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Abstract 

In the shadow of unemployment 

The purpose of this paper is to explore how unemployed single mothers who receive income 

support are experiencing this life, how it affects their identity and self-image and how they 

feel their lives affect their children. We conducted a qualitative study through interviews of 

five mothers who find themselves in this situation. From the interviews, we achieved results 

that indicate that these mothers feel that they are in vulnerable situations and perceive their 

economic situation was very difficult. The results also show that these mothers perceive 

themselves and their children are affected both socially and materially, and that their self-

images also may become lowered because of that. A desire by mothers to be able to do more 

for their children than the economy permits has emerged. We have seen signs that the ambient 

views on these mothers have changed in different ways and that they can experience 

themselves and their children be excluded and stigmatized by their surroundings because of 

the life situation. 

  

Keywords: Identity and self image, unemployment, single parents, income support, 

vulnerability, stigma. 



 

 

Sammanfattning 

I arbetslöshetens skugga 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur arbetslösa ensamstående mödrar som uppbär 

försörjningsstöd upplever denna livssituation, hur den påverkar deras identitet och självbild 

samt hur de upplever att deras livssituation påverkar deras barn. Vi utförde en kvalitativ studie 

genom att intervjua fem mammor som befinner sig i denna situation. Utifrån intervjuerna 

nådde vi resultat som pekar på att dessa mammor upplever att de befinner sig i utsatta 

livssituationer och upplever sin ekonomiska situation mycket ansträngd. Resultatet visar även 

på att dessa mammor upplever sig och sina barn påverkas både socialt och materiellt och att 

de kan få försämrade självbilder utifrån detta – även om detta inte alltid stämmer. En önskan 

hos mammorna om att kunna göra mer för sina barn än vad ekonomin tillåter har 

framkommit. Vi har sett tendenser till att omgivningens syn på dessa mammor förändrats på 

olika sätt samt att de kan uppleva sig och sina barn bli utstötta och stigmatiserade av 

omgivningen på grund av livssituationen.  

Nyckelord: Identitet och självbild, arbetslöshet, ensamstående, försörjningsstöd, utsatthet, 

stigma.
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1. Inledning 
 

”Jag har alltid haft jobb å så blir man satt liksom i den här situationen, då känner man sig lite, inte 
VÄRDELÖS…det ska jag inte säga, men alltså, man mår inte BRA..” 

 

Under 1990-talet drabbades Sverige av en ekonomisk kris som följdes av massarbetslöshet. 

Arbetslöshetssiffrorna steg från 1,6 % år 1991 till 8,3 % på endast två år och drabbade, liksom 

kriserna under 1920–30-talet, en bred grupp invånare. En skillnad var dock att även de som 

tidigare setts som starka i samhället och på arbetsmarknaden drabbades under denna kris 

vilket innebar att de som redan var utsatta hamnade i en ännu mer utsatt situation. 

Ensamstående mödrar var en av de grupper som drabbades extra hårt av denna kris vad gäller 

försörjning och det visade sig att de lätt hamnade i ett långtidsbidragstagande (SoU 2001:79, 

s.81). Sverige hamnade återigen i en ekonomisk kris under 2000-talet, vilken fortfarande till 

viss del fortgår och som fått hög arbetslöshet som följd. Statistiska Centralbyråns 

”Arbetskraftundersökning november 2010” visar att arbetslösheten har minskat sedan 

november 2009 från 8,0 % till 7,1 %, men att det främst är bland männen minskningen skett 

(SCB, 2010). Arbete utgör enligt Höglund (2005) en grund för individens fysiska liv, 

ekonomiska självständighet, livstillfredsställelse och spelar därmed en stor roll för meningen 

med dennes liv. Arbetslöshet kan i och med detta slå hårt mot viktiga områden i livet vilket 

även gäller om man varit arbetslös en längre tid (s.128). Vi tror att detta kan innebära att 

individens identitet och självbild förändras i och med arbetslösheten. Då kvinnorna som ovan 

nämnts, enligt SoU 2001:79 drabbades extra hårt av 90-talskrisen (s.81) funderar vi på om så 

även kan vara fallet i 2000-talets kris. Vi är därför intresserade av att undersöka hur 

ensamstående arbetslösa kvinnor kan uppleva att de och deras självbilder påverkas av sina 

livssituationer idag och har därmed lagt fokus på detta i vår studie. För att få en tydligare 

koppling till socialt arbete och ett bredare perspektiv i studien har vi valt att, förutom 

arbetslöshet som socialt- eller samhällsproblem, även beröra den ekonomiska aspekten och då 

försörjningsstödstagandet som, enligt SoU 2001:79 kan bli en följd av svårigheten att försörja 

sig (s.81). Vi har därmed valt gruppen arbetslösa ensamstående mödrar med försörjningsstöd 

som undersökningsgrupp. Vi finner det intressant att se hur dessa mammor upplever sin 

livssituation och dess påverkan och även hur hon upplever att den påverkar hennes barn och 

har därför valt att undersöka detta.  
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1.1 Syfte och forskningsfrågor 

 Syftet med studien är att undersöka hur arbetslösa ensamstående mödrar som uppbär 

försörjningsstöd upplever denna livssituation, hur den påverkar deras identitet och självbild 

samt hur de upplever att deras livssituation påverkar deras barn.  

 

De forskningsfrågor vi valt är:  

Hur kan arbetslöshet, försörjningsstödstagande och att vara ensamstående påverka en 

mammas själbild och identitet? 

Hur kan en mamma i en sådan livsituation uppleva att denna påverkar hennes barn? 

 

1.2 Uppsatsens disposition 

Denna uppsats är uppdelad i åtta kapitel. I kapitel 1 fortsätter vi nedan med att beskriva ett av 

de begrepp vi kommer att använda oss av i studien och vi redogör även för vår egen 

förförståelse för det valda ämnet. I kapitel 2 beskriver vi sedan den forskning, inom ämnena 

arbetslöshet, bidragstagande, ensamstående föräldrar och barn i familjer med knapp ekonomi 

vi tagit del av och varför dessa är relevanta i vår studie. I kapitel 3 presenterar vi de teorier 

och teoretiska begrepp vi under analysen har använt oss av för att analysera det resultat vår 

empiri, i form av intervjusvaren gett oss. Under kapitel 4 presenterar vi vidare den för vår 

studie valda metod – den forskningsdesign och de analysverktyg vi valt att använda oss av. 

Här presenterar vi vilken form av studie vi valt att göra och hur vi gått tillväga för att 

genomföra denna, från val av ämne och respondenter till resultat, analys och diskussion. Vi 

diskuterar sedan under samma kapitel studiens trovärdighet och avslutar med de etiska 

aspekter vi tagit hänsyn till under studiens gång. I kapitel 5 har vi sedan lagt vår 

empiriredogörelse, där vi presenterar det resultat vi nått utifrån intervjuerna - detta i form av 

citat med tillhörande kommentarer och tolkningar samt sammanfattningar. Med utgångspunkt 

i detta kapitel redovisar vi sedan, i kapitel 6, den analys och de tolkningar vi gjort utifrån de 

valda teorierna. Vi gör här även kopplingar till den tidigare forskningen när vårt resultat 

överensstämmer med denna. Efter detta presenterar vi i kapitel 7 de slutsatser vi dragit utifrån 

analysen. I vårt sista kapitel, nummer 8, har vi sedan lagt upp vår diskussion där vi inleder 

med en kort sammanfattning av studiens resultat. Vi diskuterar sedan de aspekter ur resultatet 

som inte överensstämmer med tidigare forskning. Vi presenterar även de möjligheter och 

svårigheter vårt val av ämne, teori och metod inneburit för oss under denna studie.  
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1.3 Begreppsförklaring 

Försörjningsstöd (socialbidrag): Enligt SoL 4 kap 1§ kan den som inte själv kan tillgodose 

sina behov ha rätt till försörjningsstöd, vilket innebär ett bidrag till försörjning och livsföring 

för individen. Detta stöd, som är en hjälp från samhället, ska ges till den som på grund av 

brister i arbetsförmåga eller liknande situation då denna innebär att hjälpen är nödvändig. 

Stödet ska täcka kostnader för mat och hyra samt andra ”levnadsomkostnader” (Norström & 

Thunved, 2008 s.81) 

 

1.4 Förförståelse 

Vi har i analysen av resultatet i denna studie använt oss av en hermeneutisk ansats, vilken 

beskrivs vidare i kapitel 5, där medvetenheten kring ens egen förförståelse enligt Kvale 

(1997) är viktig (s.50-52). Vi har därför under denna punkt redogjort för den förförståelse vi 

innan studiens början hade inom ämnet för vår uppsats. Redan innan denna studie och valet av 

ämne för denna uppsats hade vi en förförståelse om ensamstående mammor, bidragstagare 

och arbetslösa. Vi hade redan tankar om hur dessa personer upplever sina olika livssituationer 

och vad dessa kan innebära för dem. Vi har under vår socionomutbildning åtskilliga gånger 

berört ämnet utsatta grupper och många gånger har just dessa livssituationer/fenomen 

diskuterats. Vår förförståelse är att det kan kännas skamligt och avvikande att vara tvungen att 

kontakta Socialtjänsten för att ansöka om försörjningsstöd, då vi har den uppfattningen att 

Socialtjänsten och dess klientel kan ha en negativ ”klang” i samhället. Detta anser vi kan få 

som konsekvens att människor därmed kan ha en rädsla för att förknippas med dessa 

individer. Detta tillsammans med bland annat litteratur och medias rapportering har gett oss 

bilden av att de arbetslösa, de ensamstående och försörjningsstödstagarna kan vara extra 

utsatta i vårt samhälle, både ekonomiskt och socialt. Vi diskuterade innan studiens början 

mycket kring hur vi tror att dessa grupper var för sig upplever sin situation och hur de ser på 

sig själva. Vår tanke var att situationen är förenad med utsatthet och skam samt att den kan 

påverka personens identitet och självbild. Detta ledde till tanken att om man då både är 

arbetslös, ensamstående mamma samt uppbär försörjningsstöd bör detta leda till att dessa 

personer utgör en extra utsatt och ”skamfylld” grupp. Vi hade också en förförståelse om att 

även barnen till dessa mammor då kan vara utsatt i och med förälderns knappa ekonomi. 

Detta för att dessa barn inte alltid har samma materiella och sociala förmåner som andra barn, 

vilket skulle kunna leda till en känsla av utanförskap.  
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2. Tidigare forskning 

För att kunna utforma vår forskningsfråga och avgränsa vårt forskningsområde har vi tittat på 

tidigare forskning inom områdena arbetslös, ensamstående och försörjningsstöd 

(socialbidragstagande) och sedan valt ut ett antal studier och rapporter som behandlar detta. 

Den forskning vi tagit del av har bidragit till att öka vår förförståelse för uppsatsens ämne och 

för konsekvenserna dessa faktorer kan innebära för individen som är utsatt för någon av dessa 

faktorer, samt för dennes barn. Vi har under detta kapitel presenterat de studier vi anser är till 

användning i just vår studie. Resultaten dessa studier visar har sedan i analys och diskussion 

kopplats till det resultat vi nått i vår studie. 

 

Regeringen beslutade 1999 att tillkalla en kommitté för att sammanställa och göra ett 

välfärdsbokslut för 1990-talet. Detta bokslut av Statens offentliga utredningar stöds dels av 

egen forskning från kommitténs medlemmar samt sammanställd data från bland annat SCB:s 

levnadsnivåundersökning med mera (SoU 2001:79, s.3-4). I detta bokslut beskrivs välfärden 

hos olika grupper, utifrån individuella resurser och med fokus på exempelvis hälsa, arbete, 

ekonomi och sociala relationer. Här framkommer att det vid skiftet mellan 1990- och 2000-

talet fanns över 200 000 ensamstående mödrar i Sverige och att dessa mödrar varit en extra 

utsatt grupp, dels innan och även under 1990-talet (s.9-10). Detta dels för att de som 

ensamstående själva är familjeförsörjare och att de som ensamstående bara har en inkomst i 

hushållet och dels för att de som kvinnor generellt har lägre inkomst än män. Bokslutet visar 

på en svag inkomstutveckling hos ensamstående samt att dessa kvinnor ofta även saknat 

arbete (s.66-67). Bokslutet visar att de ensamstående mödrarna under 1990-talet har varit 

extra utsatta för fysisk och psykisk ohälsa och även haft en tendens att ”fastna” i ett mer eller 

mindre långtidsbidragstagande/bidragsberoende (s.68-69). Slutligen visar bokslutet att 

bidragstagandets varaktighet hänger ihop med förankring till arbetsmarknaden, sämre 

ekonomi och sämre hälsa, både psykisk och fysisk, och att de som haft bidrag under en längre 

period har svårare att sedan bli självförsörjande (s.83).  

 

I en studie om arbetslöshet har Jönsson & Starrin (2000) påvisat att människor påverkas olika 

av arbetslöshet. Studien som baseras på Ekonomi-skam modellen knyter an till två 

forskningsområden, vilka är ekonomisk stress och deprivation samt sociala band (s.269). 

Studiens hypotes, vilken författarna angett att de fått stöd för (s.280), är ”…att ju högre grad 

av ekonomisk påfrestning och ju mer skamgörande erfarenheter desto större andel upplever 
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sig vara plågad av arbetslösheten…” (Jönsson & Starrin, 2000, s.270). Det framgår i studien 

att de som upplever sig mest plågad av arbetslösheten är de som har hemmavarande barn samt 

att en högre grad av ekonomisk påfrestning ökar andelen plågade och då främst bland 

kvinnor. Resultatet visar även att de skamgörande erfarenheterna är av stor betydelse för om 

individen i fråga känner sig plågad av arbetslösheten eller ej (s.274-276). Men det framgår 

även att skammen inte är den avgörande faktorn vad gäller kvinnor i studien utan att den 

ekonomiska påfrestningen är det som bidrar till att arbetslösheten blir plågsam (s.280). 

