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Abstract 

The purpose of this study was to see how single mothers with children at home, handled their 

situation from a perspective of the double work that this means. As a single mother, you are 

responsible for both the income- and the parenting parts on your own. Our interest was to 

examine single mothers because they in greater extent, are responsible for the unpaid work at 

home and because more children continue living with their mothers after separation. The 

method that was used to collect material was qualitative interviews. The result showed that 

the mothers experienced they had more responsibility for the children than the father, in the 

cases one was involved. Furthermore, mothers needed to be efficient in their daily life and 

sacrifice their own interests and social life. The reason for this was to put more time on their 

child or children. The result was also that different roles, affected different feelings and that 

in the cases you could not uphold the role, this occurred in the role as a mother and not at 

work.  

 

Keywords: Single-mothers, working-mothers, roles, efficiency, feelings. 

 

Abstrakt 

Syftet med undersökningen är att se hur ensamstående mödrar med hemmavarande barn 

hanterar sin vardag utifrån det dubbelarbete det innebär att vara ensam ansvarig för inkomst 

och barn. Studien baseras på kvalitativa intervjuer. Studiens resultat visar att mödrarna 

upplever att det ligger ett större ansvar på dem än på pappan, i de fall det fanns en sådan 

med i bilden. De behövde även göra effektiviseringar i vardagen och personliga uppoffringar 

i form av intressen och socialt umgänge. Detta berodde främst på att man behövde lägga mer 

tid på barnet eller barnen. Resultatet visade även att olika roller för modern, påverkade olika 

känslor samt att i de fall man misslyckades att upprätthålla en god fasad befann sig i sin roll 

som mor och inte på arbetsplatsen. 

 

Nyckelord: Ensamstående mödrar, arbetande mödrar, roller, effektivisering, känslor
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Bakgrund 
I dagens samhälle är det den traditionella kärnfamiljen inte ett givet förhållande. Många väljer 

andra sorters familjeformer. Tidigare var familjen en viktig grund för individen, men med 

utvecklingen av det individualiserade samhället har många människor valt att gå andra vägar 

som skiljer sig från den traditionella familjeformen. Detta har bland annat resulterat till att 

skilsmässofrekvensen har ökat vilket skapar många ensamstående föräldrar.  

Statiska centralbyrån (2016) visar att det fanns betydligt fler ensamstående mödrar än 

fäder i Sverige år 2016. De ensamstående mödrarna var cirka 300 000 personer som hade 

både ensam och delad vårdnad om barn. Detta betyder att det finns många som behöver 

balansera en mammaroll som ensamstående, och samtidigt upprätthålla en yrkesroll.  

Ensamstående föräldrar har genom tiden haft det svårare att hantera föräldraskap utan 

en partners hjälpande hand. Detta gäller framför allt ensamstående mödrar som har fått 

hantera stress och utmaningar, för att kunna hantera sitt vardagsliv. 

Alsarve och Roman menar att ensamstående mödrar kände att tiden inte räckte till, då 

de var tvungna att både arbeta och sköta hemmet på egen hand. Att vara ensamstående 

innebar att man var både trött och stressad. Vanligt förekommande var känslor av att inte 

räcka till och att inte kunna leva upp till den förälder man ville vara, på grund av krav från 

arbetet. Arbetsförhållanden komplicerade omhändertagandet av barn till följd av att man ofta 

var tvungen att söka hjälp utifrån. Detta gjorde att sociala relationer blev mycket viktiga 

(Örebro universitet, 2017).  

Då de svårigheter som den ensamstående modern står inför, beskrivs komma från en 

friktion av krav från förvärvsarbete och krav av att upprätthålla bilden av en god 

ensamstående förälder. Detta gör det intressant att undersöka hur ensamstående mödrar 

hanterar yrkesroll och mödraroll. En annan del som framkommer är att man upplever sig själv 

som stressad och otillräcklig, både på arbetet och i hemmet. Hur gör mödrar för att hantera 

vardagen med ansvar för karriär och hem? Vad för känslor bär de ensamstående mödrarna på?  

 

Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att undersöka hur den ensamstående modern balanserar att vara både 

den omhändertagande föräldern och familjens försörjare. Därmed lyder frågeställningen: 

 

Hur upplever ensamstående mödrar med hemmavarande barn sin vardag? 
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Studien specificerar sig på hur ensamstående mödrar upplever olika roller, dels som mor och 

dels som verksam i arbetslivet. Kommer vi finna en friktion mellan dessa roller eller en god 

balans? Då en människas handlingar i vardagen kan styras av känslomässiga behov, som kan 

vara både positivt och negativt laddade, kommer studien rikta in sig på hur mödrarna upplever 

sin vardag. 

!!
Avgränsning   

Studien är avgränsad till ensamstående mödrar, då kvinnor i större utsträckning än män bär 

ansvar för omsorg av barn. Resultatet kunde ha blivit annorlunda om ensamstående pappor 

hade valts till. På grund av tidsbrist får detta dock anstå till framtida forskning. 

Geografisk avgränsning gjordes när informanter söktes till studien. Detta var på grund 

av att man inte hade möjlighet att ta sig till platser som låg längre bort för intervju. 

Informanter söktes därmed i Stockholm och Nyköping. Det är viktigt att fokusera på 

kroppsspråk. Vi ansåg att det var enklare att få en god kontakt vid fysisk intervju då även 

kroppen har en historia att berätta. Därmed valde vi att bara ta med informanter som hade 

möjlighet att träffas för intervju. 

 

Disposition 
Uppsatsen fortsätter att diskutera de teorier och begrepp som studien utgår från. Teorierna 

kommer först att presenteras och sedan följas av en redogörelse över de begrepp som används 

i studien. Dessa begrepp är Hochschilds känsloregler och Goffmans teori om dramaturgi med 

fokus på roller.  

Därefter följer en beskrivning för den metod studien baseras på. I resultatdelen 

redovisas för det insamlade materialet i relation till studiens syfte. Efter detta följer en analys 

av materialet och hur vi har tolkat det. Sist men inte minst går vi in på en avslutande 

diskussion där vi knyter an till den tidigare forskningen och de tidigare nämnda teorierna.   

 

Tidigare forskning 
Detta kapitel centraliserar tidigare studier av ensamstående mödrar avseende arbetsmarknad 

och ekonomi samt rollernas och känslornas friktion. 

!
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Arbetsmarknad och ekonomi  

Björnbergs studie (1994) visar att ensamstående mödrar känner sig diskriminerade på 

arbetsmarknaden. Största hindret var inte moderskapet eller kön utan frånvaron av ett 

äktenskap, i kombination med att vara kvinna. Redan här sätts kvinnan in i en begränsad 

situation som försvårar hennes arbetsliv, vilket kan resultera i negativ effekt. 

Studie av Evertsson (2004) menar dock att kvinnor hade bättre förutsättningar på 

arbetsmarknaden efter separation. Evertssons studie visar att kvinnor i Sverige ökat sin 

betalda arbetstid efter separation. Anledningen till detta var en ökad ekonomisk belastning 

efter separation. Man fann även att kvinnors chanser att utvecklas inom yrkeslivet, tenderar 

att förbättras efter separation. Studien framhäver dock att kvinnor utan fast anställning oftare 

fick jobb med lägre status och att kvinnors möjligheter inom karriärutveckling delvis beror på 

vad för koppling och status de hade på arbetsmarknaden innan separationen. 

Forskningen gjord av Björnberg (1994) samt Evertsson (2004) skiljer sig tidsmässigt 

då Evertssons studie utfördes tio år senare. Man kan utifrån dessa två studier se en utveckling 

av den ensamstående moderns möjligheter inom arbetslivet, men att det finns brister i status 

och möjlighet inom karriärutveckling för kvinnor som innan separation hade lösa 

anknytningar till arbetslivet. 

