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Sammanfattning  
 

På senare tid har man kunnat se att medelåldern för förstagångsföräldrar ökat och att det idag 

inte är lika vanligt att vara ung förälder som det var för trettio år sedan. Syftet med studien var 

att genom livsberättelser från tre unga mammor undersöka deras upplevelser av omgivningens 

bemötande och reaktioner gentemot deras unga föräldraskap. Med omgivningen avses familj, 

vänner, skola, förskola, sjukvård och socialtjänst samt yttre omgivning. Frågeställningarna 

som skulle besvaras var vilket bemötande och vilka reaktioner mammorna fått från 

personerna i de ovannämnda arenorna, hur de unga mammornas berättelser om ungt 

föräldraskap sett ut över tid och vad de anser att samhället kan göra för unga föräldrar. 

Intervjuerna tolkades med hjälp av den tematiska analysmetoden inom narrativ metod och de 

samhällsnormer som råder idag, rasifieringsteorin, stigmateorin och åldersperspektivet. I 

resultatet går det att se både likheter och olikheter i intervjupersonernas berättelser och 

erfarenheterna beskrivs som både positiva och negativa.  
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1. Inledning 

 
Idag är det inte lika vanligt att vara ung förälder som det var för trettio år sedan. Framför allt 

har vi på senare tid sett hur medelåldern för en förstagångsförälder ökat. Den generella 

trenden att skaffa barn senare i livet hänger nära samman med hur vårt samhälle har 

utvecklats. Ofta väntar unga vuxna med att skaffa barn till dess att studierna är avklarade och 

man har etablerat sig på arbetsmarknaden. Medelåldern i Sverige år 2011 var för 

förstagångsmammor 28,9 år och för förstagångspappor 31,5 år, mot för år 1971 då den siffran 

var på 24 år för förstagångsmammor och 27 år för förstagångspappor. År 1972 var 15 procent 

av alla födda barn födda av mammor som var 19 år eller yngre. År 2007 var den siffran på 3,5 

procent vilket tyder på en markant minsking med hela 11,5 procent (Statistiska centralbyrån, 

2011). 

Den som blir förälder under sin tonårstid kan behöva stöd i föräldrarollen. Exempel på olika 

stöd som kan utformas är: anpassad skolgång, föräldrautbildning för unga föräldrar, tillgång 

till en mentor eller kurator. I dagsläget är det 75 procent av alla unga föräldrar som inte 

fullföljer sina gymnasieutbildningar med motsvarande siffra på 17 procent för de unga utan 

barn (Ungdomsstyrelsen, 2011). Som tonåring är man fortfarande mitt uppe i sin egen 

identitetsutveckling och nästan alla jämnåriga går fortfarande i gymnasiet. Hela livet blir 

annorlunda jämfört med de jämnårigas liv. Kanske blir den ungdom som väljer att behålla sitt 

barn idag också mer ifrågasatt i sitt beslut då möjligheten till abort finns (Barnperspektivet, 

i.d.). I Sverige är det åtta av tio tonåringar som väljer abort istället för att fullfölja sin 

graviditet. Det kan vara tufft för de föräldrar som väljer att behålla sitt barn då barnmorskor 

ofta kan förutsätta att en abort är det enda valet om man är ung (Ekéus 2007). 

När unga föräldrar uppmärksammas i Sverige så är det oftast i negativt laddat och det är 

problemen som belyses. Om man söker på ordet ’unga föräldrar’ på sökmotorer på Internet är 

det sällan man får läsa om det positiva med att bli förälder som ung och det är även sällan 

man får läsa om unga pappor. Det är alltså mammorna som uppmärksammas och kommer på 

tal när man pratar om unga föräldrar idag. I media framställs unga föräldrar som mindre 

kapabla till föräldraskap och det som uppmärksammas är när det har hänt något negativt i 

barnets och föräldrarnas liv. I dagspress som Aftonbladet och Dagens Nyheter kan vi läsa 

rubriker som ”Som ung, ensam pappa blir jag dubbelt ifrågasatt” (Nordgren, 2010), ”- Unga 

mammor ses som ett problem” och ” ”Varför gnäller folk på oss unga mammor?” (Utter, 

2011). 

Den här studien behövs för att unga föräldrars upplevelser av bemötande från omgivningen 

måste synliggöras. Det är viktigt att skola, socialtjänst, föräldrars sociala nätverk och andra 

aktörer i samhället är medvetna om hur deras bemötande påverkar och uppfattas av de unga 

föräldrarna. 

1.1 Bakgrund  

 

Föräldrar som är under 18 år kan enligt Föräldrabalken (SFS 1949:381) 10 kap 1, 2 & 5 §§, 

vara vårdnadshavare för sitt barn, vilket innebär att de har rätt och skyldighet att bestämma i 

frågor som rör barnets personliga angelägenheter. En underårig vårdnadshavare kan däremot 

inte vara förmyndare för sitt barn. Förmyndaren har hand om barnets ekonomiska 

angelägenheter och när den underårige vårdnadshavaren blir 18 år går förmyndarskapet över 

till denne. Som alla underåriga har den underåriga vårdnadshavaren en förmyndare, vilket i de 

vanligaste fallen är ens egna vårdnadshavare, ens föräldrar.  
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När man som ung förälder och vårdnadshavaren börjar eller går tillbaka till sina 

gymnasiestudier upphör försörjningsstödet om man är under 21 år och CSN-bidraget på 1050 

kronor återfås. Man kan inte kombinera försörjningsstöd med CSN- bidraget. Den unge 

förälderns vårdnadshavare har försörjningsplikt så länge den underårige går i grundskolan 

eller gymnasiet tills dess att den fyllt 21 år. Försörjningsplikten omfattar endast det egna 

barnet och inte den unge förälderns barn. Det här kan i många fall resultera i att unga föräldrar 

inte fullföljer sin utbildning då de inte har någon inkomst och inte kan försörja sitt barn. Det 

finns inget lagstöd om att man inte kan få försörjningsstöd om man studerar i grundskolan 

eller gymnasiet och undantag kan göras i bedömningarna beroende på kommun och 

handläggare (Ungdomsstyrelsen, 2009). 

 

1.2 Syfte  

Syftet med studien är att med ett kvalitativt förhållningssätt förstå och analysera hur det är 

att vara ung förälder och vilka upplevelser av bemötande från omgivningen som är knutet 

till detta.  

1.3 Frågeställningar 

 Vilka reaktioner och vilket bemötande upplever de unga mammorna i studien att de får 

från omgivningen, till exempel från lärare, klasskamrater, förskola, familj, vänner och 

socialtjänst?  

 Hur ser berättelserna om föräldraskap ut över tid hos de unga mammorna i studien?  

 Vad anser de unga mammorna i studien att samhället kan göra för att hjälpa och stötta 

unga föräldrar?  

 

2. Kunskapsöversikt  

Sverige är ett av de länder i västvärlden som har lägst andel tonårsgraviditeter per år. En ung 

mammas beslut om att behålla sitt barn ifrågasätts ofta (Ungdomsstyrelsen, 2009).  Den 

vanligaste reaktionen är att man som ung mamma ska göra abort.  I många fall är det inte 

längtan efter barn som gör att en ung mamma behåller barnet, utan en ännu större ovilja mot 

abort (Tryggvason, Sorbring & Samuelson, 2012). Studier visar att kvinnor efter abort i vissa 

fall kan drabbas av psykiska besvär i form av långvarig ångest, depression, sömnsvårigheter 

eller läkemedelsmissbruk (Nordal-Broen, 2004). 