Jönsson & Starrin (2000) menar att den ekonomiska påfrestningen i de mest allvarliga fallen 

kan innebära ett stort hot mot att kunna försörja sig. Detta kan även leda till skamkänslor då 

den ekonomiska situationen innebär att man inte kan leva upp till sociala och samhälleliga 

förväntningar. Dessa två aspekter kan tillsammans bidra till bland annat en känsla av 

mindervärde, minskat självförtroende och under arbetslöshet utgöra ett allvarligt hot mot 

individens fysiska, psykiska och sociala vara (s.281-282). 

 

Ytterligare exempel på forskning om ekonomisk påfrestning och skamrelaterade känslor är 

studien av Starrin, Kalander Blomkvist & Jansson (2003). I denna studie som utgår från 

Ekonomi- sociala band modellen undersöks de skamkänslor som socialbidragstagare kan ha 

när de ansöker om socialbidrag och när de handlar mat med rekvisition (s.41). Deras 

antagande är ”…att den skam som är förbunden med socialbidragstagandet påverkas av två 

förhållanden, nämligen graden av ekonomisk påfrestning och karaktären av de sociala banden 

dvs om de är trygga eller otrygga…” (s.28). Tryggare sociala band kan mildra skammen av 

den ekonomiska påfrestningen och lägre grad av ekonomisk påfrestning mildrar skammen av 

att ha otrygga sociala band (s.28). Ett av resultaten som studien visar är att 87 % av 

undersökningsgruppen saknar möjlighet att få fram 14000 kronor om en oförutsedd händelse 

skulle uppstå. Denna svårighet är mer utbredd bland kvinnor. Att någon i ens närhet får reda 

på att man går på socialbidrag upplevs mer skamfyllt hos kvinnor än hos män. Även vad 

gäller själva besöket på socialkontoret och när de handlar med rekvisitionen upplever 

kvinnorna det mer skamfyllt än männen (s.33). Författarna skriver vidare att 

värderingsstrukturen och statusfördelningen i samhället ligger till grund för orsakerna till 

statusbunden skam. Ekonomiska förhållanden spelar en viktig roll när det gäller social status 

och socialprestige eftersom de bidrar till att upprätthålla en etablerad livsstil och de sociala 

relationerna. Detta får betydelse för den egna självkänslan då skamkänslan aktualiseras av den 

relativa fattigdomen. De ekonomiska resurserna bidrar till en känsla av självkontroll och makt 

och när man inte kan leva upp till de ekonomiska och sociala förväntningarna tappar man den 
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kontrollen och skamkänslan ökar. Starrin et al (2003) menar att socialbidragstagares vardag 

rymmer en negativ stress som skapas när denne känner sig tvingad att uppträda på ett visst 

sätt för att bli accepterad av samhället. Denna stress uppkommer för att det inte stämmer 

överrens med de rätta känslorna och föreställningarna av sig själv (s.42-43).   

 

Ringbäck Weitoft (2003) har i sin studie undersökt hur familjesituationer påverkar hälsa och 

livschanser i familjer i Sverige. Hennes resultat visar att familjer med ensamstående föräldrar 

löper en ökad risk för att drabbas av ett antal ogynnsamma konsekvenser. Ensamstående 

mödrar visade sig vara de med den största risken att dö en förtidig död och drabbas av 

sjukdom. Det visade sig att det föreligger en förhöjd risk att drabbas av mental/psykisk 

ohälsa, beroende och självmord som ensamstående förälder. Barnen till ensamstående 

föräldrar, då främst med knapp ekonomi, löper en ökad risk att drabbas av psykisk ohälsa, 

självmord, skador och beroende samt att även få lägre utbildningsnivå som vuxna. En stor 

orsak till de förhöjda riskerna de ensamstående föräldrarna står inför är de svaga resurser och 

negativa socioekonomiska förhållanden de flesta lever under (s.60). Men med en starkare 

ekonomisk situation och med en högre utbildning klarar man sig bättre som ensamstående 

förälder (s.63). Ensamstående mödrar har gemensamt att de står ensamma att uppfostra och ta 

hand om sina barn vilket sätter dem i en mer utsatt situation än de föräldrar som lever i 

parförhållanden (s.69).  

 

Hagquist & Starrin (1994) menar att mycket tyder på att barn far illa av ökad arbetslöshet och 

ekonomisk kris i samhället. Med anledning av detta har de gjort en studie om hur föräldrars 

arbetslöshet påverkar barns hälsa (s.288). Ett av resultaten de nått är att psykosomatiska 

besvär är betydligt vanligare bland barn till arbetslösa föräldrar än bland barn som inte har 

någon arbetslös förälder (s.293). Barn som oroar sig för föräldrarnas sysselsättningssituation 

mår betydligt sämre, är oftare nedstämda och har en sämre självbild än barn som inte gör det 

(s.296). Det visade sig även att det är vanligare bland barn till arbetslösa föräldrar att bland 

annat skolka, ha dåliga motionsvanor, dricka alkohol samt ha stor sjukfrånvaro i skolan 

(s.294-297). 

  

Harju (2005) visar i sin rapport att barn påverkas både materiellt, socialt och emotionellt av 

bristande ekonomiska förhållanden (s.6). Hon skriver att man kommit fram till att ekonomiskt 

utsatta barn mår sämre än barn från andra socioekonomiska grupper (s.27). Barnen med knapp 

ekonomi blir begränsade i vardagen: lever oftare trångbodda i en otrygg närmiljö, har färre 
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ägodelar och har sällan en ekonomisk buffert för oförutsedda utgifter.  De har funnit att 

sociala relationer är viktiga för barnen och knapp ekonomi gör att barnen påverkas i 

möjligheterna att vara socialt delaktiga. Den knappa ekonomin innebär begränsningar i 

fritidsaktiviteter, semesterturer och aktiviteter med vänner (s.45). Även faktorn att inte ha de 

rätta kläderna och attributen påverkar den sociala delaktigheten. I och med detta ökar även 

barnens oro att bli retade och mobbade i skolan. Det är då den synliga bristen på pengar som 

är mest utpekande och som gör att barnen känner sig exkluderade (s.33). Det framkommer att 

positiva familjerelationer är ett stöd för barnen. Studiens resultat visar på att det finns en 

upplevd oro för föräldrarna bland barnen (s.6). 

 

3. Teori 

Vi har nu presenterat den forskning vi tagit del av innan studiens början. Under detta kapitel 

presenteras nedan de teorier vi valt att använda oss av i analysen av vår empiri. Utifrån vår 

förförståelse som säger oss att arbetslöshet och försörjningsstöd samt att vara ensamstående är 

faktorer som kan påverka individen och dennes självbild och identitet negativt och göra denne 

utsatt i samhället, har vi valt att undersöka om detta stämmer. Utifrån denna förförståelse och 

kunskapen vi nått av tidigare forskning anser vi att en teoririktning som fokuserar på 

individens självbild och identitet och hur dessa skapas och formas utifrån samspel mellan 

människor, är relevant i analysen för att infria studiens syfte och besvara våra 

forskningsfrågor. Vi har i denna studie därför valt att analysera det empiriska materialet 

utifrån det teoretiska perspektivet symbolisk interaktionism och begrepp som är utvecklade 

därifrån. 

 

3.1 Symbolisk Interaktionism 

Individen är helt beroende av samhället för sin existens och samhället är i sin tur helt 

beroende av individen. Med detta menar Cooley (1981) att individen och samhället är två 

sidor av samma sak och att människan formas i samspel med andra och inte kan existera utan 

sociala relationer (s.12, 34). Angelöw & Jonsson (2000) beskriver detta perspektiv som 

bestående av två ord, nämligen symboler och interaktion. Symboler innebär här bland annat 

”…gester, rörelser, tankar (drömmar) eller ting syftar på något utöver sig själva…” (Angelöw 

& Jonsson, 2000, s.18). Interaktion innebär i teorin att människor interagerar med varandra 

och utbyter symboler i växelverkan. Genom detta skapas människans medvetande och 

jaguppfattning (s.19). Svensson (1992) menar att människors gemensamma föreställningar 
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och meningssammanhang skapas i interaktion. Symboler skapar en delad verklighet där 

handlingar och kommunikation får social innebörd, vilket innebär att verkligheten är socialt 

konstruerad (s.65). Angelöw & Jonsson (2000) skriver att en av George Herbert Meads, som 

var en av pionjärerna i detta teoretiska perspektiv, centrala tankegångar var hur 

jagmedvetandet grundas och utvecklas. Detta görs genom att vi implementerar andras syn och 

attityd på oss själva som vår egen (s.21). Ett viktigt begrepp inom symbolisk interaktionism är 

”signifikanta andra”, vilket innefattar individens föräldrar och andra närstående som skapar 

sociala normer och kunskap hos denne (Alvesson & Sköldberg, 2008, s.89). Signifikanta 

andra är individer som i sina roller står en individ närmast.  Exempelvis är rollen mamma för 

barnet dennes signifikanta andra (Andreasson et al, 1971, s.108). Detta gör begreppet relevant 

i vår studie då våra respondenters barn därmed kommer att påverkas av dem och deras normer 

och kunskap. Att dessa barn ofta endast har en mamma och inte så ofta en närvarande pappa 

gör då att mamman blir extra viktig och även de som står familjen närmast. 

 

3.1.1 Den Generaliserade andre  

Den generaliserade andre är ett begrepp som beskriver hur samhällets generaliserade syn kan 

skapa förväntningar och normer kring en viss roll i samhället. Då vi anser att det i samhället 

finns en negativ syn på Socialtjänstens klientel, kan detta innebära att människor upplever en 

viss skam inför kontakten med Socialtjänsten. Detta gör det rimligt att dessa människor även 

upplever en rädsla för att av samhället förknippas med detta klientel. Av denna anledning har 

vi valt att i analysen av vår empiri använda oss av begreppet generaliserade andre.  

 

”Identitet byggs upp genom rollövertagande (...) man ser sig själv med de signifikanta andras 

ögon, reflekterar över detta och generaliserar successivt erfarenheterna.” (Alvesson & 

Sköldberg, 2008, s.89). Angelöw & Jonsson (2000) fortsätter att beskriva Meads resonemang 

som att roller och rollöverataganden skapas genom två stadier: lekstadiet och spelstadiet. I 

lekstadiet undersöker barnet roller såsom mamma eller polis och tilltalar sig själv i tredje 

person eftersom självmedvetandet inte är utvecklat. I spelstadiet deltar barn i spel tillsammans 

med andra och provar på olika sammanhängande roller. I detta stadie utvecklar barnet en 

förståelse för andras attityder genom att sätta sig in i andras roller och perspektiv (s.22). I vår 

studie kan detta antas komma att få stor betydelse då vissa av våra respondenters barn bara 

har en signifikant andra, mammarollen, att sätta sig in i, vilket vi hävdar kan påverka barnet. I 

spelstadiet menar Angelöw & Jonsson (2000) att människan på detta sätt lär sig att få ett 

allmänt rollövertagande och därmed att kunna anta flera roller samtidigt - vilket leder till ett 
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mer generaliserbart synsätt på jaget och situationen. Resultatet av detta är den generaliserade 

andre. Denne kan exempelvis vara rollen ”pappa”. För barnet är denne person endast sin egen 

pappa tills den upptäcker att även andra barn har pappor. Då skapas i tanken en ”generaliserad 

pappa”, vilken blir liktydig med samhällets attityder till den rollen (s.22). ”Det organiserade 

samhälle eller den sociala grupp som ger individen hans jags enhet kallas ”den generaliserade 

andre”. Den generaliserade andres attityd är hela samhällets attityd.” (Mead, 1976, s.120). 

Författaren menar att samhället på detta sätt kontrollerar de individer som ingår i samhället 

genom att den generaliserade andre påverkar samhällsindividernas beteenden (s.121). 

Mortensen (2007) förklarar att detta begrepp svarar till ”…de allmänt utbredda normerna och 

värderingarna i en grupp eller samhälle.” (Mortensen, 2007, s.105). Att man antar den 

generaliserade andres roll menar Svensson (1992) blir detsamma som att förutse hur andra 

kommer att handla eller ha för förhållningssätt, vilket påverkar hur jag som individ sedan 

anpassar mig (s.74). 

 

3.1.2 Spegeljaget 

Då vi har förförståelsen att arbetslöshet, försörjningsstöd och det faktum att vara 

ensamstående kan påverka människors självbilder negativt och att mycket av det beror på hur 

andra ser på dem - har vi valt att använda oss av begreppet spegeljaget. Detta begrepp 

beskriver just hur andras syn på en individ påverkar dennes självbild och värdering av sig 

själv och vi anser därmed att detta är ett relevant begrepp för vår studie.  

 

Angelöw & Jonsson (2000) skriver att även Charles Horton Cooley är en av pionjärerna inom 

den symboliska interaktionismen. Ett av hans kända begrepp är spegeljaget, vilket innebär att 

vi människor ser på oss själva utifrån hur andra värderar oss (s.19-20). Detta begrepp beskrivs 

vidare genom att ”De andra är en spegel för en själv.” (Mortensen, 2007, s.99). Han menar att 

spegeljaget innebär den process som gör att individen blir social genom att den speglar sig 

själv med utseende, avsikter och handlingar i andra. Speglingen sker i tre steg: det första 

innebär tanken att någon uppfattar individens beteende, det andra hur den andre bedömer 

individen och det tredje att denna bedömning skapar en positiv eller negativ självkänsla. 

