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Abstract 

The intention of this study is to examine experiences of growing up in single-parent families. 

With in-depth interviews with six young grown ups we learned about their childhood and 

perspective of growing up in this kind of families. We analysed their life-stories together with 

theories about identity and the effect of modern society on individuals from a sociological 

point of view. Departing from symbolic interactionism and previous research which shows 

that people who grow up in this type of families often have a difficult childhood and 

adulthood we analysed the empirical material. The result shows that most people in this type 

of families experience a good and safe childhood with a close-knit family. However, during 

some certain periods and situations some have not felt completely satisfied, due to lack of 

experienced attention and support from their parent. Almost all respondents have been 

partially responsible for the household and have also felt big emotional responsibility for their 

parent. Although, the vast majority of informants does not consider themselves or their 

upbringing much different from others and none of the respondents has expressed a wish for 

another type of family. 
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Titel: Att växa upp med en ensamstående förälder, en kvalitativ studie om upplevelser av att 

växa upp i en modern typ av familj. 

Författare: Monika Kosinska & Malin Öhman Lundin 

  

Abstrakt 

Denna studie undersöker personer som har vuxit upp i en familj med en ensamstående 

förälder. Genom djupintervjuer med unga vuxna har vi fått ta del av deras upplevelser och 

perspektiv av att växa upp i denna typ av familj. Därefter har deras livsberättelser analyserats 

tillsammans med teorier om identitet och det moderna samhällets effekter på individen.  

Analyserna gjordes utifrån ett sociologiskt synsätt kallat symbolisk interaktionism samt 

tidigare forskning, som tyder på att personer som växer upp i denna typ av familj ofta har en 

svårare uppväxt och vuxenliv än andra. Resultaten visar att de flesta i denna typ av familj 

upplever sig ha en bra och trygg uppväxt, med en nära relation till sin familj. Trots detta har 

ett antal personer under vissa tidpunkter inte känt sig helt trygga och nöjda med sin situation, 

framförallt då de har upplevt brist på uppmärksamhet och stöd från sin förälder. Nästintill alla 

informanter har haft delvis ansvar för hushållet och visar även på att de också har haft ett stort 

känslomässigt ansvar för sin förälder. Trots detta upplever inte majoriteten av informanterna 

att deras uppväxt skiljer sig från andras och ingen har uttryckt en önskan om att växa upp i en 

annan typ av familj. 

  

Nyckelord: Upplevelser, Barndom, Relationer, Familj 

  



 
 

Titel: Att växa upp med en ensamstående förälder, en kvalitativ studie om upplevelser av att 

växa upp i en modern typ av familj. 

Författare: Monika Kosinska & Malin Öhman Lundin 

  

Populärvetenskaplig sammanfattning 

Denna studie undersöker personer som har vuxit upp i en familj med en ensamstående 

förälder. Genom intervjuer med personer som har vuxit upp i denna typ av familj har vi fått ta 

del av deras tankar och upplevelser av att växa upp med ensamstående föräldrar. Materialet 

från de medverkandes berättelser har analyserats med hjälp av relevanta sociologiska teorier 

och tidigare forskning inom ämnet. Vi har funnit att de flesta som växer upp i en familj med 

en ensamstående förälder upplever sig ha en bra och trygg uppväxt, med nära relation till sina 

familjemedlemmar. Några upplever att de under vissa perioder i barndomen inte kände sig 

helt nöjda med sin situation, då de bland annat upplever att de fick för lite uppmärksamhet 

och stöd från sin förälder. Det visar sig också att nästan alla har fått ta ett stort ansvar i 

hemmet under uppväxten och att de därför har mognat tidigt. Överlag upplever inte dessa 

personer att deras uppväxt skiljer sig från sina vänners och har heller aldrig önskat en annan 

typ av familj och uppväxt. 
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1. Inledning 

Familjen som begrepp kan definieras på många sätt. Bäck-Wiklund (2003, s.22) beskriver 

familj som en enhet där vi söker närhet, gemenskap och omsorg, att det är något som vi lever i 

dagligen och som ständigt finns med i våra tankar. Det är denna utgångspunkt och definition 

som vi utgår ifrån i denna studie, då den moderna familjen idag kan se ut på många olika sätt. 

Det som en gång var den etablerade familjebilden, med en mamma, en pappa och barn, är inte 

längre den verklighet vi lever i. Till skillnad från gamla familjemönster är det nu allt vanligare 

att människor skiljer sig, är samboende utan att vara gifta, lever som ensamstående föräldrar 

eller i andra typer av familjer såsom samkönade och ombildade (Ahrne m.fl. 2008, s.111–112, 

124). Idag lever en halv miljon svenska barn med en skild eller separerad förälder. En typ av 

familjemodell som konstant ökar är den med endast en förälder och det finns idag cirka  

370 000 barn som lever med en ensamstående förälder (Statistiska centralbyrån 2016). Nya 

familjeformer har blivit allt mer vanliga och accepterade i dagens samhälle och den normativa 

bilden av familjestrukturer skulle därför kunna antas ha förändrats, men trots att kärnfamiljen 

varken är given eller självklar ses den fortfarande av många som ett ideal (Roman & Peterson 

2011, s.30). Folkhälsomyndigheten (2010) visar att familjer med ensamstående föräldrar 

generellt har lägre ekonomisk standard, vilket resulterar i att de riskerar möta både sociala- 

och ekonomiska svårigheter, vilket gör att det finns en risk att samhället och andra i dessa 

familjers närhet behandlar dem därefter. 

  

Enligt Folkhälsomyndigheten (2010) arbetar ensamstående föräldrar i Sverige i större 

utsträckning heltid, har mindre bostäder och ofta sämre ekonomi än familjer med två 

föräldrar. Bilden av den ensamstående föräldern stämmer dock inte alltid överens med hur 

ensamstående föräldrar upplever sin situation, då många anser att deras familjesituation 

resulterar i stor frihet. Trots det är det för många en kamp att få vardagslivet, tillsammans med 

sitt eller sina barn, att gå ihop och barn som växer upp i denna typ av familj löper stor risk att 

drabbas av problem och psykisk ohälsa (Folkhälsomyndigheten 2010). Tidigare internationell 

forskning tyder även på att barn som växer upp med en förälder bland annat riskerar att få 

sämre relation till sin förälder och att dessa barn inte får lika mycket uppmärksamhet under 

sin uppväxt, jämfört med de som växer upp med två närvarande föräldrar (Weinraub & Wolf 

1983, s.1301–1305). Det finns också undersökningar som visar att familjesituationen kan ha 

både långvariga och permanenta effekter in i vuxenlivet (Richter & Lemola 2017, s.7–12). 

Men hur upplever egentligen de som vuxit upp i denna typ av familj sin uppväxt och har 
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familjestrukturen påverkat dem in i vuxenlivet? Hur upplever de att de har behandlats av 

andra runt omkring dem och hur upplever de sig själva idag? 

  

Genom denna studie undersöker vi därför personer som har vuxit upp med en ensamstående 

förälder, för att söka förståelse för hur en modern typ av familjestruktur påverkar på ett 

individuellt plan. Vår definition av en ensamstående förälder är de som inte har levt 

tillsammans med någon partner och bott tillsammans med ett eller flera barn som de har haft 

huvudsakligt ansvar för, ekonomiskt som socialt. Personer som undersöks i denna studie är 

således de som har vuxit upp med en ensamstående förälder. Vi menar att det finns många 

anledningar till att studera denna samhällsgrupp, framförallt då den avviker från den icke 

frånkommande bilden av idealfamiljen, men även då mycket tyder på personer som växer upp 

med en ensamstående förälder inte får samma typ av barndom som andra och även riskerar att 

få försämrade livschanser i sina vuxna liv. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur personer som vuxit upp med en ensamstående 

förälder upplever och resonerar kring hur deras situation har varit under uppväxten. Studien 

syftar även att undersöka hur detta eventuellt har påverkat dem in i vuxenlivet. 

 

1.2 Frågeställningar 

• Hur upplever personer som vuxit upp med en ensamstående förälder sin relation till 

denna förälder, under uppväxten samt idag? Hur har andra sociala relationer spelat roll 

under uppväxten? 

  

• Vilket typ av ansvar har personer som vuxit upp med en ensamstående förälder tagit 

under uppväxten? 

  

• Hur upplever personer som vuxit upp med en ensamstående förälder omgivningens 

föreställningar och syn på denna typ av familj? 
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1.3 Avgränsningar 

För att få en förståelse för hur detta ser ut i nära tid har vi valt att undersöka relativt unga 

vuxna, i åldrarna 20–30, som troligtvis även har en tydligare bild av deras uppväxttid än äldre. 

Relationer till den frånvarande föräldern varierar givetvis, men att växa upp med en 

ensamstående förälder i denna studie innebär att personen har bott och levt med endast en 

förälder från tidig ålder, som har haft huvudsakligt ansvar under uppväxten. När det gäller 

tidigare forskning har vi valt att hålla oss till Sverige och länder med liknande 

samhällsuppbyggnad, då uppbyggnader som tydligt skiljer sig eventuellt kan ha konsekvenser 

för hur familjestrukturer påverkas och eventuellt accepteras. Vi har därför även valt att endast 

undersöka personer som har vuxit upp i Sverige. 

1.4 Uppsatsens disposition   

Det inledande kapitlet introducerar studiens huvudämne, en ständigt ökande familjetyp i 

Sverige, den med en ensamstående förälder. Kapitlet ger ett helhetsperspektiv om det som 

ämnas undersökas och mynnar ut i ett övergripande syfte. Efterföljande kapitel består av 

tidigare forskning inom ämnet, vilket presenterar studier om Sveriges framvuxna 

familjestruktur samt ett antal internationella undersökningar om moderna familjestrukturer 

och dess eventuella effekter. Avslutningsvis ställs studierna i relation till varandra, för att 

också belysa de kunskapsluckor som vi anser finns inom ämnet. Efterföljande kapitel är en 

teoretisk del, som utgår från symbolisk interaktionism. Utifrån detta presenteras synsätt på 

begreppet identitet och hur samhället inverkar på den enskilda individen. Avslutningsvis förs 

en diskussion kring teorierna och deras relation till varandra. Därefter följer ett kapitel om 

metodval, som även diskuterar överväganden och svårigheter som uppstått i samband med 

undersökningen. Efterföljande kapitel presenterar resultat och analys av insamlad empiri, i 

förhållande till tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. I denna del visar det sig dels 

vilken stor betydelse relationen till den ensamstående föräldern har varit och för de flesta 

fortfarande är, att medverkande personer har tagit stort ansvar under uppväxten och att 

omgivningen stundtals har fått dem tvivla på sig själva. Avslutningsvis förs en slutdiskussion 

där studiens viktigaste resultat presenteras, att personer som växer upp med en ensamstående 

förälder ofta upplever brist på stöd och uppmärksamhet från sin förälder men överlag anser 

sig vara nöjda med sin uppväxt i efterhand. Det som tydligt visar sig är att samtliga inom den 

grupp som studerats har drömmar om den perfekta kärnfamiljen. Utifrån detta föreslår vi en 

vidare en komparativa studie inom samma genre, för att på så sätt studera om upplevelser av 

att växa upp i familjetypen med en ensamstående förälder tydlig skiljer sig från andra. 
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2. Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning om den framvuxna familjestrukturen i Sverige, 

som enligt forskare inte stämmer överens med den idealiserade bilden av hur en familj skall se 

ut, nämligen kärnfamiljen (Roman & Peterson 2011, s.30). Vidare presenteras internationella 

studier om hur det är att växa upp med en ensamstående förälder, då vi har upptäckt att 

svenska studier inom det specifika ämnet är begränsat. Då det inte är möjligt att presentera all 

forskning inom ämnet har vi valt att fokuserat på barn och vuxnas upplevelser och faktiska 

effekter av att växa upp med en ensamstående förälder. Sökandet av tidigare forskning visar 

tydligt att de flesta studier har fokuserat på - och resulterat i samma sak, nämligen negativa 

upplevelse och effekter av denna familjestruktur. Trots det finns det undersökningar som 

kommit fram till avvikande resultat, som tyder på att familjestrukturer och dess effekt varierar 

beroende på vilken plats som studeras. 

 

2.1 Den moderna familjen 

Roman och Peterson (2011, s.29–30) menar att det har skett en stor förändring i familjelivet 

under det senaste århundradet. Vid sidan av den tidigare normaliserade bilden av familjen 

finns det nu oändligt många sätt som tillhandahåller relationer som förser människor med 

omtanke och närhet, som den tidigare kärnfamiljen hade i uppgift att ge. Roman och Peterson 

(2011, s.30–32, 35) skriver att sammansättningen av hushåll och familjeformer i Sverige kan 

kopplas till människors ökade utrymme att själva forma sina liv, vilket i sin tur har resulterat i 

och framförallt normaliserat, nya former för samlevnad. Med denna förändring har det även 

skett en tydlig ökning av bland annat sambos, särbos, ombildade familjer och ensamstående 

föräldrar. Separationer och skilsmässor har fått den moderna människan att ifrågasätta 

självklarheten i familjelivet och barn får därmed växa upp i ett samhälle som lär dem att 

relationer kan avslutas och ofta inte varar för evigt. Det tidigare industrisamhällets 

könsuppdelade kärnfamilj har ersatts med en familjestruktur som kan se ut på många olika 

sätt, där det inte finns fasta normer för organisering och arbetsfördelning. Familjen betraktas 

som en produkt av de individer som formar den, detta leder också till att individens förmåga 

att agera och fatta beslut har en allt större betydelse för hur livet utformas (Roman & Peterson 

2011, s.30–32, 35). Familjens utveckling har enligt Roman (2004, s.127) även resulterat i att 

begreppet individualisering har fått en central betydelse, då den moderna individen allt mer 

rör sig bort från kollektiva normer och föreställningar. Enligt Roman och Peterson (2011, 

s.22–23) har den ökade individualiseringen gett upphov till både positiva och negativa 



5 
 

tolkningar. Vissa har oroat sig över att detta kan resultera i försvagade sociala band och ökad 

egoism, medan andra menar att det har lett till att relationer är mer jämlika och 

tillfredsställande för samtliga involverade parter. Trots utvecklingen som har skett menar 

Roman och Peterson (2011, s.30) att kärnfamiljen fortfarande är ett ideal som många svenska 

människor önskar både för sig själva och andra i sin omgivning. 