I dagens samhälle är det oftast de negativa konsekvenserna med att bli tonårsmamma som 

betonas. Forskingen som finns i ämnet visar att de som blir mammor i ung ålder ofta har haft 

en problematisk uppväxt så som missbrukande föräldrar eller utanförskap i skolan. 

Tonårsföräldraskap är generellt ett klassfenomen, det finns ett samband mellan att växa upp 

under sämre socioekonomiska förhållanden och antalet tonårsgraviditeter. (Tryggvason, 

Sorbring & Samuelson, 2012). Unga föräldrar riskerar att i mycket högre utsträckning inte 

avsluta sin gymnasieutbildning, jämfört med jämnåriga.  Siffror visar att tre av fyra inte 

fullföljer sin gymnasieutbildning innan de fyllt 25 år. För att unga föräldrar ska kunna 

fullfölja gymnasiet kan det krävas särskilda insatser från kommunen. En lösning på detta kan 

till exempel vara att man kommer överrens med sin skola om att läsa kurser på distans, på 

halvtid eller få tillåtelse att studera på Komvux före 20 års ålder. Många unga föräldrar lever 

under speciella förhållanden som påverkar deras möjligheter att återgå till arbete eller 

utbildning efter graviditet. Lagstiftningen bör klargöras och möjliggöra för unga föräldrar 
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under 21 års ålder att kunna fullgöra gymnasiet och samtidigt ha en trygg ekonomi 

(Ungdomsstyrelsen, 2009).  

Det finns stora kulturella skillnader mellan olika länder och synen på ungt föräldraskap. I en 

narrativ studie från Haiti intervjuades 21 stycken unga mammor som berättade om 

bakgrunden till att de blev gravida. Den största anledningen var att de gifter sig unga och då 

också skaffar barn. Vanligt förekommande är den okunskap som råder kring sex – och 

samlevnad (Salusky, 2013). I en annan narrativ studie som gjorts i en liten ort i Storbritannien 

intervjuades tio unga mammor om deras upplevelser av sex- och samlevnadsundervisning i 

grundskolan, deras syn på ungt föräldraskap och synen på politiken som finns rörande unga 

föräldrar. Det finns en enad bild från statens sida om att bli förälder som ung att det är 

oansvarigt och själviskt. I Storbritannien anses tonårsföräldraskap som ett stort 

samhällsproblem och ett individuellt misslyckande. Samhället tar inget ansvar för unga 

föräldrar och har inga skyldigheter, det är upp till den unge föräldern att handskas med 

problem som uppkommer. Mammorna i studien är eniga om att sex- och 

samlevnadsundervisningen i skolan är otillräcklig och nästintill obefintlig. Det är tabubelagt 

att prata om sex och preventivmedel, vilket resulterar i att majoriteten av de unga mammorna 

inte vet hur de ska skydda sig (Alldred, 2012). 

I USA blir var sjätte tonåring mamma före 20 års ålder. I en studie som gjorts i Denver kom 

forskarna fram till att ungt föräldraskap leder till bristande relationer och uppoffrande av 

skola, fritidsintressen och andra betydande aktiviteter. De unga mammorna i studien upplevde 

en bristande anknytning till familj, vänner och släkt men även till barnets pappa och hans 

släkt. Det var vanligt förekommande att de nära vännerna misstyckte till graviditeten istället 

för att stötta dem (Jacobs & Mollborn, 2012). Vidare beskriver Kåks (2007) i sin avhandling  

om vad åldern har för betydelse i västvärlden och hur individer ser på sig själva samt hur de 

blir sedda av andra. Det finns en allmän bild av hur en individs livslopp ska se ut och i vilken 

ålder man ska göra vad. Detta gör att det finns osynliga ramar för när man ska flytta hemifrån, 

synen på utbildning och när man ska börja bilda familj.  

I Elisabeth Hertfelt- Wahn (2007) doktorsavhandling undersöker hon varför svenska tjejer i 

tonåren väljer att fullfölja sina graviditeter och vad det kan bero på. Resultatet av studien visar 

att det finns två faktorer som påverkar varför unga tjejer väljer att fullfölja sina graviditeter. 

Den ena faktorn är att föräldraskapet bidrar till en alternativ livsstil än den problematiska de 

levt i förut och den andra faktorn är att det skulle vara mönster och traditioner i släkten, att 

kvinnorna generellt sett fött barn tidigt. Resultatet visar även att de unga mammorna sågs som 

oansvariga och omogna och att de ständigt var tvungna att försvara sig själva mot normer i 

samhället. Flera av de unga mammorna i studien såg föräldraskapet som en positiv förändring 

i deras liv och att de mognade och blev mer ansvarsfulla.  

I många fall syftar man på unga mammor när man pratar om unga föräldrar. Det finns 

betydligt mycket mer forskning om att bli tonårsmamma än om att bli tonårspappa. En 

förklaring kan vara att pappan inte finns med i barnets liv och en annan kan vara att pappan är 

äldre än mamman (Ungdomsstyrelsen, 2009). Det behövs mer kunskap kring pappans roll och 

vilket stöd de behöver för att vilja och kunna ha den rollen. Den största skyddande faktorn för 

tonårsmammor har visat sig vara det sociala stöd de får från sin partner, familjen och andra i 

sitt nätverk. I det sociala arbetet med unga föräldrar finns det en fara med att peka ut dem som 

en särskilt behövande grupp som är i behov av särskild hjälp. Det är viktigt att de som arbetar 

med unga föräldrar är medvetna om sitt bemötande så att det inte blir stereotypt och ensidigt 

(Tryggvason, Sorbring & Samuelson, 2012).  
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I Ungdomsstyrelsens skrifter poängteras vikten av att inte glömma bort de unga föräldrarna 

och deras behov. Det är viktigt att kommuner, landsting och andra myndigheter tar unga 

föräldrar i beaktande i så väl lagtext som riktlinjer. Det är normalt att unga föräldrars sociala 

nätverk begränsas under barnets första levnadsår. Därför är det nödvändigt att starta öppna 

förskolor runt om i Sverige för unga föräldrar då det skapar en möjlighet för dem att mötas 

och skapa ett socialt nätverk. Många unga föräldrar idag avstår från att delta i 

föräldrautbildningar och öppna förskolor för föräldrar i blandade åldrar då de ofta har olika 

intressen och är på olika plan i livet (Ungdomsstyrelsen, 2009). 

Ungdomsstyrelsen (2009) har utarbetat konkreta förslag till åtgärder som kommuner runt om i 

landet kan sätta in för att hjälpa och stötta unga föräldrar.  

