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Förord 

Jag vill börja med att tacka de mammor, samt informant som frivilligt valde att medverka i studien. 

Stort tack för ert engagemang och de fina samtal vi har haft. Vidare vill jag tacka min man Andreas 

och min lilla dotter Leah, att få små roliga filmklipp, bilder och lunchbesök av er mitt i skrivandet har 

varit helt underbart! Tack för att ni har stått ut med tjat, frustration och entusiasm under denna uppsats, 

som är den sista kurs jag gör under min socionomutbildning.   

Tack till min mamma som satt sig in i uppsatsen och hjälpt mig med språket.  

Tack till Ersta Sköndal högskola för en klok och vis kursansvarig Emilia Forsell och handledare 

Anders Kassman. Tack för bra bibliotek och välutnyttjade lokaler. 

 

Tack! 

Isabelle Coster 

Stockholm, juni 2016 
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Abstract 
This is a qualitative study based on interviews with mothers who had children between the age of 17 

and 19, and also on one interview with an informant. The study’s theoretical starting point is Erikson's 

identity theory, the life course perspective, intersectionality and the feminist perspective. My results 

show that the young mothers feel that they are in contrary to the prevailing values of at what age it is 

normal to have children. They feel that their relationships to friends have been affected and that they 

cannot fully identify with their friends in the same age, at the same time that they feel they cannot, or 

do not want to enter the adult world. The young mothers have also experienced that people want to 

reprove them. In our culture, there are prejudices against young mothers, they are seen as irresponsible 

and selfish, which means that young mothers need to behave perfectly and impeccably to prove to 

their surroundings that they are good parents. This results in that young mothers are struggling to fit 

into the parental role, and try to make it appear as if everything is good. A further result is that half of 

the respondents have experienced discrimination on the basis that they are young mothers. 

 

Engelsk titel: I am not a “young mother”, A qualitative study of young mother’s experiences of being 

a mother in adolescence. 
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Sammanfattning 

Det är en kvalitativ studie baserad på intervjuer med mammor som fick barn i åldern 17 till 19 år, samt 

på en intervju med en informant. Studien har sin teoretiska utgångspunkt i Eriksons identitetsteori, 

livsloppsperspektivet, intersektionalitet och feministisk perspektiv.  

Studiens resultat visar att de unga mammorna upplever att de strider mot den allmänt rådande 

normen om när i livet man skall få barn. De upplever att deras vänskapsrelationer förändras och att de 

inte helt kan identifiera sig med sina jämnåriga längre, samtidigt som de upplever att de inte helt får 

eller vill ha inträde i vuxenvärlden. De unga mammorna bär på erfarenheter av att människor vill 

tillrättavisa dem. De unga mammorna upplever att allmänheten ser på dem som oansvarsfulla och 

egoistiska, vilket innebär att de unga mammorna behöver uppträda perfekt och oklanderligt för att 

bevisa sin omgivning att de duger som föräldrar. Detta leder till att de unga mammorna kämpar för att 

passa in i föräldrarollen och för att det skall se bra ut på ytan. Ytterligare resultat utifrån studien är att 

hälften av respondenterna har upplevt diskriminering utifrån att de är unga mödrar.  
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1. Bakgrund 
Medelåldern då kvinnor i Sverige får sitt första barn har ökat och det blir allt ovanligare att få barn 

som tonåring (Folkhälsorapport 2009). Enligt Socialstyrelsen (ibid.) utgör andelen tonårsmödrar fyra 

procent av alla förstföderskor, vilket kan jämföras med andelen kvinnor som är 35 år eller äldre, som 

idag utgör 13 procent av förstföderskor (Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn, 2013). Detta 

leder till att ett föräldraskap som tonåring är relativt ovanligt och det kan innebära att unga föräldrar 

ses som avvikande och riskerar att bli marginaliserade (Social rapport 2006). 

 
Diagram 1, Mödrarnas åldersfördelning 1975-2010.  

  
(Diagram hämtat från Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn, s.13. Socialstyrelsen, 2013). 

 

Att få barn medan man själv befinner sig i en ung ålder och i en fas av utveckling, sökande och 

identitetsskapande innebär att personens egen tonårstid förändras. Hjärnforskaren Jay Giedd menar att 

hjärnan och förmåga att förstå konsekvenser inte är fullt utvecklat förrän i 25-årsåldern och att man 

dessförinnan har en nedsatt förmåga att göra framtidsplaneringar, göra riskbedömningar, sålla intryck 

samt att förmågan att överblicka inte är helt utvecklad förrän vid 25-årsåldern (Svenskadagbladet, 

2016-02-20). Biologiskt sett är det dock som mest gynnsamt att bli mamma innan 25 -årsåldern. Vid 

30-årsåldern avtar möjligheten att bli gravid och vid 35-årsåldern avtar den mer uttalat. Vid 40-

årsåldern är fertiliteten mycket låg (Fertilitetscentrum, 2016-02-20). Det äldre föräldraskapet är en 

konsekvens av en önskan att ha ekonomisk och social trygghet, färdiga utbildningar, påbörjad karriär, 

trygga boende, trygga relationer samt att man har haft gott med tid för sig själv innan man får barn. I 

denna studie vill jag applicera och analysera det unga föräldraskapet utifrån ett livsloppsperspektiv, 

det vill säga vad händer när man bryter mot den västerländska normen om när i livet det passar att få 

barn.   
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Som en bakgrund till studien ligger Erikssons identitetsteori och teorins syn på ungdomstiden som 

ett moratorium. Moratoriumet har i syfte att vara en tid då man som tonåring har tid för att upptäcka, 

utforska och finna sig själv. Det är en tid av frihet från ansvar och plikt (Hwang & Frisén, 2012). 

1.1 Problemformulering 
I dagens Sverige är det ovanligt och möjligen något stigmatiserande att bli mamma som tonåring. Att 

vara ungdom anses som ett upphöjt och eftersträvat tillstånd i vårt samhälle och det kan tyckas finnas 

en allmän uppfattning om att ungdomsåren och föräldraskap inte bör kombineras. Därför är det av 

intresse att analysera hur ett ungt moderskap upplever bemötandet från sin omgivning. Detta skall jag 

göra för att få en förståelse för hur det sociala arbetet kan förstå unga mammor och öka kunskapen om 

mödrarnas utsatthet, utmaningar och behov.  

1.2 Förförståelse 
Under min utbildning har jag haft intresse av att särskilt rikta mina studier i den mån jag kunnat åt 

barn, ungdomar och familj. Under min praktik på ett socialkontor i Stockholm på barn- och 

ungdomsutredningens mottagningsenhet, jag såg en del utmaningar kring föräldraskapet. Ett särskilt 

intresse för de unga mödrarna skapades då jag mötte flera mödrar och jag såg ett flertal gånger deras 

starka drivkraft att ta hand om sina små barn. Samtidigt kämpade de med gymnasieutbildningar och 

dessutom ville tjejerna vara självförsörjande och självständiga. Jag vill genom denna studie fördjupa 

mig och problematisera unga mammors upplevelser och bemötande utifrån det unga föräldraskapet.  

Jag vill klargöra att jag själv under mina socionomstudier, som 23-åring, fick mitt första barn. 

Denna upplevelse har skapat ett intresse för moderns ålder under föräldraskapets begynnande del. 

Utifrån mitt personliga intresse och utifrån att jag mött unga mammor inom det sociala arbetets sfär, 

anser jag att det föreligger ett behov av att uppmärksamma hur mammor upplever sitt unga 

föräldraskap. Studien genomförs för att bidra med kunskap och förståelse för denna målgruppens 

utmaningar och behov till det sociala arbetets praktik. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur unga mammor upplever att de har blivit bemötta av sin 

omgivning utifrån sitt unga moderskap.  

 

1. Hur har mammorna blivit bemötta? 

2. Hur kan vi förstå deras erfarenhet för att bättre kunna bemöta unga mödrars behov inom det 

sociala arbetet? 

3. Hur kan vi förstå de unga mödrarnas situation utifrån Eriksons teori om moratorium? 
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1.4 Avgränsningar 
Jag är medveten om att ordet omgivning (se syfte) är ett stort och omfattande begrepp. Det är dock ett 

medvetet val att använda mig av detta vida begrepp, då min ambition var att fånga in den unga 

mammans omgivning och de människor som intervjupersonen har runt omkring sig. Jag ville inte i 

förväg klassificera kategorier av människor eller grupper, då det skulle riskera att förlora värdefullt 

material. Jag tror att detta ledde till att jag fick ett brett svar gällande omgivningens bemötande, allt 

från vänner, arbetsgivare till sjukvårdspersonal. För att tydliggöra begreppet så syftar jag på personer 

som den unga mamman har mött i samband med sitt moderskap.  

Studien kommer begränsas genom att fokusera på moderskapet och ej faderskapet. Det är 

mammorna som möter mest reaktioner kring graviditet och föräldraskap av omgivningen, då de är 

bärare av fostret. Dessutom tar de ofta ut större delen av föräldraledigheten och därmed spenderar de 

mer tid med barnet (Trygvason, Sorbring & Samuelson, 2012). Jag kan dock rikta kritik till 

avgränsningen, då det tenderar att vara en fortsatt stereotyp föreställning om mödrars roll och ansvar 

för familj, hem och barn (Mattsson, 2012). Om detta vore en större studie med mer resurser skulle jag 

även kunna undersöka faderskapet, för att ej återskapa en ensidig traditionell syn på föräldraskap och 

könsroller.  

Jag kommer att blanda orden ungt föräldraskap, unga mammor, unga mödrar, tonårsförälder och 

tonårsmödrar som synonymer och jag syftar alltid på en kvinna som fick barn innan 20-årsåldern. Jag 

använder dessa ord som synonymer, i syfte att få ett mer varierat språk i texten. Åldern på de unga 

kvinnorna har jag valt utifrån Eriksons identitetsteori. Jag anser att teorin kommer vara relevant för 

min uppsats och då också påverkar valet av mammor att intervjua.  

Jag är medveten om att betydelsen av ordet tonåring i föräldraskapet skiljer sig åt och har en 

varierad rättslig skillnad. Att utföra samlag eller sexuella handlingar med en person under femton år är 

en olaglig handling utifrån sexualbrottslagstiftningen (SFS 1962:700). Detta är brottsligt oavsett om 

den minderåriga deltar frivillig. Vid 15-års ålder uppnår man en sexuell myndighetsålder, men ändå 

upp till 18-årsdagen kan det i vissa fall vara ett sexualbrott att ha sex med en omyndig person, 

exempelvis vid familje- eller släktförhållanden (ibid.).  

Nämnvärt och betydande i studien är även att Sverige har fri legal abort fram till graviditetens 

artonde vecka. Efter vecka 18 krävs ett särskilt tillstånd från Socialstyrelsen för att genomföra en 

abort. Efter en abort skall kvinnan alltid erbjudas stödsamtal (SFS 1974:595). Nämnvärt är också att 

Sverige har i flera landsting subventionerade och många gånger gratis preventivmedel för tjejer upp 

till 25 år (Vårdguiden 1177, 2016-06-06).  



 10 

1.5 Relevans för socialt arbete 
De unga mammorna kan säga någonting hur det är att vara i en position av utanförskap och hur det är 

att ständigt mäta sig mot normen (Mattsson, 2012). Vilket är en grundförståelse för socialarbetaren i 

allt socialt arbete och i alla möten med människor. 

Tidigare studier i ämnet kretsar ofta kring negativa konsekvenser och risker som följer av det unga 

föräldraskapet, denna studie vill därför bidra med kunskap utifrån de unga mödrarnas upplevelser av 

situationen.  

2. Tidigare forskning 
Jag utgick till en början från Ersta Sköndals högskolebibliotek och tog del av tryckt litteratur. Jag 

använde sedan Google för att få en överblick och kunskapsöversikt över tidigare forskning kring unga 

föräldrar. Genom Google fann jag även diverse rapporter och artiklar från forskning baserat i Sverige, 

som idag finns med i min bakgrund. 

Flera forskningsstudier och artiklar skrivs utifrån ett perspektiv med utgångspunkt i sjukvården, för 

professioner som barnmorskor eller utifrån ett barnperspektiv. Då dessa perspektiv inte är en del av 

studiens syfte har jag uteslutit sådana artiklar.  

Att bli tonårsförälder är vanligare i Storbritannien och USA än i Sverige, vilket resulterar i att flera 

artiklar kommer från dessa länder. Flera forskningsstudier berör negativa konsekvenser och följder av 

det unga föräldraskapet så som den socio-ekonomiska faktorn, men för att begränsa mitt arbete till att 

handla om upplevelsen har jag inte fokuserat på dem.  

För att kunna placera in min studie i ett meningsfullt sammanhang, har jag här nedan valt att plocka 

ut ett axplock av den tidigare internationella forskningen jag funnit.  

Edgardhs (1999) forskningsresultat visar att tonårsmödrar i större utsträckning än andra kommer 

från familjer som inte lever i en kärnfamilj samt har hög frånvaro från skolan. Flera av studiens unga 

mödrar lever i ekonomisk beroendesituation till familj eller partners, vilket är en beroendeställning 

som tenderar att hålla i sig i längre perioder av livet, vilket ytterligare kan motivera mitt val av 

uppsatsämne och den beroendeställning som kan föreligga ett ungt moderskap. 

Otterblad Olausson, Haglund, Ringbäck & Cnattingius (2001) har genomfört en longitudinell 

studie med 140 000 svenska tonårsmödrar. Forskningen mätte långsiktiga effekter av det unga 

moderskapet. De presenterar att långsiktiga konsekvenser av det unga moderskapet är dålig social 

miljö, lägre utbildning och lägre inkomst. Resultatet visar även att tonårsföräldrar ofta har fler barn är 

medelålders mammor samt att de oftare är ensamstående. Dessa studier påvisar de negativa 

konsekvenser som de unga mödrarna riskerar att drabbas av. Jag menar att detta perspektiv är viktigt 

att ta med, för att kunna förstå och bemöta mammornas upplevelser på ett nyanserat sätt.  

Australiensarna Thompson och Lees (2011) studie är något unik, studiens respondenter är enbart 

män och utgår från ett fadersperspektiv. Denna studie är relevant för studien då den kan säga något om 

hur män tänker kring föräldraskap, i denna studien bidrar den med förståelse för hur normen ser ut 
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kring när i livet man ska blir förälder. 382 manliga studenter ingår i den kvalitativa studien. Studiens 

resultat visar att männens önskan inför ett blivande föräldraskap är färdig utbildning, etablering på 

arbetsmarknaden, att ha en stabil ekonomi och stadig relation med en partner. Många respondenter 

menade också att man väntade på att uppnå en känsla av att vara klar med ungdomen och redo för 

föräldraskapet. Studiens slutsats påvisar att det idag råder en okunskap om åldersrelaterad 

fertilitetsnedgång för unga män och kvinnor. Kritik till denna studie är att den utgår från 

högskolestudenter, vilket inte representerar allmänheten helt korrekt. Anledningen till att jag väljer att 

presentera denna studie är att den stärker hur normen och allmänheten ser på föräldraskapet och när i 

livet det lämpar sig att bli förälder.  