Speglingen skapar individen och självet genom att individen uppfattar sig själv såsom andra 

uppfattar denne (s.99, 105). Genom spegeljaget menar Svensson (1992) att våra självbilder, 

vår identitetsuppfattning och vårt värde, hos oss själva och andra, skapas - vilket även 

påverkar våra handlingsstrategier (s.67).  
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3.2 Stigma  

Vi anser att man genom att vara arbetslös, ensamstående eller genom att ha försörjningsstöd 

kan bli, eller känna sig, utstött från samhället eller omgivningen av olika anledningar. Vi har 

av denna anledning valt att i vår studie använda oss av begreppet stigma, som ger en 

förklaring till hur processen där vissa individer blir utdefinierade och stigmatiserade, kan gå 

till.  

 

Stigma är ett centralt begrepp inom den symboliska interaktionismen, vilken Erving Goffman 

vidareutvecklat, och används för att beskriva en egenskap som är misskrediterande (Angelöw 

& Jonsson, 2000, s.158).  Inom symbolisk interaktionism menar Goffman (1972) att 

begreppet stigma är en benämning på en egenskap hos en individ som är avvikande, 

misskrediterande eller nedsättande. Detta stigma uppstår i interaktion och samspel mellan 

individer. Redan vid första anblicken av en person kategoriserar vi in denne och fastställer 

vissa egenskaper. Dessa första intryck skapar förväntningar utifrån de normer vi har som 

säger hur personen bör vara och uppträda. När individen sedan avviker från dessa normer, det 

”normala”, och omgivningen skapar förväntningar på denne uppstår dennes stigmatisering 

eftersom att denne då ”stämplas” som avvikande (s.12-14). När den stigmatiserade möter 

”normala” skapas en osäkerhet om hur dessa kommer att se på honom och om var han har 

dem. Båda parter måste i detta fall ta hänsyn till stigmats orsaker och konsekvenser, vilket 

kallas ”primär situation” (s.22-23). Han ger vidare exempel på tre olika typer stigma, 

nämligen: olika fläckar på den personliga karaktären, kroppsliga missbildningar och tribala 

stigman (s.14). Angelöw & Jonsson (2000) menar att bland annat arbetslöshet ingår i den 

första typen av stigma. (s.158). Goffman (1972) nämner tre olika identiteter hos den 

stigmatiserade individen. Den sociala identiteten är den ”person” man förväntas vara i relation 

till andra (s.12). Den personliga identiteten innebär vidare den utmärkande ”unikhet” och den 

speciella ”plats” i exempelvis släkten som varje individ har (s.63). Jag-identiteten innebär 

slutligen den subjektiva känslan av sitt eget jag, sin egen situation och sitt eget stigma (s.112).  

 

En stigmatiserad individ kan sägas vara antingen misskrediterad, om stigmat är uppenbart och 

synligt för omgivningen, eller misskreditabel, om denne antar att stigmat inte är synligt för 

andra (Goffman, 1972, s.13). Enligt författaren är det inte de fördomar som riktas mot 

individen som är problemet hos den misskreditable, utan det faktum att denne inte vet om 

han/hon skulle blivit accepterad om stigmat blev synliggjort eller inte (s.51). Den 

stigmatiserade misskreditable personen försöker därmed undanhålla sitt stigma i största 
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möjliga mån, vilket Goffman (1972) kallar skylning (s.109). Vidare är det dennes närmaste 

som kan bli mest lidande, då det är dessa personen kan vara mest angelägen att skyla stigmat 

för (s.61). Den misskreditable delar ofta in sin omgivning i två grupper - en mindre grupp som 

individen delger sitt stigma för, och som denne förväntar sig få hjälp ifrån, samt en större 

grupp denne inte berättar något för (s.102).   

 

Svensson (1992) menar att människor inte blir sociala avvikare på grund av personliga 

egenskaper utan som en konsekvens av samhällets syn på det avvikande beteendet. När en 

människa någon enstaka gång bryter mot sociala normer kallas det primär avvikelse, vilket 

inte behöver få några konsekvenser för personen. Men när omgivningen däremot reagerar på 

dennes beteende och därmed kategoriserar personen som avvikare med tillhörande egenskaper 

innebär detta att denne ”stämplas”. Detta kan leda till att personen formar om sin självbild i 

och med omgivningens syn och reaktioner på denne och därmed börjar handla därefter. Detta 

kallas sekundär avvikelse och kan innebära att personen inleder en ”avvikarkarriär”. 

”Avvikarkarriären” innebär att ju fler gånger en person handlar avvikande, desto starkare 

reaktioner får denne från omgivningen och desto svårare blir det att bli av med sin ”stämpel” 

(s.75-76).  

  

4. Metod 

Vi har i de föregående kapitlen presenterat den tidigare forskning vi valt ut inom ämnet för 

vår studie och de teorier vi har valt att använda för att analysera empirin. I det följande 

kapitlet presenteras vår forksningsdesign och de metodval vi gjort för genomförandet av 

studien. Vi presenterar även hur vi gått tillväga genom hela forskningsprocessen, i vilken vi 

som författare genomfört alla enskilda delar gemensamt. Även studiens trovärdighet samt de 

etiska ställningstaganden vi gjort presenteras nedan.  

 

4.1 Forskningsdesign och analysverktyg 

Vi har för denna studie valt att anta en kvalitativ ansats och göra semistrukturerade intervjuer, 

vilket inneburit att vi ställt samma frågor med öppna svarsmöjligheter till alla respondenter. 

Att vi valt denna ansats beror på att vi är intresserade av att få ett djup i resultatet snarare än 

bredd, det vill säga kvalitet i stället för kvantifieringar. Detta för att målet med denna studie är 

att nå individernas upplever av deras livssituationer. Enligt Kvale & Brinkmann (2009) är den 
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kvalitativa forskningsintervjun ett bra sätt att nå människors upplevelser av den levda 

vardagsvärlden (s.44-45).  

 

För att nå en helhetssyn på respondenternas upplevelser av sina livssituationer valde vi att 

göra ett försök till att som vetenskapsfilosofiskt synsätt först utgå från fenomenologi, vilket 

enligt Kvale & Brinkmann (2009) innebär att undersöka den subjektiva upplevelsen av ett 

fenomen (s.42). Genom att använda sig av ett fenomenologisk angreppssätt menar Olsson & 

Sörensen (1999) att man på ett vetenskapligt sätt kan nå respondenternas upplevda vardags-

/livsvärld och det är respondentens beskrivning av upplevelsen som hamnar i fokus. Vidare 

menar de att det därför är viktigt att sätta sin egen förförståelse åt sidan i intervjusituationen 

och vara öppen för respondentens upplevelsevärld (s.106-107).   

 

Då vi ville göra djupare tolkningar av upplevelserna och konsekvenserna av respondenternas 

livssituationer valde vi att i vår analys göra ett försök till att ha en hermeneutisk inriktning, 

där betoningen, enligt Olsson & Sörensen (1999) ligger på helheten. Detta förhållningssätt 

innebär vidare att man har ett beskrivande och reflexivt förhållningssätt till 

undersökningsmaterialet (s.101). Vi har, genom att utgå från de ovan beskrivna teoretiska 

perspektiven (i kapitel 2), gjort ett försök att tolka de enskilda delarna i respondenternas svar 

för att nå en helhet. Denna process som kallas den hermeneutiska cirkeln pågår, enligt Kvale 

& Brinkmann (2009), tills man funnit en sannolik mening i texten (s.226). Bergström & 

Boréus (2005) menar att den hermeneutiska cirkeln är mer en beskrivning på hur man tolkar 

en text snarare än en specifik metod (s.33). Det finns olika principer att följa när man gör en 

sådan tolkning. En princip är att intervjuaren måste ha en kunskap om själva ämnet för att 

kunna se sammanhanget i intervjusvaren. Samtidigt måste intervjuaren vara medveten om sin 

egen förförståelse inom ämnet, då den färgar tolkningen, påverkar utformningen av frågorna 

och på så sätt även svaren (Kvale, 1997, s.50-52). 

 

4.2 Tillvägagångssätt och urval 

Den tidigare forskning vi valde att ta del av och använda i studien hittade vi genom att söka 

på Internet under, i huvudsak, databaserna: SwePub, LIBRIS, ASSIA och vi letade även bland 

Socialvetenskaplig tidskrifts publikationer och SoU-rapporter med mera. För att begränsa 

antal träffar och för att hitta publikationer lämpade för vårt ämne sökte vi under orden: 

fattigdom, poverty, arbetslöshet, unemployment, ensamstående, lone-parent, försörjningsstöd, 

socialbidrag, ensamma mammor, ensamstående förälder. Detta för att nå rapporter om just vår 
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urvalsgrupp. I sökresultaten började vi sedan bland alla studier leta efter återkommande 

författare, vilka vi sökte information om och fann att de var etablerade forskare inom de olika 

ämnena och att de var återkommande i andras litteraturlistor och ofta citerade i andra studier. 

Vi valde därmed utifrån detta att använda oss av studier av dessa författare till vår uppsats.  

 

För att få en tydlig koppling till socialt arbete i vår studie valde vi att rikta in oss på arbetslösa 

ensamstående mammor som uppbär försörjningsstöd och som därmed lever på 

fattigdomsgränsen. Vi valde att avgränsa oss till ensamstående mammor i stället för 

ensamstående pappor då vi utifrån vår förförståelse och tidigare forskning fått en bild av att de 

är en av de mest utsatta grupperna i samhället. Efter att ha gjort denna avgränsning 

formulerade vi syftet med studien och de forskningsfrågor vi ville ha svar på. För att nå svar 

på dessa sammansatte vi en intervjuguide med mer precisa frågor under fyra teman, vilka är: 

ekonomi, sociala relationer, identitet och självbild samt konsekvenser för barnen.  

 

För att nå respondenterna kontaktade vi Socialtjänstens socialsekreterare inom 

försörjningsstöd i tre kommuner - detta genom att skicka e-post med bifogat informationsbrev 

och en vädjan om vilken kategori av respondenter vi ville att de skulle kontakta åt oss.  Vi bad 

socialsekreterarna att, när de ringde respondenterna, fråga efter deras kontaktuppgifter så att 

vi kunde nå dem med mer information. När detta gjorts kontaktade sedan Socialtjänsten oss 

med de tilltänkta respondenternas kontaktuppgifter så att vi själva kunde ringa respondenterna 

och boka in möten för intervjuer. Under intervjuerna, där vi båda deltog, ställde en av oss 

frågorna medan den andre antecknade vid behov. Hela intervjuerna spelades in med diktafon 

för att i efterhand få tillgång till intervjuerna i sin helhet utan att behöva förlita oss på vårt 

minne. Detta gjordes även för att vi under intervjuerna skulle kunna fokusera helt på 

respondenterna och deras berättelser, vilket Kvale & Brinkmann (2009) menar är en fördel 

med inspelning (s.194). Vi hade även i tanken att sätta vår egen förförståelse åt sidan och 

istället lyssna till respondenternas egna upplevelser. Detta för att inte redan där göra 

tolkningar vilket Olsson & Sörensen (1999) som tidigare nämnts, menar är viktigt (s.107). 

 

Vi transkriberade sedan intervjumaterialet så fort som möjligt efter intervjutillfällena för att 

respondenternas berättelser i möjligaste mån skulle komma till sin rätta, med bland annat 

gester och minspel. Vi beslutade att bara skriva ut citaten, och inte hummanden med mera, då 

det är innehållet vi fokuserar på och inte språket. Efter att vi transkriberat empirin 

kategoriserade vi den under fyra teman. Vi valde här temana från intervjuguiden, och inte 
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temana arbetslös, ensamstående och försörjningsstöd från vårt syfte och våra frågeställningar.  

Detta för att vi upplever att den valda kategoriseringen underlättar då frågorna från 

intervjuerna redan naturligt är uppdelade efter dessa. Vi upplever även att denna 

kategorisering var enklare att göra just för att intervjupersonerna själva verkade ha svårt att 

skilja på de andra tre aspekterna i sina svar då de såg sig själva som både arbetslös, 

ensamstående och försörjningsstödstagare på samma gång. Efter kategoriseringen 

presenterade vi vår empiri - detta i form av uttagna citat med tillhörande förklaringar samt en 

sammanfattning av resultatet under varje tema. Även om alla intervjupersonerna pratade om 

viktiga saker och vi därmed har flera liknande citat vi skulle kunna lyfta under varje fråga, har 

vi valt att bara ta med de mest meningsbärande. I sammanfattningarna gjorde vi försök till 

hermeneutiska tolkningar av de svar vi fått. För att underlätta för läsaren ändrade vi vissa ord i 

citaten från dialektalt talspråk till ”ren svenska” utan att ändra meningens innebörd eller 

sammanhang.  

 

Analysen av empirin gjordes sedan genom att utgå ifrån de valda teorierna och begreppen. 

Även här gjordes försök till hermeneutiska tolkningar, genom att tolka delarna av det som 

sagts i empiriredogörelsen till en helhet och analysera denna. Vi kopplade även resultatet vi 

nått mot den tidigare forskningen och lyfte slutligen fram våra slutsatser i form av det vi anser 

är det viktigaste resultatet i studien. Efter detta skrev vi diskussionen, som vi inledde med en 

kort sammanfattning, där vi sedan diskuterade resultatet i förhållande till hur väl den 

överensstämde med den tidigare forskningen samt förde en diskussion om våra teori- och 

metodval och hur de påverkat resultatet på olika sätt.  