 Rätt till anpassad föräldrautbildning 

 Rätt till anpassad skolgång 

 Mötesplatser för unga föräldrar 

 En informatör/ombudsman i varje kommun som kan hjälpa till att ge information till 

unga föräldrar 

 Föräldramentorer  

 Stärka pappornas roll och medverkan 

 Kommunerna kan förbättra sin uppföljning av alla unga föräldrar som inte går ut 

gymnasiet 

3. Relevans för socialt arbete 
 

Det finns bristfällig kunskap och forskning i Sverige om hur unga föräldrar uppfattar sig 

själva och hur de upplever samhällets bemötande och syn på dem som föräldrar. I den här 

studien vill vi lyfta de unga föräldrarnas berättelser för att få en inblick i hur man som ung 

förälder kan bli bemött i samhället. Unga föräldrar är en grupp som man i det sociala arbetet 

kan komma i kontakt med på olika arbetsplatser och i olika miljöer och det är därför viktigt att 

få en djupare förståelse för hur de upplever sig bli bemötta i samhället. Det behövs djupare 

kunskap om vilka konsekvenser bemötandet har och hur de unga föräldrarna påverkas av 

detta. För att synen på unga föräldrar ska förändras och bli mer objektiv är den här kunskapen 

viktig för att kunna bidra till detta.   

4. Metod  
 

4.1 Datainsamlingsmetod   
 

Uppsatsen bygger på tre stycken individuella narrativa intervjuer som har berättats med stöd 

av en semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 2) och litteratur samt vetenskapliga artiklar. 

Då vi ville få en ökad förstålse för hur det är att vara ung förälder och vilka reaktioner och 

vilket bemötande som är knutet till detta, kändes det naturligt att använda sig av en kvalitativ 

metod. Metoden är vanlig inom samhällsvetenskapen då man vill få fyllig information och 

försöka förstå fenomen på djupet. Kvalitativ metod är ett brett begrepp som innefattar många 

olika forskningstraditioner och metoder (Fejes & Thornberg, 2009).   

Fallstudier är en av dessa metoder inom kvalitativ forskning och även en av de vi har valt att 

använda oss av. Generellt sett är det en metod att föredra om forskningsfrågorna i studien 

ställer frågor som hur och varför. Kännetecken för en fallstudie är att man djupdyker i en eller 
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några få undersökningsenheter för att få en fördjupad kunskap om ett visst fenomen, detta 

eftersom att det är den detaljerade kunskapen som kan skapa större förståelse för komplexa 

sammanhang som sociala relationer och processer. En fallstudie används när det handlar om 

ett fenomen som är kopplat till det verkliga livet och hur händelser kan förstås utifrån 

omgivningen och den kontext man lever i. Den här metoden kombineras ofta med andra 

metoder för att skapa djup och bredd i det insamlade materialet och i analysen av det (Yin, 

2002). 

För att få djup och bredd i vårt intervjumaterial valde vi att använda oss av narrativ som kan 

beskrivas som livsberättelser, en person berättar om sitt liv eller valda delar av sitt liv. 

Intervjupersonens egna tolkningar står i centrum och narrativen är i högsta grad personliga.  

Genom narrativ ges möjligheten att förstå andra människor, både sådana man känner och som 

man inte känner. Narrativen i sig är inte bara berättelser, utan det skildrar också en form av 

kunskap. Det är en subjektiv och självupplevd kunskap som klassas som underordnad 

vetenskapen. Vetenskapen å sin sida, söker finna kunskap som representerar absolut och 

objektiv sanning. Den narrativa metoden kommer aldrig kunna göra anspråk på att uppfylla 

dessa kriterier för vetenskap, därför har den narrativa metodens kunskap osynliggjorts och 

marginaliserats (Johansson, 2005). 

Trots att vi använde oss av det narrativa tillvägagångssättet när vi gjorde intervjuerna ville vi 

ha struktur för att vara säkra på att studiens frågeställningar skulle beröras i varje intervju. 

Därför gjorde vi intervjuerna med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 2) för 

att finna egenskaper och strukturer i intervjupersonernas liv. Intervjuguiden bestod av tre 

teman med ett antal underrubriker. Även om intervjuerna artade sig på olika sätt kunde vi på 

det här viset beröra de olika områden vi ville beröra (Davidson & Patel, 2003). 

De vetenskapliga artiklarna till studien inhämtades via databasen Socindex. Sökorden som 

användes var: Early mothers, young mothers, young fathers, motherhood, fatherhood, 

narratives. Sökningarna avgränsades till att bara innehålla granskade artiklar skrivna från och 

med 1990 till nutid. Urvalet av artiklarna gjordes sedan genom att läsa artiklarnas rubriker och 

därefter välja de artiklar som ansågs relevanta till vår studie. Därefter lästes samtliga artiklars 

sammanfattningar för att på så vis sortera bort oanvändbart material. De resterande artiklarna 

lästes igenom och relevant information användes till uppsatsen. Övrig litteratur inhämtades 

via Umeå universitets sökmotor Album. Sökord som då användes var ”ung mamma”, ”ung 

förälder”, ”ung pappa”, ”ung och förälder” och ”tonårsföräldraskap”. I inledningen använde 

vi oss av citat som vi hittat i dagspress. 

4.2 Urval 

Urvalet för studien var strategiskt, vilket betyder att intervjupersonerna valdes ut utifrån det 

syfte som studien har, att förstå och analysera hur det är att vara ung förälder och vilka 

upplevelser av bemötande från omgivningen som är knutet till detta. Det var nödvändigt att 

göra ett sådant urval för att vara säkra på att få de intervjupersoner som var lämpliga för 

studien (Körner, 2005). Vi skickade ut informationsblad (se bilaga 1) till olika forum för unga 

föräldrar runt om i Sverige. De föräldrar som var intresserade av att delta i studien hörde av 

sig till oss via telefon eller mejl. De tre personer som är med i studien är de personer som 

anmälde intresse för att delta.  

Målgruppen för studien var unga föräldrar som ännu inte fyllt 20 år vid barnets födsel. Den 

här avgränsningen gjordes dels för att få en bild av de unga föräldrarnas upplevelser av 

reaktioner och bemötande även från skolans värld och även för att underlätta urvalsprocessen 

då vi hoppades att fler unga föräldrar skulle höra av sig om målgruppen var bredare.  
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På grund av det känsliga ämnet vi valde har det varit svårt att rekrytera intervjupersoner. Trots 

att vi var tydliga med ramarna för studien så som anonymitet, tid och nyttjandet av materialet, 

var det få som ville delta. Vi försökte göra det tydligt vad syftet med studien var så att det inte 

skulle kännas som att vi skulle ifrågasätta och döma. Tankar vi hade innan vi besökte forumen 

var att unga föräldrar är en grupp i samhället som ofta är ifrågasatta och att vi inte ville 

förknippas med två personer som ännu en gång ifrågasätter deras beslut om att vara unga 

föräldrar. 

4.3 Beskrivning av de intervjuade  

Intervjuperson ett är en kvinna som blev gravid vid 19 års ålder under sina högskolestudier. 

Tre veckor efter högskoleexamen föddes hennes dotter. Hon var då tillsammans med pappan 

till barnet och hade varit det sedan tre år tillbaka, idag är det hennes man. De bor nu i en 

lägenhet tillsammans med dottern och deras hund. Dottern har precis börjat på förskolan och 

pappan har ett heltidsarbete. Intervjupersonen har getts namnet Lisa.  

