysiskt och psykiskt. Den främsta faktorn till välbefinnande hos mammorna 

var i interaktion till andra, sitt sociala nätverk. I de granskade studierna 

framkom en stolthet över sin förmåga och själva moderskapet lyftes fram som 

en givande och stärkande roll.  

Slutsats:  Granskningen visade på vikten av ett socialt sammanhang, att ha ett socialt 

nätverk oavsett storlek. Det gav stora positiva effekter på mammornas 

välbefinnande.  

Nyckelord:  Ensamstående mamma, ontologisk hälsomodell, socialt nätverk, stress, trötthet, 

vardagsupplevelser.   

 

 

 



 

 

 

Abstract 

Background: The ”Cosby-family” is viewed as a standard for family formation, but reality 

shows that families led by a single parent, especially mothers, are a family form 

that is steadily increasing in societys. At the same time, the research shows that 

it is a vulnerable group in society with more general health problems. The 

statistics emphasize that being a single mother is negative for women's health. A 

more complex picture of the single mothers' experience of their everyday life 

can be an important prerequisite for the district nurse in the meeting with these 

women. 

Aim:  The purpose of this literature review was to identify the experiences of everyday 

life's challenges as a single mother. 

Method:       A literature study that included 12 studies with a qualitative approach.  The 

analysis of data was carried out based on Evans interpretive data synthesis. 

Results:  For the single mother, the everyday demands were a stressfactor. What mainly 

stressed her was her financial situation and that all the responsibility lay solely 

on her, that there was no one to share the demands and feelings with. This gave 

a feeling of fatigue and exhaustion that gave the mothers a sense of ill-health 

both physically and mentally. The main factor of well-being of the selected 

group was when they interacted with others, their social network. In the 

examined studies, a sense of pride came out for their accomplishments and the 

motherhood itself was highlighted as a rewarding and strengthening role. 

Conclusion: The review showed the importance of a social context, to have a social network 

regardless of it´s size. It had great positive effects on the mother's wellbeing. 

Keywords:  Everyday experiences, fatigue, ontological health model, single mother, social 

network, stress. 
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1. Introduktion 

En familj – vad kan det vara? Mamma, pappa och ett barn? Farmor, kanske en katt? Eller 

pappa och tre barn? Kan det vara många mammor, många pappor och fem barn? Kan man 

vara fjorton stycken eller är det bäst med två? Ska alla bo i samma hus eller ska man flytta 

runt? En familj – vad kan det vara? (Tidholm, 2009, 1)  

 

Kärnfamiljen definierade statistiska central byrån, SCB, (Raneke, Wennesjö, 2012) som en 

familj där alla barn är båda föräldrarnas gemensamma. I Sverige är det den vanligaste 

familjeformen, tre av fyra barn bor med sina ursprungliga föräldrar. Andelen sjunker dock 

bland de äldre barnen, då är det vanligare att föräldrarna har separerat. Drygt hälften av 

sjuttonåringarna bor med båda sina föräldrar mot nio av tio ettåringar. I samma studie kan 

man läsa att vart femte barn i Sverige är folkbokförd hos en ensamstående förälder. Av de 

barnen var 80 procent folkbokförd med sin mamma. Dock bör man ha i åtanke att i de 

siffrorna finns även de barn som bor växelvis hos sina föräldrar. Cirka en tredjedel av de 80% 

bor växelvis hos båda föräldrarna. Vidare sökning på SCB visar att samma siffror gäller än för 

år 2018. Där sammanfattas att bo med båda föräldrarna är vanligast bland yngre barn och barn 

vars föräldrar har eftergymnasial utbildning. Johansson (2009) skrev att kärnfamiljen 

symboliserade världsbilden av familjen och att det är den som oftast visas i filmer, i böcker 

och på tv. Om andra typer av familjer visas handlar det ofta om att lyfta fram problemen i 

dessa. Johansson nämnde vidare skilsmässofilmer där föräldrar kämpade för att behålla 

vårdnaden om sina barn, eller där familjekonstellationen framställdes som lustig och 

annorlunda och något som mest skulle roa. Även om det förekom olika familjekonstellationer 

ansåg Johansson att just kärnfamiljen fortfarande behöll sin starka position i mediekulturen. 

Nylander (2016) menade att stabila relationer är en klassfråga. Hon skrev att fler gifte sig, 

färre skiljde sig och det föddes fler barn men detta gällde framförallt i välutbildade grupper. 

Hos lågutbildade par ökade skilsmässorna och man fick heller inte lika många barn. Efter 15 

års äktenskap var 80 procent av de högutbildade paren fortfarande gifta. Det gällde bara för 

40 procent av de lågutbildade. Det förklarades med att i lågutbildade familjer var traditionella 

könsroller vanligast och det fanns en större obalans mellan mannen och kvinnan om hur 

jobbet i hemmet skulle fördelas. Som exempel ges att högutbildade män deltog i 

hushållsarbetet 1,5 gånger mer än vad lågutbildade män gjorde. 

Alsarve, Lundqvist och Roman (2017) tog upp hur det i svensk media länge har förts en 

debatt om hur föräldrar på bästa sätt ska lyckas med konsten att förena arbete och familj. Det 
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som då diskuteras är hur arbetslivet bör eller kan förenas med familjelivet. Utgångspunkten i 

diskussionen utgår från parrelationen mellan främst man och kvinna och hur de väljer att 

lägga upp detta. I Sverige, enligt SCB, är 76 % av de ensamstående föräldrarna kvinnor mot 

männens 24 %. Ungefär var femte mamma är ensamstående i Sverige.  

 

1.1 Hälsa och den ensamstående mamman  

Hur ser då verkligheten ut för de som själva ska förena just arbete och familj utan en partner 

att dela det med? Rousou, Middleton och Karanikolas (2013) studie där 11 kvantitativa 

artiklar granskades, som fokuserat på självskattning av hälsa hos ensamstående mammor, 

visade att de ensamstående mammorna rapporterade sämre hälsa i jämförelse med de 

mammor som levde med en partner. En svensk studie av Floderus et al. (2008) rapporterade 

liknande fynd. I den studien jämfördes hälsan hos ensamstående mammor jämfört med 

kvinnor utan barn med fyndet att mammor inte besvärades av generellt kroniska sjukdomar 

men däremot skattade sin hälsa och känsla av utmattning högre än de kvinnorna utan barn. 

Redan i slutet på 1990-talet publicerade Benzeval (1998) en artikel där hennes främsta mål 

var att bedöma om sämre socio-ekonomiska omständigheter för ensamstående föräldrar stod 

för deras sämre hälsoläge. Enkäter utfördes i Storbritannien via centrala statistikbyrån i landet 

och analyserades i olika tabeller. En tabell sammanförde fem olika hälsomätningar och visade 

enhetligt att ensamstående hade sämre hälsa än de med en partner. Det sämre hälsoläget var 

mer utmärkande för kvinnor än män. Oavsett om du var skild, ensamstående, eller separerad 

så var det stor skillnad i självskattad hälsa mot de kvinnor som hade en partner. Ensamstående 

mammor var tre gånger mer i risk för att ha lägst inkomst, leva på socialbidrag eller leva i 

boende tillhandahållet via socialen mot de föräldrarna som levde sammanboende. De 

familjerna ledda av en ensamstående man hade inte samma risk. Studien konstaterade att 

ensamstående mammor specifikt mötte större nackdelar än de sammanboende. Ensamstående 

mammor hade signifikant sämre hälsa och författaren tyckte att resultatet gav bevis på att leva 

ensam är hälsoskadligt för ensamstående mammor/kvinnor. 

 

I Floderus et al. (2008) studie av intervjuer med 5368 svenska kvinnor födda 1960–1979 fann 

de att medan mammor mer sällan hade kroniska sjukdomar så upplevde de ohälsa och trötthet 

mer än kvinnor utan barn. Sannolikheten för detta ökade med antalet barn. Barn behöver tid, 

uppmärksamhet och omvårdnad och hushållsarbetet ökar med antalet barn. Detta ökar de 

psykiska och fysiska kraven men erbjuder lite flexibilitet. Att ha barn var en vanlig jobb-
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familj konflikt hos kvinnor. Bevisen att anställda kvinnor känner mer hälsa än de arbetslösa 

och att kvinnor i ett förhållande mot de ensamstående uppger sig vara friskare tycker studien 

vara obestridliga. De nämnde en svensk studie av Lundberg (1996) som visat att en kvinna 

med tre eller mer barn arbetade 90 timmar/vecka, på arbetet och hemma, jämfört med en man 

med samma nummer av barn som arbetade 70 timmar/vecka. De mödrar som arbetade deltid 

hade inte samma sannolikhet av sämre hälsa då de kunde tillgodogöra sig fördelarna av att ha 

en anställning som det sociala utbytet, utvecklande av färdigheter etcetera och de kunde 

undvika att bli överbelastad eftersom de arbetade färre timmar på arbetet och bättre kunde 

balansera upp arbetet hemma.  

Fritzell och Burström (2006) nämnde att ett flertal studier har visat att hälsostatus är nära 

förknippat med socio-ekonomiskt status, att ensamstående mammor ofta har en nackdel i 

dessa sammanhang. Ekonomiska svårigheter var en förklarande faktor för att ensamstående 

mammor uppgav sämre självskattad hälsa under 1990-talets regression i motsats till 1980-

talet. Författarna påpekar att ensamstående mammor, ungdomar och utlandsfödda är de som 

drabbats mest av neddragningarna i välfärden i Sverige under de senaste årtiondena. Burström 

et al. (2010) hade i sin studie tittat på hälso-ojämlikheter mellan ensamstående mödrar och de 

i ett förhållande under olika välfärdsstater. De länder som var i fokus: Italien, Sverige och 

Storbritannien. Det fanns likheter mellan länderna men också stora skillnader. Det man delade 

var att ensamstående mödrar hade signifikant sämre hälsa än de i ett förhållande i alla tre 

länderna. Författarna uppgav att Sveriges välfärdssamhälle har skyddat mödrarna och främst 

de ensamstående från den fattigdom som deras brittiska motparter upplever och har hjälpt 

dem att ha högre siffror av anställning. Detta på grund av att det länge har funnits statliga 

välfärds riktlinjer, köns - och social jämställdhet, familjevänliga arbetsvillkor och tillgång till 

barnomsorg dygnet runt. Dessa faktorer var med stor sannolikhet viktigast för de mödrar som 

var ensam omsorgstagare av barnet. I Storbritannien var det brist på barnomsorg som dessa 

mödrar hade råd med och därför var fler arbetslösa och det sociala stödet kring dem var litet. 

Fynden i Italien avvek från både Storbritannien och Sverige med hänsyn till religiösa och 

kulturella skillnader. De flesta mödrar, ensamstående eller i ett förhållande, klassades som 

hemmafruar. Av de som arbetade hade de höga siffror av anställning, detta troligtvis för att 

familjemedlemmar tog hand om barnen vilket gav ett socialt stöd. Van de Velde et al. 2014 

undersökte lite liknande om hälso-ojämlikheter fanns mellan ensamstående mödrar och 

mödrar i en relation i Europa och om det kan skilja i olika välfärdsregimer. Studien beskrev 

att ensamstående mödrar var de mest utsatta i samhället då de rapporterade mer generella 
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hälsoproblem och mentala problem än deras sammanboende motpart. Det tvådelade ansvaret 

att försörja samt ge omvårdnad skapade en konflikt mellan arbete och hem. Studien angav att 

strukturen av den moderna välfärden aldrig har sörjt bra för de som finns i marginalen till 

arbetsmarknaden som är verkligheten för många ensamstående mödrar. Studien skrev att 

änkor lättare har kunnat tillgodose sig skillnaden för sin makes tidigare bidrag till familjen via 

riktade bidrag från staten än de separerade mödrarna.  

Rousou, Middleton och Karanikola (2013) skrev att det ökade antalet av familjer ledda av en 

ensamstående mamma är en av de mest signifikanta strukturella förändringarna i samhället, 

speciellt i industriländerna. Statistiken visar att dessa familjer ökar men att det samtidigt visar 

på att detta är negativt för de ensamstående mammornas hälsa att vara just ensamstående. 

Litteraturen visar på att mer stöd behövs för denna grupp. Att vara ensamstående visar på att 

mamman placeras i social position förenad med stress relaterat till långa timmar på jobbet och 

att vara ensamt ansvarig för barnets omsorg. Detta påverkar mamman såväl som de är 

beroende av henne. Deras studie visade att ensamstående mammor skattade sin hälsa ”mindre 

än bra” mer än de mödrarna i ett förhållande. Dessa fynd är liknande i alla länder enligt 

studierna de studerat. Arbetslöshet, avsaknad av materiella saker och avsaknaden av stöd 

påverkade hälsan i denna grupp. Även om kvinnan har jobb måste andra socio-ekonomiska 

situationer tas in i ekvationen. Det emotionella stödet från andra är av stor vikt, till exempel 

av syskon.  

Gilboe (1997) skrev att forskningen endast haft fokus på de problem en familj ledd av en 

ensamstående mamma kunde ha och var utan fokus på de positiva aspekterna av de 

ensamstående familjerna som deras inblandning i till exempel hälsoförebyggande åtgärder. 

Forskningen blev då obalanserad och gav uppfattningen att dessa familjer inte var kompletta 

eller var avvikande. Stolthet i/för familjen och sammanhållning har identifierades som styrkor 

i familjer med en förälder. Studien nämnde att familjerna till ensamstående mammor kunde 

fullfölja sin medverkan i hälsoförebyggande aktiviteter trots begränsade ekonomiska resurser. 

Det reflekterade deras motståndskraft mot livets svårigheter och hur de använde kreativa 

coping strategier. Författarna efterfrågade kvalitativa studier som utforskar styrkan i speciellt 

ensamstående familjer. 2019 är det fortsatt övervikt på kvantitativa studier om den 

ensamstående mammans situation. 