 

4.3 Uppsatsens trovärdighet 

Validitet innebär enligt Thurén (1991) i en studie att man efter studiens slut har undersökt det 

man från början ville undersöka och inget annat (s.22). För att stärka validiteten, som annars i 

en kvalitativ studie ses som låg, har vi valt att lyfta fram många och rika citat från 

intervjuerna, så att läsaren själv ska kunna se vad respondenten svarat och därmed se att vi 

undersökt det vi utgett oss för att undersöka i syftet. Vi har även utformat intervjuguiden på så 

vis att frågorna ger möjlighet att få svar på just de forskningsfrågor vi valt att undersöka och 

därmed infria syftet med studien.  

 

Reliabiliteten innebär enligt Larsson et. al. (2005) att man mäter ett resultat och i en kvalitativ 

studie blir denna då svår att fastsälla, eftersom man snarare gör en beskrivning av kvalitéerna 
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hos ett fenomen än en mätning (s.116). Thurén (1991) beskriver reliabiliteten genom att flera 

olika personer ska kunna göra samma studie med samma metod och nå samma resultat – med 

andra ord att mätningarna är korrekt gjorda och att studiens tillförlitlighet är hög (s.22).  För 

att ändå försöka stärka tilltron till vår studie, även om detta är en kvalitativ studie där 

reliabiliteten är svår att uppnå, har vi varit noggranna med att båda delta under varje intervju - 

en som intervjuar och en som observerar. Detta för att undvika att intervjuaren påverkar 

resultatet, genom att ställa frågorna på ett visst sätt eller liknande och för att undvika att vi 

bara får en intervjuares tolkning av intervjusituationen. På så vis har även utrymme getts för 

att den som observerar kan ställa följdfrågor när intervjuaren missat något.   

 

Att detta är en kvalitativ studie innebär att möjligheten att generalisera dess resultat är 

begränsasd. Enligt Kvale (1997) finns olika typer av generalisering - där naturalistisk är en av 

dem och innebär en tyst kunskap som leder till förväntningar även om den inte innebär 

formella förutsägelser (s.209-210). I vår studie kan denna typ av generaliserbarhet vara den 

som kommer att vara aktuell.  

   

4.4 Etiska ställningstaganden 

Angelöw & Jonsson (2000) menar att en forskare ställs inför många olika etiska frågor och att 

det inte finns några direkta svar på dessa. De menar vidare att forskarna därmed bör vara 

fullständiga i sina beskrivningar av tillvägagångssättet och vilka svar forskningen gett. 

Forskarna bör även vara hänsynsfulla mot respondenterna och vara noggranna med att inte 

röja anonymiteten kring dem (s.81). Här har vi av denna anledning varit noggranna med att, 

genom att vid intervjutillfällena dela ut ett brev om informerat samtycke, informera 

respondenterna om konfidentialiteten, studiens syfte och tillvägagångssätt samt att vi kommer 

att analysera deras svar utifrån vetenskapliga teorier. Detta för att de ska få en förståelse för 

hur vi kommer att använda deras svar i vår studie. Vi var även nogranna med att informera 

om att de hade rätten att hoppa över de frågor de inte ville svara på eller helt avbryta 

intervjun, utan att behöva ange skäl till varför, vilket även stod i brevet. För att inte röja 

anonymiteten valde vi att i citaten utesluta vissa specifika ord och dialektala uttal som skulle 

kunna kopplas till intervjupersonerna. Angelöw & Jonsson (2000) skriver vidare att varje 

studie innebär att forskaren på något sätt tränger sig på respondenten och kanske visar ett 

”onödigt” stort intresse för dem samt att gränsen mellan det privata och forskaren uppdrag är 

otydlig (s.80). Detta har vi försökt att ha i tanken både vid själva intervjutillfället och vid 

utformandet av intervjufrågorna. Vi har föreställt oss att orsaken till varför respondenterna 
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hamnade i den sits de gjort kan vara ett känsligt ämne. Vi har därför undvikit att fråga om 

detta och har därmed inga ”varför-frågor” i vår intervjuguide. Vi har även försökt anpassa de 

frågor vi valt att ha med i intervjuguiden, så att de inte blir för påträngande. Vi har även haft 

en bild av att intervjuerna kan ”röra upp” känslor och tankar hos respondenterna och vi har 

därför valt att ta oss tid att stanna en stund efter intervjuerna och pratat. Även före 

intervjuerna, för att få en mer avslappnad situation, tog vi oss tid att pratat en stund.  

 

Genom det vi redogjort för ovan har vi tagit hänsyn till de grundläggande forskningsetiska 

principerna avseende de fyra kraven som Vetenskapsrådet har antagit. Dessa är: 

Informationskravet som innebär att forskaren gör berörda medvetna om syfte, 

Samtyckeskravet som innebär att deltagandet är frivilligt, Konfidentialitetskravet som innebär 

att deltagarna och deras personuppgifter behandlas konfidentiellt och Nyttjandekravet, att 

dessa uppgifter endast används för forskningsändamål (2002, s.7,9,12,14) 

 

5. Mammornas upplevelser av sina livssituationer 

Vi har nu presenterat vilka teori- och metodval vi gjort samt hur vi gått tillväga under hela 

forskningsprocessen. Nedan presenteras vår empiri från intervjuerna. Vi har under detta 

kapitel presenterat vår respondentgrupp följt av intervjusvaren. Vi har kategoriserat 

intervjusvaren efter fyra teman, vilka är: ekonomi, sociala relationer, identitet och självbild 

samt konsekvenser för barnen. Dessa för att samma teman användes under intervjuerna utifrån 

intervjuguiden och därmed strukturerar svaren på ett enkelt sätt och ger en överskådlig bild av 

materialet. Vi har under respektive tema återgett ett urval av citat som nyanserar 

intervjupersonernas upplevelser. 

 

Respondentgruppen i vår undersökning består av fem arbetslösa, ensamstående mammor som 

uppbär försörjningsstöd. Intervjupersonerna kommer från två kommuner i Mellansverige. 

Personerna är i 20-40-års åldern och har alla mellan ett till fem barn. Det föll sig så att de alla 

är långtidsarbetslösa, vilket för oss innebär att de varit arbetslösa i ett år eller mer. 

Anledningen till att de vid intervjutillfället satt i den sits de gjorde, att de var arbetslösa och 

hade försörjningsstöd, undersökte vi inte vidare men några av personerna berättade att de 

drabbats av arbetsskada, blivit utförsäkrade eller hade inte tillräcklig utbildning för att idag få 

jobb. Vi har efter citaten i detta kapitel angett respektive intervjuperson (IP.1 och så vidare), 

för att läsaren ska kunna följa vilken av intervjuperson som pratat om vad. Vi har dock 
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medvetet valt att inte presentera intervjupersonerna individuellt, då vi vill undvika att dessa 

ska kunna identifieras. 

 

5.1 Ekonomi 

Under detta tema pratar respondenterna om hur de upplever sin ekonomiska situation och 

första kontakten med socialtjänsten. En av intervjupersonerna förklarade hennes upplevelse av 

sin livssituation genom följande citat:  

”…vi lever ju på existensminimum det är ju jobbigt! Men det går runt!… fast du vänder ju sista 

kronan…men det är ju så.” (IP.1)  

Detta gav oss en övergripande syn på hur svår situationen för de arbetslösa, ensamstående 

mammorna med försörjningsstöd är. Nedanstående citat visar på vilka konsekvenser denna 

situation får och hur respondenterna sedan får kämpa för att få ihop deras vardag ekonomiskt, 

för dem och deras barn:  

 

”..man får ju sträva hela tiden…kläderna är ju dyra, maten, ja kläder köper man inte ofta 

(…)..ja det är kärvt…(…) Man kan ju inte liksom...ja inte göra så väldigt mycket med pengarna man 

får eller...ja det räcker mest till mat… Alltså behöver man kläder eller nåt då så får man åka på 

second hands..och vill man göra nåt då, då kostar ju det då..så man kan ju inte hitta på nåt som kostar 

pengar fast man skulle vilja..med barnet då.” (IP.3) 

 

Nästa citat beskriver svårigheten i att fördela pengarna varje månad för att de i slutändan ska 

räcka till det nödvändigaste. Detta beskriver även problematiken i att det vissa månader 

uppkommer extra kostnader för familjen och visar på att det inte finns tillräckligt utrymme att 

köpa sådant, utan att något annat område blir lidande:    

 

”Man får ju verkligen snåla och tänka på vad man köper för nånting! Och till... ja speciellt till 

jul nudå när man vill köpa nånting extra till släkten och sådär... det är ju svårt då får man gå på såhär 

jättebilliga affärer och köpa nåt . Man känner ju riktigt liksom, för dom andra köper ju dyra 

saker..och vi..och jag har liksom inte råd att köpa.....saker tillbaka så!  Så... nej det känns tungt...” 
(IP.5)   
 

Nästa citat beskriver väl betydelsen för respondenterna att själva kunna ge sina barn det de 

vill ha eller behöver samt upplevelsen av att inte kunna göra detta. Även konsekvenserna av 

att vara ensam familjeförsörjare och hur detta upplevs tas upp:  

”...Fanns inte en chans att jag skulle kunna köpa en ny cykel liksom... Så fick han en av morfar 

och han blev ju jätteglad... att han fick den och så..  Men det hade ju känts hemskt bra för mig, det vet 

jag, om jag hade kunnat köpt den...eller om jag och hans pappa hade kunna delat på den då, och köpt 

den tillsammans! För det som kommer från oss, man ser att det är det som betyder mest ändå! Det vi 

kan ge honom, och det vi kan vara med på! Det är det han tycker är roligast!” (IP.5) 

 

 ”…som ensamstående och just det här att man liksom måste ha hjälp hela tiden…man känner 

sig kränkt på nåt vis..” (IP.1)  
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Trots att situationen hos respondenterna mestadels beskrevs som tung och svår, var det 

ändock en av dem som kunde se positivt på livssituationen: 

 
”Ja jag ser positivt på det hela i alla fall jag! För vi har tak  över huvet, vi har mat på bordet, vi 

har hela och rena kläder...vi har ju det som är  viktigast! Och det gör att...jag är positiv! Det är 

därför vi överlever!” (IP.1)  

 

I nedanstående citat berättar respondenterna om deras upplevelser av första kontakten med 

Socialtjänsten när de skulle ansöka om försörjningsstöd och om deras syn på Socialtjänstens 

klientel: 

”…så första gången kommer jag ihåg, då skämdes man, man skäms än idag…behöva gå och 

tigga pengar när man är så pass gammal liksom..men vad gör man!?!” (IP.4) 

 

”Det var ju det att då trodde man att det är ju bara a-lagarna och jag är inte alkis! (...) Nej och 

det var ju liksom, dom utslagna som gick dit... det var ju det man kände…(…) och nedvärderande man 

kände sej det har ju liksom försvunnit men man känner sej ju liten i alla fall (…) Jag har ju en helt 

annan syn jag nu på dom som får hjälp. (...) Man har ju alltid trott att det är dom utslagna, 

alkoholister... ja såna riktigt nerkörda som har fått hjälp… Men man ser ju nu att det är det ju inte! 

Det är ju vem som helst nu det...” (IP.1) 

”Ja nedvärderande är det...det är ju så, man ska behöva be hjälp om pengar liksom..så att, det 

är ingen rolig sak att göra det...fast det är bra att dom finns, det är det...” (IP.3) 
 

 

5.1.1 Resultatsammanfattning av temat ekonomi 

Resultat som framkommit här är att respondenterna upplever det svårt att få ekonomin att gå 

ihop varje månad och att de är tvugna att leva väldigt snålt. Citaten beskriver att det är svårt 

att exempelvis köpa kläder, både till sig själv och sina barn och att det är problematiskt eller 

helt omöjligt att åka på resor - även kortare utflykter. Resultatet visar även på att 

intervjupersonerna har svårt att köpa saker utöver det absolut viktigaste. Respondenterna 

beskriver vidare att om de tar pengar för att exempelvis köpa kläder eller julklappar, så fattas 

det pengar i slutet av månaden som de ska köpa mat för. Vår tolkning är här att det skulle vara 

omöjligt för dem att på egen hand kunna få fram pengar till en större oförutsedd utgift. Citaten 

beskriver att intervjupersonerna ibland är tvungna att låna pengar av nära släktingar och har 

hamnat i en ond cirkel som är svår att ta sig ur. Någon förklarade att barnens pappa fanns 

tillhands och att de ibland kunde dela på kostnader. En annan beskrev hur hon kände sig 

kränkt när hon som ensam familjeförsörjare måste be om hjälp hela tiden. Någon beskrev att 

denne upplevde det tungt att själv inte kunna ge sina barn det de behöver. Att inte heller 

kunna återgälda presenter till närstående är också något som framhävdes som tungt. Stressen i 

att inte ha tillräckligt med pengar eller att inte veta hur mycket man kommer att få är också 

något som framkommit. Alla dessa faktorer tolkar vi kan påverka det psykiska måendet och 
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därmed självbilden negativt hos respondenterna. Trots att resultaten vi nått visar på att 

livssituationen kan påverka intervjupersonerna negativt, framkom att någon ändock kunde se  

positivt på sin situation. Denne ansåg sig ha det viktigaste i livet och att detta gjorde att hon 

och hennes barn överlever trots alla svårigheter. Det framkom i citaten att det faktum att 

behöva kontakta Socialtjänsten varit jobbigt, nedvärderande och skamfyllt och att 

intervjupersonerna därmed väntat in i det sista på att ta kontakt. Några av respondenterna 

uppgav även att de hade en negativ förutfattad syn på Socialtjänstens klientel innan kontakten. 