Intervjuperson två är en kvinna som blev gravid när hon var 13 år och födde sin dotter när hon 

var 14 år. Efter föräldraledigheten avslutade hon sina grundskolestudier och sedan började 

hon studera på samhällsvetarlinjen där hon studerar än idag. Pappan till barnet har aldrig 

funnits med i bilden. Idag är hon 20 år och bor med sin sexåriga dotter och deras hund i en 

lägenhet. Intervjupersonen har getts namnet Karin.  

Intervjuperson tre är en kvinna som blev gravid vid 15 års ålder och födde sin dotter två 

månader innan sin 16 årsdag. Pappan har aldrig varit med i vårdnaden om dottern. När dottern 

var 10 månader blev hon omhändertagen och fosterhemsplacerad av socialtjänsten. Än idag, 

tre år senare, kämpar intervjupersonen för att få tillbaka vårdnaden om sin dotter.  

Intervjupersonen har getts namnet Matilda. 

4.4 Insamling av material 

Intervjupersonerna ombads börja berätta sina narrativ från den dag de fick veta att de väntade 

barn tills idag. De fick berätta helt fritt om sina upplevelser av att vara ung förälder. Vi ställde 

följdfrågor för att fördjupa oss i det som lyfts till ytan och för att få en djupare förståelse kring 

bemötande och reaktioner från omgivningen. Med oss hade vi en intervjuguide med teman (se 

bilaga 2) som vi ville beröra, detta för att få en röd tråd genom alla intervjuer samt att få med 

de olika delarna som studien skulle bygga på. Intervjuguiden fungerade mestadels som en 

checklista för att se att alla teman berördes i berättelserna. Varje intervju varade i ungefär 60 

minuter. Det inspelade materialet transkriberades noggrant ord för ord och fyllnadsord som 

skratt och hummanden skrevs ned. Varje intervju resulterade i cirka tio sidor utskriven text. 

Efter transkriberingen lästes intervjuerna igenom ett flertal gånger för att få en förståelse för 

vad som sagts.  

4.5 Analysmetod 

Analysen av intervjuerna har gjorts med hjälp av den tematiska analysmetoden inom narrativ 

metod. Metodens fokus är på innehållet och användarna av den ska söka efter teman eller 

mönster som kan knytas till sociala relationer, normer och värderingar. Vissa stycken och 

yttranden lyfts ut från texten som sedan klassificeras och samlas under olika teman som 

skapas under analysens gång (Fejes & Thornberg, 2009).  Vi fokuserade på att se hur 

intervjupersonerna beskrev sina upplevelser av bemötande och reaktioner från omgivningen. 

Vi tog ut citat och beskrivningar som på ett målande sätt skildrade vad intervjupersonerna 
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upplevt som unga föräldrar.  De tre intervjuerna jämfördes för att se likheter och skillnader 

samt för att få en djupare förståelse för vad dessa de kan bero på. 

Teorin som låg till grund för analysen var den hermeneutiska teorin som handlar om att tolka, 

förstå och förmedla olika företeelser. Det kan användas för att förmedla upplevelser av flera 

olika fenomen som är aktuella, till exempel att vara ung förälder. Man försöker alltså svara på 

frågor om vad det är som sägs och vad innebörden är. En central del i hermeneutiken är att 

intervjupersonerna själva väljer vad de talar om inom det valda ämnet. Inom hermeneutisk 

teori finns det tre olika inriktningar: Existentiellt inriktad hermeneutik, misstankens 

hermeneutik och allmän tolkningslära. Vi valde att använda oss av den allmänna 

tolkningsläran som är den bredaste inriktningen som fokuserar på att förstå istället för att 

förklara ett visst fenomen. Man pendlar mellan delen och helheten i de transkriberade 

intervjuerna, vilket innebär att man försöker förstå de olika delarna av intervjuerna som bildar 

helheten. Alltså var det nödvändigt att samla in alla olika delar i de unga föräldrarnas liv för 

att kunna se hur de sammantagna bilderna av ungt föräldraskap hos intervjupersonerna ser ut 

(Fejes & Thornberg, 2009). 

4.6 Etiska reflektioner 

Vetenskapsrådet har riktlinjer och principer för humanistisk och samhällsvetenskaplig 

forskning. Dessa principer kan sammanfattas som fyra stycken allmänna huvudkrav som man 

måste förhålla sig till, dessa är informationskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet 

och samtyckeskravet. För att intervjupersonerna skulle få en inblick i studien informerades de 

om vad syftet med den var så att de skulle få en bild av vad de i så fall tackade ja till. 

Intervjupersonerna informerades även om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst 

kunde välja att avsluta sin medverkan. Det poängterades att alla uppgifter om 

intervjupersonerna i studien skulle ges största möjliga konfidentialitet och att 

personuppgifterna skulle förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kunde ta del av dem. 

Alla personer fick i uppsatsen fiktiva namn och vissa detaljer i deras levnadsbeskrivning 

utelämnades eller ändrades, i de fall där vi ansåg att det fanns en risk för igenkännande. 

Intervjupersonerna blev skriftligt och muntligt informerade om att deras berättelser endast 

skulle användas till studien (Bryman, 2002).   

Innan intervjuerna diskuterade vi olika situationer som kunde uppstå vid intervjutillfällena. 

Hur skulle vi reagera och förhålla oss till eventuella obehagliga berättelser från 

respondenterna? Vad säger och vad gör vi om vi skulle uppfattat att föräldern skadat eller 

försummat sitt barn? Som studenter har vi ingen faktisk anmälningsskyldighet men som 

medborgare har vi etiska principer om vad som är rätt och vad som är fel. 

4.7 Arbetsfördelning och ansvarsfördelning 

I studien har det varit nödvändigt att göra en viss arbetsfördelning, dock har vi skrivit den 

största delen av uppsatsen tillsammans för att få ett bättre flyt i texten. För att komma på 

studiens ämne och syfte gjorde vi en mindmap med tänkbara ämnen som intresserade oss. Vi 

föll direkt för att skriva om ungt föräldraskap och syftet formulerades fram med den kunskap 

och fördomar vi hade om att unga föräldrar inte blir bra bemötta i samhället.  

För att det skulle bli en jämn arbetsfördelning har vi turats om att sitta vid datorn och skriva 

och den andra har då suttit bredvid och hjälpt till med texten. Ingen av oss har skrivit en del i 

uppsatsen helt själv och har inte heller haft något specifikt ansvarsområde. Sökning av 

litteratur och artiklar har skett på olika håll för att det skulle bli så effektivt som möjligt. Vi 
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har sammanfattat texterna och tagit ut det viktigaste ur litteraturen för att sedan presentera det 

för varandra och skriva ut det i text i uppsatsen.  

Intervjuerna gjordes tillsammans och vi turades om att vara samtalsledare. Transkriberingen 

av intervjuerna gjordes tillsammans då vi tyckte att det var effektivare att den ena skrev och 

den andra kontrollerade micken, detta turades vi om att göra. Vi tyckte även att vi skulle tjäna 

på att båda lyssnade på våra inspelade intervjuer för att få en uppfattning av vad som sades 

och hur intervjupersonerna sade det. Vi läste igenom intervjuerna på varsitt håll och 

analyserade sedan det transkriberade materialet tillsammans och valde ut citat som vi båda 

tyckte hade relevans för studien.  

Ansvarsfördelningen ser ut som sådan:  

Linn står för delarna: Inledning, metod och delarna 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 i resultatet samt 7.1 

och 7.2 i diskussionen. 