 

5 

 

1.2 Hälsa per definition  

Vad är då hälsa? En sökning i Svenska Akademins ordböcker, SAOL, (2018) samt 

Nationalencyklopedin (2018), ger själva ordet ett flertal meningar; Hälsa, 

fornsvenskans hælsa, betydde välfärd, lycka, hälsa. Det kunde även betyda hälsning, att önska 

någon hälsa och välgång. Ordet uppges ha nära samband med hell, att önska någon lycka. 

Ordet hel, som "i sin helhet", och i "frisk, utan skada". Hela, helbrägda, bota, kanske 

också helig, "som i ej får skadas". Enligt världshälsoorganisationens, WHO, definition från 

1948 är hälsa "ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte 

endast frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning” Det är många år sedan denna 

definition skrevs och i ansedda tidningar som Lancet och British Medical Journal har det förts 

diskussioner om WHO´s definition skrev Bo Haglund redaktör för Social medicinsk tidskrift 

(2012). Han skrev vidare att det hållits en expertkonferens i Holland om WHO´s 

definition.”Vid expertkonferensen säger man att det första steget är att använda begreppet 

”hälsa” som möjlighet att anpassa och att hantera sin situation och relatera detta till de tre 

domänerna fysisk hälsa, mental hälsa och social hälsa. För mental hälsa lyfter man fram 

Aron Antonovskys känsla av sammanhang som en nyckelfaktor för anpassningsmöjligheter.” 

(Bo Haglund, 2012, 458). Medin och Alexandersson hade år 2000 publicerat en 

litteraturstudie om begreppen ”Hälsa och hälsofrämjande”. De skrev att WHO´s definition av 

begreppet inte har ändrats men att nya aspekter har vuxit fram som inte talar om vad hälsa är 

men vad det kan bidra till. Hälsa ses inte som ett tillstånd utan en resurs. Något som betonar 

sociala och personliga resurser så väl som fysisk förmåga.  

1.3 Välbefinnande per definition  

I många sammanhang talar man om ”well-being”, välbefinnande på svenska. En engelsk 

ordbok online (Cambridge Dictionary, 2019) definierar det så här: ”the state of being 

comfortable, healthy, or happy.” Bull och Mittelmark (2008) skrev att ”välbefinnande” den 

mentala, har blivet en prioritet inom forskningen. Hur den ska bevaras och förstärkas. De 

berättade vidare att även om en ensamstående inte mamma var deprimerad, orolig eller ensam 

som mycket av forskningen visade så kunde hon uppleva livet som otillfredsställt. Att livet 

erbjöd lite inspiration, att hon hade lite energi och glädje. Alla dessa delar är element av 

välbefinnande och välbefinnande är den positiva aspekten av vår mentala hälsa. I artikeln 

definierar man termen välbefinnande med positiv effekt, tillfredställelse med livet och glädje. 

De skrev då att ensamstående mammor skattade sig lägre gällande glädje än mödrar med 

partners. Främst på grund av ekonomiska svårigheter. För de mödrar utan anställning var detta 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Fysisk
https://sv.wikipedia.org/wiki/Psykisk
https://sv.wikipedia.org/wiki/Social
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%A4lbefinnande&action=edit&redlink=1
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ett större problem men för de mödrar med anställning så fanns utmaningen av konflikten 

mellan arbetets och hemmets skyldigheter och lojalitet som skapade stress hos mödrarna. 

Detta var vanligare hos kvinnor än män och ensamstående mammor rapporterade mer stress 

kring detta än de mödrarna med en partner. De avslutade sin studie med att nämna att 

utmaningen med att upprätthålla god mental hälsa medan man balanserar arbetets och 

hemmets måsten är något som många kvinnor kommer konfronteras med under åren som ska 

komma.  

1.4 Teoretisk referensram 

Som teoretisk referensram har Katie Erikssons teori om hälsa valts. Erikssons (2018) syn på 

hälsa är nära knuten till hennes människosyn. Det är ett tillstånd som kännetecknar 

människan. Eriksson menar att det inte är ett statiskt tillstånd utan ett tillstånd ständigt i 

rörelse och förändring. Det är upplevelser av kroppsligt, själsligt och andligt välbefinnande 

samt ett kroppsligt och fysiskt tillstånd. Denna upplevelse och tillstånd kräver att individen 

ingår i en relation dels med det abstrakta andra och det konkreta andra. De tre grunderna för 

hälsan är tron vilket är hälsans grundsubstans. Hoppet som ger hälsan inriktning och kärlek 

som är hälsans form. Om en person ska uppleva hälsa kvävs fyra beståndsdelar. Kroppens 

organiska funktionsnivå skall vara tillfredsställd, individen ska uppleva ett välbefinnande 

samt att andra bedömer att individen har hälsa och det ska finnas en integration mellan dessa 

tre. 

Eriksson (2018) utvecklade sin hälsomodell, den ontologiska hälsomodellen, under 1990-

talet. Den baserade sig på hälsa som ett görande, varande och vardande mot en känsla av 

helhet. Dessa tre uttrycktes som dimensioner i vilka människans hälsa rör sig. Görande är vad 

vi gör för att upprätthålla hälsa som exempelvis motion, kost och sunda vanor. Varande är att 

vara hälsa, att försöka tillfredsställa de behov som vi människor har, vår strävan efter harmoni 

och balans. Vardande finns i rörelsens kraft och vilja som gör liv till liv. Eriksson (2018) 

utvecklade hälsokorset, indelat i fyra skalor, och hälsans dimensioner för att mer övergripligt 

visa hur hälsa kan se ut hos både friska och sjuka patienter. I hälsokorset skiljde hon på 

psykiskt och fysiskt välbefinnande. Eriksson menade att även om man var sjuk eller hade en 

funktionsnedsättning kunde man uppleva hälsa. 

Eriksson (2018) la tonvikten på en helhetssyn och synen på den odelbara människan utgör 

basen för hennes teori. Människan står i relation med den konkreta andra till exempel 

anhöriga och vänner, den kollektiva andra som samhället och den abstrakta andra som är 
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Erikssons uttryck för Gud. Hon ser människan som en helhet bestående av kropp, själv och 

ande. Människan är fri och förnuftig med ett samvete som är bundet till Gud. Individen har 

förmåga till självreflektion och kan kritiskt granska sin situation och därigenom utvecklas. 

Den ontologiska hälsomodellen anses utifrån ovanstående beskrivning som relevant som 

teoretisk referensram för denna granskning och resultatet kommer att diskuteras primärt 

utifrån denna teori.  

1.5 Problemformulering 

Samhällskulturen i industriländerna, i-länderna, utgår från en heteronormativitet där både 

samhällsapparaterna och forskarsamhället färgats av en förlegad idé om den traditionella 

bilden av en kärnfamilj. I hushåll där det finns endast en förälder att utföra alla uppgifter och 

allt ansvar som föräldraskap innebär kan därför stressen bli högre. Det finns studier om 

ensamstående mammors hälsa publicerade med varierat innehåll. Studierna har enkelriktat 

fokus på allt från det primära som exempelvis stress, ekonomi eller arbetslöshet till det mer 

övergripande psykiska måendet. Flertalet är kvantitativa studier där mammorna skattat sin 

hälsa. För att få fram kvinnornas berättelser och levda erfarenheter kring sin vardag behöver 

de kvalitativa studierna som finns granskas. Detta för att identifiera eventuella 

kunskapsluckor och bereda väg för nya forskningsfrågor inom området. De ensamstående 

mammorna upplever större känsla av utmattning än de mödrar som lever i ett parförhållande 

men varför gör de det? Finns det ett djupare svar än det som skattats i tabeller? De kvalitativa 

studierna är även de riktade med ett speciellt syfte som välfärd, arbetslöshet och sociala 

nätverk. Finns svaret i just detta varierade utbud av studier? Det finns kvalitativa 

originalstudier gjorda men de är få gentemot de kvantitativa. En narrativ litteraturöversikt 

inom detta område skulle kunna ge en utökad kunskap om ensamstående mammors vardag 

genom att sammanföra ett flertal olika studier för att finna gemensamma nämnare inom 

området och därmed kanske kunna ge en bättre helhetsbild av den ensamstående mammans 

vardag. Det skulle också kunna belysa eventuella kunskapsluckor inom den befintliga 

kvalitativa forskningen.  

1.5.1 Syfte och frågeställningar 

Syfte med denna studie var att identifiera upplevelser av vardagslivets utmaningar som 

ensamstående mamma.  

Frågeställningar: 

Vilka utmaningar finns det i den ensamstående mammans vardag? 
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Vilka konsekvenser har utmaningarna för den enskilde mamman? 

2. Metod 

Val av metod var av en kvalitativ ansats då en önskan med litteraturgranskningen grundade 

sig i att beskriva den ensamstående mammans upplevelser av vardagslivets utmaningar. ”Den 

kvalitativa ansatsen inom omvårdnadsforskning strävar efter att beskriva, förstå, förklara 

samt tolka” (Forsberg, Wengström 2015, 35). Evans (2002) menade att en systematisk 

litteraturstudie med beskrivande syntes ger en ökad förståelse för problemet i fråga. Det är en 

metod som identifierar, bedömer och sammanfattar datamaterial och säkerställer samtidigt att 

resultaten framställs utförligt utan tolkning. Evans (2002) skrev att med det ökade behovet att 

grunda det kliniska arbetet på aktuell forskning så har också de systematiska 

litteraturgranskningarnas värde ökat. Den växande mängden av litteratur inom vårdvetenskap 

och den varierade kvalitén på de publicerade studierna har ökat just dessa granskningars 

inflytande. Polit och Beck (2017) överensstämde i den beskrivningen och skrev att de bästa 

kliniska riktlinjerna oftast vilar på just systematiska litteraturgranskningar.  

2.1 Design  

Den design som valdes var en tolkande metasyntes. Detta för att målet var att bredda 

förståelsen kring denna grupps upplevda utmaningar i vardagen och hur de påverkade den 

ensamstående mamman. Författaren önskade granska kvalitativa data inom området och 

sammanfatta de studier som fanns. Polit och Beck (2017) skrev att de stora berättelserna 

framställs genom integration eller jämförelse av resultat från flera kvalitativa studier och 

definierar metasyntes enligt detta. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, 

SBU, (2017) uppgav att den narrativa metoden är lämplig att använda om man vill öka 

kunskapen i personers berättelser, kring dess mening och mönster, när de berättar om sig 

själva och sina liv. Enligt Evans (2002) fokuserar en metasyntes på teman och beskrivningar 

från tolkande studier istället för den numeriska data producerat av experimentella eller av 

observationsstudier. Då fynd i en metasyntes har uppkommit av flera olika studier och därför 

involverar en stor bred av befolkningen och av omständigheter ger det en sammansatt 

beskrivning av fenomenet.  

2.2 Sökstrategi 

I steg ett enligt Evans (2002) ingår det att söka efter artiklar i databaser. Författaren 

genomförde hösten 2018 en sökning i tre databaser. Att söka i tre databaser ger en större 

variation i de utvalda artiklarna då inte alla tidskrifter är indexerade i alla databaser. PubMed, 



 

9 

 

lokaliserad i USA, är National Library of Medicine's webbversion av databasen Medline. Det 

är den största bibliografiska databasen inom biomedicin, odontologi och vårdvetenskap. 29 

miljoner referenser till tidskriftsartiklar ur fler än 5000 tidskrifter finns i denna databas och de 

har referenser från 1948 och framåt. Cinahl är en databas som innehåller cirka 1700 referenser 

till främst tidskriftsartiklar i bland annat omvårdnad, arbetsterapi, fysioterapi och medicin. 

PsycINFO är en databas med mer än 3 miljoner referenser från 1800-talet till idag. Databasen 

är inriktad mot psykologi men studier inom medicin, psykiatri, sociologi och pedagogik går 

också att finna här.  

Författaren har i samråd med bibliotekarie på Högskolan i Gävle och sin handledare funnit 

följande söksträng med MeSH termer i PubMed: "Single-Parent Family"[Mesh], "Single 

Parent"[Mesh]), "Mothers"[Mesh], "Health"[Mesh]). Booleska termerna OR och AND 

användes för att bygga strängen. I Cinahl byggdes strängen av “Cinahl headings”: single 

parent families, single parent, health, mothers, post-divorce families, family practices med 

booleska termen OR mellan dem. Söksträngen i PsycINFO gjordes på deras ”Thesaurus 

ämnesord”: ”Lone mothers” samt ”Health”. Här användes AND som boolesk term. 

Författaren läste sedan abstrakten till träffarna på Cinahl och PsycINFO, majoriteten var 

kvantitativa. Pga. den stora mängden träffar gjordes sökningen om med diverse begränsningar 

och olika kombinationer med hjälp av bibliotekarien. De nya sökningarna generade även de 

liknande höga siffror. Förklaringen troddes av bibliotekarien vara orden ”mother” och 

”health” som förekommer i ett flertal studier. Vid fritextsökning i Cinahl på ”Single mothers” 

And ”Experience” med begränsningar blev det således 17 träffar varav 4 valda artiklar. 

Övriga 10 artiklar har hittats via andra referenslistor av tidigare lästa artiklar. Se bilaga ett för 

en sökmatris som ger en mer övergriplig bild.  

2.3 Urvalskriterier 

Enligt Evans (2002) metod, som tidigare nämnt, är det första av fyra steg att samla in data, där 

ingår att välja vilka kriterier som ska styra urvalet av artiklar. De artiklar som inkluderades i 

denna studie skulle vara originalstudier, ha en kvalitativ metod, vara publicerad mellan år 

2000–2019, skrivna på svenska eller engelska, gjorda i industriländerna i stabila demokratiska 

länder, inkludera ensamstående mammor och skriven utifrån deras perspektiv gällande deras 

vardag. Studierna skulle vara godkända av en etisk kommitté. Kvantitativa studier har 

exkluderats då de inte anses vila på en narrativ grund och passar således inte studiens syfte. 