Att ensamstående mödrar överlag får en starkare anknytning till arbetslivet efter 

separation kan ha många orsaker. Dels att man får ett större ansvar för ekonomin då man inte 

längre delar ekonomi med en partner. Att kvinnor trappar upp sitt förvärvsarbete efter 

separation innebär att man tar på sig yrkesrollen i större utsträckning. Detta gör det intressant 

att undersöka hur man parerar mammarollen och arbetsrollen som ensamstående och vad 

bördan av fler roller innebär för känslolivet.  

I och med att tidigare forskning påvisat att ensamstående mammor ökar sina band till 

arbetslivet efter separation är det intressant att se på hur ekonomin påverkat ensamstående 

mödrar. Under 1990-talet betraktades den ensamstående föräldern som den största 

ekonomiska förloraren menar Gähler (1998). Rollen som familjeförsörjare kan vara mer 

problematiskt för en ensamstående mor än någon annan grupp. Ensamstående mödrar är de 

mest utmärkande bland gruppen av socialbidragstagare. De ekonomiska resurserna och press 

på den ensamstående modern kan resultera i en mindre positiv föräldraroll menar Hilton & 

Devall (2008). 

I en studie av Duncan och Hoffman (1985) fann man att kvinnor och barn generellt 

lider av negativa konsekvenser i sin ekonomi efter en separation. Även Gähler (1998) fann 

liknande resultat, där han studerade löneutveckling bland grupper och fann att ensamstående 
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mödrar, hade en försämrad löneutveckling i jämförelse med kvinnor som lever tillsammans 

med en partner. Inkomst var även högre bland kvinnor som inte var ensamstående mödrar till 

skillnad från ensamstående mödrar. Den ekonomiska faktorn tenderar att påverka ens mående 

samt känsloliv.  

Den ekonomiska förlusten har en bidragande del, där den ensamstående föräldern bor 

med en inkomst och inte som tidigare, med två. Ekonomin kan sätta press på ensamstående då 

man bär det ensamma ansvaret över sin försörjning. Detta kan tänkas få konsekvenser för hur 

man parerar yrkesrollen och mödrarollen samt vilka känslor som upplevs.  

!

Rollernas och känslornas friktion 

Försäkringskassans rapport (2014) kom fram till att kvinnor i familjer där båda parter 

förvärvsarbetar, men där kvinnan ansvarar för hemmet, har en förhöjd risk att bli sjukskrivna. 

Rapporten diskuterar faktorn att sjukskrivnings antal för kvinnor ökar när man tar på sig en 

yrkesroll samtidigt som en mödraroll. Dock påpekas att det är ett område som behöver 

utforskas mer (2014:5–6).  

Detta går att generaliseras till vår studie då ensamstående mödrar i arbetslivet likaså 

utför ett dubbelarbete. På grund av att man som ensamstående får ensamt ansvar för den 

ekonomiska försörjningen kan man diskutera om ensamstående mödrar har ett större ansvar, 

än kvinnor i familjer där man är två föräldrar. Då tidigare forskning pekar på att många 

ensamstående mödrar har det svårt att upprätthålla ett gott mående, med andra ord en god 

hälsa, är det något vi ämnar undersöka närmare. Brist på tillräckligt med resurs och tid kan 

riskera att skapa en känsla av stress. Av den anledningen är det intressant att undersöka hur 

man mår och upplever sin vardag på ett känslomässigt plan samt se vad man gör för att klara 

av att utföra både hem- och förvärvsarbete.  

Att man som ensamstående mor inte uppnår vad som framställs som den ideala 

familjebilden där fadersfiguren är med, kan vara psykiskt påfrestande och medföra en större 

risk att hamna i en ohälsa (Gähler 1998). En studie som stödjer svårigheter inom arbetsliv, 

hälsa och ekonomi är Garberg (2003). Ensamstående mödrar upplever en konflikt mellan 

lönearbete och tid för barnen menar Garberg. Många mödrar beskrev situationer där de kände 

att de var tvungna att prioritera ena rollen över den andra. Man fann att det var vanligare att 

många mödrar valde rollen som inkomsttagare, då de ansåg att försörjning av familjen ingick 

i föräldraskapet. Problematiken med arbetet var främst barnomsorg, arbetstider och avstånd 

mellan arbetet och hemmet.  
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Åldern på barnen var en viktig faktor kring hur väl det gick att organisera arbetsrollen 

och mammarollen. De med äldre barn hade det enklare med tider och avstånd och därmed 

även sitt yrkesliv (Garberg 2003:151–154).  

!

Sammanfattning 

Tidigare forskning visar på att ensamstående mödrar får en starkare anknytning till arbetslivet 

efter separation och att man i många fall börjar arbeta mer. Som ensamstående får man större 

ansvar då man inte längre delar detta med en partner. Ensamstående mödrar får kämpa mer än 

icke ensamstående mödrar, för att kunna balansera sin vardag. 

Vi förväntar oss att våra informanter kommer att diskutera teman som berör problem i 

vardagen, så som ekonomi, rollhantering samt känsloliv. Vi hoppas kunna finna intressanta 

åsikter och diskussioner som kommer att kunna besvara vår studie, kring hur ensamstående 

mödrar med hemmavarande barn hanterar sin vardag.  

 

Teori 
I detta kapitel framkommer de teorier som används i uppsatsen. Teorierna är känsloregler och 

dramaturgiska perspektivet - roller. Begreppen kommer att ge en förståelse av hur 

känsloregler påverkar känslolivet, som de ensamstående mödrarna bär på. Med hjälp av det 

dramaturgiska perspektivet, kommer man se hur de olika rollerna hanteras. Andra teorier, så 

som övervakning och makt hjälper oss att förstå och diskutera resultatet. Detta är då teorierna 

kan förklara och komplettera diskussionen av mödrars känsloliv och rollhantering.  
 

Känsloregler 

Hochschild beskriver känsloregler i form av normer för hur man bör känna i olika 

sammanhang. Det finns förväntningar från omgivningen som ger en bild kring hur man ska 

känna, som begränsar vilka känslor som är lämpliga och/ eller olämpliga att visa i olika 

sociala situationer (Hochschild, 2003:87–88). Känsloregler bygger på regler från en större 

social struktur. Regler kan uttrycka sig i form att uppmaningar som exempelvis “du borde inte 

känna dig ledsen när det inte är ditt fel”. Dessa direktioner fungerar som påminnande regler 

för hur man förväntas känna. Känsloregler skiljer på vad man förväntar sig att man kommer 

känna och vad man borde känna. Man kan exempelvis känna sig uttråkad på en släktmiddag, 

samtidigt som man vet att man förväntas känna sig glad i den situationen. Man väljer av den 
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anledningen att visa upp en känsla som tillfredsställer omgivningen, som i detta fall är att visa 

glädje. 

Med hjälp av känsloregler kan man få en förståelse kring varför mödrar känner på ett 

visst sätt och inte ett annat. Varför väljer man att exempelvis visa sorg och inte glädje?  

Förväntar sig barnen att mödrar oftast kommer gå runt med ett leende på läpparna, fast än 

motsättning uppkommer? Vad blir konsekvensen om känsloregler inte fullföljs?  

Tidigare forskning visar på att ensamstående mödrar upplever press och stress, då de 

känner att de inte räcker till. Normen som förälder skapar en friktion med verkligheten. Med 

hjälp av begreppet känsloregler kommer vi att studera mödrarnas känsloliv, samt hur det 

hanterar det. Begreppet känsloregler innebär bestämmelser kring hur man bör känna. Detta 

kommer då att kopplas med de verkliga känslorna, som kanske inte följer de känslor som 

förväntas. Känslorna som innefattar kan bland annat vara stress, sorg, glädje etc. Vilken 

känsla eller känslor kommer då att ha övertaget?  