Malin står för delarna: Kunskapsöversikt, teoretiska perspektiv och delarna 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 

6.10 i resultatet samt 7.3, 7.4 i diskussionen.  

4.8 Begränsningar 

Vår vision var att få intervjua två mammor och två pappor för att kunna se om de fanns 

skillnader eller likheter i reaktionerna och bemötandet från omgivningen beroende på vilket 

kön man har.  Rekryteringsprocessen var svår på grund av den begränsade tiden för studien då 

de unga föräldrarna inte fick någon längre betänketid att fundera över deltagandet.  I och med 

den svåra rekryteringen kunde vi inte uppnå vår vision och fick istället fördjupa oss i de tre 

mammorna som valde att delta.  

4.9 Generaliserbarhet och överförbarhet  

Inom naturvetenskapen krävs det ofta att man ska kunna generalisera resultaten. Den här 

studien har sin grund i det humanistiska perspektivet där varje enskild person och situation är 

unik. Intervjuerna som gjorts är beroende av den enskilde personen och dennes kontext.  

Därför är det i princip omöjligt att någon annan ska kunna upprepa våra intervjuer och få 

exakt samma resultat. Då studien är av kvalitativ karaktär syftar den heller inte till att vara 

generaliserbar (Kvale, 2009). 

När man pratar om studier och dess överförbarhet menar man att resultaten kan överföras till 

andra grupper och sammanhang. Därför kan de unga mammorna i studien spegla hur unga 

föräldrar allmänt upplever hur de blir bemötta. Vi var medvetna om att det fanns en risk att 

det skulle vara en viss typ av föräldrar som skulle ställa upp på intervjuerna. Unga föräldrar 

som har en stark upplevelse kanske i större grad är villiga att berätta sina historier (May, 

2001).  

 

4.10 Trovärdighet och tillförlitlighet  

 

I en kvalitativ studie är syftet att man ska få en djupare förståelse för vissa fenomen och då är 

inte fokus på att studien ska vara statistiskt representativ (Holme & Solvang, 2001). I en 

kvalitativ studie redogör man därför för tillförlitligheten och trovärdigheten och att 

slutsatserna ska gå att motivera samt att de är underbyggda och baserade på teoretiska 

argument (Ekström & Larsson, 2000). Holme och Solvang (2001) menar att en studie får hög 

trovärdighet om resultaten har förankring i teori och empiri samt att resultaten kan motiveras i 
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en analys. Om studien behandlar det som syftet och frågeställningarna är ämnade att behandla 

och resultaten går att koppla till syftet samt frågeställningar får studien högre trovärdighet. 

Respondenterna i studien ska vara relevanta för studiens syfte och respondenternas 

information ska vara uppriktiga och korrekta. I denna studie är det empiriska materialet 

avgörande och huruvida intervjupersonerna har varit sanningsenliga i sina utsagor kommer att 

påverka slutsatserna. Ekström och Larsson (2000) poängterar även vikten av att man ska 

kunna se en koppling mellan intervjuguiden och resultaten i studien. Tillförlitligheten och 

trovärdigheten ligger i att forskarna kan motivera hela studieprocessen och vägen fram till 

resultaten. Metodavsnittet i en studie är avgörande för att se hur forskarna har gått tillväga, ju 

utförligare beskrivningar desto mer trovärdighet.  

5. Teoretiska perspektiv 

Studien fokuserar på tre kvinnors livsberättelser om hur det är att vara ung förälder. Eftersom 

vi vill förstå hur de har upplevt sig blivit bemötta och vilka reaktioner de har fått var det 

aktuellt att finna teorier som kunde vara till hjälp för att på ett djupare plan kunna förstå och 

analysera detta. Teorierna som nämns nedan kommer fungera som analytiska verktyg i 

analysen. 

5.1 Samhällsnormer 

Det finns en outtalad föreställning om hur man ska vara som förälder, i vilket stadie i livet 

man bör skaffa barn, hur gammal man ska vara, hur ekonomin bör se ut, hur mogen man är, 

var man bor samt vilket socialt nätverk man har (Tryggvason, Sorbring & Samuelson, 2012). 

Den här föreställningen kan ha sin grund i kärnfamiljen som menar att det ultimata 

föräldraskapet är en gift man och kvinna som lever tillsammans med sina biologiska barn, har 

fast ekonomi, bostad och en trygg framtid. Begreppet kärnfamilj har sitt ursprung i de gamla 

storfamiljerna som var vanligt förr då man av praktiska skäl var tvungna att bo flera 

generationer i ett och samma hushåll. Kärnan i storfamiljerna utgjordes av det närmsta 

släktledet, vilka var föräldrarna och deras biologiska barn. Kärnan i storfamiljen har fått leva 

kvar och utgör idag en familjekonstellation, som i de västerländska samhällena klassas som 

den ideala familjeformen. Även om kärnfamiljen håller på att luckras upp i och med att 

människor har blivit allt mer öppna gentemot bland annat samkönade familjer, samboskap och 

barn samt skilsmässor, är det trots detta fortfarande den vanligaste familjeformen i Sverige 

(Nationalencyklopedin, 2013). Idag är det cirka 70 % av de folkbokförda barnen som lever i 

en kärnfamilj (Statistiska centralbyrån, 2012). 

5.2 Rasifieringsteori  

Fördomar i samhället om att vara ung förälder kan leda till en stark vi - och dom syn när man 

klassificerar människor i stereotypa grupper och placerar unga föräldrar i en grupp och 

normal/gamla i en annan. Ett teoretiskt perspektiv som beskriver denna process är rasifiering. 

Begreppet sammankopplas ofta med uppdelningen av vita och icke-vita, men generellt sett 

står begreppet för kategorisering, tankemönster och associationer till att människor 

rangordnas i sociala relationer samt maktstrukturer. Rangordningen sker automatiskt med 

bakgrund av fördomarna och kunskapen vi har och detta är ett oundvikligt faktum som sker 

omedvetet för att skapa struktur och ordning, det kan både vara positivt och negativt laddat. 

Kategoriseringen av människor gör att man förhåller sig olika beroende på vilken grupp man 

möter i en viss kategori. (Reyes & Kamali, 2005). 
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5.3 Stigmateori 

Det finns olika föreställningar om hur man ska vara som förälder, hur man ska se ut och hur 

man ska bete sig. Uppfyller man inte de krav och förväntningar som finns på en kan det leda 

till att man blir utpekad som ovanlig och då inte får vara en del av samhället. Den här 

företeelsen förklarar Goffman (2011) med stigmateorin som innebär att man på ett 

nedvärderande sätt kategoriserar grupper som inte uppfyller de normer och förväntningar som 

följer i samhället. Stigma är ett misskrediterande attribut som kännetecknar en individ. Det 

kan vara kroppsliga stigman som till exempel ett synligt funktionshinder eller så kan det vara 

karaktärsstigman som till exempel hur man klär sig och hur man beter sig. Den sista formen 

av stigma är gruppstigman som kan vara bland annat religion, etnicitet och klass. Det första 

intrycket man får av en person i en viss samhällsgrupp, till exempel unga föräldrar, utgör de 

normativa förväntningarna och blir hela gruppens egenskaper. Är en person i en grupp på ett 

visst sätt antar man att resterande personer i gruppen är på samma sätt. Detta leder i slutändan 

till att en enda person får stå för en hel grupps egenskaper och man bemöter hela gruppen med 

inställningen att alla i gruppen är likadana.  

