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Mamma, ... barn

A

tt hitta balans mellan arbete och
familjeliv är en utmaning för
många föräldrar. Men det offent
liga samtalet, och även forskningen, om ”vardagspusslet” utgår
ofta från att det finns två vuxna
i hushållet. Men i många
familjer har en person, oftast mamman, ensam ansvar för barnen.
Utgångspunkten för boken är en
omfattande kvalitativ intervju
undersökning. Det blir snabbt tydligt att ensamstående mammor
inte är en homogen grupp och att
klass har en avgörande betydelse
för att få livet att gå ihop. Medeloch höginkomsttagare har enligt
studien helt andra möjligheter att
gå ner i arbetstid, både ekonomiskt men också för att arbetsvillkoren tillåter det. En del har även
råd att köpa hushållsnära tjänster.
Arbetarklassmammorna har
mycket tajtare marginaler. Tim
anställningar gör den ekonomiska
förlusten vid vab så stor man låter
barnet gå snorigt till förskolan,
trots att man känner sig som en
värdelös förälder. Samtidigt finns
det många gemensamma nämnare i kvinnornas upplevelser. Det

Allt som förskrivits
– och lite till
 Historien om den svenska hjälp
medelsverksamheten är nu sammanställd. Boken handlar främst om
mångfalden i Hjälpmedelsinstitutets
15 år, men tar också upp bland annat
föregångaren Handikappinstitutets
arbete. Och så blickar den f ramåt. Hur
framträdande är arbetsterapeuterna i
boken? Inte särdeles, men några
nämns vid namn. Går inte att b
 eställa
i tryckt form – men sök ”uppdraget
slutfört” på mfd.se och ladda ner den
som pdf.

kan sammanfattas med: Att hinna,
att orka och att göra rätt samt att
de sociala nätverken och stödet
från nära och kära är avgörande.
Störst intryck gör de många intervjucitaten. Som ensamstående
mamma känner jag igen mig i hur
utmanande det kan vara att alltid
ha hela ansvaret för sitt barn, att
ständigt planera och att det kan
vara svårt att be om hjälp. Eller att
aldrig kunna lämna över till en
partner när barnet sätter sig på
tvären. Eller att inte kunna gå ut
och köpa en liter mjölk när ungen
somnat.
Boken är värdefull för alla som
kommer i kontakt med ensamstående föräldrar, den kan bidra till
att öka medvetenheten om vad det
innebär att vara själv med barn.
Att lösningarna för att få vardagen
att funka inte alltid är de samma
som för den klassiska kärnfamiljen. Jag önskar dock att boken i
högre grad visade på de positiva
sidorna med att vara ensamstående – som det glädjefyllda i att ha
en nära relation med sin unge och
tillfredställelsen när allt flyter på
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för att man blivit en professionell
logistiker. För ensamstående behöver, precis som alla andra föräldrar, få höra att de gör ett bra
jobb – men de har ingen annan
vuxen där hemma som kan påminna om det.
Katja Alexanderson

Våga bryta
gamla mönster
 Trots att det kan tyckas annorlunda är det mycket som händer i
en tonårings hjärna. Målet är de
facto att bryta sig loss från den
grupp man genetiskt är besläktad med. Som förälder kan oron
och känslan av att det fina i relationen försvunnit bli väldigt påtaglig, och det är här boken kommer in. Med exempel och konkreta övningar kan man hitta nya
metoder för att komma närmare,
och lyssna till varandra igen.
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