 

Roller 

Goffmans dramaturgiska perspektiv ser världen som en scen där individer spelar olika roller 

inför varandra. När en individ spelar en roll är framförandet en del där individen presenterar 

det som får hen att ses som trovärdig av omgivningen (Goffman, 2009:25). En del i 

framträdandet är fasaden, som är den utrustning individen behöver för att uttrycka sig 

trovärdigt inför publiken. Vidare finns det stereotypiska bilder för olika roller. En person som 

tar på sig en roll kan förväntas bete sig på ett speciellt sätt, i enlighet med den stereotyp som 

finns (2009:33). En region är det rum där personen spelar vilket är avgränsat på olika sätt. I 

ett framträdande finns både en främre- och bakre region. Den främre regionen är där självaste 

framträdandet sker. Det som individen visar upp här följer de normer som tillhör den roll som 

spelas och som individen således vill visa upp för de som tittar (2009:25). 

När man utövar en roll i den främre regionen (inför åskådare), väljer man vilka sidor 

man ska uttrycka och vilka man ska undantrycka för att inte skada den image man vill utge 

sig för. Den bakre regionen är där det man har undangömt från den främre regionen kan ta 

uttryck. I den bakre regionen är ingen publik närvarande och det är där man kan ta av sig sin 

“mask” och bara finnas utan att uppträda. Det är genom dessa två regioner man praktiserar 

intrycksstyrning, där man väljer vilka delar man vill visa upp i den främre delen och vilka 

som man gömmer undan i den bakre delen och därmed ger åskådarna ett visst intryck. 

Goffman tar upp ett exempel där en arbetare som vill ge intryck av att vara riktigt hårt 
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arbetande och ambitiös, måste undanhålla den bit som gör det möjligt för hen att orka arbeta 

så pass hårt under en viss period, som en arbetsdag (2009:101–103). Vad som visas och finns 

i främre- och bakre region är beroende av vilken roll man spelar och inför vilken publik. 

Regionerna kan omvändas beroende på vilken situation man befinner sig i (2009:112). 

Tidigare forskning pekade på att kvinnor som blir ensamstående får sämre ekonomi 

och starkare anknytning till arbetsmarknaden efter en separation. Men det finns även 

svårigheter i hur väl man kan parera att vara både ensamstående mor och samtidigt sköta ett 

arbete. Med hjälp av begreppet roller har man möjlighet att se, hur ensamstående mammor 

hanterar olika roller i olika situationer, dels arbetsrollen och dels en mödraroll. Hur beskriver 

man de olika rollerna? Vad är främre och bakre region? Finns det likheter eller skillnader 

mellan rollerna och kan de påverka varandra? Detta kommer ge en förståelse för hur 

arbetande ensamstående mammors situation ser ut. 

 

Övervakning  

Foucault (2009) beskriver hur man genom tiden effektiviserat övervakningen. Innan man 

kunde utöva övervakning genom våra moderna system, så som övervakningskameror, hade 

man vakter som fysiskt var på plats och övervakade individerna direkt. Det som låg bakom 

denna effektivisering av övervakning var att människorna blev medvetna av att det var 

övervakade. Vetskapen om övervakningen resulterar i stor utsträckning till önskade 

beteenden. I och med detta utövar övervakningen en form av automatisk och opersonlig makt 

över de som blir övervakade (2009:196-203). Genom att se till hur övervakningen opererar 

olika på olika platser, kan man diskutera hur roller som en individ har, påverkas av hur 

övervakningen ser ut. Övervakning kan även uttrycka sig genom att endast accepterade 

känslor förväntas uppvisas medan andra ser på. Känslor som följer normerna. 

 

Makt 

Beronius (1986) intresserade sig för tekniker för disciplinering (1986:102). Ett rum, 

exempelvis ett hem, en arbetsplats, byggnad, område, stad eller ett land utgör en yta. Ett rum 

är ett materiellt ting som i kombination med sociala relationer antar en social form, funktion 

och mening. Därmed har ett rum en social konstruktion. En rumslig avskiljning är en 

specificerad plats som skiljer sig och avgränsar mot annan yta. Genom denna avskiljning kan 

man begränsa inträdet till rummet och på så vis skapa ett ”vi-här-inne” och ”de-där-ute”. Till 

de stängda rummen hör olika sociala restriktioner och beteenden, som individen måste kunna 
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för att tillhöra rummet. Därmed disciplineras individer in i sociala konstruktioner (1986:107). 

Det rum och dess avskiljningar kan hjälpa oss att förstå i studien av hur ensamstående 

mammor balanserar föräldraskap och arbetsliv är hur avgränsningar verkar. Rumsliga 

avskiljningar påverkar vilka som innesluts respektive utesluts. Detta skapar en hierarki i 

rummet som kan påverka beteenden, dels framförandet av roller och dels vilka känslor som 

uppvisas.  

 

Metod 
Vi utgår från en kvalitativ och fenomenologisk ansats, där intervjuerna kommer att vara 

semistrukturerade eftersom att vi utgick från en intervjuguide samt ställde tilläggsfrågor. 

Fenomenologi uttrycks från en filosofisk teori, som beskriver mänsklig erfarenhet en individ 

genomgått. Utifrån den fenomenologiska metoden undersöks ett fenomen hos individen. Inom 

fenomenologin auktoriseras känslor och erfarenheter utifrån individens perspektiv (Husserl 

2004). Fenomenologin kommer i detta fall användas i studien för att undersöka mödrarnas 

upplevelser utifrån ett individuellt perspektiv. 

 

Genomförande  

Inför insamlandet av material skrevs en intervjuguide med frågor vi ämnade söka svar på. 

Ahrne och Svensson (2015) beskriver kvalitativa intervjuer som mer eller mindre 

interagerande och tolkande beroende av intervjuns design. I en kvalitativ intervju kan man vid 

behov ställa följdfrågor och tilläggsfrågor till de standardiserade frågorna. Den som 

undersöker tolkar sedan vad informatören menade med sitt svar. Till exempel om egna 

erfarenheter eller illustrationer av informanten kommer upp så måste intervjuaren göra en 

tolkning av vad informatören vill förmedla (2015:38). 
 Ahrne och Svensson tar upp att teori är en väsentlig del i analysen för att kunna se sitt 

material som någonting mer än bara insamlat material. Teorin hjälper också till att tolka 

materialet (2015:208–209). Då syftet och vår frågeställning var att undersöka hur 

ensamstående mödrar hanterar vardagen, dels som mor och dels som arbetande, ville vi utgå 

från Hochschilds (2003) känsloregler då dessa ser till olika regler för hur vi bör känna i olika 

situationer och sammanhang (2003:45). Som i enlighet med syftet blir hur de utspelar sig i 

och mellan olika roller och hur de kan tänkas påverka varandra. 
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Intervjun påbörjades med bakgrundsfrågor som bestod av vilken ålder, utbildning, 

yrke, hur många barn, ålder på barnen samt pappans medverkan socialt och ekonomiskt som 

kan vara intressant att se om det har någon inverkan när man diskuterar materialet. Med syftet 

i åtanke utgick frågorna sedan utifrån två teman, känslor och roller. Där vi hade flera 

förberedda frågor under vardera av dessa samt några följdfrågor som eventuellt kunde bli 

aktuella. Vidare i intervjun hade vi några övriga frågor för att se hur informanterna upplevde 

sin situation. För djupare inblick på frågorna se bifogad intervjumall. 