För att inte blanda ihop rasifieringsteorin och stigmateorin kan man sammanfattningsvis 

förklara att rasifiering är något som varje människa gör hela tiden i mötet med andra 

människor för att skapa ordning och struktur medan stigmateorin innebär att man negativt 

stämplar andra människor eller grupper.  

5.4 Åldersperspektivet 

Owe Ronstöm (1999) skriver om hur man ska vara för att anses som vuxen. Att vara vuxen är 

att man är mogen, kompetent och normal. Det är en ram för hur det normala är och att vara 

vuxen är inte bara att man ska vara normal utan också att man ska handla korrekt. Han menar 

att en människa har fyra åldersnivåer i livet och att till varje åldersnivå hör speciella 

perspektiv. Antingen tar man sig till den nya åldersnivån naturligt eller så tvingas man att gå 

över till nästa steg i livet på grund av att man har en faktisk ålder som inte längre passar i den 

åldersnivån man befinner sig i. En människas upplevelser och erfarenheter i livet formar hur 

snabbt det går och hur övergången till de senare åldersnivåerna ser ut. Om man i sin första 

ålder av någon anledning tvingas bete sig om man vore i en senare åldersnivå överförs man 

till nästa åldersnivå tidigare än sina jämnåriga. Åldern enligt Ronström handlar inte om siffran 

utan i vilka åldersnivåer man antar olika perspektiv. Han säger även att man har svårt att 

förstå de som är i de andra åldersnivåerna. De fyra olika åldersnivåerna har inga faktiska 

åldrar, till exempel att du tillhör åldersnivå två för att du är 30 år, utan de beror på i vilket 

skede i livet du är. Det är relevant för studien att ha ett åldersperspektiv i beaktande då unga 

föräldrarna ofta hamnar i en gråzon mellan barndom och vuxenliv då den kronologiska åldern 

har en större betydelse än den faktiska mognaden och situationen de befinner sig i.  

6. Resultat 

 

I den här studien presenterade kvinnorna som vi intervjuade berättelser om hur det är att vara 

unga mammor. Deras historier skiljer sig åt i några avseenden men det finns också likheter i 

deras upplevelser. Alla tre beskriver vilka reaktioner de fått från sin nära omgivning som 

familj och vänner, men även hur de blivit bemötta i skolan och av andra människor runt 

omkring dem. Intervjupersonerna beskriver inte bara hur kontakten med sjukvården sett ut 
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även hur de har blivit bemötta av socialtjänstens handläggare. Nedan presenteras en 

sammanfattning av kvinnornas berättelser.  

6.1 Lisa 

Lisas var 19 år när hon födde sin dotter och hennes graviditet var inte helt oplanerad då hon 

slutade med sitt preventivmedel och bestämde sig för att behålla sitt barn om hon blev gravid, 

hon har alltid velat vara en ung förälder.  Hennes nära omgivning var inte förvånade och hade 

alltid sagt att hon skulle bli en ung mamma. Lisa studerade på universitet när hon blev gravid 

och reaktionerna därifrån var bara positiva. Två veckor innan hon tog examen föddes hennes 

dotter. Hon hade varit tillsammans med sin sambo i fyra år innan de bestämde sig för att gifta 

sig för att ge en tryggare uppväxt åt deras dotter. Den yttre omgivningen har inte alltid varit 

tillmötesgående och har inte alltid bemött Lisa på bästa sätt. Under en period när hennes man 

var sjukskriven och hade problem med försäkringskassan och hon var arbetslös, kontaktade de 

socialtjänsten för att ansöka om försörjningsstöd i en månads tid. Svaret de fick var ”det är 

ganska oansvarigt att sätta ett barn till världen om man inte har råd med det”. Överlag 

beskriver Lisa att bemötandet har sett bra ut men att det har varit svårt att möta alla dömande 

blickar och kommentarer som framförallt har kommit ifrån den yttre omgivningen. Idag går 

Lisas dotter på förskola och Lisa är arbetssökande.   

6.2 Karin 

Karin var 13 år och hade varit tillsammans med sin kille i cirka sex månader innan hon fick 

veta att hon var gravid. Pappan var med i dotterns liv de första månaderna och sedan gjorde 

han och Karin slut och hon har haft ensam vårdnad sedan dess. När dottern var ett år flyttade 

de hem till Karins mormor och morfar för att få lugn och ro då Karin hade så många 

småsyskon hemma. Den nära omgivningen accepterade rätt snabbt hennes beslut att behålla 

dottern och hon har fått stöd från familj, släkt, vänner och den högstadieskola hon gick på. 

Socialtjänsten är den aktören som har behandlat och bemött Karin på ett sätt som kan 

ifrågasättas av de flesta. Hon har kämpat på och även bott på ett familjehem för att bevisa för 

socialtjänsten att hon var lämplig som mamma trots att hon bara var 14 år. Efter att ha varit 

föräldraledig och avslutat högstadiet flyttade hon till en annan stad för att få gå den 

gymnasieutbildning hon var intresserad av. Socialtjänsten i den nya staden beviljade 

försörjningsstöd och egen bostad. Skolan har varit väldigt tillmötesgående och hon har fått 

anpassa sin studietid till fyra år istället för tre. Hon är nu inne på det sista året och drömmer 

om att föreläsa om ungt föräldraskap runt om i Sverige.  

6.3 Matilda 

Matilda blev gravid några veckor innan hon skulle gå ut nian och fylla 16 år. Pappan till 

hennes dotter har aldrig varit med i bilden utan ville att Matilda skulle göra abort. Hennes 

föräldrar var skilda och när hon berättade för sin mamma att hon blivit gravid blev hon 

utslängd och flyttade till sin pappa. När pappan i sin tur fick veta att Matilda var gravid 

kastade pappan ut henne och hon tvingades flytta tillbaka till sin mamma. Efter sin 

föräldraledighet började hon på gymnasiet och där blev hon bra bemött, både av eleverna och 

lärarna. Matilda uttrycker att hennes mamma och pappa har motarbetat henne under största 

delen av hennes dotters liv och Matilda beskriver hur hennes föräldrar har sagt att hon inte är 

en lämplig mamma. Dessa påtryckningar från föräldrarna till socialtjänsten ledde till ett 

omedelbart omhändertagande av Matildas dotter som då var tio månader. Dottern bor sedan 

tre år tillbaka i en fosterfamilj i en annan stad och Matilda får bara träffa henne två timmar i 

veckan. Hon har varit upp i förvaltningsrätten och har en dom på sin sida som säger att hon 

visst är en lämplig förälder och att hon ska få tillbaka vårdnaden om sin dotter. Hon för en 
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kamp mot socialtjänsten som bemöter henne illa och som inte följer förvaltningsrättens 

domslut. Socialtjänsten är den aktör som Matilda upplever har motarbetat henne under hela 

hennes dotters uppväxt. Idag läser hon upp sina gymnasiebetyg på Komvux och det har idag 

gått tre år sedan dottern blev omhändertagen och Matilda kämpar för sitt liv för att få tillbaka 

sin dotter. 