  

I och med familjens utveckling i samhället gjorde även familjesociologin det samma. Talcott 

Parson var enligt Roman en av 1900-talets mest inflytelserika sociologer, som förde fram sin 

strukturfunktionalistiska syn på familjen. Parson såg familjestrukturen och kärnfamiljen som 

essentiell för att upprätthålla ordning och struktur i samhället, vilket bäst gjordes genom att ge 

könen olika uppgifter både i samhället och familjen. Parsons teori om familjen kom att 

kritiseras starkt av feminister under 1960- och 70-talet. Då samhället började gå mot en mer 

jämställd riktning tog också svensk och nordisk könsrollsforskning en radikal vändning vid 

denna tidpunkt, där könsuppdelning och tidigare teorier om familjen starkt ifrågasattes och 

förkastades (Roman, 2004, s.30–32, 35). Än idag finns invändningar mot användandet av 

familjebegreppet, då det enligt vissa döljer det faktum att det finns familjer i många olika 

former och uppfattas som ett normativt laddat begrepp som associerar till att “familjen” är den 

heterosexuella kärnfamiljen. Detta har gjort att många har valt att inte använda familjen som 

begrepp, utan istället ersatt det med begrepp som “hushåll” och “nära relationer”. Roman 

(2004, s.12) menar dock att “familjelivet” är något som många anser vara en närvarande del 

av livet och därför kan relateras till. Hon förespråkar därför att begreppet familj skall 

betraktas som ett verb, alltså att människor konstruerar familjen. 

 

2.2 Barns upplevelser av att växa upp med en ensamstående förälder 

Tidigare forskning om moderna familjer tyder på att barn som växer upp med en 

ensamstående förälder många gånger får en annan uppväxt än andra barn. Redan under 1970-

talet, i en undersökning om barns upplevelser av att växa upp i singelhushåll, kom Robert S. 

Weiss (1979, s.97–98) fram till att dessa barn får växa upp tidigare än andra barn, på grund av 

familjestrukturen. Weiss menar att arbetande ensamstående föräldrar ofta inte har tillräckligt 

med tid för att själv få ett hushåll att fungera och därmed måste ta hjälp av sitt eller sina barn. 

Resultatet av detta blir att barn i tidig ålder får ta mycket ansvar i hemmet, vilket även kan 

leda till att de mognar och växer upp tidigare än andra barn. Nyligen gjord forskning visar på 

att barn i familjer med en förälder fortfarande får ta mycket ansvar för sin familj, framförallt 
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känslomässigt. Bland annat har Elisabeth Nixon, Sheila Greene och Diane Hogan (2015, 

s.1048–1057) i en studie undersökt upplevelser av att leva i en familj med en ensamstående 

förälder. Ekonomiska och finansiella problem visar sig vara centralt för nästan samtliga 

medverkande barns familjer, vilket resulterar i både bristande materiella och relationella 

resurser. Studien visar även att barnen som växer upp i denna typ av familjestruktur upplever 

att de får för lite stöd och uppmärksamhet av sin förälder. Anledningen till detta är att 

föräldrarna ofta ägnar mycket tid åt sitt arbete, i vissa fall flera olika typer av arbeten, men 

även hushållsarbete. Trots att barnen upplever bristande stöd från sin förälder och avsaknad 

av materiella resurser som barn gärna vill ha, visar det att de redan i tidig ålder är tydligt 

införstådda i deras familjesituation. Barnen är bekymrade över familjens ekonomiska läge och 

upplever tydligt att deras ekonomi ser annorlunda ut jämfört med andra familjer. Flera barn är 

även oroliga för sin förälder, som de upplever har stort ansvar, är under konstant stress, 

arbetar mycket och sällan har tid för sig själv. Trots att barnen som studerats uppvisar att de 

förstår de svårigheter som deras familjestruktur ger upphov till tycks det inte vara någon som 

önskar ett annat läge. De anser att livet med en förälder är normalt och något som de för det 

mesta accepterar.  

 

Några av barnen talar om vissa specifika tillfällen där de har upplevt sin familjesituation som 

påfrestande, bland annat i tidig skolålder, då skolkamrater ställt frågor om barns familj och 

framförallt ifrågasatt och undrar “varför är inte dina föräldrar gifta?”. Några av barnen 

beskriver att de i vissa fall har varit avundsjuka på kamrater som har två närvarande föräldrar, 

men att de överlag inte skulle vilja ändra på sin familj. Studien tyder även på att barnen 

egentligen inte saknar den frånvarande föräldern. Framförallt var detta tydligt hos de barn 

som aldrig, eller endast under en kort tid vid tidig ålder, levt med den frånvarande föräldern. 

Den faktiska familjesituationen, med en ensamstående förälder, upplevs därmed vara det 

“normala” då det i princip är det enda de känner till och någonsin levt i. Därför 

problematiseras inte familjestrukturen i sig av barnen, annat än i situationer när något 

utomstående ifrågasätter barnet och dess familj. Barnen är alltså generellt nöjda med sin 

familjesituation, men känner ofta ansvar och i vissa situationer oro för sin förälder, något som 

också indikerar på att relationen mellan dessa barn och deras förälder är stark (Nixon, Greene 

& Hogan 2015, s.1048–1057). Detta är något som Janet Walker, Karin Crawford och 

Francesca Taylor (2008, s.432–436) styrker, då de i en studie undersökt barn och ungdomars 

upplevelser och erfarenheter av att leva med en ensamstående förälder. Barnen upplever bland 

annat att de har bättre relation till sin förälder, än vad deras vänner med två föräldrar har. De 
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menar att deras förälder till fullo räcker till och inte anser att de är i behov av två föräldrar. 

Barnen upplever att det känslomässiga bandet är starkt och att den första som de vänder sig 

till för stöd och trygghet är deras förälder, både i ung ålder och i tonåren. 

  

Trots ovan nämnda undersökningar finns det många studier som visar på relationen mellan 

barn och deras ensamstående förälder ofta inte är så bra. Marsha Weinraub och Barbara M. 

Wolf (1983, s.1301–1305) har i en studie undersökt socialt stöd och effekter av stress hos 

familjer med en, respektive två föräldrar. Studien visar att svårigheter som ofta uppstår genom 

att vara en ensamstående förälder, som ekonomiska och tidsmässiga, kombinerat med oro och 

stress, kan resultera i att föräldern får för lite tid med sitt barn, har svårare att komma överens 

och att kommunicera med varandra. Effekten av detta blir att barnet inte får det stöd som 

behövs och relationen till föräldern blir svag. Andra studier som undersökt relationer inom 

olika familjestrukturer visar att den svaga relationen mellan barn och deras ensamstående 

förälder också ofta finns kvar på lång sikt. Bland annat visar Lynn White (1994, s.939–947) 

som analyserat vuxna personers relationer till sina föräldrar och syskon, kopplat till 

familjestrukturen och barndomen, att personer som vuxit upp i en familj med en 

ensamstående förälder, jämfört med dem som haft två föräldrar eller styvföräldrar till hands, 

har betydligt mindre kontakt med sin förälder i vuxen ålder. Dessa personer tenderar att ha en 

sämre relation till sin förälder och upplever att de både ger och får för lite stöd. Solidariteten 

mellan dem visar sig också ofta vara lägre, än den som finns mellan föräldrar och vuxna barn 

i andra familjestrukturer. White (1994, s.947) diskuterar studiens resultat i relation till annan 

tidigare forskning, som tyder på att vuxna barn som vuxit upp med en förälder generellt sett är 

i behov mer stöd från sin förälder i vuxenlivet än andra, då denna studie tydliggör att dessa 

personer många gånger inte får det stöd de behöver från sin förälder, då relationen mellan 

dem är svag. 

 

2.3 Familjestrukturens inverkan på kort och lång sikt 

Ovan presenterad tidigare forskning tyder på att barn i familjer med en ensamstående förälder 

ofta både upplever och faktiskt får för lite uppmärksamhet och stöd av sin förälder under 

barndomen. Även om barn själva inte upplever det tycks även relationen till föräldern ofta 

vara svag och bristande, något som är konstant och fortsätter i vuxen ålder. Vidare presenteras 

därför forskning som visar på vilka övriga konsekvenser familjestrukturen faktiskt tycks ha, 

både under barndomen, men även in i vuxenlivet. 
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Bland annat har Daniel Santín och Gabriela Sicilia (2016, s.555–557) undersökt samband 

mellan barns studieresultat i skolan och deras familjestruktur. Undersökningen tyder på att i 

spanska icke-kärnfamiljer har en negativ inverkan på barns skolgång och prestationer i tidig 

ålder, vilket även på lång sikt kan ha inverkan på eventuella fortsatta akademiska studier och 

prestationer. Detta resonemang stöds även av Gillian Hampden-Thompson (2009, s.523–531) 

som i en komparativ studie undersökt skillnader mellan femtonåringar som lever med en 

ensamstående moder, respektive två föräldrar i totalt 18 industrialiserade länder. Studien visar 

att barns resultat i skolan är starkt kopplat till familjestrukturen, då barn med en ensamstående 

mamma ofta får betydligt mindre stöd och hjälp med skoluppgifter hemifrån, jämfört med 

barn som växer upp med två föräldrar, vilket resulterar i sämre studieresultat för dessa barn. 

Barn som har två föräldrar till hands får generellt mer hjälp med sina studier, men har också 

ofta tillgång mer ekonomiska, kulturella och sociala resurser, vilket har stor betydelse för 

barns utveckling. Detta är något som barn som växer upp med en ensamstående moder alltså 

ofta går miste om, vilket kan inverka på barns potentiella möjligheter i framtiden. Även David 

Richter och Sakari Lemola (2017, s.7–12) visar att familjekonstellationen inverkar på 

människors liv. Genom att undersöka cirka 25 000 personer i åldrarna 18–66, som vuxit upp i 

olika familjestrukturer, har forskarna identifierat ett antal långtidseffekter. Det primära för 

denna studie är att resultaten ger stöd för deras tes om att familjestrukturen har inverkan på 

vuxnas upplevda livstillfredsställelse, vilket i sin tur har en avgörande roll för människors 

känsla av medborgarskap, hälsa och livslängd. Genom att sammanföra bakgrundsinformation 

om personer och sedan jämföra detta med deras generella uppfattning om livstillfredsställelse 

kommer forskarna fram till att personer som vuxit upp med en ensamstående moder upplever 

något lägre grad av livstillfredsställelse än personer som vuxit upp med två föräldrar. De 

finner även att denna grupp generellt präglas av lägre socioekonomisk status, sämre hälsa, 

mindre social interaktion samt lägre chans att lyckas bra med kärleksrelationer i vuxen ålder, 

vilket troligtvis förklarar den lägre graden av livstillfredsställelse för vuxna barn som vuxit 

upp med en ensamstående förälder.  

 

Nadia Garnefski och Rene F. W Diekstra (1997, s.203–207) har i en nederländsk studie visat 

att välmående kopplat till familjestruktur även visar sig tydligt i tidig ålder. Forskarna har i 

undersökningen studerat psykisk hälsa och eventuella skillnader av känslomässiga problem 

och självmordsförsök mellan cirka 14 000 barn i tre typer av familjer; familjer med en 

ensamstående förälder, familjer med två föräldrar, familjer med styvföräldrar. Studien visar 
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att barn som växer upp med en förälder eller styvföräldrar ofta har lägre självkänsla, tydliga 

symptom på ångest och ensamhet, generellt är mer deprimerande samt mer benägna till 

självmordsförsök, än barn som växer upp med två föräldrar. Detta är enligt studien framförallt 

ofta förekommande hos flickor som växer upp med en ensamstående förälder. 

  

Det finns dock undersökningar som, till skillnad från tidigare presenterad forskning, tyder på 

att familjestrukturen inte alltid har en negativ inverkan. Detta visar bland annat Petr Fučík 

(2016, s.392–398) då han i en studie undersökt skillnader och effekter av att växa upp i en 

familj med en ensamstående förälder respektive två föräldrar i Tjeckien, där samhället präglas 

av hög andel skilsmässor och utomäktenskapliga barn. Utifrån tjeckiska data testar Fučík ett 

antal hypoteser som grundas i tidigare forskning om skillnader mellan personer som vuxit upp 

med en ensamstående förälder och de har vuxit upp med två föräldrar. Studien utgår från att 

utbildningsnivå, nuvarande partnerskap situation och nuvarande inkomst är både lägre och 

sämre för dem som växt upp i en familj med en ensamstående förälder. Resultaten visar dock 

att skillnader mellan de två familjetyperna är mycket små och därför inte kan statistiskt 

generaliseras, för området som undersökts. Fučík menar att studien visar att det i samhällen 

där den normativa familjebilen inte stämmer överens med den faktiska situationen inte heller 

märkbart påverkar barn negativt, för att de växer upp i en familjestruktur som inte innefattar 

två föräldrar. 