En longitudinell studie gjord av Tryggvason, Sorbring och Samuelsson (2012) menar att 

vuxenvärlden har en tendens att lägga sig i de unga mammornas beteende. Tillrättavisandet leder till 

att de unga mammorna kämpar för att på ett ytligt sätt passa in i vuxenvärlden. Flera unga mammor 

upplever sig otillräckliga i andras ögon och blir därmed osäkra på sin egen förmåga samt upplever att 

det skapar stress. Tryggvason et al. (2012) menar att de unga mammorna som inte upplevde sig 

granskade, kontrollerade, ifrågasatta eller lade större vikt vid kommentarer från folk, utvecklar en god 

självkänsla som mamma. Studien har gjorts utifrån mödrars, fäders och barns perspektiv under 30 års 

tid.   

En annan relevant studie är Elisabeth Hertfelt Wahn och Eva Nissens forskning (2005). Studien har 

utfört utifrån Karolinska Institutet tillsammans med Skaraborgs Institut. Forskningsrapporten 

presenterar en kvalitativ studie där empirin är baserad på ett antal intervjuer med tonårsmödrar i södra 

Sverige Denna artikel anser jag vara relevant för min uppsats, då den är gjord i en svensk kontext och 

då resultaten pekar på att en förståelse för de unga mödrarnas situation bör uppmärksammas. 

Studiens resultat (ibid.) visar att tonårsmödrarnas skäl till att få barn grundade sig i ett osäkert 

användande av preventivmedel, ett mönster av unga mödrar i familj och släkt, brist på andra 

möjligheter eller idéer i livet, så som att exempelvis studera. Den främsta orsaken var dock att det 

förelåg ett medvetet val att bli förälder och få ett barn. Vissa av respondenterna kom från 

dysfunktionella hem, där våld förekom. De önskade sig någon att älska och bli älskade av. 

Ytterliggare anledningar var att de unga mödrarna önskade en person som är i beroendeställning till 

dem och som alltid finns vid ens sida, som inte kommer och går, som de menar att många andra i livet 

gör (ibid.). 

Resultatet (ibid.) visar att tonårsmödrarna upplevde föräldraskapet som en positiv övergång till 

vuxenlivet och att det har bidragit till mognad och förmåga att ta mer ansvar. Det medförde också en 

starkare självkänsla och motståndskraft. Negativa aspekter av moderskapet var att det bidrog till en 

psykologisk och fysiologisk svårighet. Flertalet av mödrarna menar att föräldraskapet ledde till en 

förändring av deras sociala nätverk. Respondenterna berättade i intervjuerna att vissa vänner och 

familjemedlemmar vände dem ryggen då de berättade att de var gravida eller då barnet kom. Flera av 

mödrarna vände sig då till professionella för att få samtala om situationen, med syfte att få hjälp och 
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stöd, så att deras anhöriga skulle förstå individens livsval. De intervjuade talade om att stödet från den 

egna modern, familj, vänner och samhälle är en förutsättning för föräldraskapet. Resultaten visar att 

socialarbetare och barnmorskor bidragit till en ökad självsäkerhet och att stödet från personal inte skall 

underskattas. Intressant resultat var även att inte genom en enda intervju framkom att modern kunde 

finna stöd i sin partner. Andra förändringar som föräldraskapet bidrog till var ändrade vanor gällande 

friluftsliv, rökning och alkoholkonsumtion. Slutsatser som Herfelt Wahn och Nissen (ibid.) presenterar 

är att en viktiga nyckelstrategierna då man ska jobba med dessa unga mödrar är att utveckla en 

förståelse för deras behov, samt inse att man inte kan bemöta unga föräldrar på samma sätt som äldre 

föräldrarna. 

3. Metod 

3.1 Design 
Studien utgår från en kvalitativ metodologisk ansats. Den kvalitativa forskningen menar Bryman 

(2011) vill skapa förståelse för en social verklighet, genom att undersöka och tolka en viss miljö. Den 

kvalitativa ansatsens forskningsstrategi innebär att tonvikten ligger på berättelsen, snarare än den 

kvantitativa studiens fokus på ord och siffror. Kvalitativa studier utgår ifrån att man ser verkligheten 

på många olika sätt och att det inte finns en absolut objektiv sanning (ibid.). Sohlberg och Sohlberg 

(2013) beskriver den kvalitativa ansatsen som en strävan efter att finna rika flerdimensionella 

beskrivningar av en uppfattad verklighet. 

Studien har ett induktivt angrepssätt, induktion innebär att man generar en slutsats efter 

empiriinsamlingen. Traditionellt sätt är kvalitativ studier induktiva (Watt Boolsen, 2007). 

Studien har i syfte att undersöka upplevelser och erfarenheter av att bli moder som tonåring i 

Sverige idag och därför valde jag att genomföra kvalitativa intervjuer. Ytterligare argument till valet 

av kvalitativa intervjuer är att intervjuer passar studier som har i syfte att söka kunskap om en social 

situation (Kvale, 1997). 

Kvalitativa studier är inte designade för att generalisera dess resultat från urval till population. De 

tolkningar och resultat jag kommer presentera vill jag presentera på en mer övergripande nivå och 

generalisera till teorier. Det finns anledning att vara självkritisk och reflekterande gällande min 

påverkan på intervjuerna och de intervjuade, transkribering samt hur jag tolkar empiri. Jag eftersträvar 

opartiskhet och noggrannhet (Bryman, 2011).  

Bryman (2011) menar att intervjun har i syfte att beröra det informanten anser är viktigt att prata 

om. Kvalitativa studier omfattar ofta färre personer i syfte att istället försöka gå djupare i berättelsen. 

Då jag är intresserad av personens egna individuella berättelse, uteslöt jag andra insamlingsmedel så 

som gruppintervju eller enkät. För att ändå hålla mig till uppsatsens frågeställningar beslutade jag mig 

för att genomföra semistrukturerade intervjuer. Flexibiliteten som föreligger i den typen av intervjuer 

anser jag kan vara till uppsatsens fördel (ibid.). Utifrån detta är intervjun explorativ efter som 

intervjuaren inte söker svar på en hypotes, utan istället öppet presenterar det tema som ska exponeras.  
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Utifrån min erfarenhet och uppfattning om ungt föräldraskap kräver studien att jag genom hela 

studiens gång bibehålla ett kritiskt förhållningssätt (Stenbock-Hult, 2004). Stenbock-Hult (ibid.) 

presenterar ett antal dygder som krävs för att upprätthålla ett kritiskt förhållningssätt och jag väljer att 

nämna några dygder som jag anser är mina främsta utmaningar för att genomföra en kritisk 

vetenskaplig studie, dessa är: plikten att minska min okunskap, intellektuella dygder som medvetenhet 

och klokhet samt förmåga att stå ut med osäkerhet. 

 

3.2  Forskningsetiska övervägande  
Utifrån Vetenskapsrådets publikation God forskningssed (2011) beskrivs forskning som avses göras 

på människor. Då man bedriver forskning behöver man alltid ta ställning till om och hur människor 

kan påverkas av forskningen. Jag har funderat på risken jag utsätter mina respondenter för genom att 

vara med i uppsatsen. Då obekväm eller för personlig information kommit fram i intervjuerna har 

detta inte presenteras, exempelvis en problematisk relation med partnern. Jag har varit noggrann med 

att inte utelämna exakta åldrar, städer, stadsdelar eller namn. Därefter anser jag att nyttan är större än 

skadan.  

Etikprövningslagen (SFS 2003:460) är att beakta, även om den inte inkluderar forskning på 

högskolenivå. Utifrån att jag skriver studien på högskolenivå har studien inte behövt genomgå någon 

etikprövning.  I 16 och 17 §§ (ibid.) beskrivs lagen gällande samtyckes och informationskravet. Till 

intervjuerna har jag beaktat, informerat och arbetat med information-, samtyckes-, konfidentialitets- 

och nyttjandekravet (Bryman, 2011).  

För att uppnå informationskravet har jag informerat om att deltagandet är frivilligt och att de har 

rätt att närsomhelst avbryta medverkan. Jag har även gett information kring studien och 

respondenternas medverkan. Samtycke har lämnats både skriftligt och muntligt inför varje intervju. 

Jag har även frågat personen vid intervjuns start om det finns tid att samtala, samt informerat om att 

intervjun beräknas ta högst en timme. 

Konfidentialitetskravet har jag arbetar med genom att arbeta med fingerade namn av mina 

intervjupersoner, jag har även ändrat några personliga egenskaper vid publiceringen av resultatet.  

(Kvale, 2014). Detta gjordes för att ingen skall kunna förstå vem det är som har sagt vad och vem det 

är jag beskriver i uppsatsen. Jag benämner därför alla intervjupersonerna med konfigurerade namn, 

samt att barnens åldrar konfigurerade. Efter avslutad studie skall alla inspelade intervjuer och alla 

transkriberingar raderas. Utifrån min insamlingsmetod via internet har det uppstått funderingar kring 

om det finns möjlighet att identifiera mina respondenter därigenom, detta har jag försökt att motverka, 

genom att aldrig svara offentligt och öppet, utan endast i mailkonversationer, samt att jag raderat 

samtliga annonser efter att all intervjuer genomförts.  

Nyttjandekravet innebär att intervjuerna endast skall användas till mitt forskningsändamål och ej 

användas eller utlånas till annat bruk. De personliga uppgifterna som inkommer får ej heller utan 
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godkännande av respondenten, användas för beslut eller åtgärder som påverkar individen (Jönsson, 

2010).  

3.3 Urval och tillvägagångssätt 
Min ursprungliga ambition var att genom mailkontakter till BVC-mottagningar, privata och 

kommunala verksamheter, få kontakt och tillgång till tonårsmödrar att intervjua. Jag mailade till tio 

verksamheter runt om i Stockholm, men responsen var bristfällig och bortfallet relativt högt. Jag fick 

tre stycken svar och de som svarade menade att de inte hade tillräckligt med kompetens eller inte 

arbetade med unga föräldrar i tillräckligt hög grad för att medverka. Ytterligare en verksamhet hörde 

av sig i slutet av uppsatsskrivandet men jag ansåg då att det var för sent för ytterligare datainsamling 

och bestämde därför att tacka nej till erbjudandet.  

På grund av studiens tidsbegränsning bestämde jag mig för att använda mig av ett alternativt 

tillvägagångssätt för att finna unga mammor att intervjua. Forsman (1997) menar att ett 

tillvägagångssätt är att annonsera efter respondenter. Detta gjorde jag genom att skriva ett inlägg på en 

hemsida ämnat för graviditet, förlossning och barn. På hemsidan finns det ett särskilt chattrum för 

unga föräldrar, där jag skrev en annons. Jag annonserade även på Facebook, i särskilda 

föräldragrupper för unga. I mina annonser presenterade jag mig själv, studiens ämne och min önskan 

att intervjua kvinnor som blev mammor som tonåringar. Jag lämnade min mailadress och uppmanade 

mammorna att höra av sig till mig om de var intresserade av att medverka. Jag fick respons genom 

mail, de som passade in i urvalsgruppen hörde jag av mig till och bokade in intervjuer. Genom att de 

själva fick kontakta mig vid medverkan var det personer som ville träffa mig, jag antar att deras 

medverkan byggdes på att de hade mycket att berätta om och att de ville prata kring ämnet, vilket är en 

fördel i en kvalitativ studie. Mina offentliga annonser har raderats, med syfte att inte kunna härleda 

respondenterna.  

Ett flertal intervjuer ställdes in, bortfallet berodde på sjukdom, att jag ej fick svar samt på grund av 

långa och dyra resvägar. Positivt med tillvägagångssättet är att samtycket blir påtagligt, då 

respondenterna själva behöver kontakta mig. Kritik mot detta tillvägagångssätt är att jag riskerar att 

vända mig till en viss grupp av unga föräldrar, som råkat besöka en viss hemsida under ett visst 

tillfälle. För att få en studie som representerar nutidens upplevelse av ungt föräldraskap, bestämde jag 

mig för att begränsa studien genom att tacka nej till de som blev föräldrar för mer än fem år sedan. 

Fyra personer som hörde av sig ville jämföra deras unga föräldraskap gentemot deras äldre 

föräldraskap. Detta lät intressant men då jag behövde begränsa studien och göra den hanterbar uteslöt 

jag den inriktningen och tackade nej till dem. Exempelvis så hörde en person av sig och ville berätta 

om sin extremt tuffa period som ung mamma. Personen genomgick en svår depression och upplevde 

att hon aldrig kunde knyta an till sitt barn. Moderns relation till sitt barn var skadat och hon kände en 

stor sorg över detta vilket ville dela med sig av sin berättelse. Man kan utifrån den respons jag fått, 
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spekulera i om det föreligger ett behov utifrån de unga mammornas erfarenhet att prata om och 

jämföra deras unga föräldraskap med medelålders föräldraskap.  

Mina respondenter var mellan 17 och 19 år då de fick sitt första barn. Studiens yngsta respondent 

var vid intervjuns tillfälle 17 år. Om det hade blivit aktuellt med en respondent under 15 år, hade jag 

övervägt att inte genomföra intervju på grund av etiska skäl.  

Mitt val att göra individuella intervjuer riskerar att leda till metodologisk individualism. Studiens 

fokus har ett individualistisk inriktning, vilket gör att jag riskerar att exkluderar och bortse från 

personens sociala konstruktion (Kvale, 2014).  

Under uppsatsens gång har jag fört en metoddagbok, där jag antecknat ned alla kontakter jag har 

haft, alla inbokade intervjuer och alla genomförda intervjuer. Detta för att skapa struktur i min process 

och för att kunna gå tillbaka och kontrollera (Kvale, 2014). 

 
3.4 Intervjuguide (se bilaga 2) 

Jag arbetade fram ett tvåsidigt dokument som jag hade med mig till varje intervjutillfälle. Sida 

nummer ett bestod av information och en underskrift som respondenterna fick signera för att bekräfta 

att de tagit del av informationen och samtycker till intervjuns förutsättningar. Texten lästes först upp 

av mig, sedan gav jag informationen till respondenten och bad dem signera för att ge sitt samtycke. 

Texten innehöll information om konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, samt om att intervjun 

kommer spelas in. För att uppnå samtyckeskravet frågade jag därefter om godkännande och fick ett 

muntligt och skriftligt godkännande. I början av alla intervjuer frågade jag om namn, ålder då man 

blev gravid, vid förlossning samt barnets ålder idag, för att säkerställa att respondenterna tillhörde min 

urvalsgrupp.  

Sida nummer två bestod av den semistrukturerade intervjuguiden. Jag arbetade fram en 

intervjuguide med fyra tema, där varje tema hade några underfrågor. Jag tematiserade intervjuguiden 

på ett kronologiskt sätt; innan graviditet, under graviditet, under de första dagarna med deras barn 

samt nutid. Min ambition var att alltid ställa öppna frågor för att ge möjlighet för den intervjuade att 

själv leda och förklara med så lite påverkan från mig som möjligen. Utifrån att jag var intresserad av 

upplevelserna av bemötandet från omgivningen tänkte jag att detta var ett bra sätt för att nå det 

resultatet jag vill nå. Jag tänker även att upplevelserna är så starkt sammankopplade med händelserna, 

att de ej går att fråga om upplevelserna utan att även fråga om ex ”Hur var det att bli mamma?” Kritik 

mot min intervjuguide kan jag rikta mot tema nummer två som var ”Hur reagerade din omgivning 

under graviditeten?” Utifrån denna fråga hade mina respondenter inte mycket att säga. Jag tolkade det 

då som att det inte var relevant för dem att prata om, därför finns lite resultat från detta temat 

presenterat, då det var bristfälligt.  
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3.5 Genomförande och upplägg av intervjuer 
Mina intervjuer ville jag dokumentera väl, därför valde jag att spela in dem för att sedan transkribera 

dem för att vidare presentera och analysera data på korrekt sätt (Forsman, 1997). Att inspelning av 

intervju skall ske har jag informerat om och jag har fått ett muntligt och skriftligt godkännande av 

samtliga deltagande (se bilaga 1 och 2).  