Studier som grundades på ensamstående pappors upplevelser, parrelationer eller ej utförd i 

industriländerna exkluderades. Ett undantag har gjorts för en studie från 1995 av Sachs, Hall 
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och Pietrukowicz. Detta på grund av att innehållet ansågs ännu aktuellt och relevant för denna 

granskning.  

2.4 Urvalsprocess 

De studier som identifierats kontrollerades först om kvalitativ eller kvantitativ. Därefter lästes 

alla abstrakt. Om relevant inkluderades de i det slutliga urvalet. Därefter lästes alla de som 

inkluderats där, två föll bort då de inte uppfyllde inklusionskriterierna vid närmare 

granskning.   

2.5 Dataanalys 

Den formella värderingen av studiers kvalitet undersöks mer och mer genom metasynteser. I 

vissa fall bara för att beskriva studierna i en granskning men även i andra fall för att göra 

beslut kring urval. (Polit och Beck, 2017). De skrev vidare att olika mallar används för att 

säkerställa kvalitén hos en studie men att en metasyntes i sin senaste form inkluderar alla 

relevanta studier förutom de som bedöms inte vara kvalitativa. Kvalitetssäkringsriktlinje som 

användes i denna granskning var COREQ. COREQ står för: COnsolidated criteria for 

REporting Qualitative research och är en checklista över vilket innehåll som bör vara 

inkluderat i en kvalitativ studie. Checklistan har 32 frågor med tre domäner; researchteam and 

reflexivity, study design och analysis and findings. Exempel på frågor inkluderade i 

checklistan är; Which author conducted the interview or focus group? What did the 

participants know about the researcher? How were participants selected, purposive, 

convenience, snowball? Did the researcher use audio or visual recording to collect the data? 

How many data coders coded the data? Etcetera. Genom att säkerställa kvalitén hos studierna 

som granskas ökar också den aktuella granskningens värde. (Polit och Beck, 2017). 

Författaren av denna granskning granskade alla 12 inkluderade studier mot denna checklista 

för att få en mer vetenskaplig uppfattning om studiernas kvalité och se hur transparanta 

författarna var mot läsarna om sin metod.  

Litteraturgranskningen utfördes enligt Evans (2002) beskrivning av tolkande datasyntes i fyra 

steg. Under steg ett skriver Evans (2002) att författaren ska bestämma vilken sort av studier 

som ska inkluderas i granskningen och att detta ska dokumenteras under inklusionskriterier. 

Studierna ska lokaliseras och sedan väljas ut genom att författaren använder sig av 

inklusionskriterierna, detta säkerställer att urvalet blir homogent. I detta steg säkerställde 

författaren det genom att upprätta inklusionskriterier att granska studierna mot men även 

exklusionskriterier. Under rubriken sökstrategi i denna studie har författaren redogjort för hur 
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studierna lokaliserades. Steg två i Evans metod handlar om att identifiera nyckelfynd samt att 

läsa och läsa om studierna igen. Genom att göra så utvecklas en känsla för studierna i sin 

helhet. Uppmärksamheten under läsningen ska riktas såväl mot detaljer som vad varje studie 

verkligen säger. Detta steg avslutas genom att sammanställa alla fynden i en fil. Författaren 

gjorde som enligt ovan beskrivet. Genom att läsa om studierna, som var på engelska, 

säkerställdes även att de inte feltolkades pga. språkförbistringar i första läsningen. Författaren 

läste studierna i papperskopia och använde överstrykningspennor i varierande färg för att i 

stunden fånga upp och markera fynden. Granskningen avslutades med att sammanställa 

nyckelfynden som anvisat i en fil för att arbetas med under steg tre. I nästa steg, steg tre, ska 

teman identifieras. Listan med sammanställda nyckelfynd gås igenom upprepade gånger för 

att hitta vanliga teman. Skillnaderna mellan studierna ska jämföras och ställas mot varandra 

för att hitta gemensamma teman. De grupperas i och kategoriseras inom de områden där de 

överensstämmer. Från dessa teman identifieras sedan sub-teman. Denna process resulterar i en 

förfining av förståelsen av fenomenet som granskas enligt Evans (2002). Steget avslutas med 

att man granskar själva analysen gjord under detta steg för att säkerställa innehållet under 

varje tema och eventuellt identifiera eventuella motsägelser. Författaren följde dessa steg och 

gick upprepade gånger igenom sina teman och sub-teman för att säkerställa innehållet inom 

dessa. Upplevelserna hos mammorna kunde ibland gå in under fler än ett tema och de 

upplevelserna granskades då flera gånger för att det skulle hitta sin rätta plats. I steg fyra ska 

fenomenet beskrivas. Varje fynd under temat ska kunna spåras till ursprungsstudien. Fynden i 

syntesen sammanställs och alla teman och sub-teman beskrivs med stöd från exempel i 

originalstudien. Detta steg säkerställdes av författaren genom att upprätta en matris där fynden 

lätt kan spåras till rätt studie och tema. Se bilaga tre för matris över memos, nyckelfynd och 

tematisering.  

2.6 Etiska överväganden 

Då studien är en litteraturstudie behövdes inget godkännande från en forskningsetisk nämnd. 

Materialet utgick från tidigare publicerade data som redan genomgått etiska överväganden. 

Artiklarna var skrivna på engelska och eftersom författarens modersmål är svenska lästes 

dessa artiklar upprepade gånger med öppenhet för att minimera risken för feltolkning vid 

översättning. 
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3. Resultat 

I denna granskning ingår 12 studier. Se bilaga 2 för tabell över urvalet. Sachs, Hall och 

Pietrukowicz (1995, USA, 9 deltagare), Hanna (2001, Australien, 5 deltagare), Ogunsiji och 

Wilkes (2004, Australien, 5 deltagare), Regnér och Johnsson (2007, Sverige, 54 deltagare), 

Gingrich (2010, Kanada, 42 deltagare), Broussard, Joseph och Thompson (2012, USA, 12 

deltagare), Haux et al. (2012, Storbritannien, 50 deltagare), Radney et al. (2016, USA, 13 

deltagare), Wilson et al. (2016, USA, 14 deltagare) hade alla en kvalitativ ansats.  

Lipman et al. (2010, Kanada, 8 deltagare), Rataj, Matysiak och Mynarska (2014, Polen, 

15246 deltagare), Keim (2017, Tyskland, 26 deltagare) använde sig av mixad metod.  

Det resultat som framkom efter analys av studierna presenteras i tre huvudteman och deras 

sub-teman. Resultatet beskriver mammornas olika upplevelser av sin vardag. Varje sub-tema 

inleds med ett citat för att låta mammornas röst sätta tonen för fynden. Teman och sub-teman 

redovisas även i Tabell 1. De ensamstående mammorna kommer i texten att hänvisas till som 

”mammor, mammorna”.  

Tabell 1: Teman och sub-teman 

Den vardagliga stressen Den stigmatiserande 

omgivningen 

Själv är bäste dräng 

 

 

Upplevelse av att det 

fattas pengar. 

 

Upplevd känsla av att vara 

mindre värd. 

 

Känsla av stolthet över sin 

egen förmåga. 

 

Upplevd känsla av 

trötthet. 

 

Upplevd känsla av 

utanförskap. 

 

Upplevelse av att ensam bära 

allt. 

 

Upplevd konsekvens av 

stress 

 

Uppfattning om den ”normala” 

familjen. 

 

 

Önskan att hävda sig. 

 

   

Erfarenheter av stärkande 

faktorer. 
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3.1. Den vardagliga stressen   

Under detta huvudtema kommer sub-temana; upplevelse av att det fattas pengar, upplevelse 

av trötthet och upplevd konsekvens av stress att redogöras. De belyser faktorer som tynger 

mammorna i deras vardag.  

3.1.1 Upplevelse av att det fattas pengar 

”I cannot take my daughter to participate in sporting activities. In fact she has been nagging 

me to take her to the dentist to get braces in but I cannot afford it. It is financially hard” 

(Ogunsiji och Wilkes, 2004, 113). 

Den främsta stressen för de ensamstående mammorna låg i att kunna förse familjen med mat, 

kläder och husrum. Mammorna i studierna pratade mycket om den fysiska överlevnaden och 

de finansiella bekymren även de mammor som hade hjälp med hyran, bil eller gratis 

barnpassning av en mor eller farförälder. Bristen på tillräckligt ekonomiskt stöd gjorde det 

svårt för mammorna att möta barnens dagliga behov och det fick dem att ständigt känna sig 

frustrerad och utmattad. Mammorna betonade starkt att den ekonomiska situationen utgjorde 

ett stort problem för dem. De kände att deras, enligt dem uppfattade, dåliga diet kunde vara 

ansvarig för deras trötthet och ständiga utmattning. Ekonomiska svårigheter gjorde att det var 

svårt att ge barnen möjligheter att delta i fritidsaktiviteter. En mamma beskrev hur svårt det 

var att betala för dotterns medverkan i idrottsaktiviteter. Dottern tjatade alltid på henne om 

hennes oförmåga att betala för dessa aktiviteter och detta gav mamman en känsla av hon var 

inkompetent och oduglig i sin föräldraroll, att hon inte kunde fullfölja sina skyldigheter 

gentemot sitt barn. Mammorna uppfattade att om de inte kunde vara självförsörjande 

förväntades det att de skulle vara beroende i största möjliga mån på barnets far och kunde 

därför känna sig tvingad att upprätthålla en relation med en opålitlig och våldsam man. 

Mammorna upplevde att deras situation skulle ha varit bättre med en till inkomst, ”två löner 

är bättre än en” enligt en mammas ord. De uppgav att det var extremt svår att leva på och 

försörja ett barn på en endast en lön men att söka ekonomiskt stöd hos sin familj kunde väcka 

starka känslor hos mammorna. De uttryckte en motvilja till att stå i skuld och tyckte att priset 

att betala var för högt. För att kunna använda familjens resurser behövde de underhålla 

familjerelationer som ofta var ansträngda. (Sachs, Hall och Pietrukowicz, 1995; Ogunsiji och 

Wilkes, 2004; Regnér och Johnsson, 2007; Gingrich, 2010; Rataj, Matysiak och Mynarska, 

2014).  



 

14 

 

3.1.2 Upplevd känsla av trötthet 

”It is difficult and tiring for me mainly because of the University, I try to organise people to 

pick my kids up, drop them off at school if I can´t do it. Trying to get them to bed early enough 

for me to study, is really hard …” (Ogunsiji och Wilkes, 2004, 113). 

Om en mamma behövde leta pantburkar att återvinna och på så vis betala för dagens mat var 

det osannolikt att hon skulle fundera på en högre levnadsnivå. Hon saknade då sannolikt 

energin att tänka på hennes olösta psykologiska problem. Saknade orken att identifiera 

hjälpresurser eller mobilisera den nödvändiga barnomsorgen eller transport för att kunna 

använda just de resurserna. Men de fanns mammor som orkat att lyfta blicken och till 

exempel börjat studera och de berättade om den tidsbrist de kunde uppleva då. Mammornas 

skyldigheter som mödrar och studenter förhöjde trycket på deras tid och de kunde inte hjälpa 

att överarbeta sig själva. De upplevde att det var pga. deras status som ensamstående mammor 

som de upplevde kronisk trötthet och fysisk utmattning och en stor press när de tog hand om 

sina barn. Hushållssysslorna kombinerat med universitetsstudier, ta hand om barnen och 

bristen på stöd skapade denna pågående känsla av trötthet. Att de ensamma utförde alla 

sysslor och med minimala resurser var den stora anledningen som mammorna uppgav till 

känslan av utmattning. Mammorna nämnde vilket pussel det var att hitta tid till att spendera 

med sina barn. (Sachs, Hall och Pietrukowicz, 1995; Ogunsiji och Wilkes, 2004). 

3.1.3 Upplevd konsekvens av stress 

”Yeah, I mean health wise, I have declined because of the stress and depression that I have 

gone through as a single mum … Depressed because I think and worry a lot about my life, 

about my son and my husband (abscent).” (Ogunsiji och Wilkes, 2004, 116). 

Deltagarna var överväldigade av diverse bekymmer; av stereotypen av att vara ensamstående 

mamma, deras barns framtid, sin egen hälsa och deras ensamhet för att nämna några. För 

fattiga ensamstående mammor var det arbete, husrum, mat, osäkerheten, diskriminering, 

stigma, utsattheten för våld, och sjukdom som oroade dem. När mammorna kände sig 

deprimerad så fick deras barn mindre uppmärksamhet och den uppmärksamhet de fick var 

negativ. Mammorna observerades skrika åt barnen eller hota dem med fysiskt våld. Stress och 

depression beskrevs som vanligt. Kvinnorna tenderade att bära sin börda ensam en lång tid 

som därför tyngde ned dem känslomässigt. Detta påverkade alltid deras hälsa. 

Konsekvenserna av denna överbelastning var kronisk trötthet och en överväldigande oro som 

försämrade deras mentala och fysiska hälsa. Att leva, utan att de basala behoven möttes, 
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genererade en stress som belastade den mentala och fysiska hälsan. De mammor som hade 

låga nivåer av välbefinnande och upplevde stora påfrestningar hade inte möjligheten att 

investera i sitt sociala nätverk, att forma nya relationer eller ge hjälp tillbaka för den hjälp de 

mottagit. (Ogunsiji och Wilkes, 2004; Broussard, Joseph och Thompson, 2012; Sachs, Hall 

och Pietrukowicz, 1995; Broussard, Joseph och Thompson, 2012; Keim, 2017). 

3.2 Den stigmatiserande omgivningen  

Under detta huvudtema redogörs det för sub-temana; upplevd känsla av att vara mindre värd, 

upplevd känsla av utanförskap och uppfattning om den ”normala” familjen. Sub-temana 

belyser de faktorer som påverkade mammornas självbild.  

3.2.1 Upplevd känsla av att vara mindre värd 

”I´m an old maid with a child. I am seen as something second-best. Exactly the way I see 

divorced men, they are second-best, there is something wrong with them. And that´s how 

people see me. I´m single and with a child, so there is something wrong with me.” (Rataj, 

Matysiak och Mynarska, 2014, 1467). 