Vidare utfördes fysiska intervjuer för att inte gå miste om kroppsspråket. Intervjuerna 

spelades in genom en inspelningsfunktion på mobiltelefon och nyckelord antecknades för att 

kunna centralisera viktiga delar under intervjun. Av den anledningen använde vi oss även av 

våra datorer som vi skrev ner dessa nyckelord på. Att självaste ljudinspelningen skedde via 

våra mobiler ansåg vi som positivt då detta är en ljudinspelare som inte sticker ut så mycket. 

Vilket kan tänkas underlättar stämningen för informanten istället för att göra hen nervös med 

avancerade redskap. Vidare kom intervjuerna att transkriberas, tolkas och sedan kodas. 

Transkriberingarna kodades enligt öppen kodning och sedan enligt fokuserad kodning. För att 

denna process skulle bli så tillförlitlig som möjligt var vi två som tolkade transkriberingarna 

vilket gjorde att risken för eventuella misstolkningar minskar.  

 

Urval 

Materialet bestod av till tio intervjuer. Varje intervju varade under cirka 40 minuter. Efter 

insamling av detta material ansåg vi att vi hade tillräckligt med material för att kunna urskilja 

mönster. Intervjuerna är insamlade av oss själva i östra Svealand den 13–19 november 2017. 

Informanterna söktes upp på internet där vi hade publicerat ett inlägg som berättar att vi söker 

efter ensamstående mödrar som är villiga att delta i vår kvalitativa studie. Grupperna är Det är 

i Väsby det händer och Nyköpingsaktiviteter. Dessa grupper valdes på grund av att 

personerna som var med i gruppen, hade anknytning till den geografiska platsen. Detta var 

viktigt eftersom vi ville att våra informanter skulle kunna intervjuas genom möte. 

Fortsättningsvis beskrivs våra informanters livsförhållanden i tabellformat.  
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 Ålder på 
modern 

Typ av anställning Antal 
barn 

Ålder på 
barn/et 

Barn på 
heltid/deltid 

Informant 1 46 år Supportchef 3 barn 5, 8, 10 år Deltid 
Informant 2 37 år Informationsassistent 2 barn 3 år, 5 år Deltid 

Informant 3 32 år Fritidspedagog 1 barn 7 år Heltid 

Informant 4 25 år Undersköterska 1 barn 2 år Deltid 

Informant 5 23 år Säljare & Make-up artist 1 barn 2 år Deltid 

Informant 6 41 år Lärare 2 barn 5 år, 7 år Heltid 

Informant 7 31 år Personlig assistent 1 barn 3 år Deltid 
Informant 8 50 år Elevassistent 3 barn 13, 17, 24 år Heltid 

Informant 9 37 år Elevassistent 2 barn 9 år, 10 år Deltid 
Informant10 46 år Enhetschef 2 barn 12 år, 14 år Heltid 

Tabellen ger en bild av förhållanden våra informanter har i form av ålder, arbete, antal barn, 

barns ålder och om modern ansvarar för barnet/ barnen på heltid eller deltid. Informanterna 

har anonymiserats av etiska skäl. 

 

Bearbetning av material 

Intervjuerna spelades in och därefter transkriberades materialet. När kodningen skulle 

påbörjas namngavs informanterna efter I1-I10. Olika förutsättningar undersöktes. Dessa var 

ålder på både modern och barn, antal barn, yrke och i vilken grad man var ansvarig för 

barnet/barnen. Intressant att tillägga var att I6 hade utfört en konstgjord befruktning på egen 

hand. Varar det aldrig funnits någon partner från förta början.  

I nästa steg delades intervjuerna upp och öppen kodning av samtliga intervjuer 

genomfördes var för sig. När denna kodning var klar utfördes en ytterligare en kodning där vi 

gemensamt kodade utefter mönster i den öppna kodningen, en så kallad tematisk kodning. 

Ahrne och Svensson (2015) förklarar att man inleder kodningsprocessen med en öppen 

kodning, för att man i kvalitativa intervjuer ska förstå sitt material. Här tolkar forskaren 

materialet i intervjun rad för rad med en kommentar. Efter ett tag börjar man se fenomen som 

återkommer i materialet och kan koda utefter detta, vilket benämns som tematisk kodning 

(2015:224). Vi ansåg det viktigt att vara öppna inför materialet och se om vi skulle hitta något 

intressant utöver eventuella mönster. Av den anledningen började vi med en öppen kodning 

där vi tolkade intervjumaterialet. Efter detta kodades materialet enligt tematisk kodning där vi 

undersökte återkommande fenomen i materialet. Kommande exempel visar hur kodningen såg 

ut. 



! 11!

Effektivitet  Roller  Uppoffringar 

Hjälp utifrån  Inget privatliv Missad karriärutveckling 

Prisvärda produkter Professionell på jobb Ej möjlighet att delta i sammanhang 

Strukturerad  Brister i humöret  Förlorat socialt umgänge 

 

Etiska reflektioner 

I undersökningen tog vi hänsyn till Vetenskapsrådet (2017) som menar att forskare reflekterar 

över normer i samhället och man försöker följa normer som hör till forskningsetiken. I 

enlighet med Eidevald (2015) har vi använt oss av de etiska kraven som är samtyckeskravet, 

informationskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (2015:117–119). Inför 

intervjuerna fick våra informanter ta del av och skriva under ett informationsbrev om dessa 

krav. De etiska kraven är informationskravet som belyser intervjuns syfte och mål, 

samtyckeskravet är överenskommelsen med informanten att hen vill medverka, 

konfidentitalitetskravet behandlar anonymitet och begränsningar i anonymiteten. Slutligen är 

nyttjandekravet där informantens data endast används till angivet ändamål. Vilket var själva 

forskningssyftet.  

Under studiens process uppkom två avbokningar från informanter. De hade som 

krav att utföra intervjun på platser vi inte ansåg var lämpliga, eller vid rätt tidpunkt. Vi kunde 

av de anledningarna inte uppfylla de krav som informanterna sökte. Där med valde dessa 

informanter att avboka. Detta kan ses som ett hinder under studiens gång, men vi såg det som 

ytterst viktigt att deltagandet var frivilligt. Deltagande av eget intresse gör att vi får 

engagerade informanter som är öppna för att bli intervjuad. 

 

Resultat 
I denna del presenteras det resultat som framkom utifrån de intervjuer som utförts på de 

ensamstående mödrarna. Resultatet kommer främst att behandla problematiken som uppstår 

med ansvar föräldrar sinsemellan, de uppoffringar mödrar får göra samt problematiken med 

att upprätthålla rollen som mor samtidigt som inkomsttagare.  

 

Större ansvar på ensamstående mödrar 

Utifrån intervjuerna framgick en känsla som alla mödrar delade. Alla ansåg sig ha ett större 

ansvar för barnen jämfört med fadern. Man talade om hur han var lika hängiven och 
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inblandad både ekonomiskt och känslomässigt. Men trotts detta kände mammorna att de hade 

ett större ansvar.  

            ”Jo men så har det varit sen hon föddes. Det är bara jag som har varit föräldraledig 

och då tar man ju ett större ansvar. Och så är det fortfarande. Ehm man tar ett större ansvar 

för kläder, klädinköp, att alla tider stämmer ja men som nu med julledighet. Det är jag som 

tar tag i saker och ser till att det funkar mer än vad han gör.” – I 7 

            I 7 berättar att hon bär på mycket mer ansvar än vad fadern gör. Hon diskuterar att hon 

håller ihop det hela men att hon även verkar ha ett ansvar för honom med. Detta har pågått 

sedan barnet var ett spädbarn vilket resulterar i ett större ansvarstagande för modern. Fadern 

beskrivs inte bära på lika mycket ansvar för planering runt om, och omhändertagandet av 

barnet.  