 

2.4 Diskussion om tidigare forskning 

Det vi kan se är att det som tidigare kvalitativ forskning funnit om barns upplevelser av att 

växa upp med en förälder i många fall stämmer överens med de resultat som kvantitativ 

forskning visar på. Framförallt tydligt är det att barn upplever bristande stöd och 

uppmärksamhet från sin förälder, vilket stödjer den forskning som förklarar barns, med 

ensamstående föräldrar, prestationer och resultat under skolgången. Det som går isär är 

huruvida relationen mellan barnet och den ensamstående föräldern ser ut. Det är givetvis 

rimligt att anta att barn som inte umgås tillräckligt mycket med sin förälder inte heller får en 

stark relation, men våra egna tankar kring detta, vilket också stärks av den forskning som 

undersöker barns egna upplevelser, tyder på att relationen blir både stark och djup mellan barn 

och förälder. 
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Vi inte har funnit någon tidigare forskning som visar på några direkta fördelar med att växa 

upp med en ensamstående förälder. Genom denna studie har vi dock vi kommit att undra om 

detta stämmer, eller om det är så att forskare har varit så inställda på att finna negativa 

skillnader, att de inte har valt att lyfta fram eventuella positiva fynd eller ens tänkt tanken och 

därmed inte heller undersökt utifrån att det kan finnas positiva och bra aspekter kring att växa 

upp med en ensamstående förälder. Även om det inte är uttalat så anser vi att denna 

familjetyp, tillsammans andra moderna familjetyper, konstant jämförs med den normativa 

bilden, vilket också stärker “argumentet” om att kärnfamiljen är det enda rätta. Då Roman och 

Peterson menar att den svenska familjen både ser ut på många olika sätt, förser människor 

med relationer som förmedlar både omtanke och närhet och även accepteras av samhället i 

stort, hoppas vi med denna studie och insamlat material undersöka och eventuellt visa på att 

det faktiskt finns positiva aspekter och till och med fördelar med att växa upp med en förälder. 
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3. Teori 

I detta kapitel presenteras den teoretiska bakgrund som tillsammans med vår insamlade data 

ligger till grund för undersökningens analysdel. Teorierna avser hjälpa oss att förstå det 

insamlade materialet, för att sedan även diskutera det i förhållande till valda teorier. Vi utgår 

från ett symboliskt interaktionistiskt synsätt och börjar därför denna del med en övergripande 

presentation av detta synsätt. För att förstå hur personer som vuxit upp med en ensamstående 

förälder identifierar sig själva och upplever sin uppväxt presenteras vidare hur identitet kan 

definieras och skapas, samt hur omgivningen förser människor med normer och värderingar, 

vilket i sin tur också påverkar hur människor upplever och identifierar sig själva i det moderna 

samhället. Det finns givetvis många olika synsätt och teoretiker som har behandlat de ämnen 

som är centrala för denna studie, vi har därför gjort en avvägning och valt följande teoretiska 

synsätt och perspektiv då vi anser att de på ett bra och tydligt sätt kompletterar och vägleder 

studiens frågor samt de resultat som tidigare forskning inom moderna familjestrukturer visar 

på. 

 

3.1 Symbolisk interaktionism 

Symbolisk interaktionism grundades genom bland annat George Herbert Meads (1976) arbete 

och sätter den sociala interaktionen i centrum med fokus på sociala aktiviteter och som det 

sker mellan människor. I interaktionen används symboler, som ord, gester och miner, för att 

kommunicera och samspela med varandra. Joel M. Charon (2004, s.50) som också är en 

förespråkare och tolkare av symbolisk interaktionism, menar att människan är sociala aktörer 

som hela tiden påverkar och påverkas av interaktion, vilket gör att både samhälle och 

människor är i ständig förändring. Samhället betraktas som en dynamiskt och ständig process, 

som upprätthålls av aktörers vilja att medverka, det vill säga att interagera med varandra. 

Handlandet ses i relation till interaktionen, men då människan även för en inre interaktion ses 

den också som en aktiv aktör. Även då synsättet menar att människan påverkas av sin 

omgivning, betraktas denna som en tänkande varelse, med stor kontroll och makt över sitt 

handlande. Med detta menas att aktören har ett eget tänkande och egen vilja, men det betyder 

inte att människan är helt “fri” och handlar utifrån en inre personlighet. Det är den sociala 

interaktionen, kombinerat med det individuella tänkandet och definitionen av situationen, som 

resulterar i en viss typ av handlande (Charon, 2004, s.25–26). För att samhället skall existera 

är symboler en viktig del och byggsten, då det möjliggör socialisering och kommunikation, 

men är också ett resultat av den mänskliga integrationen. Ett exempel på symboler är ord, som 
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genom integration resulterar i språk, vilket i sin tur möjliggör att människor kan 

kommunicera, dela kunskap och skapa kultur (Charon 2004, s.25–29). 

 

3.1.1 Identitet och identitetsskapande 

Identitet som begrepp är väl diskuterat inom det sociologiska fältet, därför presenteras här ett 

urval av hur identitet och skapande av identitet går till. Utifrån ett symbolisk interaktionistiskt 

synsätt är identitet inte någon som människan föds med, utan något som den utvecklar. Mead 

(1976, s.120, 132–133) anser att ett medvetande om sig själv krävs för att skapa identitet, från 

födseln påbörjas därför utvecklandet av “jaget”. Jaget uppstår inom individen och utvecklas 

genom sociala erfarenheter, relationer och andra individer. Genom språket, leken och spelet 

utvecklas barnet i en process som resulterar i ett jag. Språk utvecklas genom att låta barn 

interagera med varandra, genom olika symboler, gester, ord och ljud. I leken utvecklar barnet 

sitt jag genom att inta och härma andras roller. I spelet måste barnet kunna spela alla roller 

och även inta den generaliserade andres roll, vilket innebär att barnet förstår de andra 

spelarnas attityder och handlingar. För att utveckla ett jag på ett fullständigt sätt måste barnet 

kunna anta flera andras roller, samhället och deras attityder gentemot sig själv (Mead 1976, 

s.120–121). Även Charon menar att människan utvecklar sin identitet genom att denna växer 

upp och skapar sig kunskap och möjlighet att reflektera kring sig själv. Charon (1998, s.164) 

beskriver identitet som individens uppfattning av sig själv, vilket också påverkas av hur 

individen tror att andra ser och uppfattar en. Det är alltså i och genom den sociala 

interaktionen som identiteter formas, något som kan ses som en förhandlingsprocess där 

samtliga definierar varandra. Individen antingen accepterar, eller bemöter denna definition 

med motstånd, vilket resulterar i att en ny definition förhandlas fram. I samma process 

presenterar individen sin identitet för omgivningen och talar om för dessa vem den tror sig 

vara. Hur individen upplever sig själv inverkar på hur den väljer att handla. Det är alltså enligt 

Charon först när vi interagerar med andra och börjar se oss själva som någonting, som 

identiteten växer fram (1998, s.164–168). 

  

Anthony Giddens (1991, s.94) menar att hur individen ser på och utvecklar sin identitet i 

dagens moderna samhälle skiljer sig från tidigare epoker. Globaliseringen har blivit en del i 

individens sociala interaktioner, både på en lokal och global nivå, vilket också påverkar 

individens identitetsskapande. I tidigare traditionella samhällen var det fasta och ärvda 

egenskaper som bestämde identiteten, vilket också formades genom medlemskap i sociala 
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grupper och traditioner. Den globala utvecklingen har gjort att människor idag är mer socialt 

och globalt rörliga, vilket möjliggör för individen att forma sig själv och skapa en identitet 

som denna önskar. Trots det så ställs den moderna människan inför betydligt fler val och 

överväganden för att skapa sin identitet än vad de i tidigare traditionella samhället behövde. 

Denna måste hitta sin egen väg och plats i det moderna samhället utan att förlita sig på 

tidigare generationers identiteter och sätt att leva. Det centrala i det som Giddens kallar för 

självets reflexiva projekt handlar om människans skapande och upprätthållande av identiteten 

och självkänslan. Identitet är inte något som människan föds med, utan är en pågående 

process som fortsätter att konstrueras och omarbetas under hela livets gång. Den ständigt 

pågående resan att skapa identitet i modern tid kan därför för många upplevas som både tuff 

och svår, då det medföljer krav, förväntningar och påtryckningar (Giddens 1991, s.94–96).  

  

Det vi kan se att Mead och Charon framförallt ställer i centrum är på hur utvecklandet av 

självet och den egna individen ser ut, oavsett tid. Mead menar att människan inte föds med en 

identitet utan att den utvecklas under livet. Charons tankesätt kring identitet fokuserar också 

mycket på att individen utvecklar sin identitet under livets gång, vilket grundas i både hur 

individen upplever sig själv, samt hur denna tror att andra upplever sig själv. Detta gör det 

möjligt att förstå att barn, i relation till sina närvarande och frånvarande föräldrar, utvecklas 

till dem de är. Det som är centralt för Giddens tankar om identitet är det moderna samhället, 

som ger upphov till svårigheter i själva utvecklandet av identiteten, vilket även ger förståelse 

för att den moderna individen, oavsett bakgrund och uppväxt, ofta ställs inför svåra 

prövningar och ställningstaganden under livets gång.  

 

3.1.2 Samhällets inverkan och den moderna individen 

Människan kan utifrån det symboliskt interaktionistiska synsättet ses som en aktiv aktör, med 

möjlighet att påverka och bestämma över sig själv, men som ändå påverkas av omgivningen 

(Charon, 2004, s.25–26). Mead menar att sociala processer organiserar både handlingar och 

förhållningssätt, då människan intar omgivningens perspektiv på en tankemässig nivå. Med 

detta menas att människan till viss del styrs av föreställningarna inom den sociala gruppen, då 

det påverkar det egna handlandet som anpassas utifrån gruppen och dess interaktion (Mead 

1976, s.121–122). I tidig ålder kommer barnet i kontakt med de signifikanta andra. Till en 

början är det barnets föräldrar, vidare mor- och farföräldrar, sedan andra personer i den nära 

omgivningen. Dessa hjälper barnet att definiera vem den är och lär den att tolka symboler. 
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Först när detta är gjort kan barnet ta till sig den generaliserade andre, vilket syftar till 

samhällets attityder och definitioner av hur barnet skall bete sig i olika situationer. Mead 

menar dock att samhällets attityd inte syftar till en specifik grupps attityder, utan mer till en 

abstrakt grupp, i vilken individen tillskriver och även rättar sig efter. Individen bär i sitt liv 

med sig sin sociala omgivnings normer och attityder, vilket också påverkar agerande och de 

beslut som individen tar. Dessa attityder är inte oförändrade, utan växlar beroende på den 

sociala kontexten som individen för tillfället befinner sig i. Mead menar även att individen 

aldrig står helt ensam, eftersom individens jag inte existerar utan rådande samhälleliga 

attityder, som individen tar till sig genom den generaliserade andre (Mead 1976, s.120–123). 

  

Giddens (1991, s.101–105) menar som tidigare nämnt att individen att det moderna samhället, 

stor möjlighet att inverka på sitt liv och vem denna vill vara. Människor blir överrösta med 

möjligheter, som också innebär lika många potentiella val. Giddens menar att samhället till 

stor del även handlar om konsumtion, vilket också bör ses i relation till självidentitet. 

Konsumtion av materiella varor och val av livsstil visar på vem en person är och dennes 

livshistoria. Självet skapas därmed genom val av kläder, vanor och umgänge vilket är starkt 

influerat av förebilder, socioekonomiska förhållanden och framförallt det sociala umgänget. 

Attityder, värderingar och föreställningar delas ofta med individens omgivning, som också 

blir en viktig del av den egna identiteten. Möjligheterna ger upphov till ökad 

individualisering, men skapar också ofta tvivel då individen konstant ska göra val vilket 

denna också skall vara nöjd med i efterhand. Om livsvalen blir för påfrestande finns det en 

risk att existentiellt tvivel uppstår (Giddens 1991, s.101–107). Den moderna människan är 

givetvis van vid att samhället ställer dem inför en mängd val under livsloppet, men hur dessa 

tas emot och behandlas påverkas av hur individen hittills har levt sitt liv. Giddens (1991, 

s.48–49) menar att individens praktiska medvetande är kopplat till den “naturliga 

inställningen” i vilket individen upplever sig dela verkligheten med andra och genom att sätta 

åt sidan alla de möjligheter som världen erbjuder, ändå ge sin existens ett värde. Trygghet och 

tillit i det moderna samhället, samt förmåga att hantera det vardagliga grundas i barndomen 

genom vanor, rutiner och relationer. En grundkänsla av trygghet och tillit möjliggör för 

individen att omedvetet inta en generellt positiv inställning till livet och dess möjligheter och 

samtidigt utestänga eventuella negativa möjligheter och effekter (Giddens 1991, s.48–49, 51, 

61).  
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Meads tankar om de signifikanta andra och den generaliserade andre kan förstås som att det 

unga barnet, genom de signifikanta andra, får en förståelse för hur en familj ser ut utifrån 

dennes egen situation. Först när barnet kan ta till sig den generaliserade andre, kan denna ta 

till sig “samhällets familj” i stort och hur den vanligtvis ser ut. Trots att individen har 

möjlighet att själv välja, menar Mead att våra individuella tankar och handlingar grundas i 

omgivningens uppfattningar om vad som är acceptabelt och inte. Detta stöds även av Giddens, 

som också menar att det moderna samhället öppnar upp för en ökad individualisering, där 

individen har stor möjlighet att påverka sig själv och sitt liv. Ett resultat av detta blir dock att 

individen ställs för många val, inte känner sig helt tillfredsställd och i vissa fall upplever 

meningslöshet med sitt liv. Men hur vardagliga aktiviteter hanteras är inte endast upp till den 

individuella förmågan, utan grundas redan i tidig ålder utifrån hur barnet får uppleva trygghet 

och tillit. Allt detta visar på att den enskilde personen i dagens samhälle har en slags frihet, 

men som också ställer betydligt mer krav på individen själv, vilket då också på många sätt 

dominerar individens vardag. 

 

3.2 Diskussion om valda teorier 

Valda teorier och teoretiker är inom flera områden lika, men är presenterade då de även 

kompletterar varandra. Meads synsätt på symbolisk interaktionism verkar som ett 

grundunderlag och introduktion för studiens teoretiska del. Tillsammans med Charon får vi en 

modern tappning på symbolisk interaktionism, som på många sätt är likt Meads arbete, men 

med tydligare fokus på vissa delar. Det har riktats en del kritik mot den symboliska 

interaktionismen, som menar att den innehåller begränsningar. En del forskare anser att det är 

en beskrivande teori och inte en förklarande, vissa menar också att det inte tar hänsyn till 

makt och dess påverkan på de handlingsmöjligheter som en människa har (Bernard N. 

Meltzer m.fl. 1975, s.144). Dollard och Miller (2000) anser att Mead inte tillräckligt ingående 

diskuterar begreppet medvetandet och hur förhållandet mellan medvetandet och omgivningen 

ser ut. Då vi anser att detta är en viktig del att ta hänsyn till, att människan inte bara påverkas 

av samhället, utan också har förmågan att tänka och handla någorlunda fritt, kompletteras 

Meads tankar med Charons, som på ett tydligt sätt visar att individen är en aktiv aktör, med 

möjlighet att både påverka och påverkas. Tillsammans med Giddens, som framförallt visar på 

de svårigheter och utmaningar som den enskilda individen möter i dagens moderna samhälle, 

möjliggörs förståelse för hur medverkande i denna studie upplever sig själva och deras 

uppväxt, vilket grundas i relationen till deras föräldrar och deras omgivning.  