Under intervjuerna framkom att respondenterna hade haft försörjningsstöd, och därmed 

behövt besöka Socialtjänsten, under flera år. Vår tolkning av detta är att de har svårt att ta sig 

ur försörjningsstödet vilket vi tolkar som att de är långtidsbidragstagande.  

 

5.2 Sociala relationer 

Under detta tema svarar respondenterna på frågan hur de upplever att deras livssituation 

påverkar dem socialt i vardagen. Följande citat ger en överblick av detta: 

”Jag har ju inget socialt liv! Rent ut sagt (…) som ensamstående med två barn... det du lever för 

det är barna! Jamen den viktigaste sociala biten det är ju arbetskamraterna då (…) och du har inte 

ork att gå och hälsa på nån (…) och är man som jag som är arbetslös, jag har ju all tid i världen att 

gå och göra det... ja men var är mina kompisar? Jo dom är på arbetet!” (IP.1)  

Citatet visar på att det är svårt att upprätthålla ett socialt liv när man är arbetslös, 

ensamstående mamma med försörjningsstöd. intervjupersonerna beskriver nedan detta vidare: 

”Umgänge har inte jag så mycket faktiskt... Det blir ju att man tar sig ju inte ut så mycket 

heller, man blir mest sittandes hemma… dels på grund av ekonomin då..(…)…ja gå och ta en fika går 

väl men inte så ofta då. (…) Det blir ju att man inte tar sig för saker … på samma sätt…” (IP.3) 
 

”Jag har liksom valt att hålla mig mycket för mig själv (…) dom som är riktiga kompisar dom 

kommer ju hit och dom vet ju liksom hur situationen är! Så att dom är inte nervärderande så! Och 

dom som är det dom har jag liksom fått valt bort nu…” (IP.5) 

 

”... du får inte socialt liv, du får inte riktigt socialt liv för barnen (…) för det är ett lugnare 

socialt liv att jobba än att sitta såhär. Och sen att du har arbetskompisar du kan umgås med också! Att 

byta idéer och... sånt där… Så det är den biten jag saknar då!” (IP.1) 

 

I de två nedanstående citaten pratar en av respondenterna om hennes sociala liv och hur hon 

känner sig i jämförelse med andra i olika sociala sammanhang: 

”…men man känner sig ju…jag, är jämfört med…eller i och för sig alla jag mina kompisar har 

ju haft försörjningsstöd på ett eller annat vis…så att dom känner man sig ju jämlika med…men går 

man till dotterns klass där alla arbetar och är par då liksom, man känner sig helt utanför…men det är 

ju liksom den tryggheten du har liksom att andra sitter i samma situation men du känner dig 

mindervärdig i alla fall…” (IP.1) 
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”....då var vi ju (…) med dotterns klass och bowlade (…) det var ingen...jo två stycken hejade! 

Av hela klassens föräldrar! (…) det syns att det är klasskillnad alltså! Vi har ju societeten, sen dom 

normala... sen har vi ”den” som ensamstående längst ner…” (IP.1) 

 

I följande citat berättar respondenterna om huruvida deras omgivning och deras närmaste vet 

om att de har försörjningsstöd eller inte:   

”Ja det gör dom… det är så vanligt idag så…det är många av mina vänner som har så…” (IP.3) 

 

”…det är inte många som vet om det! (...) dom som vet om det är ju dom närmaste jag har... Så 

mor och far vet ju ingenting!....Och dom två som vet om det riktigt det är ju den ena som har gått på 

det och den andra som går på det samtidigt just nu (…) Men i och med att jag inte sagt något till dom 

andra som har jobb så vet jag ju inte hur dom reagerar!” (IP.1) 

 

5.2.1 Resultatsammanfattning av temat sociala relationer 

Under detta tema visar resultatet att intervjupersonerna upplever att de inte har ett så rikt 

socialt umgänge som de önskar. En av respondenterna uttryckte att denne skulle vilja ha ett 

mer socialt liv och flera av citaten tyder på att intervjupersonerna i nuläget inte har så mycket 

umgänge med andra. Även om tiden för att exempelvis hälsa på vänner finns, som är positivt, 

visar resultatet att det sociala umgänget ändå är begränsat. Vi har även fått bilden av att 

respondenterna känner sig utanför i olika sociala sammanhang då de beskriver att de skiljer 

sig från mängden i och med sin livssituation och även att den inte tillåter dem att kunna delta i 

sociala situationer, då på grund av att de inte kan rent ekonomiskt. Ett av svaren tolkar vi även 

som att respondenten upplever att andra tar avstånd ifrån denne i sociala sammanhang, på 

grund av hennes situation. Respondenterna beskriver även under detta tema en stor förlust i att 

inte ha det sociala nätverk arbetskamrater utgör och att inte heller ha orken eller pengarna att 

exempelvis kunna umgås med vänner över en fika eller kunna hälsa på någon. Vår tolkning av 

svaren är att arbetslösheten är den faktor som gör att intervjupersonerna känner sig mest 

utanför gemenskapen då de inte har någon ”daglig” kontakt med andra vuxna, vilket några av 

respondenterna uttryckte som en viktig faktor. Svaren tyder på att respondenterna valt sin 

umgängeskrets antingen utifrån att de sitter i samma sits, det vill säga att många av deras 

vänner också är arbetslösa och har försörjningsstöd, eller att de har en förståelse för deras 

situation och därmed inte är nedvärderande mot dem. Någon beskrev också att denne såg det 

som vanligt att uppbära försörjningsstöd, eftersom det var så många av hennes vänner som 

gjorde det. Vi tolkar detta som att hon inte ser försörjningsstödet som något som avviker från 

normen, vilket också skulle kunna innebära att hennes självbild inte påverkas negativt i 

samma utsträckning som den skulle kunna göra. 

  

 



 

21 
 

5.3 Identitet och självbild 

Under detta tema pratar respondenterna om hur de ser på sig själva som arbetslös, 

ensamstående mamma med försörjningsstöd. Detta citat beskriver hur en av 

intervjupersonerna upplever sin situation och hur hennes självbild förändrats av den: 

”Jag har alltid haft jobb och så blir man satt liksom i den här situationen, då känner man sig 

lite, inte VÄRDELÖS… det ska jag inte säga, men alltså, man mår inte BRA..” (IP.2) 

Nedanstående citat skildrar alla vidare hur respondenternas självbild förändrats av deras 

nuvarande livssituation:  

”Jag har fått dåligt självförtroende för att jag har gått hemma så länge, det blir att det sjunker 

till slut (…) det får en att bli sämre i självkänslan (...) det har varit ganska jobbigt.” (IP.3) 

 

”Man vet att man måste ha hjälp! Och det är inte jag van (…) för jag har alltid varit den som är 

starkast jag! Och det är ju till mig dom har luta sig mot, och så kommer man och säger... men... man 

skäms (…) Därför har inte jag talat om för dom att jag lever på försörjningsstöd.” (IP.1) 

 

”…det spelar ju ingen roll i vilken situation du sitter, så är du alltid värd nånting! Men jobbar 

du, så är du ju mer värd! Fast egentligen ska du ju inte vara det för du är ju samma människa! (...) Ja 

du har ju mindrevärdeskomplex! De har du för (...) du söker ju jobb (...) och så talar du om att du har 

en arbetsskada...då är det ingen som vill ha en!” (IP.1)  

 

I nästkommande citat förklarar en av respondenterna, trots dåligt självförtroende att hon 

ändock kan se positivt på tillvaron:  

 

”Jag har alltid varit en sån här positiv människa jag (...)Jag ser hindren som möjligheter och 

du lär dig saker och ting (...) Du går in i väggen, men gör hål i väggen så har du vunnit! (IP.1) 

 

Nedan berättar en intervjuperson vilken av faktorerna arbetslös, ensamstående och 

försörjningsstöd som påverkar dennes självbild och syn på sig själv mest: 

”Det är nog försörjningsstödet, alltså, det är nog det jag mår sämst över… det är det som... 

alltså… tar hårdast på mig liksom…att jag måste be om hjälp (…) det är nog det  som gör liksom att… 

man ser på sig själv på nåt annat vis...” (IP.2) 

 

Vidare pratar respondenterna om huruvida de upplever att andras syn på dem har förändrats 

på grund av att deras livssituation ser ut som den gör och om så är fallet hur detta yttrat sig: 

”Grannarna... dom kan ju liksom stå och peka in här och säga att men hon lever på 

socialbidrag hela livet.. Tänder jag marschaller ute om det är nå speciellt då får jag ju höra de att 

”men hon som lever på soc. hur har hon råd med det då?”..sådär liksom? Så det är lite såna saker... 

man får ta lite konsekvenser från folk! Mm… de ser ner på en lite grann. (...)..ja den där lata som 

lever på socialbidraget! (…) och sånt är ju jättejobbigt att känna för då sjunker man ännu mera!...För 

jag har inte valt att bli sjuk och jag har inte valt att hamna i den här sitsen!” (IP.5)  

 

 

”...det enda jag kan säga är att grannfarbrorn tycker jag är en supermorsa” (IP.2) 
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”...jag tycker liksom att dom jag umgås med, alltså det är ingen som ser ner på mig eller tycker 

att jag är sämre  att jag får försörjningsstöd eller…att jag är ensamstående eller så...det tycker jag 

inte...” (IP.2) 

 

5.3.1 Resultatsammanfattning av temat identitet och självbild 

Under detta tema har resultatet visat att självförtroendet och självbilden hos respondenterna 

förändrats av att de idag befinner sig i den livssituation de gör. Citaten visar att livssitautionen 

kan innebära att självförtroendet sjunker och att de fått ändra sin syn på sig själv. Dock visar 

ett av citaten att det är möjligt att trots svårigheterna bibehålla en positiv livssyn. Citaten visar 

att livssituationen kan innebära att de inte mår bra psykiskt och någon berättar även att denne 

varit deprimerad under en tid. Vår tolkning utifrån ett av svaren är att det kan vara en 

smärtsam process då respondenten gått ifrån att vara en självständig stark individ till att vara 

den som, bland släkt och vänner, är i mest behov av hjälp och inte längre kan känna igen sig i 

sin egen identitet. Någon av respondenterna beskriver att omgivningen pekar och tittar på dem 

och att de då upplever att de ser på dem på ett negativt sätt. Vi tolkar detta som att det kan ha 

fått dem att ändra sin självbild till det sämre. Citaten tyder på att intervjupersonerna menar att 

det är det faktum att de uppbär försörjningsstöd som har förändrat självbilden mest. Vår 

tolkning utifrån svaren är att det är den faktor som är mest skamfylld och nedvärderande. Det 

framkommer även att arbetslösheten är jobbig men ingen har nämnt att det faktum att vara 

ensamstående är det jobbigaste. Någon säger att man känner sig sämre av att inte kunna klara 

sig själv och därmed vara beroende av andras hjälp. Medan någon kände sig ”liten på jorden” 

visar resultatet även att det faktum att få klara sig själv även lett till att omgivningen ser 

respondenterna som starka individer. Detta tolkar vi istället kan bidra till en förstärkt 

självbild. Arbetslösheten har av svaren framstått som en väldigt jobbig faktor, då den innebär 

att man får omvärdera sig själv som individ. Någon beskriver att denne är en 

”arbetsmänniska” och att denne nu, som arbetslös, inte längre känner sig lika mycket värd. 

Någon uttrycker att denne fått sämre självförtroende ju längre denne varit hemma som 

arbetslös och att detta fått henne att må sämre i självkänslan, vilket vi tolkar som att 

arbetslöshetens längd har betydelse. 

 

5.4 Konsekvenser för barnen 

Under detta tema beskriver respondenterna vilka konsekvenser de upplever att deras 

livssituation får för deras barn i vardagen. Nedanstående citat ger en överblick och visar på 

några av de svårigheter och konsekvenser deras livssituation kan ge i deras barns vardag: 
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”Dom lider ju inte, men alltså mat, kläder, allt nödvändigt, tak över huvet, alltså det har dom ju 

(…) men som sagt var, när dom ska vilja göra nå extra eller gå ut med kompisar eller som jag har ju 

en femtonåring som vill åka och shoppa med sina tjejkompisar... så det är ju jättesvårt (…) att dom 

inte kan göra som andra barn ibland då för att det inte finns pengar.” (IP.2) 

 

Nedan fortsätter respondenterna att beskriva detta: 

 ”Hon säger ”alla kompisar har egen bärbar data, och dom har mobiler… nya ipod, vad det nu 

är har ingen aning... och hon rabblade upp saker som dom har... och då blir ja såhär har de verkligen 

det?” (IP.1) 

 

Nedanstående citat visar att det finns en vilja hos intervjupersonerna att ge deras barn en 

viktig fritidssysselsättning men att detta oftast inte går då dessa aktiviteter i allmänhet kostar 

mycket pengar – pengar som de inte har: 

”…min son älskar att simma, han skulle vara på simhallen dygnet runt (...) men det går inte att 

åka iväg dit, pengarna räcker inte (… )så nu kan det bli en gång var tredje månad...eller var 

fjärde…knappt.. Han är ute och leker här ensam han har inga kompisar här eller (…) så det har 

påverkat han ganska negativt så han mår inte bra.” (IP.4) 

 

”… de finns ju en del som är gratisgrejer liksom. Och det får vi ju se till att han får gå på (…) 

Men helst att det är gratis! För vi har ju fått erbjudande att han får vara på nå innebandy eller vad 

det var, då kostar ju det sex- sju hundra...Och då är det liksom uteslutet. (…) Så det frågade jag inte 

ens utan kastade bara lappen och hoppades på att han inte skulle få veta! (…) Det finns inte möjlighet 

till det.” (IP.5) 