           Hochschild (2003) diskuterar känsloregler och specificerar sig på mannen och kvinnan 

i hemmet (2003:68). Känsloregler definierar vad vi tror att vi bör känna och inte bör känna, då 

våra känslor påverkar våra handlingar (2003:82). Kvinnan tycks ofta vara den centrala delen i 

familjen som håller resterande familjemedlemmarna i styr. Hochschild menar att detta kan 

vara påfrestande för kvinnan. Många mödrar som intervjuades beskriver, som tidigare nämnt, 

att de upplever att de bär på ett större ansvar, men att de hela tiden försöker kontrollera sina 

känslor genom att inte visa frustration. Vissa informanter anser att det räcker med att fadern 

tar hand om färre delar, då de anser att han inte kan ta samma ansvar som en mor. Andra 

berättar att de har försökt att visa frustration men att det inte gett önskat resultat. Av den 

anledningen har de accepterat att vara den mer ansvarstagande föräldern. Hochschild utgår 

från en traditionell familj. Medan vi utgår ifrån föräldrar som är separerade. Dock kunde vi se 

att kvinnan och mannen fortfarande besitter traditionella könsroller, även när man har skilda 

hushåll.  

I många fall berättade mödrarna att andra familjemedlemmar eller vänner tog ansvar 

för barnet/ barnen, när det behövdes. Flera av mödrarna berättade att de använde sig av en 

barnvakt som hjälp. Vissa mödrar fick som sagt hjälp av familjemedlemmar och andra 

använde sig utav betalda tjänster, där man kunde hyra in en barnvakt.  

 

Effektivitet och uppoffring  

De ensamstående mödrarna berättar att de ofta fått ändra på vardagen för att hinna med 

sysslor och andra arbetsuppgifter. Vi fick blandade svar på frågan om effektivitet då vissa 

mödrar ansåg att de hade mer tid för arbetet och barnet/ barnen än andra. Det var inte längre 
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lika svårt att hantera vardagen då rollen som fru inte längre existerade. Andra ansåg att det 

hade blivit svårare att hantera vardagen på egen hand och hade därför effektiviserat sina 

handlingar för att hinna med vardagens uppgifter.  

            ”Kunna få vara mer med barnen, ligger i drömhorisonten.” – I 1 

            Vissa mödrar berättade att de kände skuld över att inte kunna få spendera så mycket 

tid med sitt/ sina barn. Mycket tid gick åt till det egna arbetet och att uträtta sysslor i hemmet, 

vilket resulterade i att de inte hade tillräckligt med kvalitétstid med sitt eller sina barn. Att få 

spendera tid med sitt/ sina barn var anledningen till varför flera mödrar valde att effektivisera 

sin tid. Det belystes tydligt att man prioriterade dem först. Att lyckas effektivisera sin vardag 

innebar att man bland annat hade tid över till övriga ärenden. Hochschild exemplifierar kärlek 

genom att tala om tid (2003:141). Hon menar att mödrar talar om tid som kärlek. Att kunna 

lägga ned tid på sitt barn är att kunna lägga ned kärlek. 

Som ensamstående mor kan det vara svårt att hitta tid och man behöver av den 

anledningen en lösning på problemet. Hochschild diskuterar effektivitet och exemplifierar 

Frederick Taylors teori kring effektivitet som handlar om hur snabbt man kan utföra en 

uppgift. Hon menar att effektivitet inte endast befinner sig på arbetsplatsen, utan även har nått 

ut till hemmet, då modern använder sig av handelsvaror och andra metoder för att 

effektivisera tiden (2003:142). Utifrån vår analys av intervjuerna, såg vi att många mödrar 

talade om just effektivitet på ett sätt som nått ut till hemmet. Meningar som ”Frukost hinner 

jag sällan äta, skippar lite mattider här och där.” – I 1 och ”Jag prioriterar ganska lite, så 

som socialt liv etc.” – I 5, visar att man prioriterar tiden på sig själv eller på sitt sociala liv, på 

barnet/ barnen. Vi analysera detta som en effektiv handling där de helt enkelt väljer att 

prioritera bort personliga handlingar som i vanliga fall hade utförts, för att istället kunna ge tid 

till barnet/ barnen.  

            Att som ensamstående mor få hantera föräldraskap samt arbetsliv på egen hand, kan 

vara krävande. I våra intervjuer berättade vissa mödrar om hur de har fått offra saker och ting 

i livet för att kunna hinna med barnet/barnen.  

”…så billigt som jag bor nu hade jag aldrig kunnat göra i (större stad). Så att då har 

jag ju prioriterat att bo där o istället ha mer tid med henne.” – I 7 

En mor berättar att hon valt ett mer ekonomiskt boende för att inte behöva arbeta så 

mycket och istället kunna lägga ned mer tid på dottern. Detta ser vi som en uppoffring för att 

kunna simplifiera livet både ekonomiskt och tidsmässigt.  

Man kunde se en skillnad i hur ensamstående mödrar upplevde sin situation. De med 

barn på 3–12 år hade mer uppoffringar i vardagen. De mödrar med äldre barn hade en mer 
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underlättad situation då barnen klarade mer själva och där av inte behövde göra personliga 

uppoffringar i lika stor utsträckning. Ett exempel är en av de äldre ensamstående mödrarna 

som beskrev en vardag som tycktes vara orienterad kring henne och inte barnen. 

”Ibland åker jag till gymmet på kvällen och ibland så är jag aktiv i en förening för... 

Och sen är jag på styrelsemöten ibland också och danser har jag också. Sen när jag varit och 

tränat så lagar vi mat…” – I 8 

Flera av mödrarna som intervjuades, berättade att de nu stressade mindre än när de var 

i en relation. De hade tid åt att fokusera mer på sin arbetsroll och mammaroll. Som tidigare 

nämnt, upplevde vi att mödrarna fick mer tid för sig själva då barnen var äldre, och därför 

kunde ta hand om sig själva. Hon behöver inte längre lämna/hämta barnen på skolan, då de 

själva kan ta det ansvaret. Andra mödrar kände annorlunda eftersom att de behövde ta mer 

ansvar än innan, vilket reducerat tiden för annat.  

”Jag har ju tackat nej till karriärsutvecklingar och andra möjligheter för att, det går 

inte ihop sig. Ehh och ja sådana grejer. Och jag hinner inte med barnen. Många andra 

föräldrar kanske har någon som jobbar deltid. Men det har inte jag riktigt råd med. Tid är det 

stora problemet hela tiden, att man inte har tid.” – I 6 

I 6 berättar att hon har fått offra karriärmöjligheter för att ha tid med barnen. Utifrån 

våra intervjuer ser vi ett mönster av besvikna mödrar som har fått offra karriärmöjligheter. 

Detta på grund av brist på tid och resurser som resulterat till att de inte haft möjlighet, att 

kunna ta sig längre i karriären.  

Hochschild tar upp denna problematik, där det diskuteras att många mödrar väljer att 

offra just arbetsmöjligheter eller arbetspositioner som de redan har, för att kunna leva upp till 

rollen som bra mor. Hon exemplifierar kvinnor som väljer att korta ner sina arbetstimmar till 

deltid eller ge upp höga positioner för att barnen var för unga och behövde därför mer uppsikt 

(2003:131).  

Det fanns även de mödrar som berättade att de har fått offra mycket av sitt sociala liv 

för att hinna med barnet/barnen och arbetet. I 6 berättade att hennes umgängeskrets minskat 

för att hon inte längre hade tid. Man slutade bjuda med henne till middagar eller andra 

tillställningar. Detta berodde på barnen som tycktes komplicera situationen, nedan sa hon: 

”Det är mer socialt som man märker skillnad för när man har småbarn och är ensam 

så är man ju inte välkommen eller världens populäraste middagsgäst. Eftersom man har fullt 

upp med småbarnen så kan man inte vara social. Så man blir inte, man blir bortprioriterad, 

vänner har försvunnit ganska rejält.” – I 6 
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Ett mönster av utstötande framkom. Genom att offra delar i sitt liv kunde de känna att 

de blev utstötta från annat. Det kunde exempelvis handla om middagar med arbetet som man 

inte alltid blev bjuden till, då kollegorna hade förutfattade meningar om att hon skulle neka 

till erbjudandet på grund av barn. Hochschild beskriver den klassiska bilden av en mor som 

samhället har. ”She is at home, not in a public place” (2003:213). Vi uppfattar detta som att 

den klassiska bilden av en god mor är någon som håller sig borta från sociala evenemang och 

istället håller sig nära hemmet, där barnen är. Detta skapar en tanke av att hon själv vill 

befinna sig hemma då hon njuter av att omhänderta sitt barn.  