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Bernard+N.+Meltzer&search-alias=books&field-author=Bernard+N.+Meltzer&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Bernard+N.+Meltzer&search-alias=books&field-author=Bernard+N.+Meltzer&sort=relevancerank
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4. Metod 

Denna studie har genom kvalitativa djupintervjuer insamlat data från personer som vuxit upp 

med en ensamstående förälder. I följande kapitel presenteras och motiveras mer ingående 

studiens metodologiska ansats och tillvägagångssätt för datainsamling, samt hantering av det 

insamlade materialet och hur det, tillsammans med vald teori och tidigare forskning, har 

bearbetats och analyserats för att besvara studiens frågor. Slutligen diskuteras svårigheter och 

begränsningar med metodvalet, samt etiska aspekter som forskare bör ta hänsyn till vid denna 

typ av studie. 

 

4.1 Metodval 

Holme och Solvang (2012, s.76–78) menar att den metodologiska ansatsen skall väljas och 

anpassas utifrån en studies övergripande problemställning, för att på mest lämpligt sätt 

besvara undersökningens frågor och syfte. Med en kvalitativ metod kommer forskaren nära 

det som studeras vilken möjliggör djup förståelse, något som är väl lämpligt för studier som 

ämnar att undersöka människors livssituation och vill förstå varför de resonerar och handlar 

som de gör (Trost 2010, s.31–33). Då denna undersökning framförallt söker förståelse för hur 

personer mins sin barndom har därför en kvalitativ ansats tillämpats. Detta ger, i subjektiv 

mening, svar på hur människor upplever och tolkar sina liv, med sig själva i centrum (Ahrne 

& Svensson 2015, s.55–56). Då erfarenheter och personens livsvärld har varit av största vikt 

att undersöka, har djupintervjuer med personer som vuxit upp med en ensamstående förälder 

genomförts. 

  

Retrospektiva berättelser är en återblick bakåt och syftar i att ta del av människors livshistoria. 

En livshistoria, även kallad livsberättelse, betyder att någon muntligt berättar och delar med 

sig av sitt liv (Johansson 2005, s.213). Då människor utvecklas, glömmer, förenklar och 

omtolkar, kombinerat med ett samhälle som är i ständig förändring, menar Trost (2010, s.99) 

att denna typ av frågor aldrig kan ge exakta svar på hur det var och vad som faktiskt skedde 

vid tidpunkten som frågorna berör. Johansson (2005, s.23–24) menar dock att det inte heller 

är det som denna typ av studier och intervjuer ska ge svar på. Det som är centralt och av 

intresse är hur människor identifierar sig själva och ger sitt eget liv mening. Då detta går i led 

med denna studie, att undersöka hur personer i en tillbakablickande situation minns sin 

barndom och resonerar kring den idag, ser vi det som väl lämpligt att studera människors 

livshistoria, för att kunna undersöka problemet samt besvara studiens syfte och frågor. 
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4.2 Tillvägagångssätt 

Data har insamlats genom sex stycken intervjuer med personer som vuxit upp med en 

huvudsakligen närvarande förälder. För att finna informanter bad vi om hjälp av vänner och 

bekanta som hjälpte oss med att komma i kontakt med potentiella medverkande personer, 

urvalet har således gjorts utifrån ett bekvämlighetsurval (Bryman 2011, s.433–435). Vid 

första kontakt med de eventuella medverkande presenterade vi studiens övergripande syfte 

och hur deras medverkan skulle komma att se ut. Vi klargjorde även att medverkan är 

anonym, helt frivillig och att den kan avslutas när helst denna vill. Efter att ha mottagit svar 

och godkännande om medverkan bokade vi omgående in tid för intervjutillfälle. 

  

Vid denna tidpunkt planerade vi även hur våra kommande intervjuer skulle struktureras och 

utföras. Låg grad av standardisering vid kvalitativa intervjuer öppnar upp för stor flexibilitet 

och variationsmöjlighet under respektive intervjutillfälle. Det innebär bland annat att frågor 

som ställs kan besvaras med öppna svar, att frågor inte kommer i en specifik ordning samt att 

den som intervjuar formulerar och talar på ett sätt som är anpassat till den som intervjuas 

(Trost 2010, s.39, 42). Det finns flera sätt att genomföra en intervju som skall handla om 

människors liv och livshistoria. Ett sätt är att låta informanten tala öppet om hela- eller delar 

sitt liv, för att personen i fråga inte skall bli styrd i sitt berättande och på så sätt får dela med 

sig av sådant som denne anser vara viktigt. Detta möjliggör även att intervjun berör sådant 

som forskaren själv kanske aldrig hade kommit på att fråga (Trost 2010, s.48–49). Vi 

planerade därför att utföra lågt strukturerade intervjuer, med mycket utrymme för våra 

informanter att tala fritt och öppet. Trots det upprättade vi vid detta stadie en intervjuguide (se 

bilaga 1) med olika teman och underfrågor för respektive tema, för att säkerställa att 

intervjuerna även skulle fokusera på områden som går i led med studiens syfte, frågor samt 

tidigare forskning och teorier (Johansson 2005, s.247). 

 

4.3 Urval 

Populationen och således den grupp som för denna studie var av intresse att studera, var 

personer i åldrarna 20–30 år, som vuxit upp i Sverige med en ensamstående förälder. Ett 

rimligt stort urval görs vid forskning, för att finna informanter som kan besvara en av studiens 

frågor (Bryman 2011, s.392). Vid studier som syftar i att söka förståelse i människors 

upplevelser och livsvärld kan ett medvetet strategiskt urval göras, för att på så sätt undersöka 

personer som är relevanta för studien (Ahrne & Svensson 2015, s.58–59). Då denna studie 



18 
 

undersöker en specifik grupp har ett strategiskt bekvämlighetsurval gjorts, för att finna 

lämpliga informanter. Bekvämlighetsurval innebär att forskare använder sig av kontakter för 

att finna passande intervjupersoner för studien (Bryman 2011, s.433–435). Vi sökte med hjälp 

av bekanta efter lämpliga informanter som var relativt unga vuxna, i åldrarna 20–30. Detta för 

att möta studiens avgränsningar och fokusera på personer som vuxit upp i nära tid. Trost 

(2010, s.140–141) menar att det är viktigt att få fram variation i urvalet vid kvalitativa studier, 

då det är variationer och mönster inom den grupp som undersöks som är av särskilt intresse. 

De kriterier som samtliga informanter även behövde uppfylla var att de var födda och 

uppvuxna i Sverige, med huvudsakligen en förälder. För att få en variation i urvalet har vi 

intervjuat två män och fyra kvinnor, i olika åldrar mellan 23–28 år, som vuxit upp med 

antingen sin biologiska mamma eller biologiska pappa. Av anonymitetsskäl har vi valt att inte 

presentera mer information om intervjupersonerna. 

 

Strategiska bekvämlighetsurval möjliggör inte att i någon statistisk generalisering, då urvalet 

inte kan ses som representativt för en hel population. Hur stort urval som skall finnas med i en 

studie varierar, men Trost (2010, s.143–145) menar att det både skall ses i relation till 

studiens syfte och omfattning samt att ett litet urval med ett fåtal bra och djupgående 

intervjuer är mycket mer värda, än ett flertal med dålig kvalitet. Då vi har granskat vårt 

insamlade material, i förhållande till studiens storlek och tidsomfattning, upplever vi att 

insamlad data är tillräcklig för att besvara frågor och syfte, utan att det har blivit ohanterligt 

mycket. Då denna studie heller inte har haft som mål att generalisera, utan endast skapa 

förståelse och ge ökad kunskap om en viss typ av upplevelser, ser vi den valda metoden och 

urvalet som lämpligt och stort nog. 

  

4.4 Intervjutillfällen   

Samtliga intervjuer genomfördes på en plats som informanterna själva fick välja, då det är 

viktigt att intervjuer sker på en plats som informanten känner sig trygg och lugn på, för att 

möjliggöra bästa möjliga intervju och intervjusvar (Ahrne & Svensson 2015, s.42–43). Det 

var framförallt av största vikt, då intervjupersonerna i denna studie delade med sig av privata 

och ibland även känsliga minnen från sin barndom, av detta skäl genomfördes intervjuerna av 

en intervjuare per intervjutillfälle. Bryman menar att det är bra att spela in intervjuer, då det 

gör transkriberingen enklare och minimerar risken för att viktig information som informanter 

delar med sig missas. Det är även av vikt att genomföra intervjun på en ostörd och lugn plats, 
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för att säkerställa kvaliteten på inspelningen (Bryman 2011, s.421). Vi har för studien 

genomfört totalt sex stycken intervjuer under fyra veckors tid i november 2017. Varje tillfälle 

har pågått i cirka 50–60 minuter och intervjuerna har genomförts både i informanternas och 

våra egna hem. Vi upplever att platserna för respektive intervju resulterade i att samtliga 

parter var avslappnade under varje tillfälle och överlag var väldigt bra och lugnt. Intervjuerna 

spelades in, i samtycke med våra informanter, för att underlätta det kommande analysarbetet. 

  

Varje intervju påbörjades med ett fåtal bakgrundsfrågor, för att få både informanten och den 

av oss som intervjuade bekväm samt för att på ett naturligt sätt starta intervjun. Därefter 

ställde vi frågan: kan du berätta om din uppväxt? vilket gav utrymme för informanterna att 

börja i precis vilken del av uppväxten som de ville och även låta den spontana tanken om 

uppväxten och vad de dela med sig av, visa sig. Detta resulterade både i olika långa svar, 

startpunkter och avslut. För att säkerställa att intervjuerna berörde de områden som går i led 

med studiens syfte och frågor hade vi den förberedda intervjuguiden till hjälp vid varje 

intervjutillfälle, vilket möjliggjorde att vi dels kunde följa upp det som sades vid respektive 

tillfälle, men även ställa frågor utifrån våra förutbestämda teman.  

 

4.5 Analysmetod 

De genomförda intervjuerna transkriberades så snabbt som möjligt efter respektive tillfälle, 

för att också de intryck som fåtts genom intervjuerna skulle vara “färska” (Ahrne & Svensson 

2015, s.63). Analysarbetet influerades sedan av Johanssons (Johansson 2005, s.279–287) 

synsätt på narrativ analys, som menar att den transkriberade intervjun struktureras, kartläggs 

och tolkas av forskaren. Samtliga transkriptioner lästes av oss båda, vilket resulterade i 

nyckelord och olika teman, men också mönster och variationer. För att strukturera materialet 

upprättade vi övergripande teman för att dela upp och sortera materialet. Inom varje tema 

kodades sedan detta material med olika nyckelord, som grundades i studiens frågor och valda 

teorier, men också tidigare studier inom ämnet som vi ansåg vara relevant. Tolkande av det 

empiriska materialet skedde med hjälp av den teoretiska bakgrunden och ställdes sedan i 

relation till den tidigare forskningen för att på så sätt jämföra liknelser och eventuella 

skillnader. Analysarbetet har genomförts på ett så kallat abduktivt sätt, detta då vi har växlat 

mellan att tänka induktivt (med utgångspunkt i vår data) kombinerat med att tänka deduktivt 

(med fokus på teori) (Bryman 2012, s.26–27).  
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Resultaten från det bearbetade materialet presenteras i det kommande kapitlet utifrån teman 

som grundas i studiens frågeställningar. Här redogörs både citat i sin helhet, kombinerat med 

sammanfattningar från intervjusituationerna, detta för att både djupdyka inom vissa delar och 

ge en mer generell bild inom andra.  

 

Vi såg det, som tidigare nämnt, av vikt att finna ett urval med bra variation, för att på så sätt 

undersöka om det finns några tydliga skillnader mellan de medverkande. Exempelvis kan 

detta vara om informanten är man eller kvinna, har vuxit upp med sin mor eller far, vilken 

socioekonomisk bakgrund de kommer ifrån eller vilken relation som har funnits till den 

frånvarande föräldern under uppväxten. Det som genom analysen bland annat har uppkommit 

är att medverkande som har vuxit upp i en familj med något högre socioekonomisk status 

upplever barndomen och relationen till sin närvarande förälder något bättre, än de informanter 

som vuxit upp i en familj med lägre socioekonomisk status. Vi har även funnit skillnader i 

upplevelse mellan informanterna beroende på vilken relation dessa har haft till sin 

frånvarande förälder. Analysen visar inte på några direkta skillnader mellan manliga och 

kvinnliga medverkande, inte heller mellan dem som har vuxit upp med en ensamstående mor, 

respektive far. Därför diskuteras detta heller inte mer ingående under studiens resultat- och 

analysdel. 

 

4.6 Trovärdighet och tillförlitlighet 

För att vetenskaplig forskning skall säkra vetenskaplig kvalitet är det viktigt att studien visat 

på tillförlitlighet och trovärdighet. Vid kvantitativa studier diskuteras detta ofta i relation till 

reliabilitet och validitet, men om det inte finns något syfte i att mäta hur exempelvis 

intervjupersoner upplever, tänker eller beter sig på ett visst sätt, är det därför svårt att utgå 

från dessa två begrepp. Det finns dock andra sätt att säkerställa vetenskapliga kvalitet vid 

kvalitativ forskning (Trost 2010, s.131–135). Då denna studie inte på något sätt ämnar 

generalisera eller mäta, utan syftar i att ge ökad förståelse av upplevelser, har vi framförallt 

lagt stor vikt på transparens och öppenhet, för att säkerställa en vetenskaplig kvalitet. Trost 

menar att trovärdigheten och tillförlitligheten vid kvalitativa studier stärks genom att 

insamlade data kan kopplas till- och är relevant för en studies syfte och frågor, vilket vi anser 

stämmer överens i denna studie, då data har insamlats genom- och grundas på individens 

subjektiva upplevelser av att växa upp med en ensamstående förälder, vilket går i led med vårt 

syfte och frågeställningar. En annan viktig del för att säkra kvalitet är att delvis öppet visa 
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resultat som en studie har funnit. Detta kan göras genom att inte endast presentera 

sammanfattad insamlade data från intervjuer, utan även citat från medverkande informanter 

(Trost 2010, s.134–135). Resultat och analysdelen presenterar därför sammanfattningar och 

reflektioner från det som intervjuerna har visat, kombinerat med direkta citat från 

medverkande personer. På så sätt visar vi inom rimliga ramar dels exakt vad och hur 

informanterna har delat med sig av sina upplevelser, tillsammans med mer sammanfattande 

och övergripande texter som innefattar enskilda, ett antal eller samtliga av informanternas 

åsikter och upplevelser. 