Mammorna upplevde att behöva be om hjälp och behandlingen de fick av exempelvis 

socialsekreterarna när de väl gjorde det sänkte deras självkänsla. Cathy, en av mammorna 

berättade om ett möte med socialtjänsten ” I used to work there. She didn´t have to treat me 

that way. One or two missed paychecks and she´d be just like me. She´s not so far from 

welfare herself.” (Sachs, Hall och Pietrukowicz, 1995, s. 210). Unga mödrar kände sig 

stigmatiserad av de äldre medelklass sjuksköterskorna på BVC och använde därför 

barnhälsovårdens tjänster mer sällan och oregelbundet. De föredrog att vända sig till sitt eget 

sociala nätverk för råd. De upplevde att andra i deras situation var mindre dömande och mer 

förestående än sjukvårdspersonal. Mammorna upplevde sig ofta som otillräckliga och att 

deras inkompletta familj (som var hur de såg på sin familj) kunde vara skadlig för barnet. De 

kunde känna sig som att de befann sig under ett förstoringsglas som ensamstående mamma, 

en upplevelse av att alla tittade just för att de var märkt som en ensamstående. Stigmat kring 

denna status existerade relaterat till mammornas upplevelser. De olika sammansatta känslorna 

av skam hos mammorna skapade i sig en mer överväldigande känsla av skam. Främst för att 

de misslyckats med att hålla samman äktenskapet och för att de fick sträva för att försörja sig 

själv och sina barn. Att vara ensamstående mamma kändes som en form av misslyckande och 

de kände sig skyldig på grund av det och skämdes. (Rataj, Matysiak och Mynarska, 2014; 



 

16 

 

Sachs, Hall och Pietrukowicz, 1995; Hanna, 2001; Regnér och Johnsson, 2007; Lipman et al., 

2010; Ogunsiji och Wilkes, 2004). 

3.2.2 Upplevd känsla av utanförskap 

”I was at probably one of the lowest points as a parent. I felt destitute. I found that I felt 

absolutely alone in the absolute world.” (Lipman et al., 2010, 4). 

Mammorna kände sig stigmatiserade och i ett utanförskap. Dessa upplevelser påverkade deras 

mentala och fysiska hälsa negativt. De uppgav även intensiva känslor av isolering. Den 

sociala isoleringen intensifierades av två primära erfarenheter. Först uppgav mammorna att de 

inte fick något socialt, ekonomisk eller materiellt stöd från familj eller vänner. En konsekvens 

av detta var att de sällan fick ha egen tid med enbart andra vuxna. Det andra var att ett flertal 

mammor uppgav att många vänner försvann när deras äktenskap tog slut. (Ogunsiji och 

Wilkes, 2004; Lipman et al., 2010). 

3.2.3 Uppfattning om den ”normala” familjen 

” It is … well, I don´t know. A normal family? Are there any especially normal ones? I think 

all families are normal. Either there is a mum – dad – children, mum – children, or dad – 

children. Nothing is abnormal today.” (Regnér och Johansson, 2007, 331).  

I studien citerad ovan nämnde man ”Cosby familjen” som ett ideal nämnd av alla deltagare i 

studien. Det vill säga en familj bestående av två arbetande ansvarsfulla vuxna som 

respekterade varandra, hade en känsla av samhörighet och med en välmående ekonomi. Det 

var detta som visade sig när de ensamstående familjerna ansökte om en stödfamilj. Vad som 

önskades var en familj som bestod av en mamma och en pappa. Önskan grundade sig på 

avsaknaden i sin egen familj för vilken de ville kompensera barnet. De önskade att barnet 

skulle se föräldrar som samarbetade, stödde och hjälpte varandra. Författarna till studien 

önskade att ensamt föräldraskap inte skulle ses som ett socialt problem och lyfte fram att med 

kärnfamiljen som en gyllene standard blev ett ensamt föräldraskap ännu tyngre att bära. 

Ogunsiji och Wilkes (2004) mammor pratade om deras oro att barnen saknat ett kombinerat 

föräldraskap från en mamma och en pappa. De var övertygade att de inte hade kunnat ge 

barnen tillräckligt av den uppmärksamhet som barnen behövde och att de (mammorna) inte 

hade kunnat erbjuda dem vad de egentligen behövde. (Regnér och Johansson, 2007; Ogunsiji 

och Wilkes, 2004). 
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3.3 Själv är bäste dräng 

Huvudtemat tar upp sub-temana; känsla av stolthet över sin egen förmåga, upplevelse av att 

ensam bära allt, önskan att hävda sig och erfarenheter av stärkande faktorer. I dessa sub-

teman ryms de faktorer som tynger mammorna i deras roll som ensamstående, samt det som 

stärker dem. 

3.3.1 Känsla av stolthet över sin egen förmåga 

”I take care of all of your needs not all of your wants” (En mor i Wilson et al. studie 2016, 

201 som tar sin son till en lågprisaffär för att köpa skor). 

Keim (2017) befäster detta citat med att förklara att bara för att man har upplevt ekonomiska 

svårigheter behövde det inte automatiskt vara förknippat med ett sämre välbefinnande. Istället 

så var omfattningen av hur respondenten var påverkad av detta beroende av hur hon upplevde 

dem och hade möjlighet att hantera svårigheterna. Att tillhöra en sårbar grupp var inte 

automatiskt sammankopplat med att ha en låg känsla av välbefinnande utan det berodde på 

hur individen balanserade sina resurser och utmaningar.  

Mammorna nämnde sina ekonomiska strategier (samla pantburkar, sitta barnvakt, donera blod 

etcetera) med stolthet, för de illustrerade deras förmåga att inte vara beroende av andra.  

Positiva kommentarer från familjemedlemmar eller vänner om till exempel universitetsstudier 

gjorde att mammorna var lyckligare med sig själva, det ökade deras självkänsla och självbild. 

De som studerat var av åsikten att studierna hade gett dem hopp för framtiden och därför såg 

de fram mot den framtiden med mod och upprymdhet. (Wilson et al. 2016; Keim 2017; Sachs, 

Hall och Pietrukowicz, 1995; Ogunsiji och Wilkes, 2004). 

3.3.2 Upplevelse av att ensam bära allt 

”Me, myself and I. That´s it. No family.” (Radney et al. 2016, 986).  

Mammorna hade strategier som; social isolering, behov att hävda sig genom att jämföra sig 

mot andra som hade det sämre, undvikande av konflikter och en förtröstan till sig själva. 

Sociala relationer hanterades med en uppenbar vilja att skydda sig själv. Mammorna upplevde 

att de endast kunde räkna med sig själva att lösa de dagliga problemen. En mamma sa: ”I see 

myself as independent; alone with the kids” (Sachs, Hall och Pietrukowicz, 1995, 212). Temat 

är förknippat med viss bitterhet och Cathys röst beskriver det så här: ”I´ve been taking care of 

someone since I was 9 years old. When´s my turn to be taken care of?” (Sachs, Hall och 

Pietrukowicz, 1995, 209). I ett liv där man hanterade både ett arbete och heltidsstudier ökade 
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bördan i föräldraskapet där det redan saknades tillräckligt med stöd. Frånvaron av stöd bidrog 

till mammornas generella trötthet och utmattning. De utryckte att svårigheten med att leva 

själv var att de inte kunde uttrycka deras känslor till eller dela sina upplevelser med någon. 

Även om de hade sina barn hos sig kände de ändå att de inte kunde lätta sitt hjärta till sina 

barn på grund av deras ålder och oförmåga att förstå och ta in sin mors situation. Föräldrarna 

är inte enbart ensamstående utan de är också, och ser sig själv som, ensamma. Detta eftersom 

den andra föräldern nästan alltid var frånvarande. Vardagens nödvändigheter för att överleva 

gjorde att mammorna ibland fick sätta sina egna behov åt sidan och att de i vissa stunder fick 

ge upp sin självrespekt. Ett ensamt föräldraskap upplevdes mycket mer krävande än att 

uppfostra ett barn med en partner och det var en del av många negativa aspekter av ensamt 

föräldraskap. Mammorna uppgav att uppfostra ett barn utan en partners stöd hade varit 

mycket tröttsamt och stressfyllt. (Radney et al. 2016; Sachs, Hall och Pietrukowicz, 1995; 

Ogunsiji och Wilkes, 2004; Regner och Johnsson, 2007; Gingrich, 2010; Rataj, Matysiak och 

Mynarska, 2014).  

3.3.3 Önskan att hävda sig  

”I make a hot meal every night and I go to school. She sits home all day and dosen´t even fix 

supper for her kids.” (Sachs, Hall och Pietrukowicz, 1995, 211). 

Unga kvinnor med låga mål gällande utbildning kunde följa en slags familjetradition av tidigt 

föräldraskap. De hade få orsaker för att skjuta upp moderskapet och såg tidigt föräldraskap 

som ett sätt att uppnå vuxenstatus, få en identitet och en egen kompetens. För att hantera 

stress kunde mammorna jämföra andra mot sig själv ofördelaktigt. Att i en situation se sig 

själv med mer fördelar än den andre. Mammorna hade generellt som mål att arbeta sig upp till 

ett bättre liv för sig själv och sin familj. (Hanna, 2001; Sachs, Hall och Pietrukowicz, 1995). 

3.3.4 Erfarenheter av stärkande faktorer 

”There are always ups and downs, but on the whole I am better than before” (Keim, 2017, 

124). 

För en del mammor var utbildning ett sätt att må bättre likväl som ett sätt att undkomma 

fattigdom. På de mammor som upplevdes jobba på att må bättre märktes det att de uttryckte 

mer positiva saker om sig själv och värderade sig själv bättre. Strategier för att må bättre 

inkluderade; känslomässigt stöd från familjemedlemmar och vänner, tro, djur, träning, inre 

styrka, hopp, stöd från grannskap, humor, terapi, måla och volontärarbete. Att ha ett arbete 

gav mammorna det bättre ekonomiskt ställt och det var mammorna väldigt uppskattande över 
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och skillnaden det gjorde i deras liv. Att de kunde åka på semester, inte oroa sig för 

räkningarna och att deras barn kunde delta i mer aktiviteter och skolresor. Deras motivation 

för att jobba varierade från att få det bättre ekonomiskt till att vara en förebild för sina barn 

och få kontakter som de kunde bygga en karriär på och att slippa socialbidrag.  

I studierna talades det även om känslan kring själva moderskapet. Kring detta uttrycktes 

konsekvent väldigt positiva känslor. Moderskapet motiverade de intervjuade kvinnorna att 

utföra handlingar som de uttryckte att de gjorde för barnen men som hade positiva 

konsekvenser för dem själva också. Mammorna upprepade ofta att deras barn gav dem glädje 

och motivation att leva, att de gav dem energi. De många svårigheterna med att uppfostra ett 

barn ensam hade inte förminskat mammornas känsla av tillfredsställelse med sitt barn. Istället 

var barnet den främsta källan till glädje i deras liv. (Keim, 2017; Sachs, Hall och 

Pietrukowicz, 1995; Broussard, Joseph och Thompson, 2012; Haux et al., 2012; Rataj, 

Matysiak och Mynarska, 2014; Radney et al., 2016). 

Få mammor berättade om erfarenheter av mentorer men ansåg ändå att en mentor var en 

potentiell lösning för deras isolering. ”… if you have that assurance that somebody´s there, 

and somebody´s able to help you when you need it (through providing step-by-step 

instructions), then you don´t have to stress as much.” (Radney et al., 2016, 986). Wilson et al. 

(2016) gjorde en studie om framgångsrika svarta män och deras ensamstående, 

motståndskraftiga mödrar. Där uppgav man att stödet från mor och farföräldrar var en stark 

bidragande faktor till de ensamstående mammornas framgång. Andra medlemmar av den 

förlängda familjen, nära och kära, var avgörande för de ensamstående mammorna pga. stödet 

det genererade. Aktiviteter för ensamstående mammor uppgavs hjälpa dem att uppnå ett 

psykiskt välbefinnande, det minskade depressiva symptom och stärkte deras inre 

motståndskraft. Religion spelade en stor roll i deras liv och hjälpte dem att hantera stressfulla 

situationer, sågs som en grund till personlig utveckling, lycka och föräldravärderingar. ”On 

the journey, He (God) always placed people there to make it easier for me.” (Wilson et al., 

2016, 201). Rataj, Matysiak och Mynarska (2014) lyfte vikten av det sociala stödet. De 

mödrar som hade ett socialt nätverk dominerat av sin egen grundfamilj uttryckte höga nivåer 

av välbefinnande även om de upplevt olika utmaningar. De som hade ett socialt nätverk 

bestående av andra förlängda nätverk hade en relativt hög nivå av välbefinnande och en större 

vilja att göra nya bekantskaper, än de mödrarna med mindre nätverk, en förmåga att göra nya 

kontakter och investera i relationer genom att till exempel erbjuda hjälp till dem i deras 

nätverk. En mamma i den studien upplevde inte sin ensamstående status som stressfull och 
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rapporterade inga större påfrestningar förutom att vara arbetslös. Hon beskrev sitt nätverk som 

stödjande, att det erbjöd känslomässigt, materiellt och rådgivande stöd liksom kamratskap.  

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultatet 

För de ensamstående mammorna utgjorde vardagens alla krav en stress. Det som främst 

stressade var hennes ekonomiska situation och att allt ansvar låg enbart på henne, att det inte 

fanns någon att dela kraven och intrycken med. Detta gav en känsla av trötthet och utmattning 

som gav mammorna en känsla av ohälsa både fysiskt och psykiskt. Den främsta faktorn till 

välbefinnande hos den valda gruppen var i interaktion till andra, sitt sociala nätverk. I de 

granskade studierna framkom en stolthet över sin förmåga och själva moderskapet lyftes fram 

som en givande och stärkande roll.  