Min första intervju höll jag med en professionell person som arbetat med unga föräldrar i 12 år. 

Utifrån hans erfarenhet och kunskap genomförde jag en intervju, bestående av två delar, första delen 

bestod av orienterande frågor som ej spelades in, som handlade om organisation, arbetssätt och 

arbetsmetoder.  Del två var intervjun och den pågick i cirka 40 minuter. Syftet med intervjun var att 

fråga om vad unga mammor önskar för stöd, vad för stöd som saknas och få en bild av hur 

verksamheten bemöter och arbetar med unga föräldrar. Intervjun med informanten gjordes för att få en 

grundförståelse för unga mödrar utifrån det sociala arbetets perspektiv. Intervjun genomfördes även 

för att senare kunna stärka, kritisera och jämföras med de unga mödrarnas intervjuer. Intervjun med 

informanten utgjorde en grund till min intervjuguide med de unga mammorna.  

Efter min första intervju bokades intervjuer in med unga mammor och efterhand intervjuade jag 

dem enskilt. Jag var noggrann med att vi berörde alla de fyra områden, men underfrågorna har jag 

anpassat och omformulerat utifrån samtalets gång. Utifrån respondenternas egna önskemål ägde två av 

intervjuerna rum i tjejernas egna hem, En intervju gjordes via telefon, då min respondent bodde en bit 

från Stockholm och vi inte hade möjlighet att ses. Jag övervägde att ändå genomföra intervjun, då hon 

gärna ville delta samt att det kunde effektivisera den pressade tid som uppsatsens disponering hade. 

Kritik kan dock riktas mot denna telefonintervju, då vi inte sågs fysiskt vilket riskerar att jag förlorar 

ytterligare material som skulle kunnat framkomma utifrån samspelet och relationen som uppstår i 

mötet människor emellan. En respondent önskade att träffas på ett café i en specifik stadsdel. Jag 

valde i förväg ut ett café där vi kunde sitta något avskilt. Jag som intervjuare upplevde inga större 

störmoment, men kritik kan riktas till att respondenten i någon mån gjorde det. 

Efter att tre intervjuer genomförts ansåg jag att intervjuerna behövde få ett större djup för att 

verkligen undersöka det studien skall undersöka. Jag valde ut ett antal citat utifrån tidigare intervjuer 

och läste upp dem i kommande intervjuer och lät respondenten kommentera citateten. Citat som 

respondent tre och fyra fick kommentera finns som bilaga 3. Tillvägagångssättet fungerade bra och det 

gjorde att samtalet kunde fokusera på det intervjun var ämnat för. Vilket kan jämföras med en 

respondent som hade en tendens att prata mycket om personliga intressanta ämnen, men ämnen som 

inte skulle berika min uppsats.  

Intervjuerna med samtliga mammor, hade utan svårighet kunnat pågå betydligt längre tid än vad de 

gjorde. Jag avgränsade mina frågor och intervjutiden genom att försöka hålla mig till frågor kopplade 

till mitt syfte. Samtliga intervjuer har varit runt 45 minuter långa. Under intervjuerna gav jag ibland 

utrymme till pauser på några sekunder, exempelvis innan jag skulle ställa en ny fråga, för att ge 
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utrymme till spontanitet och tillfälle för intervju personen att fortsätta prata eller ta upp något 

ytterligare. Då jag upplevt att intervjun är klar har jag frågat intervjupersonen om det är något 

ytterligare som personen vill berätta, kommentera, fråga eller utveckla. 

I flera fall fortsatte samtalen oftast vidare på ett friare sätt efter att jag stängt av inspelningen och 

då intervjufrågorna var slut. Detta kändes etiskt rätt för mig att få ge mammorna den tiden efter de 

samtal jag tagit del av och den ensamhet och oförståelse flera mammor berättat om.  

Samtliga fem intervjuer ägde rum under mars och april 2016.  Efter de fem intervjuerna fattade jag 

ett medvetet val att inte göra fler intervjuer. Då studien är av kvalitativ art ville jag lägga resterande tid 

på resultat, analys och slutsats. Jag ansåg även att besatt på bra resultat (Kvale, 2014) (Watt Boolsen, 

2007).  

3.6 Kritik till intervjuerna 
Jag har genom intervjuerna förhållit mig som en intresserad och empatisk person och jag har ofta 

uttryckt ”Kan du ge ett exempel”, ”Wow”, ”Intressant, vill du berätta mer?”. Detta kan ha bidragit till 

en god interaktion men jag kan också spekulera i hur resultatet blivit om jag haft en mer kritisk och 

ifrågasättande hållning till mina respondenter, kanske att jag hade kunnat komma ifrån rollen som 

godtrogen och fått ut mer av intervjuerna (Kvale, 2014).   

En intervjusituation mellan två personer innebär alltid att i stunden konstrueras berättelsen utefter 

den som lyssnar. I mina intervjusamtal kan det alltså funnits någon form av maktasymmetri och 

påverkan av mig, då det är jag som högskolestudent som genomför undersökningen, leder samtalet 

och bestämmer när vi ska börja och avsluta. Min ambition har under samtalet varit att vara neutral och 

ställa öppna frågor och låta berättaren berätta, men det har tyvärr varit oundvikligt att inte i någon mån 

påverka (Kvale, 2014). 

3.7 Bearbetning, transkribering och kodning 
Intervjuerna har transkriberats samma dag som de genomfördes eller nästkommande dag. Detta har 

bidragit till att jag haft intervjun färskt i minnet. Jag valde att transkribera på ett sätt som gör 

materialet lättöverskådligt. Därför valde jag bort att anteckna ned onödiga ljud som kortare pauser, 

hummande och bebisljud. Under transkriberingen insåg jag vad som var mer intressant i förhållande 

till mitt syfte och mina frågeställningar och vad som var mindre relevant. Allt som kunde svara på 

mina frågeställningar och hade koppling till mitt syfte markerades. Exempelvis så transkriberades inte 

väldigt detaljerade berättelser hur mammorna berättat om graviditeten för deras föräldrar och partners. 

Dessa valde jag att istället kort sammanfatta. Jag markerade meningar och hela stycken för att jag ville 

ta dem vidare i processen. Dessa markeringar fungerade som en start på en tankeverksamhet över vilka 

teman mitt resultat skulle ha.  

Efter att alla intervjuer transkriberats läste jag igenom mitt material flera gånger och försökte skapa 

en god översikt, därefter kodade jag mitt material. Som kategoribeteckningar använde jag mig av olika 

färger i programmet Word för att förstå vad varje textstycke handlade om, snarare än att jag letade 
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efter återkommande ord. Efter kodning av all relevant text som i någon mån berörde mitt syfte började 

jag klippa och klistra för att få ihop kategorier. Det landade i nio stycken kategorier, som jag sedan har 

arbetat med och jag presenterar slutligen sju teman i mitt resultat. Min intervjuguide (bilaga 2) hade en 

utgångspunkt i tidsperioder, vilket skiljer sig från de teman jag presenterar idag. Tidsperioderna hade i 

syfte att vara en hjälp i samtalet för att minnas situationer och händelser. Därefter var min förhoppning 

att mammorna skulle berätta om olika typer av bemötande dem har fått, vilket också blev fallet. 

Utefter de unga mammornas olika och lika erfarenheter av bemötande har teman uppstått.  

Att tematisera har varit ett riktigt pusselarbete och en reell utmaning, med förhoppning om att 

resultatet idag är strukturerat, överskådligt och begripligt. En svårighet har varit att särskilja studiens 

teman så att de inte går in för mycket i varandra men samtidigt inte är för stora. Exempelvis så har jag 

arbetat med ett tema som idag heter ”Upplevelse av hur vännerna reagerade” samt ”Upplevelsen av att 

känna sig oförstådd”. Detta är två teman som liknar varandra genom att båda handlar om hur det är att 

vara i en position och uppleva oförståelse. De skiljer sig åt genom att oförståelsen kommer från 

jämnåriga vänner respektive övriga människor, exempelvis andra föräldrar och främlingar. En av de 

kategorierna som uteblev var den unga moderns relation till sin egen moder. Jag ställde inga frågor 

kring denna relation, men de kom upp då och då under intervjuerna. Jag uppfattade mitt material 

gällande denna kategori som ofullständig, så jag valde att avgränsa studien genom att utesluta den 

kategorin.  

Jag valde att inte använda mig av något dataprogram vid kodning- och analysarbetet, då jag ville 

använda min kreativitet, vilket Trost (2010) skriver kan vara en fördel i kvalitativa studier. Då studien 

har en författare så är det en och samma person som gjort alla intervjuer, transkriberingar och 

resultatsammanställningar. Detta kan vara en fördel då risken för missförstånd och oförståelse 

minskar. Kritik till min kodning är att text kan ha gått förlorad och det finns risk för att den sociala 

kontexten försummas (Bryman, 2011). Forskningsprocessens olika faser har många gånger flutit in i 

varandra och bedrivits parallella (ibid.).  

3.8 Genomförande av analys 
För att bearbeta och analysera mitt resultat har jag använt mig av innehållsanalys. Innehållsanalys 

beskriver Bryman (2011) som en flexibel metod som härstammar från en kvantitativ ansats, men som 

kan användas även i kvalitativ forskning i analys av texter, exempelvis transkriberade intervjuer. 

Metoden kan användas på induktiva och deduktiva ansatser. Innehållsanalysen ger mig möjlighet att 

låta forskningen vara en process, vilket bidragit till att jag har arbetat fram och tillbaka ett flertal 

gånger mellan koder, kategoriseringar som sedan mynnat ut till teman (ibid.). 

Objektivitet och systematik är viktiga beståndsdelar i analysmetoden. Objektiviteten står för att 

kategoriseringen av data skall ske utan påverkan av mig som forskare. Systematiken innebär att jag 

följer forskningens regler för hur kodning skall utföras, i syfte att misstag och fel skall minimeras. 

Analysprocessen får inte bli en produkt av mina personliga värderingar (ibid.).  
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Ibland används förutbestämda kategorier inom innehållsanalys, detta har jag dock inte gjort, utan 

kategorierna har jag skapat under och efter intervjuernas transkribering.  

3.9 Trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka 
Validitet, reabilitet och generaliserbarhet är viktiga kriterier i en kvantitativ forskning (Bryman, 2011) 

Validiteten skall beskriva om studien undersöker det den avser att undersöka. Reliabiliteten handlar 

om studiens tillförlitlighet och pålitlighet. Studien är en kvalitativ ansats och jag väljer därför att 

använda mig av de värden som Bryman (ibid.) presenterar tillhör en kvalitativ studie, vilka är 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet att styrka och konfirmera resultatet.  

Studien strävar efter trovärdighet genom att jag noggrant har beskrivit studiens tillvägagångssätt 

process. Bryman (2011) menar även att man styrker trovärdigheten genom att låta respondenterna ta 

del av resultatet, vilket respondenterna skall erbjudas.   

Överförbarhet handlar om hur resultatet är användbart i andra miljöer och situationer. I den 

kvantitativa forskningen benämns överförbarheten som generaliserbarhet. Bryman (2011) förespråkar 

att generalisera till teorier och inte till populationen, vilket jag strävar efter att göra, då mina 

respondenters upplevelser inte kan representera hela populationen. Utifrån studiens begränsningar är 

min strävan att illustrera och berätta om unga mödrars situation. Jag vill påvisa att ett behov av 

kunskap och förståelse av unga föräldrar föreligger.  

Pålitlighet motsvarar reliabilitet, det handlar om författarens noggrannhet att redogöra för 

forskningsprocessen. Jag har arbetet med pålitligheten genom att noggrant förklara mina val, 

tillvägagångssätt och varit öppen med kritik till studien. Kraven på pålitlighet uppfylls genom 

metodavsnittet.  

Möjligheten att styrka och konfirmera menar Bryman (2011) handlar om huruvida forskaren har 

agerat i god tro. Möjlighet att styrka och konfirmera trovärdigheten av intervjuerna finns genom 

examinatorns rätt att läsa transkriberingen av intervjuerna. Jag har eftersträvat opartiskhet och en 

kritisk hållning genom hela studiens process. Jag har dock stor respekt för forskning och den 

erfarenhet och vishet det kräver för att utföra bra studier, då detta är mitt första forskningsprojekt vill 

jag medge att brister i mitt förhållningssätt vill undvikas men ändå kan förekomma. 
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4. Teoretiska perspektiv och analysverktyg 
Studiens teoretiska utgångspunkt är utifrån Erik Humburger Eriksons identitetsteori, som är ett 

utvecklingspsykologiskt teoretiskt perspektiv. Livsloppsperspektivet kommer jag använda som ett 

analysverktyg (Öberg, 2002). Jag kommer även att använda mig av intersektionalitet och feministisk 

teori, i syfte att uppmärksamma och diskutera normer och utanförskap. 

4.1 Utvecklingsteori 
En av studiens teoridelar består av Eriksons (1902-1994) identitetsutveckling. Erikson tar sin 

utgångspunkt i Sigmund Freuds utvecklingsteori. Freud menade att en individs personlighet i princip 

är färdig i sex-årsåldern. Erikson utvecklade den psykosociala teori till att inkludera hela livet, där han 

menar att identitet och personlighet förändras och utvecklas efter de kriser som individen genomgår 

(Karlsson, 2012). Eriksons teori delar upp livet i åtta delar där varje del rymmer sin specifika 

kroppsliga, personliga och sociala aspekt. Fas nummer fem är från starten av puberteten, 13 år till 20 

år, Erikson benämner denna fas som adolescensen eller “identitet kontra identitetsförvirring”. Om 

tonåringen lyckas lösa konflikterna i ett tidigt stadie och utveckla en grundläggande känsla av inre 

sammanhang och identitet, har hen goda förutsättningar för att klara stadiets utmaningar på ett gott 

sätt. Dock bygger adolscensens utmaningar på hur man har hanterat tidigare kriser. För att hantera 

utmaningarna menar Erikson att det krävs en grundläggande tillit, självständighet och initiativförmåga. 

Ett positivt tillvägagångssätt är enligt Erikson att samspela med andra människor, som kan fungera 

som speglar och hjälper tonåringen att förstå vem den är. Teorin menar att ju flera arenor och 

möjligheter till sociala arenor en person har, desto mer turbulent blir tonårsperioden och ju färre arenor 

en tonåring har desto mindre valmöjligheter finns det att utforska de olika rollerna och vem man är 

och vill vara. Erikson förespråkar därför att man rör sig i flera arenor och testar på olika roller och 

kulturer, för att sedan landa och få en trygg identitet (ibid.). 