I nedanstående text kommer redovisningen av analysen som resulterade i 7 olika teman som 

fick benämningarna: Nära omgivning, skola, förskola, socialtjänsten, sjukvård, yttre 

omgivning och stöd från samhället. Under varje tema kommer en presentation av analysen 

som har skett med hjälp av de teoretiska perspektiven för att kunna förstå hur och varför 

bemötandet har sett ut som det har gjort gentemot de unga föräldrarna.  

6.4 Den nära omgivningen 

Med den nära omgivningen har vi avsett att beröra de unga föräldrarnas upplevelser av 

bemötande och reaktioner från deras familjer. När de tre intervjupersonerna börjar berätta om 

de reaktioner och det bemötandet de fick när de blev gravida, är det den nära omgivningen 

som kommer först på tal. Alla tre beskriver relationen till sina pappor som något som är 

ansträngt och att de har varit så i hela deras liv. Intervjupersonerna uttrycker att deras pappor 

inte reagerade positivt på deras graviditeter och Karin och Matilda berättar att de sällan träffar 

sina pappor samt att de inte längre är en del i deras liv.  

Nedan illustreras de första reaktionerna som Lisa och Karin fick från sina föräldrar.   

Lisa: ” Närmsta omgivningen överlag var positiva till graviditeten då de 

alltid har sagt att jag skulle få barn först, bli en ung mamma. Så att det blev 

liksom ja men min pappa blev sur och tyckte att jag skulle göra abort och då 

sa ja det att om han känner så så behöver han inte ha med barnet å göra.” 

 

Karin: ”Pappa var kanske inte så där jättepositiv men han var inte negativ 

heller, utan mer det är ju ditt val. Åå ja sen pratade jag med mamma via 

telefonen och hon hade pratat om graviditet redan innan och om jag blir 

gravid så skulle hon stötta mig vad jag än gjorde.” 

Både Lisa och Karin beskriver under intervjuerna att deras mammor alltid har funnits där för 

dem och stöttat dem. När Karin berättade för sin mamma sa hon samtidigt att hennes reaktion 

inte var ”jippie ja ska bli mormor och min dotter är bara 14”, utan Karin uttrycker att hennes 

mamma reagerade lugnt och samlat och sa att det inte var optimalt att bli gravid när man är så 

ung men att hon ändå skulle finnas där och stötta henne.  

Intervjupersonerna gjorde ett val när de valde att behålla sina barn. De beskriver hur de 

resonerade kring att göra abort och vilka konsekvenser det skulle kunna få. Alla tre uttryckte 

att abort aldrig var ett alternativ. Karin beskrev abort som något hon förknippade med 

långvariga psykiska besvär och att hur svårt det än skulle bli att vara ung förälder skulle abort 

vara ännu svårare. I studien som Nordal-Broen (2004) gjorde visar resultaten att kvinnor efter 

abort i många fall kan drabbas av psykiska besvär i form av långvarig ångest, depression, 

sömnsvårigheter eller läkemedelsmissbruk.  

När Matilda beskriver relationen till sina föräldrar berättar hon att de aldrig har haft någon bra 

relation och att hennes pappa aldrig varit en del av hennes liv. De första månaderna dolde 

Matilda sin mage med stora kläder för att hon inte ville berätta för sina föräldrar att hon var 

gravid, men till slut gick det inte att dölja. Så här återger hon sina föräldrars reaktioner.   



13 
 

Matilda: ” Ja sa till min mamma och de va väl ingen höjdare. Ja hade nyss 

fyllt 15 år så hon va inte jättenöjd vilket jag förstår och sen så blev jag 

utkastad där ett tag och fick bo hos min pappa och sen när han fick veta att 

ja var gravid blev ja utkastad därifrån och flyttade då tillbaka hem till min 

mamma.” 

Matilda berättar att allt eftersom tiden gick började hennes mamma acceptera situationen trots 

att hon inte var positiv till graviditeten. Varje dag uppmanades Matilda att dölja sin mage för 

att hennes mamma tyckte att det var pinsamt om omgivningen såg att Matilda var gravid och 

mamman skämdes över att bli förknippad som hon med den gravida tonårsdottern. Citatet 

nedan är från den dagen då Matilda och hennes mamma skulle kolla på en ny lägenhet.  

Matilda: ”Vi höll på att flytta jag och min mamma till ett finare område i 

stan och då ville hon att jag skulle dra in magen så mycket som det gick när 

vi var på visningen för att hon skämdes något så otroligt mycke för mig” 

Tryggvason, Sorbring och Samuelson (2012) beskriver i sin bok att tonårsföräldraskap ofta 

uppfattas som ett klassfenomen och att unga föräldrar har växt upp under sämre 

socioekonomiska förhållanden samt att familjen har en påverkan på varför man blir ung 

förälder. 

6.5 Skola och vänner 

Under detta tema presenteras hur intervjupersonerna har upplevt sig blivit bemötta av 

personer i skolans värld, på högstadiet och i gymnasiet. De berättar om tiden när de var 

gravida och när de skulle gå tillbaka efter föräldraledigheten.  

Den av intervjupersonerna som blev gravid i yngst ålder var Karin. Hon gick fortfarande på 

högstadiet och hon berättar att bemötandet från skolan var förvånansvärt bra och att lärarna 

gjorde allt för att underlätta för henne. Karin fick en anpassad studieplan och hon kunde 

slutföra högstadiet med fullständiga betyg, trots att hon var mamma och elev samtidigt. Hon 

berättar att hennes mentor på högstadiet har betytt mycket och att han har varit till stor hjälp 

under skoltiden. Karin uttrycker att hon tyckte att det var jobbigt att komma ut som gravid i 

skolan, nedan beskriver hon hur hon fick hjälp med att berätta detta.     

Karin: ”Då pratade han (mentorn) med de andra lärarna och de sa att de 

kunde lösa det på ett praktiskt sätt och så att det inte skulle bli så mycket 

skvaller och skitsnack. Varje lärare skulle berätta om min situation för varje 

klass så att det kom fram på ett klart och tydligt sätt så det inte skulle bli 

skvaller bakom ryggen eller så, tillslut övertalade han mig till det och det 

vart ju ganska bra. Jag råkade väl aldrig ut för något negativt på skolan där 

var alla ganska positiva också och många ville komma fram och prata med 

mig som jag aldrig hade pratat med förut och ville säga grattis och kolla på 

magen och så att där tycker jag att jag har haft väldig tur, med vänner, jag 

har aldrig förlorat vänner utan jag har snarare märkt att vänskapskretsen 

har ökat.” 

 

När Karin började på gymnasiet var hennes dotter tre år och gick på förskolan. För att Karin 

skulle få tiden att räcka till, till både skolan och dottern, fick hon en anpassad studieplan.  

 

Karin: ” Jag får gå en individuell studieplan på gymnasiet med fyra år 
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istället för tre, för att det ska passa mitt liv.” 

 

Karin och Matilda berättar om bemötandet från vänner och andra elever på skolan. Båda 

beskriver att de hade tankar om att det skulle bli mycket skvaller och skitsnack på skolan när 

det kom ut att de var gravida. Men de förklarar att bemötandet i skolan har varit en positiv 

upplevelse. 

Karin: ”Varenda gång jag sitter i kafeterian i skolan så kommer det någon 

ny som inte har sett mig tidigare och frågar ba, är du ung mamma, har du 

barn?” 