4.2 Resultatdiskussionen 

Under denna rubrik jämförs studiens resultat med tidigare forskning. Resultatet kommer att 

främst att diskuteras utifrån den teoretiska utgångspunkten vald till detta arbete som är Katie 

Erikssons teori om hälsa.   

4.2.1 Den vardagliga stressen  

De bristande ekonomiska resurserna beskrevs bidra till en ständig kamp som påverkade 

mammornas självbild och hälsa. Forskning kring fattigdom visar på det finns ett flertal 

sammanband mellan fattigdom och hälsostatus. Fattigdom reducerar ens livslängd men dess 

påverkan på den mentala hälsan är det för lite forskat på enligt Burns (2015). Resningen av 

neoliberalism har underminerat välfärden, orsakat mer ojämlikhet i samhällen och de utsatta 

blivet mer utsatta. Ojämlikhet är en stark och skadlig pådrivare av fattigdom och mänskligt 

fysiskt och mentalt lidande. (Burns 2015). Belle och Doucet (2003) lyfter fram att fattigdom, 

ojämlikhet och diskriminering utgör en fara för kvinnors välmående. De lyfter liksom Burns 

upp riskerna med fattigdom samt att det är en konstant predikator för depression hos kvinnor. 

Witvliet et al. (2014) fann i sin studie, där man sökte samband mellan självskattad generell 

hälsa och ojämlikhet, att i de länder där ojämlikheten mellan könen var högst tycktes de 

ensamstående mödrarna rapportera en sämre hälsa vid jämförelse mot de mödrarna i ett 

partnerskap. De uttryckte också att deras resultat visade att i de länder där det fanns 

välfärdsstrategier var det välgörande för de ensamstående mammornas hälsa. MacCallum och 

Golombok (2004) skrev i sin studie att den enskilt viktigaste faktorn som bidrog till de 
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svårigheter som barn till ensamstående mödrar upplevde senare i sin barndom var den låga 

inkomsten som är sammanknippat med ensamt föräldraskap. Det speglar sig även i denna 

studies resultat. Aktiviteter kostar pengar och när barnen blir äldre är just aktiviteter en stor 

del av deras vardag.  

Ord som var vanligt förekommande i alla de studier som granskades var trötthet och 

utmattning. Vid granskningen upplevdes dessa ord som en lysande röd tråd i alla texter och de 

utgjorde en stor del av den ensamstående mammans vardag. Meier et al. (2016) fann i deras 

resultat att de mödrar med en anställning uppgav mindre ledsamhet men mer utmattning när 

de var med sina barn än de mödrarna utan anställning. Samma resultat speglade att 

ensamstående mammor upplevde mindre glädje, var oftare ledsen och kände sig utmattad än 

de mödrarna i ett partnerskap, dessa känslor var dock ändå större hos de utan anställning. Den 

nämnda studiens kvantitativa ansats validerar fyndet i denna litteraturgranskning. Katie 

Erikssons (2018) teori om hälsa är en helhetsvision, att hälsa kan beskrivas som friskhet, 

sundhet och välbefinnande. Hon anser att hälsa är en bärande kraft som kommer inifrån och 

även om denna inte kan komma utifrån så kan vårdpersonal i sin yrkesroll skapa 

förutsättningar för hälsa hos individen. Här skulle till exempel en självhjälpsgrupp på den 

lokala hälsocentralen kunna stärka mammorna i kunskap om billig näringsrik mat, 

ekonomiska strategier med tips om bidrag och fonder och om fysisk aktivitet som stärkande 

och läkande. Ett samarbete uppbyggt av sjuksköterskan, dietist, kurator och fysioterapeut för 

att hjälpa individen att uppnå en helhet. 

I mammornas vardag fanns det ett flertal moment som skapade stor stress hos dem. De 

upplevde sig deprimerad och att ensam bära vardagens börda uppgav de påverkade deras 

hälsa. De upplevde att den kroniska tröttheten och ständiga oron försämrade deras mentala 

och fysiska hälsa. Bristen på ork och tid gjorde att de inte hade tid att investera i sitt sociala 

nätverk vilket i sin tur ökade på ensamheten de redan kände. Eriksson (2018) skriver att 

människan är beroende av relationer och den odelbara människan utgör basen för hennes 

teori. Människan står i relation till andra som exempelvis anhöriga och vänner vilket hon 

kallar den konkreta andra. Det abstrakta andra är gud. Tron är något som lyfts fram i resultatet 

som en styrka. Ser man till Erikssons ord i detta ser man att i ensamheten skapas mer ohälsa 

hos mammorna. Att befinna sig ett sammanhang som i en församling eller självhjälpsgrupp 

skulle kunna stärka hälsan hos de mammor som har ett litet anhörig-nätverk.  
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4.2.2 Den stigmatiserade omgivningen 

Vardagen präglades av ett utanförskap där omgivningen och sjukvården dömde mammorna 

och gav dem känslan av att vara näst-bäst. Känslan av att vara otillräcklig i sitt föräldraskap 

var ständigt närvarande och att avsaknaden av en fadersfigur var skadligt för barnet. Allt 

sammantaget skapade en isolering och idealet av en ”Cosby-familj” gjorde att ett ensamt 

föräldraskap blev ännu tyngre att bära. Zartlers (2014) studie berättade om hur kärnfamiljen 

framställdes som en norm, något som andra familjeformer ställs emot. Det här idealet fanns 

både hos de som uppfyllde det och i de familjer som avvek. Studien beskrev vidare att 

ensamstående familjer betraktades som inkompletta, instabila och som familjer med 

varierande problem. De ensamstående föräldrarna förhöll sig till denna bild som den normala 

genom att försöka kompensera för det som saknades. Föräldrarna hade då till exempel som 

strategi att inkludera manliga eller kvinnliga egenskaper i föräldrarollen beroende på vad som 

saknades.  

Erikssons (2018) teori är individorienterad och ser individen som en unik människa 

identifierad av sina relationer. Detta överensstämmer med mammornas upplevelse av sin 

utsatthet. De identifierar sig som ensamma, vilket även tycks vara hur omgivning ser på dem. 

Eriksson (2018) ser lidandet som en del av hälsan och i sjukdomsdelen ingår skuld och skam. 

För dessa mammor är det tydligt att deras skuld och skam gör dem sjuka, utmattade. Det finns 

få studier som fokuserat på det starka och friska i en familj ledd av en ensam vuxen men 

MacCallum och Golombok (2004) nämnde i sin studie att de fann att en frånvarande pappa 

inte hade en negativ påverkan på barnets intellektuella kapacitet eller anpassning i samhället. 

En intressant aspekt som de fann var att mödrarna i de faderlösa familjerna visade större 

värme mot sina barn och interagerade mer med dem än de mödrarna i en kärnfamilj. Barnen 

upplevde dem vara mer pålitliga och tillgängliga. Sett till detta tar nog inte barnen så stor 

skada av en frånvarande pappa som mammorna målat upp i sitt inre. De tycks räcka till.  

4.2.3 Själv är bäste dräng 

Är ordet ”ensam” ett negativt ord? Vid snabb sökning på internet ses att ordet ”ensam” och 

ordet ”själv” diskuterats i olika forum. Ordet ”själv” tycks ersätta ordet ”ensam” allt mer, 

främst hos den yngre befolkningen. Daniel Erlandsson (2012) skriver: ”Den mest sannolika 

förklaringen är att ensam kan bära på en negativ klang; man associerar kanske till 

övergivenhet och en ensamhet man inte valt. Själv skulle då å andra sidan lägga 

tyngdpunkten på ett aktivt val, på självständigheten.” Detta kan man dra en parallell till i 

denna gransknings resultat. Det fanns en stolthet i att klara av vardagens krav och i sina 
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strategier för att göra just detta. Med egna små trolleritrick sattes mat på bordet. En mamma 

sålde plasma, en annan bakade en paj, en satt barnvakt åt grannen eller pantade burkar. 

Barnen fick vad de behövde men inte alltid vad de önskade sig. Det som nämnts som 

stärkande i granskningen var olika sociala aktiviteter; sina vänner, familj, grannskapet, 

träning, volontärarbete, djur och tro. Något som inkluderade samspel med någon annan. 

Mammorna var således själv men inte ensamma. Erikssons (2018) mest kända rader för de 

aktiva inom omvårdnad är den om att ansa och leka.  

”Varje människa behöver en annan människa 

någon som kravlöst ansar, leker och lär 

någon som tar dig i sin famn, håller om dig, 

smeker dig, torkar tårarna, vaggar dig till ro 

någon som skrattar med dig, knyter dina skosnören och 

som du tillsammans med kan lära dig livets 

möjligheter och krav.” 

Eriksson, 2018, 275 

När det sociala nätverket är starkt vare det sig är stort eller smått tycks människan må bra 

oavsett svårigheter. Eriksson (2018) skriver om att en människa behöver en annan människa 

och att just denna relation, människa till människa, utgör en av våra tids största problem och 

Eriksson ställer sig frågan om det är orsaken till andra störningar i hela den mänskliga 

tillvaron. Denna relation utgör varandras förutsättningar och möjligheter. Författaren till 

denna granskning menar att skärmarna tar över den sociala samvaron och att färre befinner sig 

i religiösa samfund. I ensamheten tycks prövningarna och ohälsan bli sämre. I i-länderna ökar 

de separerade familjerna och allt fler lever ensam med eller utan barn. I neoliberalismens 

kölvatten försöker de lägre samhällsklasserna simma i höga vågor. Det är en politik som 

bedrivits där lönerna till exempel skulle hållas nere för att öka konkurrenskraften. Denna 

politik bedrevs bland annat av Margret Thatcher och har förespråkats av flera pristagare i 

ekonomi. En politik som drabbat kvinnor särskilt hårt.  

Eriksson skriver att relationen människor emellan kan innehålla vad som helst och formas 

olika men att det väsentliga är äktheten i relationen. I de studier som granskats i denna 

granskning fann man att välmående hörde samman med mammans kapacitet att hantera sina 

svårigheter och att de i ett givande nätverk hade större förutsättningar att hantera just de 

svårigheterna. Den ensamstående mamman behöver inte en relation till en partner utan kan 

vara alldeles tillräcklig i sitt moderskap när hon kan hitta styrkan i andra närande relationer. 

Eriksson (2018) skriver att innehållet, substansen, finns i själva relationen, varandet människa 

till människa. Det formas inte av konkreta tjänster eller givandet utan det är att själva 
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relationen finns som är viktigt. Kanske det är förklaringen till att de mödrar som befann sig i 

ett stödjande nätverk, oavsett konstellation, rapporterade ett större välbefinnande och mindre 

stressorer trots liknande svårigheter.  

I resultatet framkom att moderskapet i sig var helande. Den kravlösa och oändliga kärleken 

mellan mor och barn gav dem motivation att få ihop vardagen, att sträva efter något bättre. 

Barnen gav dem mening och glädje oavsett livets svårigheter. Brülde och Fors skriver (2014) i 

sin rapport ”Vad gör ett liv meningsfullt” att det är en vanlig tanke att det är viktigt att ingå i 

ett större sammanhang. Till exempel att ha en familj eller kämpa för en god sak med andra. 

Våra liv blir då mer meningsfulla om vi är sammankopplade med något större än oss själva. 

Detta stämmer dock bara om den större helheten är värdefull och om man har en någorlunda 

betydelsefull roll i denna helhet. Moderskapet är en betydelsefull roll, familjen som helhet är 

värdefull och ger således en mening med deras strävan.  

Eriksson (2018) lyfter fram att leva i en relation även innefattar behovet av ensamhet. Det är i 

denna ensamhet som det blir en slags vila i vilken man blir medveten om det egna jaget. 

Mammorna i studierna har i sin ensamhet blivet varse om sina styrkor och svagheter och fått 

en tilltro till sin egen styrka. Att leva ensam kan innebära ett fullt liv när andra nätverk finns.  

”Men är inte också ensamheten en dörr? Öppnar sig inte ibland i ensamheten 

en väg till ett oväntat seende? Kan inte umgänget med en själv på ett 

hemlighetsfullt sätt förvandlas till ett umgänge med tillvarons hemlighet?  

(Buber 1963, 99–100).  
 

Människan strävar efter perfektion, att passa in och tillhöra normen men ändå är det livsresan 

som bygger en individ, stjälper och stärker beroende på förutsättningar. Vad resultatet visat är 

att svårigheter inte nödvändigtvis stjälper. Den inre kraften uppbyggd av diverse strategier 

som träning, tro, skapande. Den yttre kraften av ett vårdande nätverk som tjänstgör som en 

krycka och en känsla av sammanhang kan göra människan rustad för svårigheter och hinder i 

livet utan att stjälpa. Kanske den kanadensiska låtskrivaren och sångaren Leonard Cohens text 

från sången Anthem (1992) ändå sammanfattar det i några få rader: 

 

”Ring the bells that still can ring 

Forget your perfect offering 

There is a crack, a crack in everything  

That's how the light gets in…” 
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4.3 Metoddiskussionen 

Syftet med denna litteraturgranskning var att identifiera upplevelser av vardagslivets 

utmaningar som ensamstående mamma.  Sökningen efter artiklar gjordes i databaserna 

Psycinfo, PubMed och Cinahl med flera olika kombinationer av ämnesord och fritextsökning 

för att inga relevanta artiklar skulle missas. Ett flertal av artiklarna hittades i mer än en av 

databaserna vilket tydde på att ämnesorden var just relevanta. Dock visade sig sökorden 

”health” och ”mother” generera stora mängder träffar i databaserna vilket försvårade urvalet. I 

urvalsprocessen fann författaren att det stora flertalet var kvantitativa studier och de föll 

därför bort. Arbetet att hitta relevanta studier som motsvarade studiens syfte var svårt och de 

flesta fynden uppkom i fritextsökning i Cinahl och i granskning av andra studiers 

referenslistor. Detta gjorde att sökningen till denna studie inte var systematisk och det kan 

göra att resultatet blev svagare och svårare att göra om. Det vill säga inte lika brett och 

överförbart. Då tidsaspekten var en faktor att ta hänsyn till hanns inte inklusionskriterierna 

ändras. Om tiden funnits hade det kunnat göra att författaren eventuellt kunnat hitta fler och 

bättre riktade studier mot syftet. Huvudfynden hade då kanske kunnat bidra till ett mer 

utförligt resultat och blivet mer överförbart. Finfgeld-Connett (2010) skrev att överförbarhet 

ökas om validiteten stärks av ett systematiskt urval vilket denna granskning inte har.  