  

En ytterligare viktig del för att säkra forskningskvalitet är att forskaren är medveten om sin 

roll under forskningsprocessen och tar hänsyn till etiska aspekter och överväganden, som 

måste ses över och tillgodoses vid forskning (Trost 2010, s.134). I följande stycke diskuteras 

därför vilket ansvar vi som forskare har haft och tagit under studiens gång samt hur vi har 

tagit ställning till de etiska aspekter som måste övervägas vid kvalitativa studier som grundas 

i människors liv och upplevelser. 

 

4.6.1 Forskarrollen och etiska överväganden 

En bra relation mellan informanten och den som intervjuar är alltid av vikt för att en intervju 

skall bli så bra och givande som möjligt. Det finns dock alltid en maktskillnad mellan den 

som intervjuar och den som intervjuas, då forskaren har det yttersta ansvaret och på något sätt 

alltid styr situationen. Vid studier som grundas i människors livshistoria ställs ytterligare 

särskilda krav på forskaren, då det centrala är människors liv och upplevelser. Det är därför 

essentiellt att informanter inte upplever att de talar med en total främling (Ahrne & Svensson 

2015, s.61–62). Då berättelserna i denna studie är av ytterst personlig karaktär fokuserade vi 

som intervjuare därför mycket på att uppträda ödmjukt och förmedla ett förtroendeingivande 

intryck vid varje intervjutillfälle, för att på så sätt minimera risken för att intervjupersonerna 

skulle känna sig utsatta eller granskade i situationen. Vi försökte att inte avbryta eller ställa 

allt för många frågor under tiden som informanterna talade och strävade efter att hålla en god 

och positiv ton genom hela respektive tillfälle.  

 

Vetenskaplig forskning bör även alltid ta hänsyn till forskningsetiska aspekter, av denna 

anledning har stor vikt lagts vid anonymitet. För att minimera risken för att någon skall kunna 

identifieras presenteras inte några namn eller avslöjande uppgifter i studien. Vidare har 
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Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk samhällsvetenskaplig 

forskning tillämpats. Dessa är: Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet 

och Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2017, s. 6–14). 

 

Informationskravet innebär att forskaren informerar om syftet med forskningen, att 

deltagandet är frivilligt och att medverkan kan avbrytas när som helst. Informanterna i vår 

studie har blivit informerade om studiens övergripande syfte och frågeställningar samt att 

uppsatsen skulle bli offentligt publicerad och att det var helt frivilligt att delta i studien. Vi 

klargjorde för informanterna att de när som helst, under eller efter intervjutillfället, kunde 

avbryta sin medverkan om så önskas och att de har rätt att inte svara på specifika frågor om de 

inte vill det. 

 

Samtyckeskravet innebär att forskare skall inhämta uppgiftslämnarens och undersöknings 

deltagares samtycke för medverkan. Det ska tydligt framgå att informanterna självständigt 

bestämmer över hur länge och på vilka villkor de ska delta. Före varje intervju inhämtade vi 

därför innan ett muntligt godkännande från varje respektive informant, om deras medverkan. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att medverkandes privata uppgifter ska hanteras och bevaras 

på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem och alla etiskt känsliga uppgifter som 

kan identifiera personen skall antecknas, lagras och avrapporteras på ett särskilt sätt så att 

utomstående inte kan identifiera dessa.  För att säkerställa detta förvaras informanternas att 

personliga uppgifter på ett säkert sätt. Transkriberingar och inspelade intervjuer raderades 

efter att studien var genomförd, för att säkerställa att privata uppgifter och lämnad 

information inte kan leda tillbaka till medverkande personer och så att inga utomstående kan 

få tillgång till detta. 

 

Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter om enskilda personer endast får användas i 

forskningssyfte. Information som inhämtas via intervjuerna kommer därför endast användas i 

forskningssyfte för denna specifika undersökning. 
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4.7 Diskussion om metodval 

Att använda en kvalitativ ansats, med intervjuer som datainsamlingsmetod, kan medföra en 

del svårigheter och svagheter. En svaghet kan vara att informanter som intervjuas om sitt liv 

inte väljer att tala om precis allt. Det är givetvis informanternas fulla rätt att dela med sig av 

det de vill, men det medför att en studie av detta slag aldrig kan garantera en fullt heltäckande 

bild, om exempelvis människor liv eller upplevelser. Det finns också en risk att den som 

intervjuas upplever situationen som jobbig och påfrestande (Ahrne & Svensson 2015, s.53–

54). En svårighet med denna studie kan vara ämnet, som för intervjupersonerna kan ha 

upplevts känsligt att tala om och dela med sig av under intervjuernas gång. Genom att 

använda en intervjumetod som tillåter informanterna att till stor del tala fritt och öppet (Trost 

2010, s.39–42) upplever vi ändå att samtliga har varit bekväma och avslappnade under 

intervjutillfällena, vilket har gjort att vi har tolkat det som att de har varit ärliga och öppna i 

deras berättelser och svar på de frågor som ställts. Informanterna blev vid första kontakt 

tydligt informerade om studien och dess syfte, vilket gjorde att de var väl medvetna om vad 

de tackade ja till och därmed även var förberedda på vad intervjuerna skulle komma att handla 

om. Det enda som vi upplevde att informanterna var oroliga för var att de inte skulle kunna 

förse oss och studien med tillräckligt bra information. Ett antal frågade om vi verkligen trodde 

att vi hade fått med allt. I efterhand kan vi därför känna att vi borde ha informerat 

medverkande ännu tydligare om att studien inte söker efter något spektakulärt eller 

häpnadsväckande, utan helt enkelt intresserar sig för det enkla och vardagliga som personerna 

har levt och upplevt. 

  

Bekvämlighetsurval som urvalsmetod för att finna informanter kan ses som problematiskt vid 

vetenskapliga studier bland annat då forskarens relation till medverkande eventuellt kan 

påverka informationsinsamlingen (Bryman 2011, s.433–435). I detta fall kan, som tidigare 

nämnt, studiens ämne och det faktum att vi har fått kontakt med informanterna via vänner och 

bekanta, eventuellt försvårat intervjusituationerna för medverkande. Detta då de har delat med 

sig av känslig information och minnen från deras liv, samtidigt som de vet att vi delar privata 

vänner. Det kan även ses som en fördel då medverkande istället kan få mer förtroende, just för 

att vi delar vänner och bekanta och därmed inte upplever situationen som varken påfrestande 

eller jobbig, vilket också stämmer överens med våra egna upplevelser efter respektive 

intervjutillfälle. Studiens tidsram och omfattning gjorde att vi valde denna urvalsmetod för att 

finna respondenter, vilket även resulterade i en bra variation inom den grupp som studerats.  
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Kvalitativ metod kännetecknas av att forskaren kommer nära det som studeras, ofta rent 

fysiskt. Fördelen med detta är att det möjliggör djup förståelse för det som undersöks, men 

metoden ställer också krav på forskaren själv, som skall sätta sig in i den som studeras och 

dennes perspektiv, vilket innebär att forskaren måste låta sin egen subjektivitet kliva åt sidan 

(Holme & Solvang 2012, s.92,93). Trost (2005, s.134) menar dock att vi aldrig helt kan 

komma ifrån antaganden och eventuella fördomar. Trots att en person kliver in i sin roll som 

forskare kommer denna alltid ha sin egen livsvärld med förförståelse och upplevelser i 

bagaget. Exempelvis har vi i någon mening utgått från, trots nämnda begreppsdefinitioner och 

diskussion under tidigare forskning, att personerna som medverkat i studien på något sätt har 

saknat något under sin uppväxt. Detta kan delvis bero på att så gott som all presenterad 

tidigare forskning jämför familjetypen med en förälder, med den med två. Det kan också ha 

att göra med att den idealiserade bilden av familjen, som enligt Roman & Peterson (2011, 

s.30) än idag är kärnfamiljen, finns med oss vare sig vi vill det eller inte. Trots att vi vid 

intervjutillfällena givetvis inte låtit egna tankar och värderingar framträda, för att inte på 

något sätt påverka medverkande personer och deras svar, är vi fullt medvetna om att 

förhållningssättet för studien således varken är helt neutralt eller fördomsfritt och förstår att vi 

har påverkat undersökningen i stort och som helhet.  
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5. Resultat & analys 

Följande kapitel presenterar den empiri som insamlats genom intervjuer med personer som 

har vuxit upp med en ensamstående förälder. Detta görs tillsammans med den teoretiska 

bakgrunden, som både hjälper oss att förstå och förklara det som har framkommit genom 

intervjuerna. Även den tidigare nämnda forskning inom studiens område diskuteras här i 

relation till denna studie, för att jämföra med de fynd och upptäckter som vi har gjort. 

Upplägget är baserat på studiens introducerande kapitel och följer också denna struktur. Den 

inledande delen presenterar därför övergripande om upplevelser av att växa upp med en 

ensamstående förälder i Sverige, därefter diskuteras medverkande personers upplevda relation 

till sin förälder och andra signifikanta människor som har funnits med i uppväxten, för att 

sedan se närmare på vilket typ av ansvar dessa personer har tagit under uppväxten och 

slutligen hur de upplever att omgivningen har ställt sig till dem och deras familj. 

 

5.1 Att växa upp med en ensamstående förälder 

“För mig har det känts ganska naturligt att ha en mamma som varit både och, därför har jag 

nog alltid tänkt vilken stark kvinna hon är.” 

 

Informanterna vittnar med sina livsberättelser om att det finns många lika, men också olika 

upplevelser av att växa upp med en ensamstående förälder i Sverige. Det övergripande intryck 

som våra informanter för studien har gett oss är att de flesta barn som växer upp i denna typ 

av familj överlag upplever sig ha bra och trygga uppväxter, med nära relationer till närvarande 

familjemedlemmar. Ett fåtal medverkande beskriver dock att de under vissa perioder inte har 

känt sig helt trygga och nöjda med sina situationer, trots detta är det inte någon som 

uttryckligen har önskat sig en annan uppväxt. En av intervjupersonerna beskriver det på detta 

sätt: 

 

“Så som jag växte upp har gjort mig till en stark och väldigt kärleksfull person och det tycker 

jag är bra. Jag har lärt mig att livet kan förändras och allt är inte för evigt. Jag tycker att 

genom min barndom så fick jag en bra push inför det vuxna livet.” 

 

Informanten ovan är väldigt nöjd med sin uppväxt och tycker det har gjort henne till en bra 

person. Det som tydligt skiljer upplevelser åt är bland annat mellan de som delvis har haft två 

närvarande föräldrar under barndomen, där den ena föräldern på olika sätt svikit under 
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uppväxten och inte regelbundet funnits närvarande, jämfört med de som i princip inte alls har 

haft någon kontakt med sina andra biologiska förälder. De som enbart levt med den 

ensamstående föräldern, utan direkt kontakt med den icke närvarande föräldern, upplever sig 

inte ha saknat att ha en andra förälder till hands. En av intervjupersonerna beskriver 

uppväxten följande:   

 

“Jag vet ju inte hur det är att ha två föräldrar på det sättet, så det går inte att föreställa sig 

riktigt.” 

 

Intervjupersonen ovan upplever inte att hon har saknat att ha två föräldrar till hands under 

uppväxten, eftersom hon aldrig har haft det. Nixon m.fl. (2015) visar att barn ofta inte saknar 

en förälder som de till stor del aldrig har haft och därför inte kan föreställa sig ett liv med en 

till förälder. Likt studien tolkar vi det som att informanterna i denna studie inte har direkt 

saknat och inte heller problematiserat själva familjeformen under uppväxten, utan sett det som 

normalt och det enda som de kände till. Detta kan jämföras med Meads (1976) signifikanta 

andra, som syftar till viktiga människor i barnets nära omgivning, vilka också talar om vad 

som är normalt och accepterat, i detta fall att familjen med en förälder var helt normalt. De 

barn som till viss del har haft den andra föräldern närvarande i deras liv under uppväxten 

tycks ha haft betydligt svårare att acceptera familjesituationen. Den frånvarande föräldern 

fanns ofta med, till och från, i barnens tidiga ålder, men senare i barndomen blev det allt mer 

sällan och idag har de flesta väldigt lite kontakt med den frånvarande föräldern. Flera av 

informanterna berättar att de under barndomen skuldbelade sig själva över situationer och att 

de många gånger funderade över varför de inte var viktiga nog att spendera tid med. En av 

informanterna beskriver tiden efter att hans mamma hade flyttat ifrån honom och hans pappa: 

 

“Jag försökte vid flera tillfällen träffa mamma, också tror jag via mina dåliga betyg ville jag 

visa att HALLÅ ser du inte jag behöver dig? Jag vet att jag ville att mamma skulle komma 

tillbaka, men så blev det inte riktigt. Det var sällan hon hörde av sig, hon skickade lite sms då 

och då, med typ att hon mår bra och att hon är kär och så skickade även bilder på henne och 

den nya mannen. Men problemet var att hon aldrig har frågat tillbaka, hur går det för dig 

osv. Vet att pappa ringde till henne när jag hade dåliga betyg och så, men hon ringde aldrig 

mig eller kom hem till oss, utan det var i princip bara SMS-kontakt och sällan som hon ringde 

mig. Vi sågs inte heller, vilket var dåligt tyckte jag när jag var liten. Saknade henne, sms och 

korta telefonsamtal räckte inte för mig.” 



27 
 

Informanten ovan minns att han gjorde allt han kunde, i hopp om att hans mamma skulle ta 

kontakt och se honom. Flera av informanterna berättar att de hade svårt att finna sig i deras 

situation, då de upplevde att en av deras förälder inte ville spendera tid med dem. Mead 

(1976) menar att barn utvecklar ett medvetande i olika stadier, som tillslut resulterar i ett jag. 