 

Nedan beskriver respondenterna huruvida de upplever att deras livssituation har påverkat 

barnens syn på sig själva och deras självbild samt hur de upplever att barnens kompisar har 

betydelse i detta fall:  

”… hon kan komma hem och säga… nu ska dom göra det och det och åka dit och dit och (…) 

det är såna saker man ser på henne. Hon vill också... Men det funkar inte!!! (…)hon får ju inte som 

alla andra så man ser självförtroendet sjunker på henne.” (IP.1) 

 

”Hon vet ju ingenting...hon lever där hon lever hon... så hon märker ingen skillnad hon”. (IP.1) 

 

”…mina barn är alltid uppåt och glada och ser positivt på allting, de kan komma och be om 

nånting och så säger man att –nää, jag kan inte.. – Aa, okej (…) dom vet att mamma har inte pengar 

just nu och då kan inte jag göra det men jag är inte SÄMRE för det! (…) jag tror dom är ganska nöjda 

med sig själva.” (IP.2) 

 

”… men vad säger dina kompisar då? Det vet jag inte men dom pratar i alla fall säger hon!” 
(IP.1) 

 
 

Följande citat gav oss en överblick på hur intervjupersonerna strävar för att barnen inte ska 

känna av några konsekvenser av deras livssituation och hur de även försöker stärka barnens 

självbild: 

 ”…han har alltid hela och rena kläder på sig. Hur dåligt det än har varit så har jag alltid sett 

till att han har helt och rent på sig så liksom.” (IP.5) 
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 ”Han har faktiskt ganska bra självförtroende! Och det har jag liksom pushat på hela tiden! Det 

är vi på honom om hela tiden. Öh... så han har tack och lov, än så länge, gott självförtroende!” (IP.5)  

 

Respondenterna pratar även om hur medvetna deras barn är om deras livssituation och 

huruvida de pratar med sina barn om detta eller inte: 

”Hon vet ju om att jag är arbetslös och att jag inte har något jobb och är införstådd med 

situationen liksom (…) jag pratar med henne som vuxen så hon förstår… man får förklara på ett bra 

sätt bara…” (IP.3) 

 

”Jag brukar inte prata så mycket om pengar och så när han är med… och inte visa liksom min 

oro över pengar och så - mot han (…) sen blir det mitt magsår liksom... jag brukar inte lägga över det 

och prata med honom om det så. Så jag hoppas inte det är nånting han har behövt lida för!” (IP.5) 

 

5.4.1 Resultatsammanfattning av temat konsekvenser för barnen 

Under detta tema har resultatet visat att respondenterna upplever att deras barn påverkas av 

deras situation på olika sätt. Bland annat visar de på att barnen inte kan delta i aktiviteter och 

sociala sammanhang. Detta dels direkt för att pengarna inte räcker till och dels indirekt då de 

inte heller har råd att ta körkort och därmed inte kan skjutsa barnen dit. De menar också på att 

barnen inte kan få alla materiella saker som barn i deras åldrar annars har och även att de inte 

kan göra resor tillsammans. Citaten visar att övrig släkt och familj hjälper respondenterna i 

deras utsatthet. Att barnen på detta sätt har flera signifikanta andra omkring sig, tolkar vi kan 

påverka dem på ett positivt sätt då de lär sig flera personers normer och kunskap och inte bara 

sin mammas. Respondenterna beskriver hur barnen exempelvis kan få följa med släktingar på 

resor eller till exempel få en cykel eller liknande av dessa, men att de själva inte kan åka med 

eller köpa det till dem själva, vilket de alla menar känns jobbigt. Vi har fått uppfattningen att 

respondenterna vill kunna göra mer för sina barn än de har möjlighet till på grund av 

ekonomin. Vår tolkning av svaren är att intervjupersonerna vill att barnen ska ha en högre 

materiell standard som mer liknar normen i samhället och att de därmed ska leva under 

samma standard som ”alla andra barn har”. Resultatet visar även på upplevelsen hos 

respondenten att deras barn har en önskan om att tillsammans med kamrater kunna göra fler 

aktiviteter på sin fritid. Detta tolkar vi som att barnen kan ha en viss upplevelse av att vara 

utanför gemenskapen. Angående huruvida barnen är medvetna om situationen, och om 

intervjupersonerna döljer den för dem eller inte, har resultatet visat att de flesta inte pratar 

med barnen om hur allvarlig situationen är, men att barnen ändock i viss mån är medvetna om 

hur det står till. Vår tolkning är att de flesta av respondenterna inte vill oroa barnen i onödan. 

Vi har även fått svar som visar att respondenterna gör allt de kan för att motverka att deras 

barn ska känna av några negativa konsekvenser av deras livssituation och att de därför även 
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försöker stärka barnens självbild och självförtroende. Detta tolkar vi som att respondenterna 

är medvetna om att deras livssituationer skulle kunna ha en negativ inverkan på deras barn 

och att det är just det de vill undvika. Vi har fått både citat som visar på mönster att att 

barnens självbilder påverkats negativt och även citat som strider mot detta mönster och visar 

att de inte påverkats negativt av livssitautionen. Någon beskriver att barnen fortfarande har en 

god självbild vilket vi tolkar kan innebära att situationen inte behöver påverka barnet i allt för 

stor utsträckning.   

 

6. Analys 

Vi har under ovanstående kapitel presenterat den empiri och de resultat intervjuerna givit oss 

Nedan genomförs en analys av de empiriska resultaten med hjälp av den symboliska 

interaktionismen och dess tillhörande begrepp. Vi har även gjort kopplingar till den tidigare 

forskning vi presenterat, då vi anser det vara passande att göra dessa kopplingar där det finns 

en överensstämmelse, i direkt anslutning till resultatet. Även i analysen har vi delat in texten i 

våra fyra teman: ekonomi, sociala relationer, identitet och självbild samt konsekvenser för 

barnen. Vi har inlett med temat ekonomi, då detta enligt oss innefattar både arbetslösheten, 

försörjningsstödet och att som försörjare vara ensamstående. Detta leder oss in på vårt 

fokusområde då ekonomin enligt oss är grunden till upplevelserna och då den problematik vi 

vill undersöka.  

 

6.1 Ekonomi 

Av resultaten i ovanstående kapitel kan vi se att våra respondenter, som ensamstående, har en 

mycket ansträngd ekonomi. Detta är något som även problematiseras i SoU (2001:79) som 

menar att ensamstående mödrar är en extra utsatt grupp då de står som ensam 

familjeförsörjare (s.10, 66-67). Då våra respondenter även är arbetslösa, och även uppbär 

försörjningsstöd, innebär detta att deras familjer överhuvudtaget inte har någon egen inkomst. 

Detta anser vi gör att dessa mammor därmed är en extra utsatt grupp i dubbel bemärkelse. 

Resultatet har vidare visat att respondenterna får kämpa för att få ekonomin att gå ihop, i och 

med arbetslösheten, och att de inte mår bra av sin situation. Detta kan vi koppla till det 

Jönsson & Starrin (2000) menar med att det är de som har barn som bor hemma och de som 

har en hög ekonomisk påfrestning som upplever sig mest plågade av arbetslösheten (s.274-

276). Att våra respondenter även uppgett att det är skamfyllt att uppsöka Socialtjänsten borde 

ytterligare förstärka denna plågsamhet, då Jönsson & Starrin (2000) vidare menar att de 
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skamgörande erfarenheterna är av stor vikt för känslan av att vara plågad av arbetslöshet 

(s.274-276). Detta menar vi kan påverka intervjupersonens identitet och självbild negativt. Vi 

har även funnit resultat som visar på att respondenterna kan vara positivt inställda till sin 

livssituation. Detta anser vi kan bero på att respondenten inte har så många skamgörande 

erfarenheter och därmed inte känner sig plågad i samma utsträckning. Detta hävdar vi kan 

bidra till att dennes självbild inte påverkas negativt av livssituationen. En av respondenterna 

menar att det känns nedvärderande att uppsöka Socialtjänsten, vilket vi hävdar kan bero på att 

det faktum att vara försörjningsstödstagare  hos henne är en misskrediterande egenskap. Detta 

kan vi koppla till stigma och att denna egenskap med de förväntningar den för med sig 

påverkar hennes syn på sig själv. 

 

Ytterligare något vi kan utläsa från resultatet är att intervjupersonerna uppger att det är svårt 

att ta sig ur situationen som arbetslös och försörjningsstödstagare. Detta kan vi koppla till det 

Svensson (1992, s.75-76) kallar avvikarkarriären, som tidigare nämnts. I och med att 

respondenterna under lång tid och upprepade gånger fått uppsöka Socialtjänsten, vilket vi ser 

som något avvikande, har de därmed inlett en avvikarkarriär. Detta menar vi kan vara orsaken 

till att de idag har svårt att ta sig ur sin situation. Vi menar att de på grund av att 

avvikarkarriären har förändrat sin självbild i samspel med hur omgivningen ser på dem. Detta 

anser vi kan bidra till att de nu ser sig som försörjningsstödstagare och därmed har svårt att 

frångå den stämpeln. Att de därför blir långtidsbidragstagande kan även kopplas till att 

ensamstående mödrar, som haft bidrag under längre tid har svårt att sedan bli självförsörjande 

vilket framkommer av SoU 2001:79 (s.83).  

 

I resultatet framkommer även att några av respondenterna hade en starkt negativ syn på 

Socialtjänstens klientel. Detta tolkar vi som att de redan före hade en klar bild för sig vilken 

roll en klient på Socialtjänsten hade och därmed även dennes beteende. Detta kan relateras till 

Meads begrepp den ”generaliserade andre”, vilken Mortensen (2007) förklarar med 

samhällets normer och värderingar (s.105). En rimlig tolkning är att de av rädsla för att hos 

omgivningen sammankopplas med den bilden därför väntade in i det sista med att kontakta 

Socialtjänsten. 

 

6.2 Sociala relationer 

Resultatet visar att några av respondenterna ofta valt sin umgängeskrets utifrån att de lever i 

samma slags situation och att de därför känner sig jämlika. Detta anser vi kan ha med trygghet 



 

27 
 

att göra. Som Starrin et.al (2003) skriver, kan trygga sociala band leda till att skammen av den 

ekonomiska påfrestningen inte blir så stark. Vidare beskrev en av intervjupersonerna att denne 

såg försörjningsstöd som något vanligt i samhället. Detta menar vi beror på att hon, utifrån 

sina ”signifikanta andra” som Alvesson & Sköldberg (2009, s.89) beskriver, fått de normer 

och den kunskap hon har. Eftersom hennes signifikanta andra också uppbär försörjningsstöd, 

och därmed delar gemensamma föreställningar, meningssammanhang och tolkar varandras 

symboler såsom Svensson (1992, s.65) beskriver, tror vi att detta är något som därmed anses 

vanligt i deras delade och socialt konstruerade verklighet. På detta sätt kanske denna socialt 

konstruerade verklighet kan leda till att det faktum att vara försörjningsstödstagare, som enligt 

oss annars kan ses som avvikande, inte alltid behöver vara det och bli ett stigma för individen. 

 

Vidare visar resultatet att respondenterna valt att bara berätta om sin situation för en utvald 

grupp. Detta hävdar vi kan ha med det Goffman (1972) menar med att den misskreditable, 

vilken skyler sitt stigma, ofta delar in sin omgivning i två grupper där de endast delger sitt 

stigma för den ena gruppen (s.61, 102, 109). Att våra intervjupersoner inte berättat för den ena 

gruppen anser vi kan bero på just det att de förväntar sig kunna få hjälp av denna, vilket även 

Goffman (s.102) menar är anledningen. Vi menar att vissa av respondenterna exempelvis 

berättat för sina vänner för att de förväntas kunna ge just denna trygghet genom att de också 

sitter i samma situation och att hjälpen består av att skammen mildras, medan de inte berättat 

för dem som kan förstärka denna. En av intervjupersonerna uppger i resultatet att hon inte 

berättat för alla och därmed inte vet hur de skulle reagera om hon gjorde det. Detta ser vi som 

ett tydligt exempel på just den misskreditable som döljer stigmat av osäkerhet. Att 

intervjupersonerna inte berättar om sin situation, utan försöker dölja den och visa upp en fasad 

mot samhället, anser vi även kan leda till den negativa stress Starrin et.al. (2003) benämner 

(s.42-43). Detta hävdar vi kan vara en av anledningarna till att respondenterna uppgett att de 

inte mår bra av att leva i den situation de gör och att de därmed får den försämrade hälsa SoU 

2001:79 menar att långtidsbidragstagande kan ge (s.83).  

 

En av respondenterna uppgav i svaren att hon kände sig utanför i sociala sammanhang. Vi 

tolkar detta som att människor i respondenternas omgivning redan kategoriserat in dem som 

”avvikande”, som Goffman (1972, s.12-14) och därför redan har en bild av vilka slags 

människor de är. En av intervjupersonerna beskrev vidare att människor inte ens hejade på 

henne när de gjorde aktiviteter med dotterns klass. Detta sammanhang tolkar vi som en så 

kallad primär situation, som Goffman (1972, s.22-23) beskriver, där båda parterna vid ett 
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möte med en stigmatiserad och en ”normal” måste ta hänsyn till stigmat. Vi tolkar det som att 

denna respondent upplevde att de övriga tog avstånd från henne då de var osäkra på hur de 

skulle bemöta henne. 