I takt med dagens samhälle, har en mor skapat en mer utvecklad individualitet då en 

god mor inte endast behöver befinna sig hemma, eller nära sitt barn för att visa att hon är en 

god förälder, detsamma gäller den ensamstående modern. Andra kanske fortfarande håller 

kvar bilden av den klassiska modern och väljer att, stöta ut henne då hon inte accepteras som 

en god mor om hon inte håller sig hemma.  

 

Olika roller tillför olika känslor 

När vi frågade våra informanter om det fanns någon skillnad mellan hur de var som mor och 

hur de var på arbetsplatsen antydde svaren att detta kunde bero på vilket slags arbete man 

hade. Hälften av våra informanter uppgav att de visade mer av sina känslor hemma än på 

arbetet, svaren såg exempelvis ut såhär: 

           “Ja, hemma är jag mer känslomänniska men på jobbet går man ju in i en roll. Men jag 

är fortfarande lika strukturerad hemma som på jobbet.” - I 6 

           “När jag kommer in på arbetsplatsen får ju jag släppa allting om vad jag tycker är ett 

bra sätt att leva och sådär... Så där är ju jag en helt annan person än vad jag är hemma... Så 

ja det är helt olika och jag är ju inte speciellt privat på min arbetsplats heller.” - I 7 

 Något annorlunda var I1 som uppgav att det berodde på läget på jobbet och att hon 

ibland intar en modersroll på arbetsplatsen. Hon sade även att hon trots detta behövde känna 

in situationen mer i hemmet än på arbetsplatsen. Även I5s svar skilde sig från övriga då hon 

uppgav att hon var mer sträng som mor och att hon på arbetet intog en roll där hon var mer 

utåtriktad och trevlig. 

           Det som slår en är att informanterna uppger olika beskrivningar av hur de är på 

arbetsplatsen. En del beskriver sig själva som strukturerade eller stränga på arbetsplatsen, 

andra som i mer känslofulla termer och någon beskriver sig som mer utåtriktad på 

arbetsplatsen än i hemmet. Detta kan kopplas till Goffmans (2009) roller i och med att en roll 
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är beroende av dess sammanhang. På arbetet och i hemmet, är platsen och åskådarna olika 

och detta kan vara en anledning till att informanterna gav olika beskrivningar. Att man 

beskriver sig som strukturerad eller känslosam i arbetet kan bero på vilken slags yrkesroll 

man innehar och påverka hur man behöver vara. Då man som ensamstående inte har en annan 

vuxen hemma som kan hjälpa, står med ett eget ansvar att hantera föräldrarollen samtidigt 

som arbetsrollen och det kan där av bli extra tydligt i hur man måste hantera de båda rollerna. 

De informanter som beskrev sig som mer känslosamma i hemmet än på arbetsplatsen arbetade 

inom skola, vården samt inom ledande position inom IT-branschen. När man beskrev sig som 

mer hård i hemmet än på arbetsplatsen arbetade man inom försäljning eller 

skönhetsbranschen.  

 

Mammarollen utsatt för bristande balans 

En intressant upptäckt i vårt material var att det ibland inte gick att upprätthålla den fasad man 

strävade efter. Informanter beskrev att det var i hemmiljö som oönskade beteenden förekom.  

Då tidigare forskning visar att mödrar bär ett tyngre ansvar för barn, i kombination med det 

tyngre ansvar ekonomiskt och tidsmässigt som det innebär att vara en ensamstående, gör det 

intressant att se hur de ensamstående mödrarna hanterar sin situation. Ett exempel när en roll 

inte gick att upprätthålla gavs på frågan om det var någon skillnad på hur man var som mor 

och hur man var på arbetsplatsen:  

  “Ja absolut. På jobbet måste jag vara professionell och vara 100% 

koncentrerad och hemma är jag ju mamma. Så att jag inte är samma människa på jobbet som 

jag är hemma. Jag försöker göra mitt bästa hemma men det brister ibland för mig också.”-I 8 

Utifrån Goffmans intrycksstyrning visar detta hur man genom att visa upp sidor och 

dölja andra, utför intrycksstyrning (Goffman, 2009:101). Vilket i detta fall misslyckats. Som 

vi tidigare nämnde behandlar intrycksstryrning vad som ska visas upp och vad som inte visas 

upp. Informanten beskriver att hon visar upp en professionell sida på arbetet och en annan 

sida hemma, som mor. Detta fungerade dock inte alltid då fasaden ibland brister i hemmet. I 

främre regionen visar man det som är lämpligt beteende för situationen medan man i bakre 

regionen släpper akten och låter det som man inte vill visa upp i främre region komma ut 

(2009:101–103). Detta kan exempelvis vara saker som går emot den roll man vill att andra 

ska se en som. Informanten beskriver att det är mammarollen som kan brista och att det är där 

den bakre regionen kommer fram. Detta skulle kunna bero på att mammarollen spelas i 
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hemmet. Ett annat citat som stödjer detta från intervjun var på frågan; om arbetsrollen 

påverkar mammarollen när man kommer hem? 

“Ja det gör det ju såklart för om jag har en tuff dag på jobbet och kommer hem så 

påverkar det ju såklart. Då får jag ju vila när jag kommer hem för jag är så trött för det tar 

mycket psykiskt mitt jobb. Fast jag uppskattar det väldigt mycket och tycker det är roligt men 

det är tufft. Så ibland är man väldigt trött.” - I 8 

 Informanten beskriver att hon släpper fram sidor i hemmet och att dessa sidor, att hon 

är trött, kommer fram efter arbetet i hemmet. Detta får det att låta som att den bakre regionen, 

sidor man döljer, undanhålls och visas efter arbetet när man befinner sig i hemmiljö.  

 I intervjun ställde vi frågan; om det går att koppla bort arbetet när man är hemma? 

Svaret var något långt men följde: 

“Ja men det måste jag. Det är en fördel för då kan man inte gå och älta jobbet. Sen 

brukar jag förvarna barnen när jag vet att jag kommer ha jättemycket på jobbet. Då säger jag 

att nu kommer jag vara stressad, jag kommer ha dåligt tålamod, jag kommer lätt bli arg, min 

stubin är kort för nu har jag mycket på jobbet. - I 6 

Respondenten beskriver att beteenden som dåligt tålamod och ilska förekommer och 

spelas ut i hemmiljön. Hon försöker förvarna barnen vid sådana tillfällen. Att hon flera gånger 

beskriver att hon varnar barnen vid stressrelaterade beteenden kan tolkas som att det 

egentligen inte är ett önskvärt framförande av mammarollen. Även i detta exempel nämns att 

sidor som tillhör bakre regionen uppvisas i hemmiljön. Detta skulle kunna tyda på att hemmet 

och modersrollen är den plats där bakre regionen får komma fram. Medan man döljer detta i 

sin yrkesroll.  