Utvecklandet av ett medvetande baseras till stor del på barnets omgivning och barnet 

identifierar sig därför ofta med sina föräldrar. I takt med att informanterna gjorde denna 

utveckling har vissa haft en förälder som kommit och gått, lämnat tomma löften och ibland 

svikit. En intervjuperson beskrev det följande: 

 

“Jag kände mig övergiven. Varför vill han inte ha mig? Vad gör jag fel? Därför så säger jag 

alltid att total avsaknad av en pappa är nog bättre än att ha en som dyker upp när det passar, 

lovar saker som han inte kan hålla och sånt”...”Ibland tror jag att det kan vara bättre att inte 

ha sin pappa där än att som jag ha honom flygandes in och ut som en jojo, alltid känna sig 

bortprioriterad och övergiven. Man får ju känslor även om pappan aldrig är där för dig i 

perioder. Så sa även pappa fina saker om mig till mig, som jag nu i efterhand lever på.” 

 

Intervjupersonen ovan trodde att det var något fel på henne när hennes pappa inte ville 

spendera någon tid med henne. Vi upplever att flera informanter som hade en förälder som 

kom och gick och ibland helt försvann, påverkades stark av denna tid. Charon (1998) menar 

att det är genom den sociala interaktionen som identiteten formas, från det att ett barn föds 

och genom att ha en förälder som stundtals fanns med i dennes liv, men som också ibland inte 

fanns där, är det tydligt att våra informanter upplever detta som en traumatisk och orolig tid 

som gjorde att de var ledsna, drog sig undan och hade svårt att fokusera på skolarbete och 

kamrater.  

 

Till skillnad från många andra studier har den ekonomiska situationen varierat för 

informanterna. Det är dock endast ett fåtal som beskriver att deras familj verkligen hade det 

tufft ekonomisk, vilket resulterade i att de inte fick se och göra så mycket aktiviteter under 

uppväxten som de hade velat. Trots detta upplever samtliga att deras förälder har gjort allt de 

kunnat, en intervjuperson berättar bland annat följande: 

 

“Hon har alltid gett mycket julklappar, väldigt mycket presenter på våra födelsedagar. Så hon 

har ju försökt på det sättet, för jag vet att hon vill, hon har velat ge oss väldigt mycket hela 

tiden och kanske i den formen, i och med att hon inte har vetat hur hon ska göra det annars.” 
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Informanten ovan beskriver att hennes mamma som inte hade så mycket pengar att röra sig 

med, ändå alltid såg till att hon och hennes bror fick fina presenter vi födelsedagar och jul, 

vilket också stämmer överens med de andra som inte heller hade det så bra ekonomiskt. 

Resterande informanter upplever att deras familjer hade det väldigt gott ställt och delar med 

sig av minnen om fina och dyra presenter vid födelsedagar och högtider, sol- och badresor på 

somrarna och skidsemestrar under vintrarna.  

 

“Vi hade stort hus och åt ute väldigt ofta. Vi har alltid haft en bra ekonomi, mamma jobbade 

ju som tandläkare och tjänade bra, så vi har aldrig behövt ta hjälp från andra.” 

 

Intervjupersonen ovan säger att han och hans mamma aldrig behövde bekymra sig om 

ekonomin. Det som tycks vara gemensamt med familjerna som hade det bra ekonomisk är att 

den ensamstående föräldern både har studerat vid universitet eller högskola, samt hade ett 

relativt välbetalt yrke. Det visar sig även att de informanter som under uppväxten hade det bra 

ekonomiskt ställt också upplever sig ha haft en väldigt bra relation till sin ensamstående 

förälder, till skillnad mot de som inte har haft det så bra ekonomiskt, som inte upplever sig ha 

haft en så bra och nära relation till sin förälder som de hade önskat. 

 

5.1.1 Relationen till den ensamstående föräldern och andra viktiga 

relationer 

“Pappa har alltid varit en stor förebild för mig, jag hade en stor respekt för honom som själv 

tog hand om mig och fanns där för mig. Vi har alltid haft en stark relation, alltid med de små 

eller stora problemen brukade jag vända mig pappa”…”vi hade många gemensamma 

intressen och pappa brukade meka i garaget med sin motorcykel och jag var alltid med och 

tittade på och ibland fick jag hjälpa till, så det var roligt.” 

 

Informanten ovan berättar att han hade en god relation till sin pappa under uppväxten, som 

han gärna spenderade mycket tid med. Gemensamt för samtliga är att de alltid haft en fullt 

närvarande förälder, som funnits med under hela barndomen och vi upplever att den viktigaste 

relationen under uppväxten just var den till den närvarande föräldern. De allra flesta av 

informanterna anser sig just ha haft en väldigt bra relation till sin ensamstående förälder som 

de primärt har vuxit upp med, som de har kunnat vända sig till för stöd, tröst och uppmuntran. 

Flera berättar att de under uppväxten har upplevt relationen till sin förälder som väldigt stark 
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och nära, framförallt jämfört med vänner som hade två föräldrar till hands som de inte alls 

upplevde ha samma typ av relation. Mead (1976) menar att barnet i tidig ålder kommer i 

kontakt med de signifikanta andra, vilket ofta främst utgörs av barnets förälder. Dessa blir till 

en början de allra viktigaste i barnets liv och en slags referenspunkt för skapandet av 

individen. Det vi kan se i denna studie är att “den signifikanta andra”, det vill säga den 

ensamstående föräldern, har varit oerhört viktigt för informanterna genom hela barndomen 

och uppväxten. Just varför det har varit så är svårt för oss att helt fastställa, men likt det som 

Walker m.fl. (2008) har funnit i sin studie om barns upplevelser av att leva med en förälder, 

tolkar vi det som att i och med att informanterna upplever sig ha haft en sådan bra relation till 

sin ensamstående förälder, också har resulterat i starka känslomässiga band som fortlöper och 

värderas högt, av både barnet och dennes förälder.  

 

Två av informanterna upplever sig inte ha haft en sådan bra relation till sin ensamstående 

förälder under uppväxten. En av dem upplever att både hon och hennes mamma var envisa, 

ville ha det mesta på sitt sätt och inte delade några direkta intressen, vilket hon tror var den 

främsta anledningen till att de inte hade en sådan nära relation. För en annan informant 

försämrades relationen mellan henne och hennes mamma markant, då mammans partner 

under ett par år flyttade in tillsammans med dem. Informanten minns den tiden som 

komplicerad och påfrestande, att mamman prioriterade sin partner och då åsidosatte henne 

och hennes bror. Hon upplever att de inte fick tillräckligt mycket stöd och uppmärksamhet, 

vilket resulterade i att hon inte kände sig trygg och inte gärna vistades hemma i tonåren, utan 

sökte sig till vänner där hon spenderade mycket tid. Det är dock inte bara de som hade en 

sämre relation till sin förälder under uppväxten som upplevde brist på uppmärksamhet och 

stöd. En informant beskriver följande: 

 

“Min mamma var väldigt kärleksfull och omtänksam mot mig och det var ju bra, men synd att 

det var alltid så mycket med jobbet...jag saknade uppmärksamheten från min mamma 

eftersom hon jobbade mycket och när hon inte jobbade så fixade hon i lägenheten.” 

 

Likt informanten ovan delar samtliga med sig av minnen och upplevelser av att de inte fick 

tillräckligt mycket tid tillsammans med sin förälder, vilket de alla tror var på grund av att 

deras förälder arbetade mycket och att den tid som fanns över ofta gick åt till att sköta 

hemmet och andra vardagssysslor. Hampden-Thompson (2009) visar i sin studie att bristen på 

stöd och uppmärksamhet från en ensamstående förälder är vanligt och menar att detta lätt kan 
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leda till svårigheter i skolan och dåliga studieresultat. Vi finner en tydlig liknelse även i denna 

studie då informanterna inte bara upplever brist på uppmärksamhet och stöd från sin förälder, 

utan nästan samtliga har haft svårt i skolan, dåliga betyg och svårigheter att koncentrera sig. 

 

“Fanns liksom ingen tid från min mamma eftersom hon jobbade jämt och när hon inte 

jobbade så var hon hemma och donade, eller var för trött och när jag gjorde mina läxor 

hemma så satt jag själv och mamma hade inte så mycket tid för mig, för att hjälpa mig.” 

 

Intervjupersonen ovan beskriver att hon inte fick tillräckligt mycket hjälp med läxor och 

skolarbeten, vilket flertalet andra informanter också upplever, något som gjorde att de fick 

svårt i skolan. Några av dem upplever att deras förälder fanns som hjälp och stöd om denna 

ville, men vi tycker oss kunna utläsa att dessa inte hade något vidare intresse för skolan och 

inte tog emot denna hjälp. Utifrån informanternas berättelser upplever vi att de flesta föräldrar 

inte heller pressade eller ställde några direkta krav på barnen och deras skolprestationer. 

Santín och Sicilia (2016) visar också att familjestrukturen ofta har en tydlig negativ inverkan 

på barns fortsatta akademiska studier och prestationer livet. Trots att informanterna i vår 

studie överlag upplevde skolan, framförallt grundskolan, som en tuff och svår period har de 

alla studerat klart på gymnasiet och fyra av totalt sex informanter har studerat på universitet 

eller högskola. Samtliga informanter har idag fast arbete och bostad, som de antingen lever i 

själv eller delar med en partner. Det som vi därmed tycker oss kunna se är att informanterna 

har valt att inte identifiera sig med sin bakgrund, varken med den mindre lyckade skolgången 

i barndomen eller med deras ensamstående förälder, som för många saknade utbildning och 

välbetalda arbeten. Likt Charons (2004) resonemang om att människan skall ses som en aktiv 

aktör, tycker vi oss kunna se att informanterna i detta fall valde sin egen väg, som var viktig 

för dem. Även Giddens (1991) menar att individen skapar sig en egen livshistoria om vem 

denne vill vara, utifrån de många val som människor i det moderna samhället ställs inför och 

förväntas ta. Utifrån Mead (1976) bär dock den enskilda individen med sig den sociala 

omgivningens attityder och värderingar, vilket också har stor inverkan på dennes handlingar. 

Utifrån detta kan vi därför se det som att de livsval informanterna har gjort också grundas i 

både hur omgivningen som de har levt i ställer sig till just utbildning och olika typer livsval. 

 

I de allra flesta situationer upplever informanterna att relationen till deras förälder och 

eventuellt syskon, överlag räckte till. Det har ändå funnits stunder då de har önskat sig ha två 

närvarande föräldrar till hands, exempelvis vid högtider och skolevenemang. En 
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intervjuperson beskriver även att det också kunde vara en vanlig fredag på fritids: 

 

“När det var dags för hämtning och föräldrarna dök upp var jag alltid ledsen eftersom vissa 

föräldrar kom tillsammans och speciellt på fredagar kom alltid allas föräldrar tillsammans 

och ganska tidigt, vid 14 och 15. Jag satt själv tills klockan blev 17:00 och min mamma kunde 

äntligen hämta mig. Det var en sån jobbig tid och alla barn var så glada och skulle hitta på 

roliga saker med sina föräldrar och jag och min mamma gick direkt hem eftersom mamma 

var trött.” 

 

Informanten ovan beskriver att det var särskilt jobbigt när hon fick vänta i skolan på sin 

mamma, som hon minns kom sent för att hämta henne på fritids. Det är också i samband med 

detta som hon jämför sin situation med andra barn som hade två närvarande föräldrar och 

upplevde då att detta var extra tufft. Hon är inte ensam om att i en sådan situation jämföra sig 

med andra, utan vi upplever att flera av informanterna som annars var nöjda med sin 

familjesituation blev extra medvetna om vad de inte hade, när de tydligt såg vad vänner och 

skolkamrater hade. Giddens (1991) anser att en stor del av individskapande handlar om en 

känsla att passa in och likna den grupp som en person tillhör, vilket annars kan resultera i en 

känsla av utanförskap. När de vistades med gruppen av skolkamrater blev avsaknaden av en 

förälder något påfrestande, som gav dem en känsla av att de inte helt passade in. Det finns 

inget som säger att alla andra barn blev hämtade tidigt och av två föräldrar, men det är så 

informanten minns situationen och det är i liknande situationer som våra informanter tycks ha 

haft mest svårt med deras familjestruktur.  

 

Relationen till den ensamstående föräldern tycks för de allra flesta ha varit den absolut 

viktigaste i informanternas barndom, men många av dem har också haft andra viktiga 

personer i sin omgivning som har betytt mycket. Framförallt har mor- och farföräldrar funnits 

till hands för att avlasta den ensamstående mamman eller pappan. Dessa har ägnat mycket tid 

med informanterna i barndomen och har varit både behjälpliga med stöd och trygghet, men 

också vid skolarbeten och aktiviteter. 

 

“Jag tycker att man faktiskt kan ha en annan fadersfigur som inte är ens biologiska pappa, 

det kan vara en morfar, morbror eller en vän till familjen. Och det hade jag faktiskt min 

morfar var en sån fadersfigur för mig han ringde mig ofta och vi sågs mycket han fanns där 

för mig liksom kunde alltid ringa till honom.” 
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Här ser vi att morfar upplevs vara som en fadersfigur. Informanten specificerar inte att det 

handlar om att hennes morfar var viktigt på grund av att han är man, men i och med att hon 

talar om vikten av att ha en närvarande morfar, morbror, eller en vän till familjen, tolkar vi det 

som att hon syftar till att det är bra att ha betydande personer i livet av både det kvinnliga och 

manliga könet. Genom den generaliserade andre lär sig människan vad samhället anser vara 

viktigt och rätt, vilket också internaliseras av individen (Mead 1976). Roman och Peterson 

(2011) menar att kärnfamiljen fortfarande är ett slags ideal, vilket tyder på att den 

heterosexuella familjebilden finns starkt etablerat inom oss och för att passa in och få rätt typ 

av uppväxt bör därför barn ha både kvinnliga och manliga förebilder i livet. Om detta inte är 

möjligt, tycks det istället fungera med ett substitut, av rätt kön, vilket för informanten i detta 

fall var morfadern. 