 Erikson menar att man under tonårsstadiet behöver befinna sig i ett moratorium. Moratoriumet 

innebär att befinns sig i en utforskande identitetsprocess, där syftet är att utforska sig själva (Hwang & 

Frisén, 2012). Att befinns sig i moratoriumet innebär att man under en period i livet lever med frihet 

från ansvar och plikt och istället har tid att utforska sig själv i syfte att hitta sig själv. Efter 

moratoriumet bör ett andra steg, ett engagemang eller övertygelse infinna sig. En god utgång från 

stadiet kan leda till en fast upplevelse av inre sammanhang och kontinuitet och en misslyckad utgång 

kan leda till rollsplittring och identitetskriser. Detta kan ta sig uttryck i besluts- och prestationsångest 

samt svårigheter med nära relationer. Erikson menar även att man kan fastna i en identitetsförvirring 

och då finns det en chans att man blir kvar i rollförvirring, vilket leder till en oförmåga att ta ansvar på 

ett riktigt sätt (Hwang & Frisén, 2012).  

Erikson menar att kriser kan vara som en motor för utveckling, kriserna är alltså nödvändiga för att 

nå utveckling (Karlsson, 2012). Teorin har i studien syftet att ge en förförståelse till min empiri och 

studie, för att utifrån tonåringens stadie bättre förstå, analysera och diskutera min empiri.  
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4.2 Livsloppsperspektivet 
Livsloppsperspektivet i forskning lämpar sig för studier som skall studera förhållande mellan ålder och 

ställning i samhället, åldrandet som en dynamisk process, övergångar och levnadslopp eller då man 

ska studera sociala sammanhang och den kulturella betydelsens och påverkan på människor (Öberg, 

2002). Stadierna som perspektivet berör är barndomen, tonårstiden, vuxen ålder samt ålderdomen. 

Livsloppsperspektivet är ett tvärvetenskapligt perspektiv och beaktar sociologiska aspekter som kultur, 

tid, historia och samhälle (ibid.). 

Livsloppets olika faser påverkas av och konstrueras av institutionaliserade normer. Dessa normer 

fungerar som sociala tidtabeller som reglerar hur vi lever våra liv och berättar för samhällets 

medborgare när i livet det passar att göra vissa saker så som att studera, börja arbeta, få barn eller gå i 

pension (Jeppsson och Grassman, 2005). Även om den biologiska faktorn visar på att graviditet och 

barnafödandet är som mest gynnsamt innan 25-årsåldern, så är vår västerländska norm gällande 

föräldraskap inte förknippat med åldern under 25 år (Fertilitetscentrum, 2016-02-20).  

Ett centralt begrepp inom livloppsperspektivet är vändpunkter eller övergångar, vilket innebär 

livhändelser som markerar att livsperioder påbörjas eller avslutas samt att det leder till förändring eller 

någon form av korrigering av livet. Öberg (2002) beskriver att förutsägbarheten inför förändringen är 

ett sätt att hantera förändringen, däremot kan oväntade vändpunkter som sker vid ”fel” tidpunkt bli 

stressfaktorer och situationen kan komma att bli problematisk (ibid.). Ett annat viktigt begrepp inom 

teorin är åldersnorm. Åldersnormen är den standardiserade uppfattningen om den typiska åldern då 

individen förväntas ha en viss roll (ibid.). 

Riley (1998) presenterar fyra sammanfattade kategorier i livsloppsteorin.  

1. Livsloppsprincipen- Ingen enskild fas i en individs kan särskiljas mot resterande delarna. 

Livets olika delar påverkar varandra.  

2. Kohortsprincipen- i en föränderlig värld kommer olika kohorter kommer åldras på olika sätt 

3. Principen om sammanflätande liv – innebär att en individ påverkar och påverkas av individer 

runt omkring så som familj och vänner.  

4. Principen om tvåvägsdynamik – förändringar för en individ och förändringar för i de sociala 

strukturerna är helt åtskilda men beroende av varandra.  

 

Perspektivet kan bidra till studiens möjlighet att analysera normer och avvikelser, ålder och förväntade 

aktiviteter.  
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4.3 Intersektionalitet 
Intersektionalitet är en feministisk sociologisk kritisk teori. Intersektionalitet har sitt ursprung i de 

postkoloniala teorierna samt från antirasistisk feminism. Ordet kommer från intersection som betyder 

korsning, teorin används genom att analysera de korsningar och skärningspunkter mellan 

maktordningarna. Ojämlikhet och orättvisor uppmärksammas utifrån sexuell läggning, etniskt 

ursprung, klasstillhörighet och ålder. Intersektionalitet har i syfte att studera hur olika former av 

maktordningar diskriminerar och samverkar och därefter synliggöra de rådande maktstrukturer 

(Karlsson, 2010). Kategorin ålder får kritik för att den inte är beständig, på samma sätt som kön, klass 

och etnicitet är (Mattson, 2012). Men som ung förälder menar jag att man alltid kommer vara en ung 

förälder i förhållande till sitt barn, även om det kanske inte blir lika uppenbart senare i livet.  

Att uppmärksamma makt och förtryck är inte något nytt i socialt arbete, det är en socialarbetares 

vardag. Vi behöver ta oss an de föreställningar vi och allmänheten har för att sedan kunna förändra hur 

vi agerar, bemöter och arbetar med målgruppen. Intersektionalitet kan hjälpa oss att öka 

medvetenheten i hur vi bidrar och uppmärksammar förtryck och maktstrukturer. Samt hur vi kan 

utmana dessa maktstrukturer (Mattsson, 2012).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

4.4 Feministisk teori 
Feminismen erkänner att samhället inte är jämställt och att kvinnan är något underordnad mannen. För 

att utforska och analysera maktförhållanden och det maktspelet som eventuellt sker kring de unga 

mammorna vill jag applicera feministisk teori i min studie. Feminismen strävar efter jämställdhet 

mellan män och kvinnor. Det feministiska perspektivet kritisera generaliseringar, förenklingar och 

motsatstänkande i synen på kvinnor och män. Teorin uppmärksammar hur vi ser och tänker kring 

stereotyper, kön och genus. Feminismen påvisar att historiskt sett har kvinnor inte varit lika 

priviligierade som män, vilket feminismen menar är något som behöver kritiseras och förändras 

(Hovelius, B & Johansson, E. 2004) (Ljung, M. 2007). 

Det feministiska perspektivet anser jag som berikande perspektiv i min studie, då jag skall 

undersöka kvinnors upplevelser och analysera bemötandet de har mött i sin omgivning. I syfte att 

uppmärksamma hur förtryck och ojämlikhet upprättas och återskapas. Mattsson (2012) skriver att vi 

inte bara behöver tänka och reflektera kritiskt, utan att vi behöver ta oss an de föreställningar vi har för 

att sedan förändra vårt agerande.  
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5. Resultat 
Min empiri består av mina kvalitativa intervjuer. Jag har genomfört en intervju med en informant samt 

fyra intervjuer med unga mödrar. Jag inleder med att presentera mina intervjuade. Jag kommer sedan 

redogöra för intervjun med informanten. Därefter går jag tematiskt igenom resultatet, med fokus på de 

unga mödrarnas berättelser. Jag kommer även att inkludera och använda mig av intervjun med 

informanten, för att stryka och nyansera respondenternas upplevelser och berättelser.  

 

Informant 1 – Johan 

Min informant arbetar med unga föräldrar via en organisation i Stockholm. Detta har Johan gjort i 12 

år och han besitter stor erfarenhet utifrån rådgivning, öppna förskolan, föräldrautbildningar, 

ekonomisk rådgivning och lägerverksamheter med unga föräldrar. 

 

Respondent 1 - Mamma Helga 

Helga fick sitt första barn när hon var 19 år, barnet är idag 6 månader gammalt. De bor tillsammans i 

en lägenhet i en stad utanför Stockholm. Personen studerar på gymnasiet och planerar för att ta 

studenten i år. Respondenten är frånskild från barnets fader.  

 

Respondent 2 - Mamma Frida 

Frida var 18 år då hon blev gravid och 19 år då hon blev mamma. Hennes barn är idag 14 månader. 

Personen bor i västra Sverige och är nu föräldraledig efter att hon tog studenten en månad innan barnet 

kom. Respondenten bor i en lägenhet tillsammans med sin sambo/barnets fader.  

 

Respondent 3 - Mamma Anna 

Anna var 16 år och gick i nionde klass då hon blev gravid och hon var 17 år då hon fick sitt barn. 

Anna bor tillsammans med barnets far hos sin mamma i en stad utanför Stockholm. Anna fortsatte sitt 

första gymnasieår två månader efter förlossningen. Hon studerar på distans, där utbildning är kopplad 

till hennes gamla klass vilket gör att hon träffar sin klass ibland. Hennes barn är idag 5 månader.  

 

Respondent 4 - Mamma Lisa 

Lisa var 16 år då hon blev gravid och 17 år då hon födde sitt barn. Lisa fortsatte gymnasiet en månad 

efter förlossningen. Lisa tar studenten i juni i år. Lisa bor hemma hos sina föräldrar. Barnets pappa 

finns med i bilden, men de är ej ett par idag. Barnet är idag 2 år. 
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Alla mina respondenter har visat en oerhörd stolthet över att vara mamma till sina barn. Jag vill därför 

börja med att presentera några av de positiva erfarenheter de beskrivit av att bli mamma som ung. 

Samtliga respondenter berättar om jobbiga och chockerande perioder då de fick reda på att de väntade 

barn, men efter att ha beslutat att behålla barnet har en spännande period väntat. Mammorna berättar 

om hur fantastiskt det har varit och är än idag. De berättar om lyckotårar, förväntningar och en oerhörd 

stor kärlek till deras barn. Samtliga respondenter pratar om den positiva aspekten av deras unga åldrar, 

då det finns möjlighet till ett långt liv tillsammans med sina barn. En av mina respondenter berättade 

att hon uppfattade att andra jämnåriga vänner var avundsjuka på henne som gravid och att hon skulle 

bli en ung mamma. Min informant Johan vittnade om unga mammors vana vid det föränderliga och att 

det bidrar till att man enklare än äldre personer går in i föräldrarollen, han berättade även om de unga 

föräldrarnas flexibilitet, ork och stora leklust. Alla respondenter samt min informant berättar om den 

biologiska fördelen med att bli mamma som ung, respondenterna berättar om smidiga graviditeter, 

förlossningar och framförallt en snabb fysisk återhämtning. Mitt resultat gällande de biologiska 

fördelarna bekräftas av den tidigare presenterade forskningen (Kapitel 2.2, Forskning i internationell 

kontext). Flera av respondenterna tror även att de är piggare än äldre föräldrar och att det unga 

föräldraskapet bidrar till en annan typ av närhet till sitt barn. Även om denna resultatdel inte är en del 

av mitt syfte, så anser jag att det skulle vara fel och kanske till och med oetiskt att inte presentera 

denna del, då jag upplevde det som oerhört viktigt i samtalet med de unga mammorna.  

5.1 Resultat från intervju med informant 
Under denna rubrik kommer jag redogöra för intervjun jag genomförde med Johan, en person som har 

lång erfarenhet av att arbeta med unga föräldrar på ideell förening i Stockholm. 

Informanten berättar att ”Folk lägger sig i, tycker och uppfostrar dem” (Citat, informant Johan). 

Han exemplifierar hur detta kan se ut och berättar att de unga är mer drabbade av tillrättavisningar. 

Den allmänna synen på unga föräldrar är i grunden negativ, vilket gör att de unga föräldrarna behöver 

kämpa för att uppträda perfekt och oklanderligt för att uppnå en acceptans. Utifrån hans erfarenhet 

leder detta till att många unga föräldrar har svårt att visa sig svaga och våga söka hjälp. Johan anser att 

en viktig del i föräldraskapet är att dela sina erfarenheter och berätta om sin livssituation. Informanten 

exemplifierar detta genom att en medelålders förälder kan komma till jobbet efter en påfrestande 

morgon tillsammans med sina barn och berätta om hur irriterad, arg och hur gärna hen skulle vilja 

slänga ut dem genom fönstret. Alla personens kollegor kommer förstå att det har varit en jobbig 

morgon, men personen menar inte det hen säger, utan det är bara ett sätt att uttrycka sig. Om en ung 

förälder skulle uttrycka sig likadant menar informanten att det finns en större risk att missuppfattas 

och att folk skulle tro att den unga föräldern menar det hen säger.  

Informanten berättar utifrån hans praktiska kunskap om de unga föräldrarnas utsatthet och säger  

följande; ”Den typ av diskriminering som man kan råka ut för beroende av hudfärg, etnicitet eller 

sexuell läggning eller den typen av diskriminering råkar också de unga föräldrarna ut för” (Citat, 
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informant). Informanten menar på att det finns en typ av åldersdiskriminering gällande de unga 

föräldrarna. Han menar exempelvis att generellt sätt så finns det en tendens av att det är enklare att 

säga till och bli arg på en ung tonårstjej än exempelvis en medelålders man.  

Min informant berättar om hans yrkesmässiga erfarenhet av ålderns betydelse i föräldraskapet. Han 

menar att en persons kunskaper av föräldraskap mellan 20 och 30 år oftast inte ökar särskilt mycket i 

vår kontext och vårt sätt att leva. Johan menar att föräldraskap är någonting man lär sig när man möter 

det, vilket betyder att en ung förälder inte behöver bli en bättre förälder till sitt barn om personen hade 

fått barn tio år senare.   

Ytterligare så berättar informanten att det är flera föräldrar som vid första träffen på organisationen 

poängterar att de inte är ”en ung förälder”. Flera unga föräldrar vill berätta att de inte är en stereotyp 

oansvarig ung förälder, utan bara en vanlig förälder. En vanlig fråga från gästerna är hur de andra 

föräldrarna är, denna fråga ställs för att kartlägga och se om de skulle kunna passa in i verksamheten.   

5.2 Upplevelser av att avvika från normen 
Denna rubrik innehåller berättelser och upplevelser av att avvika från den rådande åldersnormen. 

Respondenterna vittnar om en form av utanförskap, nedvärderande och dömande kommentarer av 

allmänheten och andra föräldrar. 

 

Helga, mamma 1 berättar om sin föräldragrupp som hon är en del av och regelbundet träffar, hennes 

upplevelse av hur andra i gruppen ser på henne som ung mamma beskriver hon som;  

 
Jag tror väl att de tycker att jag själv är barn, och då kan man ju inte få egna barn för att man själv är barn. 19 år är 
inte en ålder då man ska få barn, det är ju den åldern då man ska ha roligt, gå i skolan och vara ett barn själv. Jag 
tror de tycker att jag inte kan ta hand om ett barn, för jag har ju precis blivit myndig … De tycker nog inte att jag är 
dålig och att jag skulle göra något illa mot barnet. Men du är ung, varför gick det så fort för dig? De menar nog 
inget illa, de bara tycker att det är lite konstigt, eller inte konstigt men ovanligt. Man träffar ju inte varje dag en 19-
åring som har en son eller dotter (Citat 1, Helga). 

 
Helga uttrycker att hon upplever att andra äldre mammor i föräldragruppen ifrågasätter henne utifrån 

hennes ringa ålder och att det inte är en passande ålder för att bli förälder i. Hon beskriver sedan att 

hon inte tar emot reaktionerna på hennes ålder som komplimanger, Helga menar att hon gärna hade 

velat säga att hon var exempelvis 25 år, men hon menar att det vore fel att ljuga. Helga berättar även 

att hon upplever sig ha kommit in lite fel, hon upplever att hon egentligen borde ha väntat med att få 

barn. Respondenten berättar om att det händer att folk kollar nyfiket på henne och hennes bebis, hon 

berättar att en person kom fram och frågade om det är hennes lillasyster som ligger i vagnen. Hon 

berättar att hon upplever att folk tittar och vill säga något men att de inte alltid gör det.  