På Webbcenter for Social Research Methods (2006) argumenterades det för andra kriterier för 

att bedöma kvalitativ forskning. Kvantitativ forskning bedöms traditionellt enligt intern och 

extern validitet, pålitlighet och objektivitet. Den kvalitativa forskningen, anser detta 

webbcenter, bör bedömas på trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och bekräftbarhet. Kort 

kan det sammanfattas att trovärdighetskriterierna innebär att man fastställer att resultatet är 

trovärdigt ur deltagarnas synvinkel. Överförbarhet avser graden till vilket resultaten av 

kvalitativ forskning kan generaliseras eller överföras till andra sammanhang eller 

inställningar. Tillförlitlighet baseras på antagandet om repeterbarhet. I huvudsak handlar det 

om att få samma resultat, vid observation, två gånger. Men mäta samma sak lika två gånger 

går inte, enligt definition, om det mäts två gånger mäts två olika saker. För att kunna mäta 

detta konstrueras istället hypotetiska begrepp. Kvalitativ forskning tenderar då anta att varje 

forskare ger ett unikt perspektiv för en studie. Bekräftbarhet avser graden i vilket som 

resultaten kan bekräftas. Här skriver webbcentret vidare att den kvalitativa forskaren kan 

förbättra överförbarheten genom att göra ett noggrant arbete för att beskriva 

forskningssammanhanget och de antaganden som var centrala för forskningen. Detta är något 

som författaren till denna granskning haft som ambition med bakgrunden till denna 
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litteraturgranskning. Författaren har önskat att erbjuda en grundlig bakgrund och att förklara 

de olika begreppen. Det bör förbättra överförbarheten för granskningen.  

Begreppet överförbarhet talar om i hur stor utsträckning resultatet av en studie kan användas i 

andra sammanhang. (Polit och Beck, 2017). Här kan man se att det kan utgöra en svaghet i 

studien. I resultatet finns det nyckelfynd som återkommer i flera av studierna men man kan 

också se att de skilde sig åt beroende på i vilket land som studien är gjord. Det ger en 

indikation att vissa upplevelser är universella för ensamstående mammor men att också ett 

lands välfärdsystem påverkar deras vardag. Därför kan resultatet inte helt anses universellt. 

Välfärdsystemet skiljer sig markant mellan till exempel Sverige och Storbritannien. 

Mammorna där har svårare med barnomsorg och därmed mer arbetslöshet som följd, de har 

ingen att lämna sina barn till då de jobbar. I Sverige finns inte detta dilemma. Möjligheten att 

kunna jobba bidrar till en bättre livskvalité och utgör därför en stor skillnad i vardagen enligt 

resultatet. Skillnaderna för mödrarna i i-länderna kan ge en mer komplex bild av deras vardag 

men huvuddelen av fynden visar att mammorna, i det stora hela, delar samma bördor i 

vardagen i kampen för att försörja sin familj.  Detta sammanslaget, var författarens önskan, att 

ge en större förståelse för mammornas komplexa vardag. Polit och Beck (2017) skriver att 

kvalitativa studier inte kan generaliseras vilket gör att den enskilda människans berättelse gör 

större skillnad i sammanhanget.  

Tre av artiklarna är mix-method, från dessa har endast den kvalitativa datan använts samt att i 

studien om ”Succesful black men” togs endast mödrarnas röst med i denna granskning.  

Granskningen är en sammanställning av tidigare utförda studiers resultat vilket gör att 

granskningens tillförlitlighet beror på de inkluderade studiernas kvalité. Tillförlitlighet kan 

delas upp i två delar. Vilka krav som ställts på de inkluderade studierna och hur noga 

författarna presenterat detta i studien (Polit och Beck, 2017). Granskningen, utförd enligt 

COREQ, gav en indikation att studierna i överlag noga presenterat sin metod. Se bilaga två 

för matris över urval av artiklar.  

Polit och Beck (2017) skriver att en författare av en studie behöver reflektera och ta hänsyn 

till sin förförståelse till ämnet för att det inte ska påverka resultatet. I detta fall är studiens 

författare själv ensamstående mamma. Förförståelsen anses därför vara stor och kan ses som 

en svaghet i studien. Författaren upplevde dock att en högre utbildning, jobb, eget hus och 

varannan veckas föräldraskap särskilde henne från många mammor i studien och fann att hon 

refererade till dem som dom och inte vi och därmed särställde mammorna i studierna ifrån sig 
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själv. Ett aktivt ställningstagande till att öppet läsa och granska studierna togs tidigt i 

granskningen och åsidosätta sin egen civila status. Resultat är framarbetat genom att följa en 

vedertagen metod, i detta fall Evans (2002). Det gav en struktur i att sammanställa resultatet 

utan inblandning av författarens förförståelse. Evans metod följer en tydlig, lättförstådd och 

systematisk gång. Tidigt i studien träffade författaren en bibliotekarie vid Högskolan i Gävle 

för att gemensamt hitta ämnesord och kombinationer utifrån studiens syfte vilket minskade 

författarens påverkan på ämnesorden. Studien diskuterades återkommande i 

handledningsgruppen vilket gav andra synvinklar och reflektioner på studien. Författaren 

anser att detta haft positiv påverkan på studiens pålitlighet.  

Granskningens resultat kan skilja sig i hur det ser ut i verkligheten, år 2019 i Sverige. Några 

studier har påpekat att studierna generellt bakåt i tiden fokuserat på de negativa aspekterna av 

att vara ensam mamma och databaserna är överfulla med kvantitativa skattningar av de olika 

aspekterna av mammans vardag. De nyare studierna såg gärna att mer forskning på 

mammornas styrkor skulle komma att utföras kommande år. Det är även författaren till denna 

gransknings önskan. I alla dessa mammor finns det en stor kapacitet av uppfinningsrikedom 

och styrka som kan överföras till andra i samma situation och lyftas fram av till exempel 

sjukvårdspersonal i mötet med dem för att stärka dem. En svaghet i denna studie är att 

flertalet av mammorna är lågutbildade, arbetssökande och mestadels från andra länder. En 

bättre översyn av denna grupp i Sverige hade kunnat getts av en intervjustudie samt en större 

bredd av samhällsgrupper.  

4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad 

I det kliniska arbetet kan en ökad kunskap om den ensamstående mammans erfarenheter av 

sin vardag ge en större möjlighet att möta henne i hennes unika situation och erbjuda stöd 

kring de frågor som bygger och stärker hennes hälsa. Kunskapen kan göra 

distriktsjuksköterskan öppen för den ensamstående mammans situation och mötet 

vårdpersonal och mamma emellan kan präglas av större öppenhet och ge mindre utrymme för 

det stigma som studierna visat att de upplever. Distriktssjuksköterskan med sin kunskapsbas 

om fysisk och psykisk hälsa, levnadsvanor och omvårdnadsteorier skulle kunna vara en viktig 

resurs för denna utsatta grupp och stärka deras vardag genom att leda grupp- och enskilda 

samtal i denna kategori. Förutom den kunskap som skulle förmedlas skulle även gemenskapen 

vara stärkande för den enskilde individen och således även hälsostärkande.  
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4.5 Förslag till fortsatt forskning 

Denna granskning speglar inte hur den ensamstående mamman i Sverige har det. Vilka 

utmaningar hon kan möta i Sveriges välfärdssamhälle och hur vardagen kan skilja sig mellan 

de olika samhällsskikten. För att få den bilden hade med fördel en ostrukturerad intervjustudie 

kunnat göras. Bilden hade då blivet mer träffsäker på just den situationen och en lättare bild 

att ta till sig då Sveriges välfärdssamhälle ger helt andra förutsättningar för den ensamstående 

mamman och således kanske också andra svårigheter. Önskvärt hade då varit att just intervjua 

mammor från olika samhällsskikt för att få en bredare och mer överförbar bild. I tidsaspekten 

för denna studie fanns inte tiden att ansöka om etiskt tillstånd för en sådan studie och därav 

valdes litteraturgranskning som metod. 

4.6 Slutsats 

Hur det är att vara en ensamstående mamma är individuellt och beror på diverse faktorer som 

ålder, samhällsgrupp, ursprung, trosuppfattning, den egna uppväxten, anställningsform 

etcetera. Denna studie visar ändå ett universellt resultat av en övergripande trötthet hos alla 

mammorna oavsett de ovan nämnda faktorerna. Lösningen på detta ses av författaren inte som 

så svår. Gemensamt för alla de inkluderade studierna visade på vikten av ett socialt 

sammanhang, att ha ett nätverk oavsett storlek, och interaktionen med andra. Det gav stora 

positiva effekter på mammans mående och vardagen blev lättare att bära. Här kan 

distriktsjuksköterskan bidra med sin medmänsklighet och kunskap och hen kan även använda 

sig av sin möjlighet att sammanföra människor i exempelvis gruppverksamhet på 

hälsocentralen.  
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Bilaga 1. Sökmatris 
 

PubMed        

 Sökord Begränsningar Antal 
träffar 

Lästa 
titlar 

Antal lästa 
abstrakt 

Antal 
granskade 
artiklar 

Valda 
artiklar 

 ”Single-Parent Family” [MESH] OR 
”Single Parent” [MESH] OR ”Mothers 
[MESH] AND ”Health” [MESH].  

 2962  4   

 Ny sökning med samma ovan = 2019-
04-24 

 3068     

  Senaste 10 åren och språk: 
engelska 

1474     

Cinahl        

 Single parent families, single parent, 
health, mothers, post-divorce families, 
family practices. Ordet OR användes 
emellan dem.  

 1,516,817  17   

 Ny sökning med samma ovan = 2019-
04-24 

 1,532,130 
 

    

  Källa: akademiska journaler, År: 
2000-2019, Språk: engelska, 
Geografi: Europa 

348,730 
 

    

  English, 2000-2019, Europe, 
Academic journals, subject major 
heading = single parent 

17  9 9 4 

 (MM "Single Parent")  832     

 (MH "Mothers")  24852     

 (MM "Divorce")  1245     

A (MM "Single Parent") OR (MH 
"Mothers") OR (MM "Divorce") 

 26589     

B (MM "Health") OR (MM "Health 
Beliefs") OR (MM "Health Behavior") 
OR (MM "Attitude to Health") OR (MM 
"Women's health")) 

 79277     



 

 

 

C (MH "Qualitative Studies+")  126102     

 A AND B AND C  212     

PsycINFO ”lone mothers AND ”health”  87 87 6   

 Ny sökning med samma ovan = 2019-
04-24 

 88     

  Källa: akademiska journaler, År: 
2000-2019, Språk: engelska, 
Geografi: Europa Metod: 
kvalitativ 

13  0 
Blev om 
hjärta, 
nutrition etc 

  

Från 
referenslistor 

Och andra fri sökningar t.ex google 
scholar 

 15  15 10 10 

 

Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultatet  
 

Artikel Författare Titel År 

Land 

Syfte Design & Metod Huvudresultat Kvalitet 

Nr 1 B. Sachs 

L.A Hall 

M.A 

Pietrukow

icz 

Moving beyond 

survival: coping 

behaviours of 

low-income 

single mothers 

1995 

USA 

The purpose of 

this study were to 

describe the 

psychosocial and 

environmental 

contexts affecting 

the lives of low-

income, single 

mothers and to 

explore how they 

cope with life on 

a daily basis.   

Kvalitativ. 

Beskrivande 

studie som del 

av en 

longitudinell 

studie. 

Att kvinnorna 

använder kreativa 

ekonomiska 

strategier för att 

möta sin familjs 

basbehov.  

De har beskrivet 

urvalet, 

tillvägagångssätt 

och dataanalys 

utförligt.  

 

Nr 2 B. Hanna Adolescent 

parenthood: a 

costly mistake or 

a search for 

love? 

2001 

Australien 

A study that 

explored the 

mothering 

experiences of 

five sole-

supporting 

Kvalitativ. 

Etnografisk 

ansats 

Att de unga 

mödrarna 

behöver stöd i sin 

föräldraroll 

liksom med 

hälsovård, 

De har beskrivet 

urvalet, 

tillvägagångsätte

t och etiskt 

godkännande.   

 



 

 

 

Australien 

teenage mothers.   

socialbidrag och 

föräldra 

förebilder. 

Nr 3 O. 

Ogunsiji 

L. Wilkes 

Managing 

family life while 

studying: Single 

mothers lived 

experience of 

being students in 

a nursing 

programe.  

2004 

Australien 

This study aimed 

at raising 

awareness of the 

lived experiences 

of single mothers 

undertaking 

university studies 

in nursing.   

Kvalitativ. 

Fenomenologi. 

Manens 

hermeneutiska 

fenomenologisk

a ramverk. 

 

De största 

hälsobekymren 

var kronisk 

trötthet och en 

överväldigande 

oro.  

De beskriver 

fenomenologi & 

Manens … 

urvalet, etiskt 

godkännande, 

dataanalys 

utförligt.  

 

Nr 4 M. Regnér 

L. 

Johnsson 

The ´ordinary´ 

family as a 

resource for 

single parents – 

on the Swedish 

contact family 

service 

2007 

Sverige 

The main 

purpose of this 

study was to 

investigate ”good 

parenthood” 

related to the 

contact family 

service.   

Kvalitativ 

intervjuutrednin

g. 

 

Med kärnfamiljen 

som norm, kan 

bördan av att vara 

ensam i 

föräldraskapet bli 

ännu större.  

Intervjuer 

beskriven, 

tillvägagångsätt 

av dessa. 

Dataanalys. 

Urval.   