 

Sammanfattning 

Många av de mödrar vi har intervjuat informerade oss om att de ofta bär på skuld. En skuld 

över att prioritera arbete över barnen. Detta gällde framför allt mödrar med högre 

arbetsposition och med yngre barn. Man beskrev sig ha olika beteenden och känslor i sin 

yrkesroll och mödraroll. Hur yrkesrollen såg ut kunde påverka hur man såg på sig själv som 

moder. Att leva upp till rollen som god mor innebar att man behövde förhålla sig till vissa 

känsloregler som Hochschild (2003:130) diskuterar. Man förväntas vara givmild både med tid 

och kärlek som mor. När man inte uppnår det kan ens känslor visa negativt resultat så som 

skuld.  
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             Utifrån våra intervjuer såg vi mödrarnas tillvägagångsätt för att kunna hantera 

vardagen var att hålla en effektiv takt. Vi såg ett mönster av mycket stress som resulterade till 

en svår balans mellan arbetsliv och mammaliv. Stress tycks påverka mycket av hälsan då 

mödrarna ofta talade om att de väljer att, exempelvis äta oregelbundet eller sova mindre, för 

att helt enkelt hinna med uppgifter som bör avklaras under vardagen. Att hälsan och orken 

inte alltid är på topp resulterar till att många mödrar brister på olika sätt. Utifrån våra 

intervjuer informerade många mödrar att de kan brista hemma, i rollen som moder. Vi ser ett 

mönster av att det antingen blir det ena eller det andra som får offras, då det i många fall kan 

vara svårt att upprätthålla vardagspusslet på egen hand.  

 

Diskussion 

Detta kapitel kommer behandla materialet och diskutera ensamstående mammors ansvar, 

prioriteringar och uppoffringar. Vi kommer även gå in på moderskap och karriärsutveckling 

och slutligen roller i avseende hur roller påverkar känslor, hur arbetsrollen kan påverka 

mödrarollen samt hur framförande av mammarollen brister.  

 

Ansvar, prioritering och uppoffring  

Det var intressant att samtliga av informanterna ansåg sig ha det största ansvaret för barnen. 

Att mödrarna anser sig ha mer ansvar, kan bero på att de talar från sitt eget perspektiv. Vi kan 

utifrån ett fenomenologiskt perspektiv förstå att individens subjektiva upplevelser står i 

centrum. Dock anser vi att det är viktigt att komma ut från det perspektivet för att se helheten. 

Vi har inte utfört intervjuer med papporna och av den anledningen kan vi inte dra någon 

slutsats om att det som sägs verkligen är trovärdigt. Bland våra informanter har vi en mor som 

hade utfört en provrörsbefruktning och av den anledningen har en pappa aldrig funnits med i 

bilden. 

Mödrarna talade ofta om prioritering och hur prioritering var nyckeln till en effektiv 

vardag. Mödrarna hade olika syn på prioritering då de inte tycktes prioritera samma saker. I8 

berättar om hennes vardag vilket skilde sig från många andra mödrar. Barnens ålder kan vara 

en faktor som kan påverka situationen. Detta kan kopplas till Garbergs (2003) tidigare 

forskning där ensamstående mödrar med äldre barn hade det enklare att organisera ett 

föräldraskap och yrkesliv, än de med yngre barn. I8 har barn som snart är vuxna och de kan 

därför ta hand om sig själva på ett sätt som yngre barn inte kan. Antal barn kan även ha en 

påverkan. Dock tycktes vi inte se detta ha någon påverkan i detta fall. 
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Många mödrar diskuterade prioriteringar men även uppoffringar. Det sociala livet 

offrades i många fall. De flesta mödrarna kände att den sociala kretsen valde att exkludera de. 

Utifrån deras berättelser, drog vi gemensamt slutsatsen att skälet var att de tog med sig barnen 

till sociala tillställningar. Detta resulterade i negativ respons från den sociala kretsen. Återigen 

kan vi spekulera betydelsen på ålder, då äldre barn har förmåga att hantera sociala 

tillställningar i större utsträckning än yngre barn. 

Mödrarna berättar att de strävar efter en effektiv dag för att kunna få spendera mer tid 

med sitt/ sina barn. Vissa av mödrarna fick hjälp med barnpassning vid sidan om. Många 

berättade om familjemedlemmar eller vänner som ställde upp med barnpassning. Vi kom fram 

till att de som hade barnpassning, också hade det enklare i vardagen än de utan. Många 

mödrar med barnpassning förklarade att det underlättade oerhört, medan andra mödrar som 

inte fick utomstående hjälp, trodde att barnpassning hade förenklat saker och ting. Vi anser att 

barnpassning kan ses som en handling som underlättar mödrars situation. Att ha hand om 

ekonomin på egen hand kan vara krävande, detsamma gäller att passa barn. Av den 

anledningen kan en hjälpande hand inte kan vara fel.  

 

Moderskap och karriärsutveckling 

Under intervjun berättade flera mödrar att de offrat karriärmöjligheter. Det fanns mödrar som 

motiverade att skälet var att de inte hade tillräckligt med ork. De ansåg sig redan ha en full 

dag med aktiviteter som var ansträngande. Andra mödrar förklarade att det inte berodde på 

ork utan att de inte kunde få ihop tiden. Vi studerade kroppsspråk under intervjun och såg att 

detta var ett känsligt ämne för vissa mödrar. De talade med dämpad röst och få ord. Vi valde 

att tyda detta som ett negativt ämne. Kanske ansåg mödrarna att det var val som de inte ville 

välja bort, men som de blev tvungna till.   

Hur man väljer att prioritera sin tid och balansera yrkesliv och föräldraskap skulle 

även kunna påverkas av påtryckningar från omvärlden. Många mödrar kände skuld om 

åtaganden inom yrkeslivet gick ut över barnen. Hochshild (2003) beskriver att känsloregler 

kommer från påtryckningar från omgivningen angående hur vi bör känna i olika 

sammanhang. Mödrarna kan påverkas av ett socialt tryck utifrån, om hur familjelivet bör vara, 

och där av känna skuld om man inte uppnår idealet som ensamstående. En informant, I6, 

talade om att de inte fanns ekonomiska möjligheter för henne att arbeta halvtid som familjer 

med två inkomsttagare kunde, och där av hade hon som ensam större press på sig. Foucault 
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(2009) talar om hur vi påverkas av omgivningen, att vi ständigt blir övervakade i olika 

former, och att detta påverkar oss att följa normer (2009:201–203).  

Informanterna kände sig stressade över att få yrkeslivet och föräldraskapet att gå ihop 

och kände att de fick prioritera bort karriärsutvecklingar. Vilket de signalerade besvikelse 

kring. Denna konfliktsituation kan påverkas av, i likhet med Hochschild, sociala 

förväntningar utifrån och känsloregler som påverkar mödrar att prioritera bort sig själva. På 

grund av att de som kvinna och som mor bör ha starkare känslor för hem och barn. Tidigare 

forskning och även våra informanter beskrev att de som mor hade det största ansvaret för 

barnen. Mödrarna förväntas att känna mer för hem och barn och prioritera detta, även om de 

skulle vilja satsa mer på sin karriär. Mödrarnas situation påverkas av känsloregler som skapar 

en konflikt mellan hur man bör känna och hur man känner, men påverkan från övervakningen 

av omgivningen leder till att man följer normer för hur en mor bör vara. Det hade varit 

intressant att se hur fäder hade prioriterat i liknande konflikter, för att se eventuella skillnader 

för känsloregler mellan mödrar och fäder.  

 

Olika yrkesroller, olika känslor 

I analysen framkom att olika roller tillför olika känslor och att våra informanter uppgav olika 

beskrivningar av hur de agerade på sin arbetsplats. En del beskriver sig själva som 

strukturerade eller stränga på arbetsplatsen, medan andra i mer känslomässiga drag och någon 

annan som mer utåtriktad på arbetsplatsen än i hemmet. En teori om varför svaren skiljer sig 

bland informanterna kan vara att de har olika arbeten där av behöver agera olika. Till exempel 

är det inte lämpligt för en lärare att ha samma karaktäristiska drag som en försäljare och så 

vidare. Detta kan vara en anledning till att svaren skiljer sig då man jämför hur man är som 

mor med sin karaktär i arbetet, vilket kan vara olika då olika arbeten och arbetsuppgifter 

kräver att man går in i olika roller.  