Respondenten Frida, mamma 2 berättar att hon fick mycket blickar under hennes graviditet och då 

främst av studenter i hennes gymnasieskola. Frida menar att hennes känslor var splittrade inför det, 

hon var väldigt stolt över sin mage, samtidigt som hon ville att folk skulle sluta titta. Frida tror även att 

hennes vänner vet att hon är den bästa mamman till sitt barn.  
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Jag läste upp citat 1 av Helga (s.23) för Lisa, respondent 3 och bad henne kommentera det. Lisa 

menar att hon förstår hur Helga tänker och känner. Lisa styrker att Helgas föräldragrupp troligtvis 

tänker sådana tankar om Helga, för hon menar att folk har fördomar och är dömande kring oss unga 

mammor. Hon berättar sedan om sin egen situation och upplevelse utifrån sitt barns förskola.  

 
Jag känner ju så nu på dagis och föräldramötena. Alla är 30, 35+ och har ettåringar och jag sitter där som 18 – åring 
och liksom får frågan ”Praoar du här?”, ”Är du pedagog? ”eller ”Är du hennes storasyster?” Det är när man får 
sådana frågar man känner att folk ser en som ett barn och folk kan inte se möjligheten att man själv är förälder. 
(Citat 2, Lisa) 

 
Jag frågade Lisa hur det blir för henne att vara en del av denna grupp. Lisa svarar att hon håller sig i 

bakgrunden och kommenterar när hon känner för det. Hon tar inte så mycket plats för att hon inte vill 

det. Hon förklarar sedan att hon upplever att de andra föräldrarna har ordnade, fixade och 

välstrukturerat liv. De pratar om hus, arbete, bilar och trädgårdar, Lisa menar att hon inte är en del av 

den levnadsstilen och har därför ingenting med det att göra. Hon upplever att hon egentligen inte 

passar in där, men hon är där i alla fall. Hon väljer därför att hålla sig i bakgrunden och att inte göra en 

så stor grej av sitt unga föräldraskap.  

 

”Folk lägger sig i, tycker och uppfostrar dem” (Citat 3, informant Johan). 

Informanten exemplifierar sedan detta citat genom att berätta att han ofta hör unga mammor berätta 

om att de blir tillsagda om de slänger skräp på gatan. Han exemplifierar genom att en mamma kan ge 

en korv till sitt barn på bussen, då kan folk komma fram och säga att det är en kvävningsrisk att äta 

korv på bussen. Informanten menar att dessa typer av tillsägelser är de unga föräldrarna mer drabbade 

av. Han menar att i den allmänna synen på ungt föräldraskap finns en grundläggande utsatthet. Johan 

menar även att detta riskerar att de unga föräldrarna behöver kämpa för att uppträda och bete sig 

perfekt och oklanderligt. Informanten berättar att den ständiga frågesättningen av den unga mamman 

kan bidra till att man hamnar i en försvarsställning, vilket leder till att det är svårt att visa sig okunnig 

och ta hjälp när man behöver hjälp.  

Jag läste upp citat 3 (s.24) av min informant och bad Lisa att kommentera det. Lisa berättade att 

hon aldrig har blivit tillsagt från allmänheten. Men hon menar att det fortfarande är så att man behöver 

visa upp att man är en duktig och perfekt mamma. Hon berättar hur hon upplever att hon blir dömd, 

men menar samtidigt att hon tror att alla föräldrar oavsett ålder upplever att folk dömer varandra. De 

som främst kommenterar Lisas föräldraskap är hennes vänner, Lisa blir då ofta irriterad och reagerar 

oftast genom att säga att hon uppfostrar sitt barn själv.  

Lisa berättar senare i intervjun att hon blir lite stel och mer försiktigt när hon är med sitt barn på 

offentliga platser, exempelvis när de är i parken och leker. Lisa är då rädd för att få tillsägelser 

gällande hur hon ska bete sig i förhållande till sitt barn, särskilt om kritiken skulle var från en äldre 

person.  
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Anna, respondent 4, berättade att då hennes barn var nyfött och hon befann sig ute var hon var rädd 

och nervös för att det skulle uppstå ohanterliga situationer, så som att bebisen skulle skrika. Anna 

förklarade att om bebisen skulle skrika, skulle folk titta och då var hon rädd för att uppfattas som en 

dålig mamma. 

Lisa var 16 år när hon blev gravid och hon upplever att hon var i en ultimat ålder för att bära och 

föda barn. Men för omvärlden upplevde hon att folk dömde henne, hon upplevde även att folk blev 

förvånade och att de såg henne som lägre ställd än andra tonåringar. Hon upplevde att hon hade blivit 

klassificerad som den där unga mamman hon inte ville eller kunde identifiera sig med. Hon ville inte 

bli klassificerad men den mamman som inte är lika bra som andra mammor och den mamman som 

tappat alla sina egna ambitioner. Hon upplevde att omgivningen skulle tro att hon skulle sluta skolan, 

inte göra karriär och bara bry mig om sitt barn. Hon exemplifierar detta genom att berätta att hon kan 

få frågan om hon går på socialbidrag.  
 

Åh, det bästa är när de frågar om jag går på socialbidrag! Det har hänt tre gånger! Det är det bästa man kan få! … 
Varför skulle jag få det? Exempelvis på pendeltåget om man sitter och pratar med nån kan de fråga ”Hur gammal 
är du?” ”Jag är 18” ”Gud var ungt! Hur går det för dig, klarar du ekonomin? Får du något bidrag?” Folk har en 
bild av att unga föräldrar får bidrag eller inte kan klara sig själva. Första gången blev jag helt ställd ”Varför skulle 
jag få det?! (Citat 4, Lisa) 

5.3 Upplevelser kring hur vänner har reagerat 
Under denna rubrik presenterar jag respondenternas upplevelser av hur deras vänner har reagerat och 

agerat på deras unga moderskap, samt vad det har fått för konsekvenser för dem.  

Respondenten Frida beskriver hennes upplevelse av att avvika från normen och hur hennes 

jämnåriga vänner regerarar på avvikelsen genom att sluta hör av sig. 
  
Svårast tycker jag har varit att acceptera att vännerna försvinner … Det tycker jag är jobbigast, att man aldrig blir 
tillfrågad längre: inte vad det bara gäller att gå ut, utan att hitta på något överlag. Jag har ju en del vänner som 
kommer hit, det är just den där biten att inte bli tillfrågad att hänga med på saker eller vill du umgås med oss, eller 
vill du ha en tjejkväll med oss, det är aldrig något sådant längre. För de antar väll att jag inte kan för att jag har 
barn, men vi är ju två föräldrar, och det går ju åka iväg en stund utan barnet också, och även med barnet 
(Citat 5, Frida).  

 

För Lisa läste jag upp citat 5 (s.25) som Frida har sagt angående hennes erfarenhet av hur hennes 

vänner har reagerat på barnet. Lisa förstår Fridas vänners reaktion och den sorgen Frida känner över 

sina vänners reaktion. Lisa kommenterar sedan vidare;  

 
Jag har alltid varit accepterande mot att mina vänner har försvunnit … Alla mina kompisar är ute och festar varje 
helg och ibland på vardagar och jag har ju inte riktigt den levnadsstilen. Så efter ett tag slutar man bli tillfrågad. 
Efter ett tag får man lära sig att bjuda in sig själv ”Ska ni ut i helgen? Jag följer med”. För folk har gjort upp bilden 
att jag inte kan. Det är tråkigt att det är så (Citat 6, Lisa).   

 
Lisa beskriver även att detta leder till att hon har mognat, till exempel har hon och hennes vänner inte 

längre samma syn på alkohol eller ”kul”. Lisa menar även att mognaden lett till att hon hellre tar en 

fika eller träffas hemma hos varandra. 
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För Anna regerade vännerna positivt och glädjande på beskedet. Hon berättar att hennes vänner till 

en början inte hörde av sig och ville ge Anna tid för sin bebis och det nya livsskedet. Anna upplevde 

ganska snabbt att hon hade ett behov som 17-årig mamma av att komma iväg och träffa sina vänner, så 

hon berättade för sina vänner att hon visst kunde fortsätta att umgås och att de gärna fick fortsätta 

fråga henne om att ses. Anna berättar att hennes vänner idag frågar Anna om hon vill hänga på, oftast 

säger hon nej, men hon upplever att det är skönt att få bli tillfrågad. Då kan hon själv bestämma och ha 

möjligheten att träffa vänner om hon vill och kan.  

5.4 Särbehandling och diskriminerande upplevelser 
Resultaten under denna rubrik presenterar hur två unga mödrar har upplevat diskriminering utifrån sitt 

unga moderskap, diskrimineringen görs utifrån sjukvården och från en privat arbetsgivare.  

Lisas främsta anledning till deltagandet i min studie var hennes erfarenheter och upplevelser av en 

privat arbetsgivare. Lisa fick ett extrajobb i en butik, under anställningsprocessen nämnde hon inte att 

hon hade barn, då hon inte tyckte det var relevant för arbetet. Efter 1,5 månad bestämde hon sig ändå 

för att berätta detta för sin chef. Chefen sa då till Lisa att han aldrig hade anställt henne om han hade 

haft kännedom om att hon var mamma till ett barn. Chefen undrade hur de nu skulle lösa situationen. 

Lisa menade att det inte fanns någonting att lösa, att hon är förälder kommer inte drabba jobbet. Detta 

resulterade i att Lisa aldrig kunde vara hemma för vård av barn, då han hotade med uppsägning. Hon 

upplevde att hon blev behandlad som ett barn. Lisas chef accepterade aldrig Lisas livssituation som 

mamma, hon upplevde exempelvis att det inte var okej att prata om sitt barn. Till slut fick Lisa nog 

och sa upp sig och fick tag på ett annat extrajobb. Hon påpekar att chefen som var en 22 årig man utan 

barn var otroligt oförstående. Hon tror att dessa typer av svårigheter drabbar de unga mammorna mer 

än medelålders mammor eller andra unga människor utan barn.  

Respondenten Anna upplever överlag att folk är positivt inställda till hennes föräldraskap. Dock 

berättar Anna om jobbiga upplevelser från BB och förlossningen. Hon beskriver följande; 

 
Efter förlossningen var de otrevliga, de kommenterade åldern, de ville att vi skulle stanna längre på BB för att vi 
var så unga, fast vi gjorde ju samma grejer som vem som helst gjorde. De tog mig inte så seriöst för att jag var så 
ung (Citat 7, Anna).  
 

Jag frågade då Anna hur det var och hon berättade för mig att det inte var roligt, alla föräldrar är någon 

gång nybörjare, även om man är 35 år då man får barn. Anna beskriver att det var jobbigt att bli 

särbehandlad för att hon och hennes partner var yngre. Citat 3 (s.24) av Johan lästes upp för Anna, hon 

håller med i det framförda påståendet. Hon berättar att de som inte har kännedom om hennes ålder, 

inte heller har kommenterat. Utan de är det är personer som vet om hennes ålder som kommenterar. 

Paradoxalt säger Anna senare i intervjun att vissa personer säger grejer, tittar eller beter sig konstigt 

mot henne. Anna kommenterade citat 3 (s.24) vidare utifrån egen erfarenhet. 
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Alltid när man är hos doktorn, på BB eller tillbaka på BVC så har det blivit så att de har tittat. De tittar när vi byter 
blöja, när vi matar honom och de kommenterar allt. Och så är det även med äldre människor som man känner har 
barn, de brukar alltid säga grejer och försöka lära mig hur jag ska ta hand om mitt barn. Om jag badar honom så 
tittar de så att han inte får vatten i ögonen. Och säger att ”tänk på att han inte ska ha vatten i öronen”. Jag tycker 
inte att det är kommentarer jag lär mig av. Det är enkla grejer så som han kanske fryser med de där kläderna. Men 
jag skulle ju aldrig låta honom frysa. Jag vill ta hand om honom själv. (Citat 8, Anna) 
 

Anna berättar att hon blir irriterad av att folk inte tror att hon klarar av att ha hand om sitt eget barn, 

hon berättar att hennes erfarenheter från sjukvården är att de vill hjälpa till, men hjälpen handlar ofta 

självklara grejer vilket skapar irritation hos Anna. Dock försöker hon att inte lägga energi på 

kommentarerna, utan bara ta emot dem och säga okej. Att få självklara och ”dumma” tips berättar 

även respondenten Lisa om. 

Informanten Johan berättar utifrån hans erfarenhet om de unga föräldrarnas utsatthet och säger  

följande; ”Den typ av diskriminering som man kan råka ut för beroende av hudfärg, etnicitet eller 

sexuell läggning eller den typen av diskriminering råkar också de unga föräldrarna ut för” (Citat 9, 

informant). 

5.5 Ålderns betydelse för föräldraskapet 
Under denna rubrik presenterar jag hur och när de intervjuade menar att man lär sig föräldraskap. 

Samtliga intervju personer menar att åldern inte spelar någon större roll för föräldraskapet, utan 

föräldraskapet lär man sig när möter det, oavsett ålder. Samtliga mammor menar alltså att de har 

samma kapacitet att göra föräldraskap som medelålders personer har. 

Helga berättar hur hon upplever att alla andra äldre mammor kan så mycket mer om barn och 

föräldraskap. Helga berättar samtidigt om föräldraskap och hur hon tror att man lär sig den kunskapen 

när man möter den. ”Jag tror man lär sig det när man själv får barn, annars är det ointressant att lära 

sig” (Citat 10, Helga). Även min informant berör detta ämne genom att berätta att föräldraskap är 

någonting man lär sig när man möts av det.  
Att lära sig att göra föräldraskap, nej det måste man lära sig ändå. Det är inte alls säkert att man övar särskilt 
mycket på det mellan 20-30, i det liv som många lever då. Så det är inte alls säkert att de personer som får barn när 
de är 20, om de hade väntat i 10 år till, så hade de haft annan möjlighet att lära sig att göra föräldraskap i relation 
till ett barn: att ge omsorg, att lyssna in, att vägleda, organisera känslor och allt det där. Nej, men det är någonting 
man lär sig när man möts av att göra det, då handlar det mycket om vad jag har fått med mig för erfarenheter i min 
intuition (Citat 11, informant). 
 

Gällande ålderns betydelse för föräldraskapet så tror även Lisa att det är någonting man lär sig när 

man möts av det, men hon poängterar att alla människor har olika förutsättningar för att göra 

föräldraskap. Lisa tror att tillvarons förutsättningar är viktigare än ålderns betydelse. Lisa tror att en 

lugnare och stabilare tillvaro är en bättre förutsättning för ett gott föräldraskap.  

För Anna läste jag upp citat 10 (s.27) som Helga säger och ber henne kommentera det, Anna säger 

då ”Det stämmer verkligen, men kommer ju in i det direkt, jag tror inte det känns annorlunda för mig 

än för en äldre”. Anna berättar om hennes upplevelse kring av vara en ung mamma, hon menar att det 

är absurt att hon, bara för att hon är en ung mamma skulle bete sig som ett barn själv. 