 

 

Nr 5  L. G. 

Gingrich 

Single Mothers, 

Work(fare), and 

Managed 

Precariousness 

2010 

Kanada 

A study of the 

everyday 

experiences of 

women who 

parent alone, this 

article is a case 

analysis of the 

residual welfare 

state as it 

functions 

according to the 

gendered and 

racialized logic 

of the market.  

Kvalitativ.  

Semistrukturera

de intervjuer. 

Diskussionen 

beskriver vad 

kvinnor klarar 

och motstår.  

 

Den 

marknadsförda 

välfärdsstaten 

sviker alltid i 

förmågan att 

möta behoven av 

kvinno-ledda 

familjer.  

 

Intervjuer 

beskrivet men 

inte lika utförligt 

som i andra 

artiklar. 

Dataanalys, 

urval. Allt kort 

beskrivet.  

 

 

Nr 6 E. Lipman 

M. Kenny 

Understandning 

how 

2010 

Kanada 

To describe a 

sample of eight 

Kvalitativ/Kvant

itativ. 

Efter 

gruppträffarna 

Utförligt 

beskriven metod 



 

 

 

S. Jack 

R. 

Cameron 

M. Secord 

C. Byrne 

education/suppo

rt groups help 

lone mothers   

mothers 

participating in 

the 

education/support 

group trial and 

qualitative 

interviews and 

present the 

q.interviews in an 

effort to 

understand the 

impact of group 

participation on 

maternal well-

being … 

 

Mixad metod. 

 

hade de ökad 

självkänsla, ökat 

stöd från andra 

mödrar, förbättrat 

föräldraskap och 

förbättrad 

kommunikation 

med sina barn.  

och analys av 

båda metoderna. 

 

 

Nr 7 C. A. 

Broussard 

A.L 

Joseph 

M. 

Thompson 

Stressors and 

Coping 

Strategies Used 

by Single 

Mothers Living 

in Poverty 

2012 

USA 

To capture the 

lived experiences 

of 12 women 

who raised their 

children alone.   

Kvalitativ. 

Narrativa 

intervjuer 

Deras sätt att 

hantera stress och 

deras coping 

strategier 

reflekterade 

tidigare litteratur 

men dessa 

kvinnor stärkte 

även sig själv 

genom att i sin 

tur hjälpa andra 

utsatta individer 

via 

välgörenhetsarbet

e.  

Urval, de som 

intervjuade, 

plats, 

intervjuguide, 

dataanalys noga 

beskrivet.  

 

Nr 8 T. Haux 

D. Salmon 

L.E 

Taylor 

T. Deave 

A longitudinal 

qualitative study 

of the journeys 

of single parents 

2012 

Storbritannie

n  

…aimed to 

explore the 

transfer of single 

parents from 

Income Support 

Kvalitativ. 

Longitudinell 

forskning. 

Deras motivation 

för att vilja jobba 

var att få det 

bättre 

ekonomiskt, vara 

Metod ej så 

utförligt 

beskriven. 



 

 

 

S. Cohen 

L. Dewar 

T. 

Samelius 

on Jobseekers´s 

Allowance 

(IS) to 

Jobseeker´s 

Allowance (JSA) 

and their 

subsequent 

journeys, using a 

participating 

approch.   

ett föredöme för 

sina barn och få 

sociala kontakter 

att bygga sin 

karriär på.  

Nr 9 A.B Rataj 

A. 

Matysiak 

M. 

Mynarska 

Does Lone 

Motherhood 

Decrease 

Women´s 

Happiness? 

Evidence from 

Qualitative and 

Quantiative 

research.  

2014 

Polen 

We apply the 

qualitative 

approach to 

explore the 

positive and 

negative aspects 

of lone 

motherhood and 

detect possible 

machanisms 

through which 

motherhood may 

contribute to or 

detract from 

levals of 

happiness among 

single women.    

Kvalitativ/kvanti

tative. 

 

Mixad metod. 

 

  

Att barnen är den 

centrala punkten i 

mammornas liv 

och att ha ett barn 

inte har en 

negative 

påverkan på 

deras lycka.  

Båda metoderna 

väl redogjorda 

för.  

Nr 10 M. 

Radney 

L. Schelbe 

L.M. 

McWey 

K. 

Holtrop 

Me, myself and 

I: perceptions of 

social capital for 

mothers ageing 

out of the child 

welfare system 

2016 

USA 

 

This qualitative 

study examined 

social capital of 

mothers ageing 

out from the 

perspective of 

both mothers and 

service providers.  

Kvalitative. 

Semi-

strukturerade 

små 

gruppintervjuer 

Mödrarna 

saknade socialt 

kapital i allt 

avseende stöd.  

Intervjuer och 

urval beskriven 

samt 

tillvägagångssätt

. Dataanalys väl 

beskriven.  

 

Nr 11 A.D 

Wilson 

Successful Black 

Men from 

2016 

USA 

… was to 

describe the lived 

Kvalitativ. 

 

Att svarta män 

uppfostrade av en 

Väl beskriven 

metod (urval, 



 

 

 

R. C 

Henriksen 

Jr 

R. 

Bustamant

e 

B. Irby 

Absent-Father 

Homes and 

Their Resilient 

Single Mothers: 

A 

Phenomenologic

al Study 

experiences of 

successful Black 

men who were 

raised in absent-

father homes as 

well as the lived 

experiences of 

their resilient 

single mothers.   

Transcendentalt 

fenomenologiskt

. 

 

ensamstående 

mamma har 

förmågan att vara 

framgångsrika 

och 

anpassningsbara. 

Noterbart var hur 

anpassningsbara 

och uthålliga 

deras mödrar var.  

instrument, 

intervjuer, 

dataanalys, 

trovärdighet) 

och med en 

önskan om 

fortsatt 

forskning 

Nr 12 S. Keim Are Lone 

Mothers Also 

Lonely Mothers? 

Social Networks 

of Unemployed 

Lone Mothers in 

Eastern 

Germany.  

2017 

Tyskland 

What is the 

structure and 

composition of 

these networks, 

and how is social 

network 

integration 

related to 

individual well-

being?  

Kvalitativ/kvanti

tativ. 

 

Mixad Metod. 

 

 

De olika 

nätverkstyperna 

gav välmående i 

olika grader.  

Båda metoderna 

väl redogjorda 

för.  

 

Bilaga 3. Matris över memos, nyckelfynd och tematisering 
 

Artikel Nyckelfynd ur artiklar Subtema Huvudtema 

Nr 1 Cathy expressed a common theme of resentment: ”I´ve been taking care of someone since I 

was 9 years old. When´s my turn to be taken care of?” 

Upplevelse av att 

ensam bära allt 

Själv är bäste dräng 

 

 When the mothers experienced these feelings, their children recived less attention and what 

they did receive was negative. The women were observed to yell at the children or threaten 

them with physical harm. (The feeling is depressed) 

Upplevd 

konsekvens av 

stress 

Den vardagliga 

stressen 

 The most basic stressor for the mothers was the need to provide food, clothing and shelter for 

the families. Seven mothers spent much of the interview talking about the physical survival.  

Upplevelse av att 

det fattas pengar 

Den vardagliga 

stressen 

 Financial concerns were mentioned repeatedly by all nine mothers, even the two mothers 

who received rent or mortage payments, cars, or free babysitting from their parents.  

Upplevelse av att 

det fattas pengar 

Den vardagliga 

stressen 



 

 

 

 Anothers cost was the feelings of diminished self-esteem resulting from asking for help, as 

well as the treatment received from social service personnel. Cathy spoke for all of the 

mothers when she said: ”I used to work there. She didn´t have to treat me that way. One or 

two missed paychecks and she´d be just like me. She´s not so far from welfare herself.” 

Upplevd känsla av 

att vara mindre 

värd. 

Den 

stigmatiserande 

omgivningen 

 Seven of the mothers expressed strong feelings about their need to seek financial assistance 

from families. They disliked being indebted to relatives and believed the price to receive help 

was to high. In order to use family resources they had to maintain family relationships which 

often were strained.  

Upplevelse av att 

det fattas pengar 

Den vardagliga 

stressen 

 These economic strategies were mentioned with pride, because they illustrated the mothers´ 

abilities to manage without depending on others. (Collecting cans, babysitting, selling their 

plasma) 

Känsla av stolthet 

över sin egen 

förmåga 

Själv är bäste dräng 

 

 These strategies included social isolation, downward social comparison of others with 

themselves, conflict avoidance and self-reliance. Social relationships were managed with an 

apparent emphasis on emotional self-protection.  

Upplevelse av att 

ensam bära allt  

Själv är bäste dräng 

 

 To cope with stressors the woman used downward social comparisons as a strategy. The 

woman compared others unfavourably with themselves on some dimension of a situation.  

Önskan att hävda 

sig 
 

Själv är bäste dräng 

 

 Self-reliance was not just a fiscal condition: they believed they could count only on 

themselves to solve daily problems, as Lisa indicated: ”I see myself as independent: alone 

with the kids.” 

Upplevelse av att 

ensam bära allt 

Själv är bäste dräng 

 

 The goal of the mothers was to move up to a better life for themselves and their families. Önskan att hävda 

sig 

Själv är bäste dräng 

 

 Another theme was moving up emotionally. Those who were perceived as moving up 

emotionally made more positive statements about themselves and valued themselves. 

Erfarenheter av 

stärkande faktorer 

Själv är bäste dräng 

 

 Fore some women, education was the vehicle for moving up emotionally, as well as a means 

to escape poverty.  

Erfarenheter av 

stärkande faktorer 

Själv är bäste dräng 

 

 If a mother is collecting cans to sell for recycling in order to buy food for that day´s meals, it 

is unlikely that she will be able to consider higher leval needs. For example, she probably 

will lack the energy to think about her unresolved psychological problems, identify 

appropriate helpful resources, and mobilize the necessary child care and transportation in 

order to use those resources.  

Upplevd känsla av 

trötthet 

Den vardagliga 

stressen 

Nr 2 Young women with low education goals may be following a family trajectory of early 

pregnancy: they may have few reasons to delay motherhood and see early childbearing as a 

way of achieving adult status, a sense of identity and competence. 

Önskan att hävda 

sig 

Själv är bäste dräng 

 



 

 

 

 These nurses have much to offer teenage mothers: unfortunately many of these young 

mothers feel stigmatised by older and middle class nurses and become irregular users of 

child health services, prefering to turn their own networks for advice and guidance. They 

claim that other teenage mothers are less judgemental than health professionals and more 

understanding.  

Upplevd känsla av 

att vara mindre 

värd 

Den 

stigmatiserande 

omgivningen 

Nr 3 All the women in this study talked of experiencing chronic tiredness and physical 

exhaustion. They felt that this was related to their status as single mothers´. All participants 

stated that household activities combained with the University work, taking care of the 

children and a lack of adequate support created this continuous experience of tiredness.  

Upplevd känsla av 

trötthet 

Den vardagliga 

stressen 

 Managing the household and other related activites was one of the major reasons that all the 

women gave for being exhausted. They solely had to attend to the domestic chores. 

Upplevd känsla av 

trötthet 
 

Den vardagliga 

stressen  

 All the women in this study described the hardship they experienced in looking after their 

children alone. Not only did the women get stressed from this situation, it also contributed to 

their chronic tiredness. 

Upplevd känsla av 

trötthet 

Den vardagliga 

stressen 

 In addition to this, the pressures of managing their homes with minimal resources added to 

their exhaustion.  

Upplevd känsla av 

trötthet 

Den vardagliga 

stressen 

 Participants felt that their perceived poor diet, could have been responsible for their tiredness 

and exhaustion all the time. 

Upplevelse av att 

det fattas pengar 

Den vardagliga 

stressen 

 The lack of adequate financial support made it very difficult for them to meet the daily needs 

of their children and made them feel continously frustrated and exhausted.  

Upplevelse av att 

det fattas pengar 

Den vardagliga 

stressen 

 Lee experienced difficulties in providing for her daughters participation in sporting activities 

because of her financial situation. She mentioned that her daughter always nagged her abour 

her inability to provide and that this made her feel incompetent, incapable and that she did 

not adequately fulfill her responsibilities to the child.  

Upplevelse av att 

det fattas pengar 

Den vardagliga 

stressen 

  The university work, according to the women, added to the pressure on them and contributed 

to their feelings of exhaustion.  

Upplevd känsla av 

trötthet 

Den vardagliga 

stressen 

 The findings support the contention that life coping with empolyment and full time 

university increases the burden of child rearing where there is inadequate support. 

Upplevelse av att 

ensam bära allt 

Själv är bäste dräng 

 

 Their responsibilities as mothers and students exerted pressure on their time that they could 

not help overworking themselves.  

Upplevd känsla av 

trötthet 

Den vardagliga 

stressen 

 ”It is difficult and tiring for me mainly because of the University, I try to organise people to 

pick my kids up, drop them off at school if I can´t do it. Trying to get them to bed early 

enough for me to study, is really hard …” (Beth) 

Upplevd känsla av 

trötthet 

Den vardagliga 

stressen 



 

 

 

 All participants talked about the immense pressure they experienced when taking care of 

their kids. For example, both Sue and Lee spoke about their struggle in creating time to 

spend with the kids. 

Upplevd känsla av 

trötthet 

Den vardagliga 

stressen 

 Lack of adequate support contributed to their general tiredness and exhaustion. Upplevelse att 

ensam bära allt 

Själv är bäste dräng 

 

 Participants were overwhelmed with diverse worries, including worries about the stereotype 

of being single mothers, their children´s futures, their personal health, and their loneliness.  

Upplevd 

konsekvens av 

stress 

Den vardagliga 

stressen 

 Lee saw being a single mother as a form of failure and she felt quilty and embarrassed about 

it. 