 

6.3 Identitet och självbild 

Under detta tema har resultatet visat att några av respondenterna inte upplever sig bekväm sin 

nya ”roll” där denne inte längre ser sig själv som en stark och självständig person. Någon 

beskriver att hon alltid varit den starka som andra kunnat ta hjälp av och att hon nu skäms 

över att inte längre vara det. Detta kan jämföras med det Jönsson & Starrin (2000) skriver om 

att det faktum att inte kunna försörja sig kan innebära ett hot mot individens både psykiska, 

fysiska och sociala vara (s.281-282). Vi ser också att intervjupersonernas, som de själva 

beskriver, svaga självbilder och försämrade psykiska hälsa i samband med arbetslösheten, kan 

ha med detta att göra, då de inte längre kan uppfylla sina egna eller samhällets förväntningar. 

Att respondenterna uppger att deras psykiska hälsa har försämrats, och att en av dem även 

beskrivit att denne varit deprimerad, kan vi koppla till Ringbäck Weitofts (2003) 

studieresultat som visar att ensamstående mammor löper förhöjd risk att drabbas av psykisk 

ohälsa och beroende med mera (s.60). Just detta med den ökade risken för beroende menar vi 

vidare kan vara en förklaring på varför dessa respondenter blivit just långtidsbidragstagare - 

och därmed beroende av försörjningsstöd som vi tolkar det. Ytterligare ett resultat som stödjer 

detta resonemang är SoU (2001:79) bokslut som visar just att ensamstående mammor har haft 

en ökad tendens till ohälsa och att fastna i bidragsberoende, samt att längre varaktighet på 

detta beroende lett just till psykisk ohälsa (s.68-69, 83). 

 

I resultatet har även framgått att intervjupersonerna fått en sämre självkänsla och en sämre 

självbild sedan de hamnade i den situation de befinner sig i och att de känner sig 

nedvärderade och mindre värda. Detta anser vi kan bero på att människor i deras närhet 

numera ser annorlunda på dem, värderar dem på ett annat sätt och att de sedan även börjat 

värdera sig själva på samma sätt, vilket Angelöv & Jonsson (2000) beskriver genom 

spegeljaget som innebär att vi ser på oss själva utifrån andra värderar oss (s.19-20).  Detta kan 

sannolikt vara en förklaring till att respondenternas självbilder och identitetsuppfattningar ser 

ut som de gör, vilket Svensson (1992) menar skapas genom spegeljaget (s.67). Att några 

respondentera upplevt att de fått positiv respons, att de som ensamstående är starka och ses 

som ”supermorsor”, kan enligt oss på samma sätt genom spegeljaget bidra till att dessa 



 

29 
 

respondenters självbilder stärks istället för att endast försämras och därmed kan ses som något 

positivt.  

 

Att en av respondenterna beskriver att denne inte känner sig lika mycket värd då denne inte 

längre arbetar, kopplar vi också till spegeljaget. Vi anser detta beror på att hon upplever att 

andra inte värderar henne lika högt längre och att hon i och med detta omvärderat sig själv. 

Då Starrin et.al (2003) menar att värderinsstrukturen i samhället påverkar den statusbundna 

skamkänslan (s.42-43), hävdar vi att detta kan förvärra skammen av livssituationen och 

därmed påverkar personens självbild ytterligare negativt. Att intervjupersonerna upplever att 

försörjningsstöd och arbetslöshet är de två faktorer som är jobbigast, anser vi kan ha just med 

denna värderingsstruktur att göra. Vi hävdar att synen på ensamstående i samhället, 

värderingsstrukturen, idag har förändrats, och att rollen ensamstående ses som en mer 

acceptabel roll än att vara arbetslös eller uppbära försörjningsstöd. Detta kan bero på att 

samhällets syn på rollen ensamstående genom den generaliserade andre, vilken innebär att 

samhällets normer och värderingar (Mortensen, 2009, s.105), har förändrats.  

 

Resultatet visar att några av respondenterna upplevt att människor tittat snett och även pekat 

på dem. För att se detta utifrån Angelöw & Jonssons (2000, s.18) resonemang skulle detta 

kunna vara en typisk ”interaktionistisk symbol”. Genom att människor utbyter dessa symboler 

skapas människans medvetande och jaguppfattning. Det är därmed rimligt att dessa symboler 

intervjupersonerna tolkat hos andra har påverkat deras självbild negativt och är därmed en 

anledning till psykisk ohälsa. 

 

6.4 Konsekvenser för barnen 

Harju (2005) menar att barn påverkas materiellt, socialt och emotionellt av att växa upp i 

familjer med brister i ekonomin (s.6). Vi har i resultatet av våra intervjuer fått svar som visar 

på samma tendenser. Respondenterna har uppgett att deras barn inte kan vara så socialt 

delaktiga som de skulle önska och de har även uppgett att de inte kan ge sina barn allt det 

materiella, såsom kläder, leksaker och ”det lilla extra” som barn i deras ålder annars har/får. 

Det är sannolikt att detta kan leda till ett utanförskap som i sin tur leder till att barnen känner 

sig ensamma, annorlunda och mår sämre. Detta styrks av Harju (2005) som menar vidare att 

barn som inte har de ”rätta” kläderna kan ha en ökad oro för att bli mobbad i skolan eftersom 

det innebär en synlig brist på pengar och att barnen då känner sig utanför (s.33). En av 

intervjupersonerna berättar att hon frågat dottern om vad kompisarna anser om hennes kläder 
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och dottern svarade att hon inte vet men att kompisarna pratar om det. Detta tolkar vi som 

symboler som dottern själv tolkat negativt och vilka sannolikt kan leda till att 

jaguppfattningen påverkas, vilket Angelöw & Jonsson (2000) menar sker i interaktionen 

(s.19). Vi tolkar det därmed att barnens självbilder kan påverkas negativt på detta sätt. Vi har 

samtidigt fått svar som tyder på att barnens självbilder inte påverkats negativt av 

livssitautionen vilket visar att Harjus (2005) resonemang enligt vårt resultat inte alltid 

stämmer.  

 

En av respondenterna utrycker att hennes barn inte mår bra av att, på grund av ekonomin, inte 

kunna utöva sitt intresse samt att han inte är socialt delaktig. Ringbäck Weitoft (2003) menar 

just att barn till ensamstående föräldrar med dålig ekonomi har en ökad risk att drabbas av 

psykisk ohälsa (s.60). Hagkvist & Starrin (1994) menar att även barn till arbetslösa föräldrar 

mår sämre och att barn som oroar sig för föräldrarnas sysselsättning ofta är nedstämda och har 

en sämre självbild (s.293). Vi kan av resultatet utröna att intervjupersonerna är medvetna om 

detta och försöker att motverka det i möjligaste mån genom att dölja situationen för sina barn. 

En av respondenterna beskrev att hon undvek att prata om den ekonomiska situationen med 

sin son och uppgav även att han hade gott självförtroende. En annan av intervjupersonerna 

uppgav att hon pratade med sin dotter om livssituationen, vilket vi anser utifrån föregående 

resonemang skulle kunna leda till att dottern i förlängningen får en försämrad hälsa och en 

svag självbild. Vår tolkning är att om både barn till ensamstående mammor och barn till 

arbetslösa är extra utsatta, borde detta leda till att våra respondenters barn är utsatta i dubbel 

bemärkelse.  

 

Harju (2005) menar att positiva familjerelationer är ett stöd i barnens utsatthet (s.6). Detta är 

något vi kan se i vårt resultat. En av respondenterna uppgav att hennes barn alltid är positiva 

och glada, vilket vi menar kan bero på att de har starka och positiva relationer i familjen. 

Ytterligare en intervjuperson beskrev att barnets pappa fanns med i bilden på ett positivt sätt, 

vilket vi hävdar stärkte barnet i dess utsatta situation. Även beskrivningar av att det finns stöd 

i nära släktingar till familjerna har framkommit och detta är något vi anser har underlättat 

oerhört ekonomiskt och även vad gäller barnens hälsa. Detta hävdar vi kan påverka barnen 

positivt då vi menar att barnen på detta sätt får fler signifikanta andra i sin omgivning. Då 

Alvesson & Sköldberg (2008) menar att det är från de signifikanta andra man får kunskap och 

normer ifrån (s.89) anser vi att detta skulle kunna leda till att barnen här får en ”bredare syn” 

på deras livssituation och kanske därmed kommer ifrån sin mammas syn att försörjningsstöd 
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är något vanligt. Samtidigt, då intervjupersonerna valt att umgås med personer som sitter i 

samma sits, skulle signifikanta andra även kunna förstärka synen hos barnet att 

försörjningsstöd är något normalt. Detta i sig kan antas leda till att barnet inte känner sig 

mindre utsatt av situationen, då det blir för denne normalt, men skulle också kunna leda till att 

barnet sedan lättare hamnar i situation själv. Vi ser dock att signifikanta andra, både i form av 

mamman eller andra närstående, med en positiv inställning kan vara positiva i barnens 

livssituation.  

 

Samtidigt som det kan vara positivt att dölja situationen för sina barn för att inte oroa dem 

anger Goffman (1972) att detta kan vara negativt. Han menar att de närmaste kan bli lidande 

då man angeläget försöker skyla stigmat för dessa (s.61). Detta är inget vi fått tydliga exempel 

på i vår studie men vi ser det som att detta skulle kunna innebära en förvirring och oförståelse 

hos barnet för förälderns situation. 

 

7. Slutsatser 

Vi har ovan presenterat vår analys av empirin under våra valda teman. I följande kapitel har vi 

lyft fram de slutsatser vi dragit utifrån denna analys. Vi har utgått ifrån våra forskningsfrågor: 

Hur kan arbetslöshet, försörjningsstödstagande och att vara ensamstående påverka en 

mammas själbild och identitet? Och hur kan en mamma i en sådan livsituation uppleva att 

denna påverkar hennes barn? Vi har här även fokus på syftet att undersöka hur de upplever 

sina livssituationer. Detta för att i direkt anknytning till forskningsfrågorna tydligt visa att vi 

besvarat dem och därmed infriat vårt syfte med studien.  

 

Ett av resultaten vi nått är att våra respondenter upplever att de lever i en utsatt livssituation, 

där de hela tiden får kämpa för att få ekonomin att gå ihop och att de upplever det skamfyllt 

att vara tvungna att uppsöka Socialtjänsten. Detta förstärker deras upplevelse av utsatthet 

ytterligare och kan bidra till att förändra deras identitet och självbild negativt. Livssituationen 

påverkar respondenternas inställnig på olika sätt och utsattheten behöver inte nödvändigtvis 

innebära att de enbart ser negativt på tillvaron. Vissa har ändå har en positiv inställning som 

underlättar familjens ”överlevnad”. Ensamstående mammor och arbetslösa/inkomstlösa är 

utsatta grupper och dessa i kombination leder till att våra intervjupersoner är utsatta i dubbel 

bemärkelse. Respondenterna upplever vidare att de innan kontakten med Socialtjänsten hade 

en negativ syn på Socialtjänstens klientel och att detta påverkade dem i att dra ut på att ta 
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kontakt. Vårt resultat har visat att detta i vissa fall påverkat deras självbild negativt då de 

själva blivit bemötta av samma negativa syn av samhället. Självbilden har även påverkats 

negativt av att intervjupersonerna inte upplever sig bekväma i sin nya ”roll” som 

försörjningsstödstagare och arbetslös då de måste ändra syn på sig själva och då inte längre är 

starka och självständiga personer – en process vi funnit kan vara plågsam för individen och 

som påverkar individen starkt negativt. Individens vara, psykiskt och fysiskt, påverkas 

dessutom av att denne inte kan försörja sig då denne inte kan uppfylla sina och samhällets 

förväntningar. Men även en syn på mammorna som starka individer, då de som ensamstående 

klarar av tillvaron, har framkommit. Respondenterna upplever att andra ser annorlunda på 

dem nu jämfört med tidigare och att detta även påverkar deras egen självbild negativt, eller 

positivt, beroende på hur andras syn på dem framträder. Att vara ensamstående har av 

resultatet inte framstått som lika jobbigt som att vara arbetslös eller försörjningsstödstagare. 

 

Ett mönster vi funnit är att skammen lindras och det upplevs tryggt för respondenterna att ha 

andra omkring sig som befinner sig i samma situation och genom detta upplever de inte sin 

livssituation så avvikande som samhället i övrigt kanske gör. Detta kan innebära att 

självbilden inte behöver påverkas fullt så negativt. Eftersom intervjupersonerna upplever att 

deras livssituation skulle kunna bemötas negativt, försöker de dölja denne för samhället. 

Respondenterna upplever sig i vissa fall vara utanför i sociala sammanhang och kan därmed 

på grund av livssituationen bli stigmatiserade.  

 

Respondenterna upplever att deras barn inte alltid har det sociala umgänget och sociala 

delaktigheten som andra barn har samt att barnen heller inte kan få allt det materiella, som 

barn i deras ålder annars har/får. Resultatet visar att det finns en önskan hos mamorna att 

kunna göra mer för sina barn än vad ekonomin tillåter. En central aspekt är upplevelsen av att 

familj och släktingar utgör en viktig del och kan bidra, ekonomiskt och socialt, till att barnen 

ändå får en så ”normal” livssituation som möjligt. Även barnen kan hamna i en utsatt situation 

utifrån förälderns sits och att detta kan leda till ett utanförskap hos barnet, en stigmatisering, 

även om detta kan mildras av goda familjerelationer. Vi har både sett tendenser till att barnen 

på grund av livssituationen fått sämre självbild och tendenser som tyder på att självbilden inte 

påverkats hos dem. Resultatet tyder på att intervjupersonerna försöker motverka att deras 

situation skulle kunna vara negativ för barnen och öka risken att de blir utsatta, genom att i 

möjligaste mån dölja situationen för dem. Barn till ensamstående mammor och barn till 



 

33 
 

arbetslösa är båda extra utsatta grupper, vilket kan leda till att våra respondenters barn är 

utsatta i dubbel bemärkelse. 