”Man blir inte ett barn med sitt barn, utan man blir den vuxna till barnet.” (Citat 11, Anna) 
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5.6 Upplevelsen av att känna sig oförstådd 
Under detta tema presenterar jag de resultat som beskriver respondenternas upplevelse av att prata 

med om deras livssituation. De upplever att de möter oförståelse från omgivningen, både från 

jämnåriga och från äldre föräldrar. En respondent berättar om att hon behöver visa sig duktig och 

oklanderlig och en annan respondent berättar om hur hon lever i ett lim- och mellanläge. 

Informanten Johan berättar om det knepiga läget som kan uppstå för en ung förälder; 

 
En del i föräldraskapet är ju att dela med andra föräldrar … ”I dag bara hatar jag mina barn och jag vill kasta ut 
dem genom fönstret, de är sådana jävla idioter”. Och sen har jag sagt det, då blir jag lite lugn av det och så kan vi 
skratta åt det. Därför att mina kollegor förstår att det inte är såhär jag gör, utan det är såhär jag känner.  
Som ung förälder och kommer till skolan så kanske du inte har klasskamrater som är förälder, så det finns ingen 
riktigt att prata med det om, men det är också så att du hela tiden skall vara oklanderlig, så du får inte riktigt säga 
det heller att det är såhär, för folk kanske tror att du gör såhär. Så möjligheten för den unga föräldern att prata och 
reflektera om sitt föräldraskap på ett friare sätt, den möjligheten finns inte på samma sätt som för andra föräldrar. 
Dom måste vara på sin vakt på ett annat vis (Citat 12,). 

 
Respondenten Anna får höra Johans citat, (nr 12, s.28). Jag ber henne reflektera över citatet och hon 

säger att hon verkligen håller med informanten. Hon menar att hon alltid måste vara på sin vakt och 

säga rätt saker som låter bra. Hon exemplifierar detta genom att hon ibland har en önskan om att för en 

liten stund vara för sig själv, så som hon menar att alla föräldrar ibland vill, men Anna brukar aldrig 

uttrycka denna önskan, då hon är rädd för att folk skall tro och tycka att hon är egoistisk och att hon är 

dum mot sitt barn. När hon upplever att hon vill vara själv, brukar hon vara tyst och förneka dessa 

känslor. Jag frågar då vad det kan komma att få för konsekvenser för henne. Anna tror att situationen 

då kan förvärras, hon vill egentligen prata med någon, men hon upplever att folk i hennes omgivning 

är oförstående.  

”När man är ung förälder hamnar man i ett lim- och mellanläge, mellan att vara ung och att vara 

vuxen”. (Citat 13, Lisa).  Lisa skildrar sedan sitt liv som om hon inte passar in i det klassiska 

familjelivet med villa, Volvo och vovve. Lisa upplever att det där råder välstrukturerade, planerade 

och perfekta liv. Hon upplever inte heller att hon helt passar in i tonårslivet längre, då hon och hennes 

jämnåriga lever helt olika liv. Hon upplever att hon är någonstans däremellan och där uppstår det en 

svårighet att ta del av och samtala med dessa två grupper. Lisa upplever en förvirring i hur hon ska 

uttrycka sig för att uppnå förståelse bland de två grupperna. Hon exemplifierar sedan detta genom att 

hon skulle kunna säga att hon är trött till sina klasskompisar och de kan svara att de också är trötta, 

Lisa skrattar då hon berättar detta och visar med sitt uttryck att hennes klasskompisar fattar ingenting 

av småbarn, nätter och sömn. Detta mellanläge tenderar leda till att man hamnar i skymundan menar 

Lisa. Lisa arbetar på dessa roller genom att försöka hitta förstående personer som accepterar hennes 

livssituation. 
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5.7 Ingen vill vara ”den unga mamman” 
Under rubriken 5.6 presenterar jag resultatet utifrån att de unga mödrarna inte kan och vill identifiera 

sig med den stereotypa negativa bilden allmänheten har av unga föräldrar.  

”Jag är ju en ung mamma, men jag identifierar mig inte som en ung mamma” (Citat 14, Lisa). 

Lisa berättar hur hon har fått kritik av andra unga mammor då hon inte valde att ta ut någon längre 

föräldraledighet. Efter ett par veckors ledighet efter förlossningen kunde Lisa med hjälp av sin familj 

fortsätta sin gymnasieutbildning. För Lisa har studierna alltid varit högt prioriterat och då beskedet om 

graviditeten kom så var den största rädslan att inte kunna bli det hon drömmer om att utbilda sig och 

göra karriär inom. Valet hon fattade kring att fortsätta med sina studier har andra unga mammor 

kritiserat henne för och de menar att hennes val är oansvarigt. Lisa menar dock att det är oansvarigt att 

inte fullfölja sina studier, med tanke på dess eventuella framtida konsekvenser. Lisa upplever att 

många unga mammor pausar sina studier så fort de får reda på att de är gravida och på så sätt kommer 

de efter med sin utbildning, vilket drar ut på tiden och de tenderar till att bli lata, menar Lisa. Lisa 

berättar även att trots att hon själv är en ung mamma, så är hon själv dömande över andra unga 

mammor.  

Informanten Johan berättar om att flera som kommer till organisationen han är verksam inom 

påpekar att dem inte är en ung förälder, Johan beskriver detta som att föräldrarna vill poängtera att de 

inte tillhör den stereotypa oansvarige unga föräldern, utan att de är helt vanliga föräldrar med en ung 

ålder. Många frågar även vad de andra föräldrarna är för typer för att se om de skulle kunna höra 

hemma i verksamheten.   

Respondenten Helga menar att hon vill förändra den klassiska och  

a synen på ungt moderskap.  
Det är roligt att visa dem att en 19-åring kan ta hand om ett barn. Det kan kanske ändra deras inställning i hur de 
tänker i framtiden. De kanske inte reagerar lika starkt nästa gång de ser en tonåring som har barn. Då kanske det 
blir lite vanligare för dem  
(Citat 15, Helga).  

 

Helga berättar om hur hon vill visa sin omgivning att man kan vara 19 år och mamma. Hon berättar 

även om och jämför sin egen situation i Sverige med hennes bakgrund i sitt hemland där de flesta blir 

mammor från 16-årsåldern. Hon berättar att hon tvivlade mycket på sin egen förmåga att ta hand om 

ett barn då hon blev gravid. Men efter några telefonsamtal med sin mor, insåg hon att det var helt 

normalt att hon skulle få barn.  

5.8 När livet inte blir som man tänkt sig 
Under denna rubrik vill jag presentera och illustrera hur det kan vara att möta oväntade livshändelser 

när man anar det som minst.  

För Lisas del var beskedet och insikten om att hon var gravid jobbig och respondenten beskriver 

det till och med som fruktansvärt. Lisa var i vecka 29 då hennes mamma uppmanade henne att göra ett 

graviditetstest och på några timmar vändes livet upp och ned. Allt gick i kras. Lisas tankar beskriver 
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hon som om hon inte var redo för detta, det var inte det hon ville och att hon inte kommer klara av det. 

Lisa berättar att hon fram tills dagen innan förlossningen säger till sin mamma att ”det inte är detta jag 

vill, jag är inte redo, jag kommer inte klara av det och det var inte såhär jag hade tänkt”. Fram till att 

barnet föddes såg hon bara barnet som en börda och något negativt. Under sin tid som mamma har 

Lisa fått höra från folk ”Är inte du lite för ung för att få barn?” Och Lisa svarar ”Jo, men ibland händer 

det. Ibland blir det så. Ibland tar inte livet de vägarna som de var planerade.”  

För samtliga respondenter var deras graviditeter ej planerade, flera respondenter beskriver det som 

en chock. Alla beskriver det som jobbigt och en del beskriver det till och med som fruktansvärt. Alla 

mina respondenter var rädda för vad folk skulle tycka och tänka, men ändå vågade de behålla barnet 

och gå in i ett föräldraskap.  

6. Analys 
Nedan analyseras resultatet med hjälp av studiens teoretiska utgångspunkter, som möjliggör att se 

studiens resultat utifrån en större kontext.  

 

6.1 Eriksons identitetsteori 
Utifrån Eriksons identitetsteori behöver man som tonåring under en period befinna sig i ett 

moratorium, det vill säga frihet från plikt och ansvar och istället ha tid till att utforska sig själv, sina 

drömmar och vem man vill vara. Erikson bekräftar å ena sidan den stereotypa synen på den fria 

åtråvärda tonårsperioden. Å andra sidan menar Erikson att moratoriumet bör leda till engagemang och 

övertygelser. Man kan då fråga sig när man är klar med sin ungdomstid och dess moratorium och redo 

för ett ansvar? Som kritik till Eriksons moratorium visar Elisabeth Hertfelt Wahn och Eva Nissens 

(2005) resultat att övergången till vuxenlivet genom föräldraskapet har bidragit till mognad och 

förmåga till ansvarstagande. Det bidrog även till starkare självkänsla och motståndskraft. Historiskt 

sett har vårt västsamhälle tidigare eftersträvat vuxenåldern, på samma sätt som vi idag hyllar 

ungdomstiden. Förskjutningen av identitetsskapandet har lett till att moratoriumet har gått från att 

pågå under en kortare tidsperiod till en längre. Idag tenderar moratoriumet att pågå i många år, då vi 

ha långa studieperioder, vill ha tid att resa och upptäcka världen och oss själva, vilket leder till senare 

barnafödande (Trygvason et al., 2012). Utifrån detta kan man fråga sig om unga människor tidigare 

fullbordade sin identitet tidigare, eller om de egentligen upplevde identitetskris och rollsplittring då de 

blev vuxna och fick barn? Antagligen kan man konstatera att det är högst individuellt när man är klar 

med sitt identitetsskapande och tiden i moratoriumet. Utifrån mina intervjuer kan jag konstatera att 

intervjuerna genomfördes ganska tätt inpå barnafödandet (upp till 2 år) och att jag därför tror att de 

intervjuade har haft svårt att sätta deras liv i perspektiv. Dessutom har mina respondenter varit 17 år 

eller äldre. Dixons (2014) forskningsresultat menar att det kan skilja sig mycket att bli gravid som 13-

åring och som 19-åring, och också haft mer tid till moratorium. Studiens respondenter har inte i större 

grad framfört att de saknar tid av full frihet och oansvar. Kritik kan riktas mot deras tro på att 
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barnafödandet har lett till mognad och framgång, utifrån ett livsloppsperspektiv kan de ännu inte säga 

hur det kommer påverka dem på sikt och om det kan komma att leda till rollsplittring och 

identitetskris.  

Erikson presenterar även tonåringens samspel med andra människor genom att man kan befinna sig 

på flera olika arenor och där igenom erhålla olika roller. Detta gör man för att testa sig fram och se 

vem man är, vad man står för och vem man vill vara. Ju färre arenor en tonåring har, desto mindre 

chans att utforska. Mina respondenter vittnar om att deras sociala liv ser annorlunda ut idag efter att de 

fått barn. Samtliga respondenter berättar om att de fortfarande träffar vänner, men det sker mer sällan. 

En mamma berättar att hon har distanserar sig något från sina vänner och succesivt har deras syn på ex 

alkohol och ”kul” fått skilda meningar. Hertfelt Wahn och Nissens (2005) forskningsresultat bekräftar 

förändringen av de unga mammornas sociala nätverk, till exempelvis genom att vissa vänner och 

familjemedlemmar vände dem ryggen åt i samband med förlossningen. Andra förändringar som 

studien (2005) presenterar i samband med föräldraskapet är ändrade vanor gällande friluftsliv, rökning 

och alkoholkonsumtion. Mina respondenter bekräftar att deras syn och förhållande till alkohol, fest 

och vänner har förändrats och det sker idag i mindre utsträckning. 

Identitetsteorin menar att en god utgång av tonårsperioden kan leda till en fast upplevelse av inre 

sammanhang och kontinuitet och en misslyckad utgång kan leda till rollsplittring och identitetskris. 

Utifrån min studie uppger mammorna att de inte är otillräckliga eller har bristande kapacitet att vara 

mammor till sina barn. Tvärtom, de berättar om att de älskar sin roll som mamma och att 

föräldraskapet är någonting de lärt sig när de mötte det. Respondenterna upplever sig däremot 

otillräckliga och synade av allmänheten i sitt föräldraskap. Vilket leder till att vissa respondenter inte 

pratar och reflekterar öppet om sitt föräldraskap och dess utmaningar. Min informant menar att många 

unga mammor håller upp en fasad av välmående, då det finns få personer runt den unga föräldern som 

förstår den unga förälders situation. En respondent menar att hennes konsekvenser av situationen är att 

hon blir tyst och håller känslor inom sig. Detta skulle man utifrån identitetsteorin kunna se som en risk 

då man riskerar att uppleva rollsplittring och identitetskris.  

Tryggvasons et al. (2012) studie menar att de unga mödrarna som inte upplevde kritiska 

kommentarer eller de mödrar som inte tog åt sig av kommentarerna, utvecklade en god självkänsla. 

Utifrån mina resultat berättar respondenterna att de inte blir ledsna av kommentarerna, än dock kan de 

i detalj berätta om olika negativa händelser och upplevelser de har mött, vilket gör att jag är kritisk till 

att de inte skulle påverkas av situationen.  
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6.2 Livsloppsperspektivet 
Livsloppsperspektivet förklarar och uppmärksammar att det stereotypa livsloppet är för snävt och inte 

rymmer alla människors levnadsstilar samt att det innehåller orealistiska förväntningar (Öberg, 2002). 

Min informant berättade om att han möter många unga mammor som berättar att de blir tillsagda och 

får tillrättavisningar. Under mina intervjuer har respondenterna resonerat över hur det är och hur de 

påverkas av att leva med en känsla av att bli granskade och bedömda, som mamma till sitt barn. 

Flertalet av respondenterna berättar att de vill och behöver visa andra människor att de är bra mödrar. 

De uttrycker att man behöver tänka på ens uppträdande för att inte uppfattas som att man brister i sin 

föräldraförmåga. Genom mitt resultat framkommer det att ingen vill vara den stereotypa unga 

oansvarsfulla mamman. Att bli stereotypifierad innebär att man begränsas till det man antas vara. 

Detta kan innebära att en person och personens handlande blir osynliggjord och att fokus riktas på de 

negativa egenskaperna och det negativa agerandet. Vilket innebär att man blir begränsad i hur man 

uppfattas, blir sedd och tolkad (Mattsson, 2012). Alla människor och föräldrar lever med press av att 

visa att ens barn är väluppfostrade och att man som förälder är bra, men till skillnad från unga 

föräldrar så förväntas de medelålderns föräldrar att vara mogna och ansvarfulla, vilket skapar andra 

förutsättningar för hur de blir sedda, tolkade och uppfattade.  

Livsloppsperspektivet presenterar att oväntade händelser som sker vid fel tidpunkt i livet kan bli 

stressfaktorer och upplevas som problematiska. Perspektivet presenterar dessutom åldernormer, som 

är den standardiserade uppfattningen om hur varje åldern förväntas ha en viss roll (Öberg, 2002).  

Thompson och Lee (2011) och Danielsson, Rogala och Sundström (2001) bekräftar den åldernormen 

som respondenterna upplever sig strida emot. Normen menar att föräldraskapet kommer efter en färdig 

utbildad, etablering på arbetsmarknaden, en stabil inkomst samt en stadig partner. Den allmänna 

uppfattningen som råder är att tonåringar är accepterade att ha sexuellt aktivt liv, men det är inte 

önskvärt att kombinera tonårsperioden med föräldraskap.  