 

Idag upplever sig nästan samtliga informanter ha en mycket god relation till sin ensamstående 

förälder. Relationen tycks för några upplevas vara ännu bättre än under uppväxten och 

informanten som tidigare nämndes, som upplevde att hon och hennes mamma var för lika och 

envisa för att ha en bra relation, har idag enligt henne en mycket god relation som hon 

värdesätter högt. Informanten upplever att det är enklare att komma överens och umgås när de 

inte längre lever under samma tak. Flera berättar att de hörs så gott som dagligen med sin 

förälder och att de även träffas med jämna mellanrum. White (1994) visar att vuxna barn som 

har vuxit upp med en ensamstående förälder ofta har en sämre relation till sin förälder i vuxen 

ålder, än de som vuxit upp i en familj med två närvarande föräldrar. Vi kan givetvis inte med 

denna studie jämföra med någon annan grupp, men fem stycken av våra informanter tycks i 

alla fall uppleva sig ha en väldigt bra relation till sin förälder idag. Dock anser den 

informanten som inte upplevde att relationen till hennes mamma var så bra under uppväxten, 

än idag inte ha en sådan god relation till sin förälder: 

 

“Jag är inte lika nära henne idag, tror jag. Men det handlar nog mycket om att man insåg i 

efterhand hur, hur det egentligen har varit och vad hon hade kunnat göra annorlunda...Men 

jag tror någonstans att hon också kanske, precis som min pappa, skäms lite över hur 

uppväxten har varit för oss. Och då tror jag att dom kanske, kanske omedvetet tar avstånd.” 

 

Genom att ta till sig den generaliserade andre och därmed också ta till sig vad samhället och 

omgivningen anser vara rätt (Mead 1976) ser informanten ovan idag annorlunda på den 

struliga och jobbiga uppväxten med alldeles för lite stöd från sin förälder. Hon tycks ha svårt 
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att acceptera varför hennes barndom såg ut som den gjorde, vilket hon kopplar samman med 

sin mamma. Att informanten ser det som att hennes mamma och delvis frånvarande pappa 

känner sig skyldig och därmed drar sig undan, kan ses som ett ytterligare “tecken” på att det 

informanten upplever också stämmer, vilket vi upplever också gör det väldigt svårt för henne 

att ha en bra relation till sin mamma. 

 

Giddens (1991) menar att barn som känner trygghet i barndomen ofta har enklare med 

relationer och alla de livsval som den moderna individen ställs inför i vuxen ålder. Utifrån 

Giddens resonemang antar vi därför att informanternas upplevelser och barndomen i allra 

högsta grad har påverkat dem till vad de är idag. Trots att det bara är ett fåtal av informanterna 

som tydligt har berättat att de inte har känt sig helt trygga i barndomen, så har samtliga tagit 

del av och varit med om situationer som troligtvis har påverkat dem. Det är allt från att en 

frånvarande förälder har lämnat dem, till att den närvarande föräldern inte har lyckats ge 

tillräckligt med uppmärksamhet, eller att andras familjesituation har gett upphov till att de inte 

alltid har känt sig som alla andra. Vi kopplar allt detta till något som nästa samtliga 

informanter väljer att ta upp, nämligen svårigheter med andra relationer, framförallt 

kärleksrelationer, i vuxen ålder och rädsla för att misslyckas i livet. 

 

“Försöker alltid att tänka positivt men ändå innerst inne är jag rädd för att misslyckas.” 

 

Informanten ovan beskriver att hon ständigt bär med sig en rädsla om att inte räcka till. 

Flertalet medverkande beskriver att tidigare och nuvarande partner-relationer har haft en tuff 

start, framförallt då de var rädda för att släppa in personen i deras liv då de ständig bär på en 

oro att bli lämnade. Likt Giddens (1991) tycker vi oss här se att informanternas bakgrund har 

resulterat i att de har haft problem med att hantera olika livshändelser och stundtals haft svårt 

att finna meningsfullhet med livet. Som tur tycks detta för de flesta vara något som de 

antingen har tagit sig förbi eller lärt sig att acceptera och vi upplever att informanterna överlag 

är nöjda med sin tillvaro idag.  
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5.1.2 Ansvar under uppväxten 

“Jag hade faktiskt en del ansvar som jag inte riktigt var nöjd med, men att jag skulle 

dammsuga lägenheten varje onsdag och hjälpa till att plocka efter maten och sortera tvätt 

innan mamma skulle stoppa den i tvättmaskinen. Jag tyckte inte alls om dessa hushållssysslor, 

tyckte det var mest jobbigt och tråkigt. Jag fick jag även passa min lilla syster ofta, men det 

tyckte jag var bara roligt så.” 

 

Informanten ovan berättar om ansvaret som hon fick ta hemma, något som hon inte alltid var 

nöjd med. Trots att samtliga informanter upplever någon form av brist i uppmärksamhet och 

stöd från sin förälder, beskrivs denna som en förebild som har kämpat för sin familj, för att 

allt ska gå runt i vardagen. Vi upplever att det vi fått berättat för oss av våra informanter 

liknar det som Nixon m.fl. (2015) funnit, att en medvetenhet om familjesituationen ofta finns 

redan i tidig ålder för barn som växer upp i familjer med en ensamstående förälder. Detta blir 

också tydligt då flera av medverkande beskriver sig ha varit oroliga för sin förälder, som de 

upplever inte har haft mycket tid för sig själva, kämpat för att få ekonomin att gå runt och inte 

själva haft någon att få stöd och trygghet från. Även detta kan liknas med Meads (1976) 

generaliserade andre, att ju äldre barnen blev desto mer förståelse och insikt fick de över hur 

samhället på många sätt är konstruerat för en familj med två föräldrar, istället fick dessa barn 

vittna om att deras ensamstående förälder ensam gjorde två “jobb”. Men genom intervjuerna 

upplever vi att informanterna redan under tidig ålder har haft denna medvetenhet, vilket 

eventuellt kan ha att göra med den nära relationen till föräldern och/eller att de allra flesta har 

fått ta mycket ansvar i hemmet under uppväxten. Nästan samtliga har fått tagit delvis ansvar 

för hushållet, vilket har varit allt från att hjälpa till med uppgifter som att städa och tvätta 

kläder, till att ta hand om sina syskon, som de upplever skiljer sig från deras vänner som hade 

två närvarande föräldrar, som inte behövde ta samma typ av ansvar. 

 

“Jag tyckte att det var viktigt att hjälpa mamma och jag tyckte att det var bra faktiskt, man 

fick lära sig och det blev fint och rent hemma en sån skön känsla. Och detta har ju hjälpt mig 

nu in i vuxenlivet slapp ta hjälp av mamma när jag flyttade hemifrån utan hade den 

kunskapen sen innan. Så för att svara på din fråga så upplevde jag det som något bra positivt 

liksom.” 
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Intervjupersonen ovan beskriver att hon inte upplevde ansvaret hemma som något problem, 

utan snarare som något positivt. Hur samtliga informanter upplevde ansvaret skiljer sig 

tydligt, då vissa minns det som tråkigt och påfrestande, medan andra upplevde det vara 

självklart, då de upplevde att den ensamstående föräldern redan gjorde så mycket ensam. 

Oavsett hur upplevelserna skiljer sig åt accepterar samtliga informanter idag det ansvar de 

hade och anser sig förstå varför de fick hjälpa till mer hemma, än till exempel deras vänner, 

vilket de nu i vuxen ålder också anser sig har haft stor nytta av. Trots att informanterna under 

uppväxten hade olika åsikter om det ansvar som de ofta fick ta, upplever vi att samtliga har 

haft förståelse, redan i tidig ålder, för att deras ensamstående förälder har fått axla ett större 

ansvar än andra familjer där ansvar delas av två föräldrar. Det vi har funnit hos våra 

informanter tycks stödja det som Weiss (1979) visat på, att ensamstående föräldrar ofta inte 

hinner med att ensam sköta hemmet och andra vardagssysslor själv och därmed i större 

utsträckning låter sitt eller sina barn ta mer ansvar i hemmet. Weiss menar att ett resultat av 

detta blir att dessa barn många gånger mognar och växer upp tidigare, än barn från andra 

familjetyper, vilket också kan förklara det vi har funnit hos våra informanter. En informant 

berättar att hon var orolig för sin mamma: 

 

“Jag var väl orolig när man började göra egna saker på nyår och sådär. Då var jag alltid 

orolig att hon skulle sitta hemma själv och så.” 

 

Medvetenheten om deras familjesituation tycks även ha bidragit till att vissa av informanterna 

har tagit, inte bara ett fysiskt, men också känslomässigt ansvar för sin familj och för sin 

förälder. Särskilt tydligt blir detta med dem som dels tagit stort ansvar för sina småsyskon och 

känt starkt behov av att skydda dem, samt dem som berättar att de alltid tyckte att deras 

förälder hade för lite tid och pengar för sig själv. Informanten ovan berättar bland annat att 

hon ofta oroade sig för sin mamma då hon gärna umgicks med vänner, vilket resulterade i att 

mamman fick vara hemma själv utan någon att umgås med. Även om samhället talar om vad 

som är lämpliga uppgifter för föräldrar, respektive barn och att det främst är föräldern som 

skall oroa sig för barnet och inte tvärt. Det blir återigen tydligt att individen skapas och 

formas utifrån den sociala interaktionen och det som denna är med om (Mead 1976), vilket i 

detta fall resulterade i att informanterna tog ett stort fysiskt ansvar för hemmet, men också ett 

starkt känslomässigt ansvar för sin ensamstående förälder under uppväxten. 
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5.1.3 Omgivningens föreställningar och inverkan 

“Jag upplevde det som att omgivningen såg det som en väldigt skeptisk sak. Förstod inte 

riktigt att kompisarna på förskolan kunde reagera så på att mina föräldrar skildes. De var 

inte nyfikna liksom, utan mest tyckte att det var konstigt och det gjorde mig ledsen” 

 

Hur informanterna upplever att andra runt omkring dem har agerat och behandlat dem 

varierar. Överlag tycks inte omgivningen ha inverkat eller öppet ifrågasatt någon av de 

medverkande och deras familjer, men det finns ändå situationer i barndomen som gjort att 

informanterna ibland har blivit ledsna och inte alls förstått varför de sågs annorlunda mot 

någon annan. Informanten ovan, som är uppvuxen i en mindre stad där “alla kände alla”, 

upplevde att vännerna reagerade starkt då hans föräldrar separerade. Utifrån Meads (1976) 

tankar om medvetandet och utvecklingsstadier, kan vännernas reaktion troligtvis förklaras 

med att skilsmässor vid denna tidpunkt, framförallt i området, inte var så vanligt. Det kan 

därför ses som rätt förståeligt att barnen i omgivningen reagerade som de gjorde och trots att 

informanten själv tog detta väldigt hårt skulle vi kunna anta att han hade reagerat precis som 

sina vänner, om det hade var någon annans föräldrar än hans egna som hade separerat vid 

denna tid. 

 

De flesta informanter minns att många var nyfikna på den förälder som inte var närvarande, 

vilket för de flesta inte var något problem, men för dem som hade en frånvarande förälder 

som tidigare funnits med var detta känsligt. Det finns också dem som har upplevt att 

omgivningen har haft förutfattade meningar om informanten och deras familjer, som inte alls 

stämmer överens med hur de själva upplevde sin situation. 

 

“Jag vet nån förälder som sagt, aha tänk att det har gått så bra för henne, som hade det så 

rörigt hemma. Samtidigt tycker ju inte jag att jag hade det, min situation har ju liksom varit 

konstant, jag har alltid bott med min mamma, så jag tycker inte det.” 

 

Informanten ovan kunde inte förstå varför omgivningen tyckte att hon hade en rörig 

hemmiljö, som tydligt inte stämde överens med hur hon tyckte sig ha hemma och därför heller 

inte brydde sig så mycket om. I denna situation blir det återigen tydligt att individen bör 

betraktas som en aktiv aktör (Charon 2004) då informanten valde att inte ta till sig det som 

omgivningen försökte tala om för henne, att hon och hennes familj var något som inte helt 
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fungerade som det skulle. Då Roman och Peterson (2011) menar att kärnfamiljen med två 

föräldrar ofta betraktas som ett ideal är det möjligt att anta att omgivningen i informantens liv 

såg det som att hon saknade något essentiellt i livet och därför måste ha det mycket svårt, 

vilket också gjorde att de blev så förvånade när det nu har “gått så bra för henne”. Utåt sett 

kan det givetvis ha sett ut som att informanten hade det rörigt hemma, men utifrån det som 

hon berättar tycks hon haft en både trygg och stabil uppväxt, med en mamma som har haft ett 

välbetalt jobb, en bra bostad och som har kunnat ge henne allt vad hon har kunnat önska sig 

vad det gäller leksaker och annat. I och med att detta skedde i en medelklassförort i 

Stockholm, under 2000-talets början, tror vi oss därför kunna ana att mycket av detta också 

bara handlade om vanligt skvaller.  

 

Flertalet informanter, även den precis nämnda, upplever att många av deras vänner antingen 

tillhörde familjer som var ombildade, bodde varannan vecka, eller levde med en 

ensamstående förälder och menar därför att de inte heller har upplevt sin situation som så 

annorlunda från andras. När de har stött på människor, barn som vuxna, som på något sätt har 

ifrågasatt deras familj har de inte varken förstått eller identifierat sig med omgivningens 

åsikter eller attityder. 

 

“Nu finns det så många olika typer av familjer, så att det finns inte så mycket skepticism kring 

det, iallafall inte i min omgivning. Samma sak där jag jobbar umgås jag med barn och 

ungdomar dagligen och vi undervisar en del om familjer och att en familj inte behöver bestå 

av en mamma, pappa och två barn liksom, utan att det kan vara två personer av samma kön 

som har barn eller ensamstående eller att det finns ombildade familjer. “ 

 

Informanten ovan upplever att synen på olika familjer är förändrad idag, vilket stämmer 

överens med samtliga informanternas upplevelser. De anser att synen på olika typer av 

familjer är mycket mer öppen och flexibel mot vad den var när de själva växte upp, men när 

de berättar om deras egna mål och drömmar är det tydligt att det inte är en modern typ av 

familj som önskas. Oavsett om de idag har en partner eller inte så drömmer informanterna om 

giftermål, barn och större boenden.  