Upplevd känsla av 

att vara mindre 

värd 

Den 

stigmatiserande 

omgivningen 

 The women in this study felt stigmatised, alienated and isolated. Their experiences 

negatively affected their mental and social health. (The litteratur is domninated by statements 

that single mothering brings a lot of stigma to women) 

Upplevd känsla av 

utanförskap 

Den 

stigmatiserande 

omgivningen 

 

 

The women also talked about their worries that the children were missing out on the 

combined care of the father and mother. The women were convinced that they had not been 

able to give the children enough attention that they required and they had not been able to 

provide them with what they actually needed.  

Upplevelse av att 

ensam bära allt  

Själv är bäste dräng 

 

 ”Yeah, I mean health wise, I have declined because of the stress and depression that I have 

gone through as a single mum … Depressed because I think and worry a lot about my life, 

about my son and my husband” (abscent). (Jane) 

Upplevd 

konsekvens av 

stress 

Den vardagliga 

stressen 

 Stress and depression were described as common by all participants. Upplevd 

konsekvens av 

stress 

Den vardagliga 

stressen 

 They expressed the hardship involved with living alone, and not being able to express their 

feelings and share their experience with anybody. Even though they all have their children 

with them, they still felt that they could not always pour out their minds to the children, 

because of their ages and inability to understand and comprehend their mothers´ experience.  

Upplevelse av att 

ensam bära allt  

Själv är bäste dräng 

 

 The women tend to carry their burden all alone for quite a long time, thereby weighing them 

down emotionally. This, accoring to the participants always affect their health. 

Upplevd 

konsekvens av 

stress 

Den vardagliga 

stressen 

 This study has shown that the single mothers were faced with multiple roles to play and in 

many cases they became role overloaded. 

Upplevelse av att 

ensam bära allt 

Själv är bäste dräng 

 



 

 

 

 The subsequences of this overload were chronic tiredness and overwhelming worries for the 

women in this study which lead to poor physical and mental health. 

Upplevd 

konsekvens av 

stress 

Den vardagliga 

stressen 

 ”I found since I have been in the University especially for the past two years now, I found 

that the depression i smostly gone. I have now something that actually distracts me from 

being depressed. I go to work and I come to University.” (Sue) 

Erfarenheter av 

stärkande faktorer 

Själv är bäste dräng 

 

 All the women were happier with themselves and the positive comments from their family 

members and friends make them very delighted and proud of themselves. (University 

experience) 

Känsla av stolthet 

inför sin egen 

förmåga 

Själv är bäste dräng 

 

 

 All the women stated that their training had increased their self worth. Känsla av stolthet 

inför sin egen 

förmåga 

Själv är bäste dräng 

 

 They were all of the view that their current educational attainment has given them hope for 

the future and thus they look forward to this future with courage and excitement. 

Känsla av stolthet 

inför sin egen 

förmåga 

Själv är bäste dräng 

 

 They were glad that they could go to the university and they considered the social 

environment itself to have enhanced their self-worth and image.  

Känsla av stolthet 

inför sin egen 

förmåga 

Själv är bäste dräng 

 

Nr 4 In the study reported on here, it was abundantly clear that the financial situation constituted a 

major problem for the client families.  

Upplevelse av att 

det fattas pengar 

Den vardagliga 

stressen 

 The parents are not only single but they are – and see themselves as being – lonely, as the 

other parent is almost always absent. 

Upplevelse av att 

ensam bära allt 

Själv är bäste dräng 

 

 The client parents often percive themselves as being inadequate beacuse they fear that their 

incomplete family (which is how they look upon their own family) may be detrimental to the 

child.  

Upplevd känsla av 

att vara mindre 

värd 

Den 

stigmatiserande 

omgivningen 

 The `Cosby family` which was mentioned by interviewees from all three parties may be a 

general model of the ideal family, that is to say, a family consisting of: two working, 

responsible parents (who held each other in great respect), togetherness and a healthy 

financial position.  

Uppfattning om 

den ”normala” 

familjen 

Den 

stigmatiserande 

omgivningen 

 ” It is … well, I don´t know. A normal family? Are there any especially normal ones? I think 

all families are normal. Either there is a mum – dad – children, mum – children, or dad – 

children. Nothing is abnormal today.” 

Uppfattning om 

den ”normala” 

familjen 

Den 

stigmatiserande 

omgivningen 

 Likewise, when the single parents apply for a contact family, they want an ”ordinary 

family”: that is, a family with both a mother and a father. This wish is based on a perceived 

Uppfattning om 

den ”normala” 

familjen 

Den 

stigmatiserande 

omgivningen 



 

 

 

or feared deficiency in their own families, for which they want to compensate the child. They 

want the child to be able to see parents cooperate and support and help each other.  

 Accoring to the previous stated arguments, single parenthood should not be perceived as a 

social problem on its own. With the nuclear family as the golden standard, the burden of 

having the sole responisbility for the parenting of a child becomes even greater for single 

parents.  

Uppfattning om 

den ”normala” 

familjen 

Den 

stigmatiserande 

omgivningen 

Nr 5 Some women and their children find themselves forced to engage with and depend on 

unreliable and violent men. It is made clear to single womens that if they are not able to be 

self-sufficient, they are expected to be dependent, to the extent possible, on the father of their 

children.  

Upplevelse att det 

fattas pengar  

Den vardagliga 

stressen 

 The necessities of survival sometimes require them to deny their own needs and surrender 

their self-respect. 

Upplevelse av att 

ensam bära allt 

Själv är bäste dräng 

 

 Experiences of dehumanization are exacerbated by the threats to physcical survival that are 

always imminent for them because there is no margin for error, no backup plan, nothing 

stored away emotionally or materially in case of emergancy.  

Upplevelse av att 

ensam bära allt 

Själv är bäste dräng 

 

Nr 6 When asked what their lives as lone mothers were like prior to their participation in the 

group, all of the participants described intense feelings of isolation. 

Upplevd känsla av 

utanförskap 

Den 

stigmatiserande 

omgivningen 

 Social isolation was intensified by two key experiences. First most of the women disclosed 

that they did not receive social, financial or instrumental support from family and friends. A 

key consequense of this lack of support was that they were rarely able to have time away 

from their children to socialize with other adults. Second, many of the women disclosed that 

their social circles of friends were severed when their marriages ended.  

Upplevd känsla av 

utanförskap 

Den 

stigmatiserande 

omgivningen 

 ”under a magnifying glass” as a single mother and that ”everybody´s watching you because 

you´re labeled a single mom and there is a stigma and it exists. (Louise).  

Upplevd känsla av 

att vara mindre 

värd 

Den 

stigmatiserande 

omgivningen 

 Compounding feelings of shame among mothers was an overwhelming sense of failure 

because 1) they perceived that they were unable to make their marriages work and 2) they 

were struggling financially to support themselves and their children.  

Upplevd känsla av 

att vara mindre 

värd 

Den 

stigmatiserande 

omgivningen 

Nr 7 Stress related to living without having basic needs met compromises both mental and 

physcial health.  

Upplevd 

konsekvens av 

stress 

Den vardagliga 

stressen 

 For poor single mothers, poverty-related stress includes worries related to work, housing, 

food, insecurity, discrimination, stigma, exposure to violence, victimization and illnes. 

(intro) 

Upplevd 

konsekvens av 

stress 

Den vardagliga 

stressen 



 

 

 

 In short, low-income mothers are a vulnerable population who are more likely than their 

married counterparts to suffer from mental and physical health disorders. Their stressors tend 

to be chronic, severe, and long term. (Intro) 

Upplevd 

konsekvens av 

stress 

Den vardagliga 

stressen 

 The participants reported an array of coping methods, including emotional support from 

family members and friends, faith-spirituality, pets, exercise, internal strength and 

resourcefulness, hope, neighborhood supports, humor, therapy, creative endeavours 

(drawing), volunteering and combinations of these methods.  

Erfarenheter av 

stärkande faktorer 

Själv är bäste dräng 

 

Nr 8 Where work, including self-employment, worked out well, single parents also felt better off 

financially and were very appreciative of that fact and the difference it hade made to their 

lives in termes of being able to go on holiday, not have to worry about the bills, and their 

children being able to participate in (more) activities and school trips. 

Erfarenheter av 

stärkande faktorer 

Själv är bäste dräng 

 

 Their motivations for wanting to work ranged from wanting to be better of financially, being 

a role model for their children and gaining social contact at work to building a career as well 

as coming off JSA. 

Erfarenheter av 

stärkande faktorer 

Själv är bäste dräng 

 

Nr 9 However, when it came to motherhood itself, the interviewed women consistently expressed 

very positive emotions. 

Erfarenheter av 

stärkande faktorer 

Själv är bäste dräng 

 

 That motherhood motivated the interviewed woman to take actions which they claimed to 

have undertaken for the good of the child, but which had positive consequences for the 

women as well.  

Erfarenheter av 

stärkande faktorer 

Själv är bäste dräng 

 

 The perception that lone motherhood is fare more demanding than raising a child with a 

partner was identified as one of the main negative aspects of lone motherhood. More than 

half of the respondents emphaized that raising a child without a partner´s support had been 

”very tiring” and stressful. 

Upplevelse att 

ensam bära allt 

Själv är bäste dräng 

 

 Single motherhood is also demandning financially. In the respondents words, ”two salaries 

are better than one”, so they naturally noted that their material situation would have been 

better with a partners income. Some of them admitted that extremely difficult to live and 

raise a child on one salary only.  

Upplevelse av att 

det fattas pengar 

Den vardagliga 

stressen 

 ”I´m an old maid with a child. I am seen as something second-best. Exactly the way I see 

divorced men, they are second-best, there is something wrong with them. And that´s how 

people see me. I´m a single and with a child, so there is something wrong with me. ” (Barbra, 

a child at 33) 

Upplevd känsla av 

att vara mindre 

värd 

Den 

stigmatiserande 

omgivningen 

 The respondents recurrently emphasized that their child brings them joy and motivation to 

live, and ”gives me energy”. 

Erfarenheter av 

stärkande faktorer 

Själv är bäste dräng 

 



 

 

 

 But it is important to note that the many hardships associated with raising a child alone had 

not diminished the women´s feelings of satisfaction with their child. Indeed, their child was 

the main source of happiness and satisfaction in the respondents lives.  

Erfarenheter av 

stärkande faktorer 

Själv är bäste dräng 

 

Nr 10 
 

One mother succinctly summarized her available support by describing it as ”Me, myself and 

I. That´s it. No family” 

Upplevelse av att 

ensam bära allt 

Själv är bäste dräng 

 

 Few mothers discussed mentoring experiences, yet they viewed mentors as a potiental 

remedy of their isolation. 

Erfarenheter av 

stärkande faktorer 

Själv är bäste dräng 

 

 ”…if you have that assurance that somebody´s there, and somebody´s able to help you when 

you need it (through providing step-by-step instructions), then you don´t have to stress as 

much.” 

Erfarenheter av 

stärkande faktorer 

Själv är bäste dräng 

 

Nr 11 Religion has played an important role in the lives of many single Black mothers: it has 

helped them to cope with stressful life situations and has served as the foundation for 

personal growth, happiness, and parenting values. (intro) 

Erfarenheter av 

stärkande faktorer 

Själv är bäste dräng 

 

 The essence of the mothers experiences included several themes: a) acknowledging the 

importance of education b) discretion with intimate partners c) financial struggles d) 

attachment style of the mothers e) extended family support f) religion g) not speaking ill of 

their childrens father and h) a desire to help others.  

Erfarenheter av 

stärkande faktorer 

Själv är bäste dräng 

 

 She also recalled purchasing shoes for her son from a discount store and explaining to him: 

”I take care of all your needs not all of your wants.” 

Känsla av stolthet 

över sin egen 

förmåga 

Själv är bäste dräng 

 

 The support from grandparents was a strong contributor to the success of single mothers. 

Furthermore, other members of the extended family and loved ones were crucial to the 

success of the single Black mother because of the various support.  

Erfarenheter av 

stärkande faktorer 

Själv är bäste dräng 

 ”On the journey, He (God) always placed people there to make it easier for me.” Erfarenheter av 

stärkande faktorer 

Själv är bäste dräng 

 Activities for single mothers may help them develope a healthy emotional state, which is 

important to effective parenting. Furthermore, these activities may decrease depresssive 

symptoms among single mothers and foster their internal resilience.  

Erfarenheter av 

stärkande faktorer 

Själv är bäste dräng 

 

Nr 12 Having experienced strains was not automatically associated with reduced overall well-

being: rather, the extent to which the overall well-being of a respondent was negatively 

affected by these challenges depended on how she perceived them and was able to cope with 

them. 

Känsla av stolthet 

över sin egen 

förmåga 

Själv är bäste dräng 

 

 Belonging to a vulnerable group is not automatically associated with having a low leval of 

well-being: rather, it is a mather of how the individual balances her resourches and her 

challenges.  

Känsla av stolthet 

över sin egen 

förmåga 

Själv är bäste dräng 

 



 

 

 

 ”There are always ups and downs, but on the hole I am better than before” Susi 33 years.  Erfarenheter av 

stärkande faktorer 

Själv är bäste dräng 

 

 The respondents enbedded in networks dominated by the family of origin typically express 

high levals of well-being, also despite experiencing certain challenges.  

Erfarenheter av 

stärkande faktorer 

Själv är bäste dräng 

 

 In sum, she does not perceive lone motherhood as stressful, and she does not report any 

major strains or stresses apart from being unemployed. She describes her social network as 

supportive, providing emotional, instrumental, and informational support, as well as social 

companionship. She does not have any conflictual ties.  

Erfarenheter av 

stärkande faktorer 

Själv är bäste dräng 

 

 We can see that the women who had low levals of well-being and were experiencing severe 

strains were not able to invest in their network, to form new relationships, or to provide help 

in return for the support they received.  

Upplevd 

konsekvens av 

stress 

Den vardagliga 

stressen 

 In contrast, respondents who were enbedded in extended networks reported having a 

relatively high leval of well-being and a greater willingness and ability to make new contacts 

and to invest in relationships, by, for example, proving to help their network partners.  

Erfarenheter av 

stärkande faktorer 

Själv är bäste dräng 

 

 