Utifrån mina respondenter har de alla drabbats av en oväntad händelse vid ”fel” tidpunkt samt att 

de strider mot den rådande åldernormen. Detta gör att de unga mammorna uppträder som avvikande. 

Avvikande människor avviker från rådande normer och värderingar. Giddens (2003) menar att 

avvikande beteende alltid kommer att finnas i alla samhällen och i alla sociala grupper. Vad som är 

avvikande förändras över nation, tid, samhälle och kultur. Giddens (ibid.) beskriver att alla avvikande 

grupper oftast får någon form av positiva eller negativa sanktioner, formella eller informella. 

Avvikelsen blir en form av utsatthet, beroende på vilka typer av sanktioner människor ger avvikarna. 

Utifrån mitt resultat visar det sig att sanktionerna finns i positiva och negativa former samt att de är 

påtagliga för de unga mammorna.  

Utifrån livsloppsperspektivet vill jag analysera hur relationen mellan de unga mödrarna och deras 

familj och föräldrar har påverkats. Min informant berättade om att det kan vara komplicerat att 
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man under en period av frigörelse från sina föräldrar, samtidigt blir gravid och (ofta) mer beroende av 

ens egna föräldrars stöd och hjälp. Tre av fyra respondenter beskriver att deras relation till deras egna 

föräldrar har blivit bättre i och med deras eget föräldraskap. Den fjärde respondenten har inte sina 

föräldrar i Sverige, men hon beskriver däremot stödet från sin syster och sin ex man som avgörande 

för föräldraskapet. En respondent beskriver att bråken och tjafsen har blivit mindre och sammarbetet 

större. Riley (1998) presenterar principen om sammanflätande liv, vilket innebär att varje individ är 

sammanflätat med andra individer vilket bidrar till en ömsesidig påverkan. Detta blir påtagligt då 

samtliga respondenter berättar om vikten av deras familjers stöd. Kritik kan här vändas till mitt urval 

av mina respondenter. Alla mina respondenter har tagit studenten eller studerar på gymnasiet. 

Respondenterna var angelägna om deras skolgång, tre av fyra respondenter har föräldrar och familj 

som är angelägna om att hjälpa till och stötta för att den unga mamman skall kunna fullfölja sin 

gymnasieutbildning. Mina respondenter lever med bra stöd från familj och vänner, vilket man kan ana 

är en god förutsättning för att hantera den nya livssituationen. Tjejerna jag intervjuat är ambitiösa och 

målmedvetna. Deras priviligierade levnadsstandard med familjer och vänner som är hyfsat förstående 

och hjälpsamma kan bidra till att deras roll som ung mamma får den support och stöd som behövs för 

en lyckad utgång ur tonårsperioden. I och med en ökad individualisering i vårt samhälle kan man ana 

att individualiserade livslopp även tar form, vilket skulle kunna leda till mindre sammanflätade liv. 

Individualismen leder till ökade valmöjligheter som bidrar till olika livsstilar, med olika syn på normer 

och värderingar. Detta bidrar till varierande val vid olika tillfällen i livet, vilket kan skapa ett behov av 

öppenhet och tolerans till olika liv (Öberg, 2002). Man kan ifrågasätta om individualismen kommer att 

utmana de sammanflätade liv som Riley (1998) presenterar. Utifrån mitt resultat kan man se att de 

sammanflätade liven har varit avgörande för att hantera det unga föräldraskapet.  

6.3 Feministisk teori och intersektionalitet 
Utifrån mitt resultat kan jag konstatera att mina respondenter upplever att de bryter mot normerna 

utifrån hur en tonårings liv bör se ut. Detta bidrar till att mammorna får höra negativa kommentarer 

och upplever ett utanförskap från äldre människor som själva är föräldrar samt av jämnåriga vänner. 

Min informant menar att det kan ses som ett brott att välja bort idén om vad en ungdom är och idén 

om den friheten som då skall råda. Att förkasta det som samhället ser som mest åtråvärt kan bidra till 

en konflikt hos individen, menar informanten. En av respondenterna berättar att hon känner sig utanför 

medelålders föräldrar, sina vänner samt att hon inte heller kan identifiera sig med eller finna 

samhörighet med andra unga mammor. Denna respondent befinner sig i en utsatt situation och möter 

oförståelse från flera håll. Perspektivet intersektionalitet kan hjälp oss att förstå unga mammor. 

Intersektionalitet belyser faktumet att unga mammor inte är en homogen grupp. Mina respondenter bär 

på skilda bakgrunder, historier, förutsättningar och personligheter, det är därför problematiskt att 

benämna mina respondenter och unga mammor som en homogen grupp. Deras gemensamma nämnare 

är att de har en likartad vändpunkt, vid ungefär samma tid i livet, samt att det sker under samma 
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historiska tid och i liknande samhällelig kontext. Deras erfarenheter och upplevelser är dock helt 

unika, likaså deras förutsättningar (Karlsson, 2010).  

En av mina respondenter berättar om särbehandling och diskriminering då hon är i kontakt med 

sjukvården. Hon tror själv att detta sker för att det är ett tillfälle man alltid lämnar personnummer och 

hennes ålder synliggörs. En annan respondent vittnar om diskriminering av en privat arbetsgivare som 

hotade med uppsägelse om hon skulle behöva vara hemma för att ta hand om sjukt barn. Chefen 

klargjorde för respondenten att han inte hade anställd henne ifall att han vid anställning hade haft 

informationen att hon var mamma. Chefen som respondenten berättade om var man, 22 år, barnlös och 

oförstående av kvinnans livssituation. Utifrån ett feministiskt perspektiv kan man ifrågasätta hur könet 

i denna situation förstås, uppfattas och konstrueras (Mattsson, 2012). Man kan fundera över hur 

situationen hade varit om det hade varit en jämnårig pappa. Hur hade chefen då tänkt då kring hans 

faderskap och dess ansvar? Utifrån detta föreligger ett behov av att studera den unga pappans 

erfarenheter av bemötande. För att förstå de unga mammornas situation utifrån ett intersektionalistiskt 

perspektiv ska jag presentera tre stycken motsatspar utifrån respondernas berättelse och erfarenhet. 

Detta görs för att beskriva vad kategoriseringar av människor kan få för betydelse. De exempel jag 

väljer att använda mig av som är aktuella till situationen är man-kvinna, oberoende-beroende och 

ordning-kaos. Dessa mosatspar bidrar till att skapa hierki mellan könen och bidrar till att vi 

konstruerar, uppfattar och förstår världen på ett visst sätt. Genom denna typ av kategorisering kan vi 

uppmärksamma dolda maktstrukturer. Vi kan upptäcka ett tankesätt av värdering som innehåller 

underordning och överordning vilket leder till att vi ger det kvinnliga och det feminina mindre värde 

(Mattsson, 2012).  

 

6.4 Hur kan vi förstå de unga mammorna? 

Hertfelt Wahn & Nissen (2005) slutsats är att man som professionell inte kan bemöta unga föräldrar 

på samma sätt som man bemöter medelåldersföräldrar. Mina resultat visar att en av respondenterna 

upplever sig ha blivit diskriminerad genom särbehandlingen av sjukvården på grund av att hon inte 

blivit behandlad som andra föräldrar, på grund av sin ringa ålder. Helene Brodin (Socialstyrelsen, 

2016-04-29) forskare i Stockholms län presenterar i sin forskning att kategoriseringar och att sätta 

etiketter på patienter är en typ av maktutövning av anställda över patienter, vilket också bekräftas 

genom den feministiska teorin. Brodins forskning (ibid.) pekar också på att patienter som blir bemötta 

och lyssnade på som individer tenderar att möjliggöra ett meningsfullt deltagande av den vård de får.  

Dessa resultat skiljer sig åt och man kan ifrågasätta varför. Utifrån att vi inte kan beteckna gruppen 

unga mammor som en homogengrupp, kan vi inte heller visa på att de behöver ett homogent 

bemötande. Bemötandet kräver individuella möten där den unga mamman som individ får vara i 

fokus, för att utveckla en förståelse för personens behov, före att bli klassificerad som den stereotypa 

unga mamman som ingen tycks identifiera sig med. Denna slutsats bekräftar även Herfelt Wahn och 

Nissens studie (2005). 
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7. Slutsatser 
Studiens syfte var att undersöka hur unga mammor upplever att de blir bemötta av deras omgivning 

utifrån deras unga föräldraskap. Med utgångspunkt i studiens resultat och analys kan jag dra samtliga 

slutsatser; 

 

• Utifrån Livsloppsperspektivet visar resultaten att mina respondenter lever i sammanhang där familjen 

är betydande och där det råder omsorg om varandra. De lever sammanflätade liv och utifrån detta har 

familjerna tillsammans tagit hand om barnet.  

 

• De unga tonårsmödrarna upplever att de bryter mot den stereotypa åldersnormen gällande när i livet 

det lämpar sig att få barn. De upplever inte att de brister i sin föräldrakapacitet, utan de menar att man 

lär sig föräldraskap när man möter det. Livsloppsperspektivet bekräftar deras upplevelse genom att 

uppmärksamma att det stereotypa livsloppet är för snävt och inte rymmer alla individers liv. 

 

• De unga mammorna upplever att människor är dömande och oförstående. Dessa upplevelser grundar 

sig i verbala och icke verbala erfarenheter, så som blickar och känslor. Detta gör att de unga 

mammorna hamnar i en försvarsposition där de behöver uppträda exemplariskt och oklanderligt för att 

bevisa omgivningen att de inte är en stereotyp ung oansvarsfull mamma. Den feministiska teorin 

hjälper oss att få upp ögonen för den utsatthet många unga mammor befinner sig i. Synen på den unga 

tonårsmamman behöver utmanas, genom att vi utmanar maktstrukturer och hierkier, främst mellan 

män och kvinnor, men också mellan åldrar.  

 

• Mina respondenter upplever att det finns en stereotyp bild av en åtråvärd tonårsperiod, fylld av frihet, 

studier, vänner och liv. Då de inte lägre lever ett klassiskt tonårsliv, har vänskapsrelationer förändrats 

vilket har lett till en form av utanförskap och ensamhet. Eriksons identitetsteori bekräftar den 

åtråvärda tonårsperioden när han menar att en tid av moratorium krävs för att skapa en trygg identitet. 

Studien kan inte bekräfta hur tjejerna påverkas genom att avbryta sitt moratorium, men man kan 

utifrån Erikson ana att det kan komma att påverka dem negativt på sikt, exempelvis genom 

rollsplittring och identitetsförvirring. Mödrarna upplever att omgivningen ifrågasätter hur de spenderar 

deras tonårsperiod. Livsloppsperspektivet menar att det stereotypa livsloppet är begränsat och skapar 

orealistiska förväntningar på människor, vilket blir extra uppenbart då livet drabbas av oförutsedda 

händelser.  

 

• Med hjälp av det intersektionella perspektivet visar studiens resultat att vi ej kan hantera unga mödrar 

som en homogengrupp, detta på grund av deras bakgrunder, förutsättningar och personligheter är 

olika. Exempelvis berättar en respondent att hon ofta får frågan om hon får ekonomisk hjälp från 
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socialtjänsten. För henne är det helt orimligt att få ekonomiskt stöd, då hon vill sköta sin inkomst 

själv, men för en annan ung mamma skulle det kunna vara helt avgörande att få ekonomiskt stöd för 

att klara av att leva. Utifrån det sociala arbetet behöver vi lyssna efter individuella behov. 

 

• De unga mödrarna upplever oförståelse från deras omgivning. Denna oförståelse tenderar till att leda 

till att man betraktar mödrarna som avvikande. Avvikelser existerar i alla samhällen, med vad som är 

avvikande och om beteendet får positiva eller negativa sanktionerna skiljer sig åt (Giddens, 2003). 

Mitt val att studera unga tonårsmödrar bidrar till att jag har studerat en av alla avvikelser som finns i 

vår tid och i vår kontext. Vilket kan leda till en ökad förståelse för en avvikande person oavsett typ av 

avvikelse. Det avvikande beteendet är personligt, unikt och bör bemötas med stor respekt och 

lyhördhet. Utifrån det sociala arbetets perspektiv kan vi vara med och bryta och utmana maktstrukturer 

och normer som uppstår i samhället, för att lyfta upp individer och inspirera dem till egenmakt och 

ökade självförtroenden.  

8. Diskussion 
Utifrån studiens syfte och frågeställningar vill jag här nedan diskutera i huruvida mitt resultat besvarar 

syfte och frågeställningar. Syftet var att undersöka hur unga mammor upplever att de har blivit 

bemötta av sin omgivning utifrån sitt unga moderskap. Frågeställningarna var 1.)”Hur har mammorna 

blivit bemötta?”, 2.) ”Hur kan vi förstå deras erfarenhet?” samt 3.) ”Hur kan vi förstå de unga 

mödrarnas situation utifrån Eriksons teori om moratorium?” Analysen har formats av syfte, 

frågeställningar, teorier och metodval och har lett till att studiens har fokuserat på omgivningens 

bemötande och upplevelsen kring bemötandet. Frågeställning ett besvaras utifrån mina slutsatser att 

unga mödrars upplevelser av att bryta mot rådande åldersnormer, att de behöver kämpa för att inte 

uppfattas som den unga stereotypa mamman som ingen vill vara, samt att de upplever att människor är 

oförstående över deras livssituation. Frågeställning två kan delvis besvaras genom livsloppsteorins 

princip om sammanflätade liv, det vill säga hur mina respondenter förhåller sig till sin familj. Det 

visade sig bli extra tydligt att under en tonårsperiod där man vanligtvis tar avstånd från sina egna 

föräldrar, har de unga mödrarna närmat sig sina föräldrar. Då oförutsedda händelser inträffar, blir ens 

sammahang avgörande för att klara av situationen. Ett annat svar på frågeställning två är hur vi inte 

kan hantera unga mödrar som en homogengrupp, utan som människor med unika erfarenheter och 

möjligheter, som kräver individuella bemötanden. Frågeställning tre besvaras under rubriken 6.1 där 

Eriksons identitetsteori analyseras i förhållanden till mina intervjuer.  

Min studie bekräftar Trygvason et al.(2012) resultat av att unga mödrar inte längre identifierar sig 

som ungdomar och inte i samma utsträckning känner samhörighet med jämnåriga vänner. Det är inte 

heller så att de har fått fullt medlemskap i vuxenvärlden. De svävar någonstans däremellan vilket mina 

respondenter upplever som en svår situation där de ofta möter oförståelse, vilket skapar en 
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problematisk tillvaro och som gör att de närmsta anhöriga, oftast familj blir ännu viktigare, och 

principen om sammanflätade liv som livsloppsperspektivet presenterar aktualiseras.  

Hertfelt Wahn och Nissen (2005) presenterar att mödrarnas främsta anledning att få barn var att det 

förelåg ett medvetet val att bli förälder och få barn. Detta kan min studie inte verifiera, då samtliga 

respondenter inte hade planerat sin graviditet och de blev chockade över beskedet om att de väntade 

barn.  