 

Giddens (1991) menar att dagens moderna samhälle på många sätt bygger på konsumtion, 

vilket blir en vital aktivitet för att skapa sig en identitet, som också accepteras av 

omgivningen i stort. Det är enligt Giddens (1991) också ofta den närmsta omgivningen som 
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påverkar individen och vad denna tillslut uppfattar som egna preferenser och attityder. 

Informanterna upplever att familjer ofta ser ut på många olika sätt, vilket också för dem är 

helt naturlig, men när det kommer till dem själva är kärnfamiljen ett ideal. Särskilt tydligt är 

detta med dem som vuxit upp i en familj som inte har haft det så bra ekonomiskt, eller inte 

haft bra relation till sin förälder och heller inte direkt haft nära relationer till andra vuxna 

under uppväxten. Flera berättar att de vill köpa hus, åka på långa semestrar och hoppas att de 

kommer ha möjlighet att spendera mycket tid med sin familj i framtiden. Vi upplever att allt 

detta, starka relationer och den perfekta familjen, kombinerat med konsumtion och materiella 

varor, som ett sätt att konstruera en åtråvärd identitet och ett liv som inte bara accepteras av 

omgivningen, men också för sig själv. Även om informanterna inte själva anser att 

omgivningen direkt har påverkat dem och givetvis har all rätt att leva sitt liv precis som de 

vill, upplevs ändå att den generaliserade andres normer och värderingar har intagits.  
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6. Slutsats 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur personer som vuxit upp med en 

ensamstående förälder resonerar kring och upplever att deras situation har varit under 

uppväxten. Studien syftade även studera hur familjestrukturen eventuellt har påverkat dem in i 

vuxenlivet. Genom totalt sex intervjuer med unga vuxna har vi fått ta del av samtligas 

livshistoria och upplevelser av att växa upp i Sverige med en ensamstående förälder. Nedan 

presenteras studiens viktigaste lärdomar och svar på de frågor som ställs i studiens inledning, 

utifrån den analys som gjorts i föregående kapitel. 

  

Medverkande personer i denna studie upplever sig ha haft väldigt bra uppväxter som de 

överlag anser sig vara nöjda med, vilket på många sätt skiljer sig från den forskning som 

tidigare har presenterats, som tyder på att barn som växer upp med en ensamstående förälder 

ofta får en sämre och svårare uppväxt än andra barn, vilket också följer dem in i vuxenlivet. 

På så sätt visar denna studie på att personer som växer upp med en ensamstående förälder i 

Sverige kan se tillbaka på sin barndom som något bra, som de inte skulle vilja ändra på. 

Framförallt tydligt är det är att relationen till den ensamstående föräldern ofta har varit väldigt 

stark och betydande under uppväxten, vilket ett flertal tror skiljer sig från dem som växer upp 

med två närvarande föräldrar. Det visar sig också att relationen till denna förälder än idag är 

oerhört viktig i dessa personers liv, som de både värdesätter högt och har regelbunden kontakt 

med, vilket vi upplever är ett resultat av familjestrukturen som har gjort att relationen mellan 

förälder och barn är så stark.  

 

Upplevelser om brist på uppmärksamhet och tid med den ensamstående föräldern under 

uppväxten tycks vara centralt för samtliga medverkande, vilket de minns som både något 

ledsamt och jobbigt, som för vissa även tycks ha resulterat i försvårad skolgång. Trots detta 

upplever vi att en stark förståelse för familjesituationen har funnits, vilket gjorde att de ändå 

accepterade denna brist och upplevde sin ensamstående förälder som mycket stark och ofta 

som en förebild. De som under uppväxten har haft flera andra nära relationer, så som 

exempelvis mor- och farföräldrar, upplever att dessa har varit väldigt viktiga och har enligt 

vissa kunnat ersätta avsaknaden av den frånvarande föräldern, då de har försett dem med både 

stöd och trygghet. Detta skiljer sig mot dem som har vuxit upp med väldigt lite kontakt, eller 

ingen alls, med den frånvarande föräldern och menar att de inte behövde ersätta denna icke-

existerande relation, då de inte saknade något som de aldrig hade haft. Vi upplever att 
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avsaknaden av den hierarki som annars finns i familjer med två föräldrar, gör att gränserna 

mellan förälder och barn på vissa sätt suddas ut. Detta visar sig bland annat genom att 

medverkande personer redan i en tidig ålder har tagit stort ansvar hemma, som vi tror skiljer 

sig från vad barn i andra familjetyper gör. Vi upplever också att de har haft en tydlig bild om 

deras familjesituation och en ödmjukhet mot deras ensamstående förälder, som de inte bara 

har haft stor respekt för, men också brytt sig om och ibland oroat sig för. Detta visar på att 

dessa personer inte bara har tagit fysiskt ansvar under uppväxten, utan även ett stort 

känslomässigt ansvar för deras familj och familjemedlemmar.  

 

Det är inte någon som har delat med sig av erfarenheter där omgivningen tydligt och öppet 

har ifrågasatt dem själva och deras familj, men det har ändå funnits tillfällen då de har upplevt 

att omgivningen runt omkring dem i uppväxten har gjort dem osäkra och på vissa sätt 

ifrågasatt deras familjesituation. Trots detta upplever personerna som har vuxit upp med en 

ensamstående förälder sig inte vara så speciellt annorlunda mot resten av sin omgivning, 

vilket de också tydligt lever efter. Även om informanterna menar att de har valt att inte ta till 

sig det som omgivningen har sagt och tyckt om dem och deras familj, tycker vi ändå kunna se 

att samhället i stort inverkar på individen och på många sätt formar dem till vad de är idag. 

Individuella tankar och attityder återfinns tydligt i samhällets gemensamma normer och 

värderingar om hur en individ bör vara och hur denna skall leva sitt liv, vilket troligtvis inte är 

unikt för denna grupp. 

 

6.1 Avslutande diskussion och förslag till vidare forskning 

Vi upplever att det främsta livsmålet för samtliga medverkande är att leva livet med en 

partner, av det motsatta könet, köpa sig en bostad, tillsammans få barn och åka på semestrar 

tillsammans. Den ökade individualiseringen som har gett den moderna individen möjlighet att 

gå ifrån kollektiva normer och värderingar och därmed forma och leva sitt liv som denna vill, 

borde rimligtvis resultera i tydliga skillnader mellan människor och vad de vill uppnå med 

sina liv. Medverkande i denna studie har alla vuxit upp med en ensamstående förälder och 

uttrycker tydligt att de inte upplever detta som varken konstigt eller fel, men trots det tycks 

den perfekta kärnfamiljen vara ett ideal och en dröm för samtliga. Giddens menar att 

individen som känner trygghet och samhörighet med omgivningen har betydligt enklare att 

finna sin plats i samhället, vilket kan ses som att informanterna gör då de tar sig till den 

generaliserade andre och, medvetet eller omedvetet, rättar sig efter normer och vad som ses 
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som normalt. Kanske är det extra viktigt för denna grupp, som vi upplever har fått och än idag 

får ta emot små tecken och symboler på att dem inte fullt ut har varit och är som andra, och 

där med gör allt för att passa in och inte på något större sätt skilja sig från mängden. 

 

Tidigare ställde vid oss kritiska till att den tidigare forskning, som studerat familjer med 

ensamstående föräldrar, alltid tycks jämföra denna familjetyp med den stereotypa 

familjebilden och återkommande pekar på att barn som växer upp i denna typ av familj 

generellt sett har det sämre. Efter vår studie ser vi dock ett tydligt värde i denna typ av 

jämförelser, då mycket pekar på att barn som växer upp med en ensamstående förälder ofta 

riskerar i sämre livschanser, vilket vi nu anser endast kan adresseras om de ställs i relation till 

andra grupper som upplevs ha det bättre. Trots att samtligas upplevelser av att växa upp med 

ensamstående förälder i denna studie till mesta del är positiva, anser vi ändå att en komparativ 

studie skulle vara relevant. Genom att jämföra personers upplevelser i andra typer av 

familjestrukturer, kan det dels undersökas om upplevelser skiljer sig åt, men framförallt 

studeras om det finns tydliga skillnader i livschanser, beroende på vilken typ av 

familjestruktur personer växer upp i. 

 

Anledningen till att det vi har funnit i denna studie delvis skiljer sig mycket från det som 

tidigare internationella studier visar på tror vi eventuellt kan ha att göra med hur Sverige som 

land och dess välfärd är uppbyggt. Trots att andra länder på många sätt liknar Sverige är det 

troligtvis svårare för familjer i andra länder med ensamstående föräldrar att gå runt på endast 

en inkomst. Studier visar att familjer med konstant ekonomisk brist ofta resulterar i andra 

svårigheter, som även följer barn i dessa familjer för resten av livet. Ett antal har haft 

ekonomiska svårigheter under uppväxten, men majoriteten av de som medverkat i denna 

studie upplever inte att deras familj har haft det svårt ekonomiskt. Detta är något som givetvis 

inte behöver stämma överens med hur det faktiskt var, men ger ändå en indikation på hur de 

hade det under uppväxten. Oavsett hur den ekonomiska situationen har sett ut upplever de sig 

vara nöjda med deras nuvarande livssituation och de effekter som tidigare studier pekar på 

tycks inte förekomma lika tydligt hos dessa personer. Medverkande i denna studie är givetvis 

endast i början av deras vuxna liv och då ingenting i livet kan ses som konstant säger det 

heller ingenting om hur framtiden kommer att se ut. Vi anser ändå att denna undersökning har 

gett ökad förståelse för hur personer som växer upp med en ensamstående förälder upplever 

sin uppväxt och hur det har påverkat dem till vad de är idag och därmed även resulterat i att 

studien har uppnått sitt övergripande syfte.  
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8. Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuguide 

Intervjutillfället påbörjas med att den som intervjuar går igenom upplägget för intervjun. För 

att få en bild av intervjupersonen och även låta denne bli bekväm i situationen, börjar vi med 

att ställa ett antal inledande bakgrundsfrågor, därefter får respondenten fritt tala om sin 

uppväxt. För att säkerställa att intervjun tar upp det som anses vara av särskild vikt för studien 

kompletterar vi med frågor utifrån det som sagts samt nedanstående teman som grundas i 

studiens frågeställningar, tidigare forskning och valda teorier. 

  

Bakgrund idag 

• Boende (boendeform, delas med någon, nöjd med boende eller inte) 

• Familj (partner, egen familj, syskon, föräldrar) 

• Arbete (typ av arbete, tidigare arbeten, anställningsförhållanden idag/tidigare) 

• Utbildning (högre utbildning, yrkesutbildning) 

• Socioekonomisk status 

  

Bakgrund uppväxt 

•  Berätta om din uppväxt 

•  Familj (föräldrar, syskon, släkt, annat) 

• Förälders arbete (heltid/deltid, flera arbeten på samma gång, typ av anställningar) 

• Förälders utbildning (grad av utbildning, typ av utbildning/-ar) 

•  Ekonomisk situation (gott ställt/minde bra, orostankar?)  

• Utgifter (mat, presenter, kläder, leksaker, möbler, elektronik) 

•  Fritid, nöjen och semester (fritid, restaurangbesök, presenter, resor)  

• Ekonomiskt stöd (från frånvarande förälder, närstående, bidrag, lån, avbetalning)  

• Boende under uppväxt (flyttar, yta, område, boendeform) 

• Transport (bil, kommunaltrafik, annat)  

• Hur var du som barn (ex. blyg, framåt, sökte uppmärksamhet) 

• Skolan (hur upplevs skolan under uppväxten - rolig/svår/mm.)  

• Fritids (långa eller korta dagar, sommarlov, jullov, andra lov) 

• Läxor och hjälp med skolarbete.



 
 

Relation till sin förälder under uppväxt 

• Trygghet, närhet, respekt 

• Förtroende (dela med sig av mycket/lite till föräldern - om lite, fanns någon det någon 

annan) 

• Uppmärksamhet (mycket/ lite, mer inom vissa områden & mindre inom vissa?) 

• Förändrad relation under uppväxt? (barn, tonåring, ung vuxen) 

• Relation till den frånvarande föräldern under uppväxt (känsla av svek, övergiven. 

Förtroende) 

  

Andra sociala relationer under uppväxt 

• Vänner (långa relationer, även vänner idag? Många vänner, få vänner) 

• Vänners familj (vänners familjestruktur under uppväxten) 

• Familj/släkt (mycket/lite kontakt med ex. kusiner/annan släkt) 

• Skola (relation till pedagoger och lärare, någon relation som du särskilt kommer ihåg, 

omtyckt av lärare etc.) 

• Fritidsaktiviteter/klubbar (samma under uppväxt eller flera olika) 

• Familjens relation till andra (umgicks med många andra, eller få etc.) 

• Kontakt med psykolog, läkare, kurator m.fl. under uppväxt 

  

Ansvar under uppväxt 

• Handla mat, tvätta kläder, städa, annat ansvar för hem och familj 

• Passa/hämta syskon (samma som ovan) 

• Extrajobb, sommarjobb 

• Känslomässigt ansvar (för förälder, syskon, vänner och annan släkt) 

• Hur upplevs graden av ansvar under uppväxten (som något bra, självklart, 

förberedande för vuxenlivet, eller mindre bra, för mycket, jobbigt och påfrestande?) 

  

Livet idag 

• Hur upplevde du omgivningens föreställningar om din familjestruktur? (ex. oro, 

nyfikenhet, skepticism, ifrågasättande) 

• Hur upplevs samhällets föreställningar om familjestruktur 

• Kan föreställningar ha förändrats 

• Relationer idag (vilka är viktigast och prioriteras) 

• Partners arbete, utbildning, uppväxt (två föräldrar, annan familjestruktur) 



 
 

• Planer för framtiden (familj, karriär, mål och drömmar) 

• Hur skulle du beskriva dig själv? 

• Relation till förälder idag (kontakt, träffas sällan, ofta) 

• Relation till frånvarande förälder idag. 

• Finns särskilda tillfällen då du hade önskar att du hade två närvarande föräldrar? 

• Tankar kring egen familjebildning. 

• Om du fick välja, hade du valt en annan familjestruktur under din uppväxt? 

• Nackdelar med att växa upp med en ensamstående förälder 

• Fördelar med att växa upp med en ensamstående förälder 

  

Avslut 

• Intervjupersonens egna reflektioner 

• Något som intervjupersonen vill ta bort/ändra/lägga till. 