 

8. Diskussion 

Vi har i föregående kapitel presenterat slutsatserna av vår studie i relation till våra 

forskningsfrågor. Nedan görs en kort sammanfattning av studiens viktigaste resultat. Efter 

denna sammanfattning förs en diskussion kring resultatet och hur väl detta stämmer överens 

med tidigare forskning. Efter detta förs en kritisk diskussion kring valen av ämne, teori och 

metod och hur dessa val kan ha påverkat resultatet. Slutligen läggs även förslag till fortsatt 

forskning fram. 

 

I vår studie har vi nått resultat som visar på att våra respondenter upplever att de befinner sig i 

utsatta livssituationer och att de upplever sin ekonomiska situation som mycket ansträngd. 

Resultatet visar att respondenterna upplevt det skamfyllt att uppsöka Socialtjänsten och att 

omgivningens syn på dem förändrats på olika sätt på grund av livssituationen. Resultatet visar 

även på att dessa mammor på grund av sina livssituationer kan komma att uppleva sig och 

sina barn utstötta och stigmatiserade av omgivningen men att detta inte alltid är fallet. 

Respondenterna upplevde även att deras barn i viss mån påverkades negativt på olika sätt av 

deras utsatthet – både ekonomiskt, materiellt och socialt och att mammorna önskar sig kunna 

göra mer för sina barn än ekonomin tillåter. Respondenterna upplevde att deras barn kan få en 

sänkt självbild på grund av utsattheten men att detta inte heller alltid stämmer. Vi har därmed 

infriat vårt syfte med studien och svarat på våra forskningsfrågor.  

 

Det resultat vi nått har i de flesta avseenden överensstämt med den tidigare forskning vi 

presenterat. Vi har i analyskapitlet gjort kopplingar mellan vårt resultat och tidigare forskning 

där samstämmigheten tydligt framkommer. Det finns dock resultat ur den tidigare forskningen 

vi inte nått i denna studie. Vi har till exempel inte funnit något resultat som samstämmer med 

Ringbäck Weitofts (2003), om att ensamstående föräldrar löper risk till för tidig död och 

självmord (s.60). Inte heller något resultat som visar på att barnen får psykosomatiska besvär, 

som Hagqvist & Starrin (1994, s.293) menar, har framkommit. Att dessa resultat inte 

samstämmer anser vi dock kan ha med våra intervjufrågors utformning att göra, då vi valt att 

inte ställa för känsliga frågor och därför undvikit frågan om psykisk hälsa. Vi hade under våra 

teman identitet och självbild samt konsekvenser för barnen ändå en tanke om att sådana svar 
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skulle kunna framkomma, vilket de inte gjorde. Vi har även i denna studie nått resultat vi inte 

sett i tidigare forskning. Detta är bland annat att respondenterna trots sina svåra livssituationer 

ändå kan ha kvar en positiv livssyn, att de inte alltid ser sin livssituation som avvikande samt 

att deras och deras barns självbilder inte alltid behöver påverkas negativt av denna. Vi har 

också fått svar som tyder på att omgivningen i vissa fall ser på dem starka individer då de 

ensam klarar av livssituationen och att detta kan stärka självbilden. 

 

De val av ämne, metod och teori vi i denna studie gjort kan på olika sätt ha påverkat studiens 

resultat. Vi är medvetna om att det innebär en risk att studiens resultat formas och påverkas 

när man väljer ett ämne man redan har en kunskap om och förförståelse för. Då vi under hela 

studiens gång varit medvetna om vår förförståelse har vi därmed försökt undvika detta och 

därmed redan haft den i tanken vid utformningen av forskningsfrågorna och intervjuguiden. 

Även fast vi är medvetna om att vi sedan valt teorier som innebär en möjlighet att ge oss 

bekräftelse på vår förförståelse, vilket vi ser som en fördel med den valda teorin, har vi varit 

kritiska i tanken under analysen. Att studien har en kvalitativ ansats kan också ha påverkat 

resultatet. Detta bland annat genom den intervjuareffekt en intervju kan medföra. Denna 

försökte vi undvika genom att båda var närvarande under intervjuerna och därmed att 

intervjuaren ställde frågorna på ett visst sätt som annars skulle kunna leda svaren. Detta anser 

vi även styrker studiens reliabilitet. Vi gick även in med ett öppet och neutralt förhållningssätt 

i intervjusituationen för att undvika att respondenten upplevde oss dömande. Vi är dock 

medvetna om att det finns en risk att svaren vi fått ändå varit påverkade av intervjusituationen 

och vår närvaro. Bara det faktum att vi spelade in intervjuerna kan ha gjort att respondenterna 

inte vågat vara ärliga eller känt sig obekväma. För att göra dem mer avslappnade kallpratade 

vi en stund innan intervjuns början. Vissa av respondenterna var även angelägna om att delta i 

studien då de hade en förhoppning om att kunna hjälpa andra då resultatet skulle nå 

Socialtjänsten och förbättra förståelsen för deras livssituation. Vissa av respondenterna hade 

även andra svårigheter i deras vardag som vi ibland upplevde påverkade och rörde ihop deras 

svar. Utifrån att vi velat undvika förförståelsens påverkan, att respondenterna utifrån 

egenintresse gett selektiva beskrivningar och att vi varit osäkra på om vissa svar verkligen 

stämmer överens med vad frågan gällde, har vi varit extra kritiska vid urvalet av bärande citat. 

Detta för att stärka studiens validitet, det vill säga att resultatet mäter det som avsetts att mäta. 

 

Valet att göra denna kvalitativa studie har för oss inneburit flera svårigheter - dels svårigheten 

att få tag på villiga intervjupersoner i allmänhet, dels för att detta även gäller ett relativt 
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känsligt ämne och dels att vi har varit tvungna att gå genom Socialtjänsten i kontakten med 

dem, vilket varit tidskrävande. Ämnets känsliga karaktär hade vi i tanken då vi valde att 

undersöka upplevelsen av situationen, som kan vara lättare att prata om, i stället för varför 

man befinner sig där. Detta gjorde att vi ändå fick villiga personer till intervjuerna. Vårt 

metodval kan även ha inneburit att vi inte kan generalisera studieresultatet till att gälla större 

populationer. Vi ser dock möjligheten i att genom denna metod ändå få en naturalistisk 

generaliserbarhet eftresom denna studie kan leda till förväntningar och till att stärka 

kunskapen om livssituationen för denna grupp i befolkningen om dock inte formella 

förutsägelser. Även att vi valt att försöka anta en fenomenologiskt hermeneutisk ansats i 

studien kan ha påverkat och har inneburit en liten utmaning, då fenomenologin kräver att man 

sätter förförståelsen åt sidan medan hermeneutiken i sin tur kräver att man har en viss 

förförståelse för ämnet. Vi löste detta genom att vi under intervjutillfället varit så objektiva vi 

kunnat, för att nå de subjektiva beskrivningarna av upplevelserna, och sedan i resultat- och 

analyskapitlen gjort hermeneutiska tolkningar för att nå meningen bakom det sagda. Valet av 

teori har, som vi nämnt, inneburit en möjlighet till bekräftelse av förförståelsen. Detta kan vi 

även se en nackdel med, då teorin därmed gjort det svårt för oss att se några alternativa 

tolkningar av resultatet. Trots dessa svårigheter anser vi att de olika val vi under studiens gång 

gjort samt den självkritiska reflektion vi hela tiden genomfört har inneburit att vi kunnat infria 

vårt syfte med studien och besvarat forskningsfrågorna. 

 

Då denna studie fokuserar på upplevelsen av livssituationen ur ett långtidsperspektiv, vilket 

inte var ett ursprungligt syfte men som blev en konsekvens av urvalet, skulle vi finna det 

intressant att se på samma aspekter fast ur ett korttidsperspektiv. Detta för att se om 

upplevelsen är den samma trots skillnaden i varaktighet. Även upplevelsen hos dem som 

aldrig varit i kontakt med liknande situationer och sedan hamnar i ett 

försörjningsstödstagande vore intressant att undersöka – då synen på försörjningsstöd där kan 

tänkas skiljas åt. Ytterligare ett intressant forskningsämne vore att göra samma undersökning, 

men utifrån barnens perspektiv för att se hur de verkligen upplever och påverkas av 

situationen.  
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Bilaga 1. 

 

Intervjuguide (med 4 teman) 
 

Övergripande fråga: Hur ser du på din livssituation? 

 

Ekonomi 

 Hur ser du på din ekonomiska situation? 

 Vilka konsekvenser upplever du att din ekonomiska situation får för dig i vardagen? 

 Kan du beskriva orsaken till att du kontaktade Socialtjänsten, hur det gick till, samt 

hur du upplevde första kontakten med Socialtjänsten? 

Sociala relationer 

 Hur upplever du att det påverkar dig socialt att du är arbetslös? 

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

 Hur upplever du att det påverkar dig socialt att du har försörjningsstöd? 

Identitet 

 Hur ser du på dig själv som arbetslös, ensamstående mamma med försörjningsstöd? 

 Hur upplever du att andra ser på dig? 

 Vilken av dessa tre ”faktorer” upplever du påverkar din syn på dig själv mest? 

 Vilken av dessa tre ”faktorer” upplever du påverkar andras syn på dig mest? 

Konsekvenser för barnen 

 Vilka konsekvenser upplever du att din situation får för ditt/dina barn i vardagen? 

 Hur upplever du att din situation påverkar hur dina barn ser på sig själva?  

 Hur upplever du att omgivningens syn på dina barn påverkas av din situation?  

 



 

 

Bilaga 2. 

                                                                                              
                                                                                                                                                Avdelningen för socialt arbete och psykologi 

Informationsbrev 

2010-11-01     Socionomprogrammet 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter på Socionomprogrammet vid Högskolan i Gävle som går sjunde terminen och 

ska skriva vårt examensarbete (C-uppsats) under hösten. Det vi vill undersöka i vår uppsats är hur 

arbetslösa ensamstående mammor som uppbär försörjningsstöd upplever sin livssituation samt hur 

de upplever att deras barn påverkas av situationen. 

 

Vi skulle vilja ha er hjälp med att komma i kontakt med eventuella personer att intervjua. De som 

deltar samt allt insamlat material kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att ingen 

utomstående kommer att kunna ta del av personlig information. Inga namn eller personuppgifter 

som kan avslöja informanternas identitet kommer presenteras i uppsatsen.   

 

Vi önskar att ni presenterar detta för arbetslösa ensamstående mammor som kommer till er. Är det 

några som skulle vilja delta skulle det vara bra om vi kunde få deras namn och telefonnummer så 

att vi senare kan kontakta dem för mera information. Informera gärna om att 

kontaktuppgiftslämnandet inte innebär ett löfte om att delta. 

   

Intervjun kommer att ta ungefär en timme och kommer att genomföras på intervjupersonens ort på 

en plats som inte är offentlig.  

 

 

 

 

 

 

Om ni har frågor så kontakta gärna oss:  

 

Katarina Berglund  073-4403236   ofk06kbd@student.hig.se 

Linnea Jonsson 073-0291205  vsn07ljn@student.hig.se 

 

Eller kontakta vår handledare under uppsatskursen, universitetslektor: 

 

Stefan Sjöberg 073-4604777  stnsjg@hig.se  

 

 

 

 

Tack på förhand!  

 

Vänliga hälsningar  

Katarina och Linnea 
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Bilaga 3. 

 
 

 

2010-11-22 

 

Informerat samtycke 

 

Detta är en inbjudan till dig om att delta i en undersökning. Undersökningen kommer att ingå 

i en c-uppsats. Uppsatsen kommer att skrivas med vetenskaplig handledning och läggas upp 

som akademisk uppsats vid Högskolan i Gävle.  

   

Vi hoppas genom denna studie få svar på och ökad kunskap om hur arbetslösa ensamstående 

mammor med försörjningsstöd upplever sin livssituation och hur deras barn påverkas av den. 

Genom att delta i studien bidrar du till att vi når ökad kunskap om ämnet och därmed utgör du 

en viktig informationskälla.   

 

Dina svar kommer att behandlas så att inga obehöriga kommer att kunna ta del av dem. Ingen 

personlig information kommer att tas med i svaren för att undvika att någon kan spåra vem du 

är. Intervjusamtalet kommer att spelas in för att sedan kunna skrivas ut i text. Detta endast för 

användning i c-uppsatsen. Dina svar kommer att analyseras med hjälp av olika teorier för att 

nå ett vetenskapligt resultat.    

 

Deltagandet i undersökningen är frivilligt. Genom att tacka ”ja” till att delta i denna studie har 

du inte gett löfte om att delta. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande, utan särskilda 

skäl. Om du under undersökningen, som kan innehålla vissa känsliga frågor, känner att du vill 

hoppa över någon viss fråga kan du göra detta utan att ange varför.  

 

Vi som genomför studien är två socionomstuderande vid Högskolan i Gävle. Vi kommer att 

använda studien i vårt examensarbete som vi skriver nu under HT-2010.  

 

Genom att delta i denna studie har du gett samtycke till att vi får använda dina intervjusvar i 

studien och därmed i vårt examensarbete.  

 

 

 

Kontaktuppgifter: 

 

Katarina Berglund  073-440 32 36 ofk06kbd@student.hig.se  

 

Linnea Jonsson 073-029 12 05 vsn07ljn@student.hig.se 

 

Vår handledare: 

 

Stefan Sjöberg 073-460 47 77 Stefan.Sjoberg@hig.se  
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