Studien kan dock bekräfta Herfelt Wahn och Nissens (ibid.) resultat gällande förändring av det 

sociala nätverket. Forskningen (ibid.) menar att den egna modern, och familj  är en avgörande 

förutsättning för föräldraskapet. De starka och betydelsefulle familjebanden styrker även min studie. 

Med hjälp av livsloppsperspektivet och sammanflätade liv kan min studie påvisa hur tonåringarna är 

beroende av sitt sammanhang.  

Nigel (2009) presenterar utifrån sin studie att unga mödrar har ett behov av att prata med 

utomstående för att minska oro inför förlossningen och för att utveckla föräldrars självförtroende i 

deras föräldraskap. Att utveckla föräldrarnas självförtroende menar jag vore av vikt utifrån de unga 

mödrar jag har intervjuat. Det finns ett behov av att samtala, exempelvis om hur man handskas med att 

avvika från normen och att ta emot kritik, i syfte att bli starka föräldrar och kunna handskas med 

kritiken de får.   

Genom intervjuerna framkommer det att tre av fyra att barnets fader har varit ett mycket starkt stöd 

under föräldraskapet begynnande del och att de fortfarande är ett stort stöd, en person berättar att 

fadern finns med i bilden och att han träffar barnet regelbundet, men inte är ett betydelsefullt stöd för 

modern. Herfelt Wahn och Nissen (2005) menar att inte genom en enda intervju i deras forskning 

framkom det att modern kunde vända sig till sin partner för att be om stöd. Jag ställer mig kritisk till 

dessa olika resultat. Antingen har vi markant olika urval eller så har Herfelt Wahn och Nissens (ibid.) 

studie inte i tillräckligt stor utsträckning frågat gällande partnerns delaktighet.  

Tidigare forskning jag tagit del av visar att generellt sätt kommer de unga föräldrarna från 

bakgrunder med sämre utbildning och lägre inkomster (Edgardhs, 1999) (Otterblad Olausson et al., 

2001). Av mina fyra intervjuade hade en person tagit studenten och resterande studerade på gymnasiet. 

Flera av dem berättar om hur deras föräldrars största oro vid graviditeten var att de inte skulle fullfölja 

deras gymnasieutbildning. Mina respondenter verkar komma från sammanhang där studier är viktigt, 

vilket man skulle kunna se som något skiljaktig och intressant i jämfört med annan forskning. Man 

skulle även kunna ta detta som en kritik till mitt urval, och att urvalet inte representerar unga mammor 

på ett representativt sätt. Dock kan mitt urval representera de unga mammorna som inte kan identifiera 

sig som ”den unga mamman”.  

Utifrån det sociala arbetets perspektiv kan man diskutera hur vi skall bemöta de unga mödrarna. De 

behöver bemötas och lyssnas på utifrån ett individuellt perspektiv och ett unikt möte. Utifrån min 

studie kan man konstatera att de unga mammorna vill bemötas på samma sätt som de medelålders 

mammorna. Samtidigt visar forskning (Edgardhs, 1999) (Otterblad Olausson et al., 2001) på förhöjda 
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negativa risker och konsekvenser hos unga mammor och utifrån det behöver vi vara medveten om 

risken för vad det unga föräldraskapet eventuellt innebär för de unga mammorna, för att inte blunda 

för verkligheten och motverka dessa risker i god tid.   

8.1 Förslag på framtida forskning 
Utifrån den litteratur jag tagit del av under uppsatsen process, har jag funnit mycket få studier som 

handlar om forskning om det unga föräldraskapet utifrån en bredare social kontext. Många av de unga 

föräldrarna bor hemma hos sina egna föräldrar, det vore intressant att undersöka hur mor- och 

farföräldrar upplever hur det är när ens tonåring blir förälder, hur de tänker kring ansvar och 

fördelning, barnuppfostran och hur de reagerade på att deras icke myndiga barn själva skulle bli 

föräldrar. Denna inriktning på forskning kan argumenteras utifrån principen om sammanflätade liv, 

som i min studie har blivit märkbar.  

Det vore även rimligt och aktuellt att utöka forskningen om det unga faderskapet, detta för att 

inkludera fäderna i större utsträckning än de görs idag och utifrån den feministiska teorin utmana 

stereotypa könsroller. Ytterligare tänker jag att det är positivt att forskning görs kring de unga 

föräldrarnas upplevelse och erfarenheter och inte enbart utifrån risker, i syfte att stärka de unga 

föräldrarna och att uppmärksamma orealistiska livslopp.  

8.2 Implikationer för socialt arbete 
Det är fundamentalt att ha kunskap om vad som kan få människor att uppleva utanförskap och 

ojämlikhet, maktförtryck och diskriminering. Det är också viktigt att uppmärksamma människor som 

upplever detta, för att kunna arbeta med bemötande och utmana rådande normer och värderingar. 

Utifrån Herfelt Wahn och Nissens (2005) studie visar forskningsresultatet att man inte skall 

underskatta professionellas stöd och hjälp. Stödet från de professionella har varit av stor betydelse för 

de unga mammorna de har intervjuat (ibid.). Stödet utifrån socialarbetare kan få en betydande roll i de 

unga mödrarnas liv. En av mina respondenter berättade att hennes familj och vänner stöttade, pushade 

och hon fick ofta höra”att all kommer gå bra”, men respondenten hade behov av att få skrika, svära 

och gråta över situationen för att kunna ta sig igenom situationen. Där var skolkuratorn ett avgörande 

stöd. 

Under uppsatsens gång har en aktuell reflektion gällande unga mammor och invandring/flyktingar 

följt med mig. Statistik visar att det är betydligt vanligare med ungt föräldraskap utanför Sverige och 

utanför Europa (Ungdomsstyrelsen, 2009). Utifrån detta föreligger ett kunskapsbehov om ungt 

föräldraskap i samband med migration. Men kan reflektera över den utmaning det innebär att 

integreras i det svenska samhället samtidigt som man är en ung förälder och riskeras att möta kritik 

och fördomar. Utifrån detta kan man spekulera i ett ökat behov av kunskap utifrån socionomens 

profession, då vi möter unga föräldrar i olika typer av socialt arbete.  
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8.3 Författarens reflektioner 
Jag är tacksam och förundrad över de unga mammor som har kontaktat mig och velat berätta sin 

berättelse och upplevelser av graviditet och föräldraskap. Det är samtal som hade kunnat pågå i timtal 

om inte studiens begränsningar hade varit ett faktum. Utifrån detta upplever jag att det finns ett behov 

av att prata kring det unga föräldraskapet.  

Vid ett intervjutillfälle gick jag ifrån intervju och var väldigt berörd över den unga tjejens livsresa 

och den stora kampen som hennes barn inneburit för henne. Jag var tagen av hennes ofantligt stora 

kärlek till detta oönskade barn. Jag var berörd av hur hon blivit behandlad, bemött och sedd som. Efter 

intervjun går jag förbi ett citat som sitter uppsatt på en vägg, jag upplevde att det passade in så bra på 

den unga mammans upplevelser. Just då skulle jag velat ha träffat alla de dömande människor hon 

berättade om och läst citatet för dem. Men jag får istället läsa det för mig själv och till dig min kära 

läsare, och samtidigt tacka för att du tagit del av min uppsats; 

 

”Tro inte allt du hör, säg inte allt du vet, döm inte allt du ser” 
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Bilaga 1 
 
Intervju med informanten Johan  
Tisdagen den 21 mars 2016.  
 
Material utifrån denna intervju är en del av min primärdatainsamling till min c-uppsats i socialt arbete, 
utifrån att jag studerar på socionomutbildningen på Ersta Sköndal högskola i Stockholm.  
 
Enligt de etiska principerna så vill jag informera om att intervjun är högst frivillig och du kan när som 
helst avbryta intervjun. Intervjun kommer att behandlas konfidentiellt, dvs. att du kommer vara 
anonym genom hela uppsatsen. Det är bara jag och eventuellt min handledare som kommer ta del av 
intervjuns råmaterial. Materialet kommer efter avslutad uppsats raderas och det kommer ej användas 
till annat än min studie. 
 
Intervjun kommer att spelas in, eventuellt kommer jag även att föra några anteckningar under tiden. 
För att sedan kunna återberätta och transkribera på ett ansenligt sätt.  
 
 
Jag samtycker till intervjuns ovanstående förhållningssätt: 
 
__________________________________________, den____/____ 2016 
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Bakgrundsfrågor/orienterande frågor 
• Har du någon utbildning? (för att beskriva informanten) 
• Hur länge har du arbetat inom området? (för att beskriva informanten) 
• Vilka är dina arbetsuppgifter? (organisation) 
• Jobbar ni efter några speciella metoder? (organisation) 
• Vilka människor söker sig till verksamheten? (organisation) 
• Vilket stöd erbjuder ni unga mammor? (organisation) 

 
Intervjuguide - informant 

• Vilka fördelar ser du med att bli mamma som ung? (Exempel?) 
 

• Vilka utmaningar och risker ser du hos unga mammor? (Exempel?) 
 

• Vad är din erfarenhet av vad som händer då ungdomsrollen möter föräldrarollen? Vad händer 
där? Vad sker? Vad krockar? Hur krockar det? 
 

• Vad för stöd, (utifrån din erfarenhet) önskar unga mödrar? 
 

• Kan du se att något stöd saknas till unga mammor? 
 

• Hur förhåller du dig till unga mammor på bästa sätt?  
Finns det något som är särskilt viktigt att tänka på? 
 

• Har du märkt någon förändring i synen på ungt föräldraskap under din yrkesverksamma tid? 
 
 
Kan jag kontakta dig senare ifall fler frågor skulle uppstå? 
 
Tack för att du tog dig tiden och tack för ditt engagemang! 
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Bilaga 2 
Intervju med unga mamma 
 
Material utifrån denna intervju är en del av min primärdatainsamling till min c-uppsats i socialt arbete, 
utifrån att jag studerar på socionomutbildningen på Ersta Sköndal högskola i Stockholm.  
 
Enligt de etiska principerna så vill jag informera om att intervjun är högst frivillig och du kan när som 
helst avbryta intervjun. Intervjun kommer att behandlas konfidentiellt, dvs att du kommer vara 
anonym genom hela uppsatsen. Det är bara jag och eventuellt min handledare som kommer ta del av 
intervjuns råmaterial. Materialet kommer efter avslutad uppsats raderas och det kommer ej användas 
till annat än min studie. 
 
Intervjun kommer att spelas in, eventuellt kommer jag även att föra några anteckningar under tiden. 
Detta görs för att sedan kunna återberätta och transkribera på ett bra sätt.  
 
 
Jag samtycker till intervjuns ovanstående förhållningssätt: 
 
__________________________________________, den____/____ 2016 
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Intervjuguide – mammorna  

Namn: 
Ålder då du blev gravid/vid förlossning/idag: 
Barnets ålder: 
Faderns ålder då du blev gravid/förlossning/idag: 
Din relation till fadern idag: 
 

1. Kan du berätta om hur det var när du blev gravid? 
• Hur såg ditt liv ut då? Utbildning, jobb, familjestatus, boende? 
• Hur reagerade du på beskedet om graviditeten? Hur kändes det?  
• Hur reagerade omgivningen på din graviditet? Vänner? Familj? Skola? MVC? 
• Hade du några tankar kring unga mammor innan? 

 
2. Hur reagerade din omgivning under graviditeten? 

• Hur förberedde du dig?  
• Hur tänkte du att det skulle bli att vara mamma? 
• Fick du några reaktioner från samhället (ex. på stan) på din graviditet? 

 
3. Kan du berätta om den första tiden med barnet? 

• Hur var det att bli mamma? 
• Vad för socialt stöd hade du runt omkring dig? Vad var viktigt och vilka var viktiga 

för dig? 
• Vad har varit svårt? Vad har var jobbigt? 
• Hur blev du bemött? Av samhället? Familj? Vänner? Socialtjänsten? BVC? 

 
4. Kan du beskriva ert liv och er situation idag? 

• Saknar du något stöd? 
• Vilket stöd har varit viktigast för dig? Varför? 
• Hur ser ditt nätverk ut idag? Vilka umgås du med? 
• Träffar du andra mammor och barn? Hur är det? Var? 
• Vad tror du att åldern har för betydelse i rollen som mamma? 
• Vad ser du för fördelar, respektive nackdelar med att få barn tidigare i livet? 
• Hur upplever du att andra ser på dig som ung mamma? 

 
 
Varför? Hur känner du då? Vill du utveckla..? Kan du ge exempel? 
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Bilaga 3 
Nedan följer de citat jag valde att använda mig av under intervjuerna med respondent tre och fyra. 

Detta gjordes för att nå en djup i intervjuerna och mitt resultat, samt för att intervjuerna skulle 

fokusera på studiens syfte och frågeställningar i så stor utsträckning som möjligen. 

 

Citat 1 av Helga, respondent 1 

• ”Jag tror väll att de tycker att jag själv är barn, och då kan man ju inte få egna barn för att man 
själv är barn. 19 är inte en ålder då man ska få barn, det är ju den åldern då man ska ha roligt, 
gå i skolan och vara ett barn själv. Jag tror de tycker att jag inte kan ta hand om ett barn, för 
jag har ju precis blivit myndig(. … ) De tycker nog inte att jag är dålig och att jag skulle göra 
något illa mot barnet. Men du är ung, varför gick det så fort för dig? De menar nog inget illa, 
de bara tycker att det är lite konstigt, eller inte konstigt men ovanligt. Man träffar ju inte varje 
dag en 19-åring som har en son eller dotter.”  

 
Citat 3 av Johan, informant 

• ”Folk lägger sig i, tycker och uppfostrar dem” 
 
Citat 5 av Frida, respondent 2 

• ”Svårast tycker jag har varit att acceptera att vännerna försvinner(…) Det tycker jag är 
jobbigast, att man aldrig blir tillfrågad längre: inte vad det bara gäller att gå ut, utan att hitta på 
nått överlag. Jag har ju en del vänner som kommer hit, det är just den där biten att inte bli 
tillfrågad att hänga med på saker eller vill du umgås med oss, eller vill du ha en tjejkväll med 
oss, det är aldrig något sådant längre. För de antar väll att jag inte kan för att jag har barn, men 
vi är ju två föräldrar, och det går ju åka iväg en stund utan barnet också, och även med barnet” 
 

Citat 10 av Helga, respondent 1 
• ”Jag tror man lär sig det när man själv får barn, annars är det ointressant att lära sig” 

 
Citat 12 av Johan, informant 

• ”En del i föräldraskapet är ju att dela med andra föräldrar, kring att såhär: ”I dag bara hatar 
jag mina barn och jag vill kasta ut dem genom fönstret, de är såna jävla idioter”. Och sen har 
jag sagt det, då blir jag lite lugn av det och så kan vi skratta åt det. Därför att mina kollegor 
förstår att det är  inte såhär jag gör, utan det är såhär jag känner. Som ung förälder och 
kommer till skolan så kanske du inte har klasskamrater som är förälder, så det finns ingen 
riktigt att prata med det om, men det är också så att du hela tiden skall vara oklanderlig, så du 
får inte riktigt säga det heller att det är såhär, för folk kanske tror att du gör såhär. Så 
möjligheten för den unga föräldern att prata och reflektera om sitt föräldraskap på ett friare 
sätt, den möjligheten finns inte på samma sätt som för andra föräldrar. Dom måste vara på sin 
vakt på ett annat vis.” 

 
 

 

 

 

 

	  