Vi fann att informanter som arbetade inom skola, vård och ledande position såg sig 

själva som mer känslosamma i hemmet medan andra som arbetade inom försäljning eller 

skönhetsbranschen såg sig som mer strikta i hemmet än på arbetet. Detta skulle kunna bero på 

att olika arbetsroller påverkar hur man agerar som privatperson i sin roll som förälder. Men 

även att man kanske jämför rollerna sinsemellan, till exempel sin föräldraroll med 

arbetsrollen, och utifrån detta ser sig som mer mjuk eller hård beroende på hur man är i 

arbetsrollen. 
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Fasaden brister i mammarollen 

Vidare kom det i analysen upp exempel på hur man uppträder på arbete respektive i hemmet 

vilket kunde dras paralleller till Goffmans (2014) intrycksstyrning. Man beskrev även att det 

var i mammarollen som intrycksstyrningen, hur man ville vara, inte alltid gick att 

upprätthålla. Informanterna beskrev det som att hon kunde uppvisa brister i beteendet eller 

stressbeteenden i hemmet. Den bakre regionen är där saker som dolts från andra platser 

kommer fram. Utifrån mödrarnas beskrivningar kunde man se att den bakre regionen ibland 

kommer fram i mammarollen i hemmet. Frågan man kan ställa är, varför är det i 

mammarollen som det annars dolda beteendet kan spelas ut? Är det enklare att öppna upp den 

bakre regionen i vissa situationer och för vissa åhörare? 

Att de stressrelaterade beteenden kommer fram i hemmiljön och att rollen ibland 

brister på hemmaplan, kan ur Goffmans perspektiv utöver att den bakre-regionen i större 

utsträckning uppvisar sig i mammarollen, tolkas som att mammarollen inte spelas lika starkt 

som yrkesrollen. Det kan även ha att göra med att man i yrkesrollen har mer krav på sig från 

exempelvis chef och kollegor och en annan slags övervakning, av vuxna, och därmed mer 

press på att yrkesrollen håller än mammarollen, där man i dessa fall är ensamstående och har 

eget ansvar under den tid man bär mammarollen. 

I och med att det framkom i intervjuerna att det var enklare att upprätthålla rollen på 

arbetet men att det sedan var i mammarollen som brister uppvisades, framkom något vi inte 

tänkt på innan. Detta går att knyta an till rollernas publik och därmed även övervakning. 

Foucault (2009) beskriver hur man lyckats effektivisera övervakning genom att göra 

befolkningen mer synliga, Man blir disciplinerad genom att man vet om att man är övervakad 

(2009:201–203). Foucault tar upp att det finns övervakningskameror och annan övervakning 

överallt i dagens samhälle, vilket resulterar i att man blir mer benägen att följa den sociala 

ordningen. Eftersom man genom övervakningen riskerar att bli påkommen vid snedsteg och 

mötas av negativa konsekvenser (2009:210–213). 

Parallellen man kan dra mellan Foucaults övervakning och varför mammarollen är den 

roll där framträdandet brister kan bero på att mammarollen och arbetsrollen kan ha olika stark 

övervakning. Det kan påverka att olika publik har olika stark makt om man tänker på de 

maktskillnader som exempelvis en jämngammal kollega eller ett barn besitter. Å andra sidan 

kan vi även tänka att man som mor kan känna sig övervakad av förskolan eller grannar. 

Många mödrar talade stolt om hur de håller god kontakt med förskolans personal. De 

berättade även att de var tydliga med att följa viktiga datum och scheman som förskolan 

håller. Detta kan bero på att de känner sig övervakade av skolan och vill av den anledningen 
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prestera bra. Dock blir övervakningen på arbetet och i hemmet olika stark då en övervakning 

från exempelvis förskola eller grannar inte blir lika direkt, då den inte sker på plats i hemmet. 

Så som den kan göra på arbetet, där kollegor och datasystem i många fall ständigt övervakar 

handlingar. Hur pass stark eller direkt övervakningen är kan påverka hur viktigt det blir med, 

ur Goffmans perspektiv, framförandet som innebär att man vill framställa sin roll som 

trovärdig för de som ser på. På en arbetsplats är man ofta övervakad av kollegor medan 

hemmet är ett mer stängt rum där aktören själv är den vuxna som bestämmer vem som 

kommer in, och vem som kan övervaka. 

Vidare beskriver Beronius (1986) hur man genom att studera rum och dess 

avskiljningar kan se hur rum skapar makt som disciplinerar (1986:102). Beronius tar upp hur 

inneslutning och uteslutning av rum kan påverka hur övervakning och hur makt verkar. 

Genom övervakning kan man bestämma vad som är ett normalt beteende och vad som inte är 

det, vilket i sin tur tvingar människor in i en disciplinär kultur (1986:125). En rumslig 

avskiljning får en social konstruktion som skiljer sig från andra avgränsande rum (1986:105). 

När dessa rum uppdelas skapas ett “vi här inne” och ett “de där ute” och med det kommer 

många sociala riktlinjer för hur man ska bete sig i det stängda rummet (1986:107). I en familj 

med en ensamstående mor är personerna som är inneslutna i rummet modern och barnet eller 

barnen. Modern är den vuxna och därmed den som har makt och kan övervaka. Hemmet är ett 

stängt rum vilket gör att ingen annan övervakar moderns beteende i hemmet. Däremot finns 

det övervakning utifrån, av exempelvis skola och grannar. På arbetsplatsen däremot är man 

som anställd mer direkt övervakad av exempelvis chefer och kollegor, och Beronius 

poängterade hur övervakning skapar normaliserade beteenden och disciplinerar människor. 

Det kan tänkas att rollerna upprätthålls olika starkt på grund av rumsliga avskiljningar och hur 

övervakningen ser ut. Att övervakningen kan vara mer direkt på en arbetsplats, och att 

hemmet är mindre övervakat och inte har en lika stark publik, gör att den bakre regionen med 

beteenden man annars döljer uppvisas just i hemmet.  

 

Olika arbeten och roller 

Undersökningen visade även att informanterna hade olika syn på om de var mjuka eller hårda 

i sin föräldraroll. Man kan diskutera hur olika arbetsroller kan påverka informanterna på olika 

sätt. Informanter som arbetade inom skola, vård samt ledande position ansåg sig vara mjukare 

hemma än på arbetet. Å andra sidan ansåg informanter med arbeten inom försäljning och 

skönhetsindustrin, sig vara hårdare i hemmet än på arbetet. Detta skulle kunna bero på att 
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olika arbetsroller påverkar hur man ser på sin föräldraroll. Samt att rollerna inte spelas helt 

separat utan kan påverka varandra. Jobbar man med människor som inom exempelvis vård så 

jobbar man nära människor och kan därmed tänkas ha stor förståelse för mjuka och 

omhändertagande beteenden.  

Det kan också tänkas att när man ska beskriva en av sina roller, jämför den mot 

andra roller som man innehar. Om man är väldigt trevlig och utåtriktad i sin arbetsroll som 

exempelvis försäljare så jämför man det med sin föräldraroll och ser att man behöver vara 

mer strikt och sätta regler i föräldrarollen, men inte när man ska sälja något i sin yrkesroll. En 

lärare däremot kanske behöver vara hårdare och disciplinera eleverna till att studera och ser 

sig som mjukare när man är i sin föräldraroll och inte behöver agera lärare. 
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