 

Matilda: ”När jag började gymnasiet tyckte alla att de var jätteroligt att jag 

var gravid för de var många som var gravida där och alla var glada och 

tyckte att de var roligt.” 

Lisa fick hoppa över en klass när hon var yngre och gick ut gymnasiet när hon var 17 år 

gammal. Hon började direkt på universitetet och blev gravid under sin sista termin. När hon 

ska beskriva bemötande från skolan uttrycker hon att hon tror att det ser annorlunda ut på 

universitetet eftersom att man anses som vuxen. Lisa tror därför att det spelade stor roll vilket 

bemötande hon fick och att det nog hade sett annorlunda ut om hon gick på gymnasiet.   

Kommunerna runt om i landet kan underlätta för unga föräldrar genom att ha en 

anpassningsbar skolgång utifrån den unge förälderns förutsättningar. I dagens samhälle är det 

viktigt att ungdomar fullföljer sin grund- och gymnasieutbildning för att de ska kunna komma 

ut på arbetsmarknaden senare i livet (Ungdomsstyrelsen, 2009). Studier visar att unga 

föräldrar som får stöd från personer i deras nätverk är en stor skyddande faktor i deras 

föräldraskap (Tryggvason, Sorbring & Samuelson, 2012).  

6.6 Förskola 

Lisa och Karin är i daglig kontakt med förskolorna som deras barn går på. I följande tema 

kommer upplevelser av bemötandet från både personalen på förskolan och föräldrarna till de 

andra barnen att behandlas.  

Karin har flyttat runt mycket och dottern har fått byta förskola några gånger. Hon uttrycker att 

hon är nöjd med förskolan som dottern går på idag men att hon i vissa fall kan känna att 

personalen beslutar saker över huvudet på henne. Karin uttrycker att bemötandet från andra 

föräldrar på förskolan inte är något hon har reagerat på.  

Karin: ”Dom har grupper på förskolan som är 1-3 och 4-5, och när min 

dotter var 4 hade de placerat henne i en 1-3 årsgrupp, utan att meddela 

mig, jag fick reda på det av en slump på ett föräldramöte när dom räknade 

upp barnen å ba, ja dom här barnen är i 1-3-gruppen och dom här är i den 

andra gruppen, och ja ba jaha, mitt barn är det enda barnet som är äldre 

som får gå i en yngre grupp. Ni tror inte att ni borde ha sagt det till mig 

liksom.” 

Karin resonerade själv i termer av att personalen utgick ifrån att hon var så pass ung att hon 

inte skulle förstå innebörden i att hennes dotter skulle byta dagisgrupp och att det kändes som 

att hon blev behandlad som ett barn. Samtidigt kunde Karin förstå att tanken var god men att 

det var helt fel agerande och att hon skulle ha blivit tillfrågad först. Hon drog slutsatsen att 

personalen utgick ifrån hennes ålder och inte hennes mognad. Det som Karin beskriver kan 
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förstås med det Kåks (2007) skriver om att åldern oftast är något som står i centrum i 

västvärlden och något som man ständigt förhåller sig till, både hur man ser på sig själv och 

hur andra ser på en.  

Lisa berättar om förskolan och att hon också upplevt bemötanden hon har reagerat på men att 

det främst handlat om andra föräldrars bemötande. Hon beskriver inget som sagts, utan säger 

att det handlat om blickar och minspel kopplat till situationer där hon berättat om hennes 

ålder.   

 

Lisa: ”På föräldramöten på dagis är det jobbigt, se andras blickar när jag 

berättar hur gammal jag är.” 

Det är intressant hur både Lisa och Karin förstår och beskriver situationerna de talar om 

utifrån en åldersaspekt, trots att de inte vill att det ska vara så stort fokus på deras ålder.  

6.7 Socialtjänsten 

Lisa, Karin och Matilda har alla tre varit i kontakt med socialtjänsten på grund av olika 

anledningar. Det här temat tog stor plats i intervjuerna då alla hade mycket att berätta om.   

Det var därför naturligt att det här temat fick större utrymme i uppsatsen.  

Karin berättar om hennes upplevelser av bemötandet från socialtjänsten. Hon uttrycker att hon 

i många fall har känt sig kränkt och att hon alltid har fått argumentera för sin rätt samt att hon 

många gånger inte har blivit trodd. Karin uttrycker även att hon har haft mycket tur. När hon 

ansökte om att få eget boende och försörjningsstöd berättar hon att det var en vikarie på 

socialtjänsten som tog emot hennes ärende och att vikarien beviljade henne försörjningsstöd 

trots att hon fortfarande gick på gymnasiet och inte hade fyllt 18 år.  

Karin: ”ja men ja har haft mycket tur, i resan som jag gjort har jag blivit 

bättre på att stå på mig och det gav ju resultat. Ja lyckades till och med få 

försörjningsstöd fast jag gick på gymnasiet.” 

Karin berättar också om andra situationer hon varit med om. Det första citatet nedan beskriver 

hur Karin upplevde det när hon och pappan till hennes dotter skulle göra 

faderskapsbekräftelsen och det andra citatet är vid ett tillfälle som Karin återger hur 

proceduren på socialtjänsten gått till.  

 

Karin: ”När hon var liten och kom hem från bb fick jag sitta hos 

socialtjänsten också och redan då var det ganska kränkande för då fick vi 

sitta och intervjuas hur det hade gått till när jag blev gravid, alltså var för 

sig vart hade ni sex och hur ofta. För att bevisa att det var han som var 

pappan, men det är bara han jag har varit tillsammans med, det är helt 

fysiskt och psykiskt omöjligt att någon annan kan vara pappa. Men dom 

fortsatte ändå att propsa på och tillslut tog dom ett dna test på oss. I slutet 

visade det sig att han var pappan såklart.” 

Karin: ”Jag minns att jag tyckte att det var väldigt jobbigt och dom ville 

som ifrågasätta hur tror du att du ska kunna bli en bra mamma, hur tror du 

att du ska kunna fixa de här. Det lät mig sitta utanför och vänta och så fick 

de rationella vuxna sitta å prata enskilt om mig och mitt liv liksom och det 

som rör mig. Så det vart jag ju väldigt provocerad av.” 
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Karin uttrycker att hon fick en känsla av att socialsekreteraren dömde henne och antog att hon 

var en sådan person som har haft många sexpartners, som Karin uttryckte det att hon skulle ha 

”legat runt” och att det var därför hon blivit en ung mamma. Detta kan förstås med Goffmans 

(2011) stigmateori, att en grupp i samhället antas ha samma egenskaper och kännetecken samt 

att bemötandet formas utifrån det. Karin sammanfattar sina upplevelser av bemötande från 

socialtjänsten med det nedanstående citatet.  

Karin: ”Jag tycker att dom kan behandla mig som vuxen tills jag har gett 

dom en anledning till att inte göra det. När jag inte gett dom en anledning 

till det vill jag ju bli behandlad som en mamma med ett barn. Även om jag 

var 14 på pappret så var jag inte 14 år i huvudet.” 

Resultatet i Hertfelt- Wahn (2007) studie om tonårsföräldraskap i Sverige visar att de unga 

mammorna i studien var tvungna att försvara sig mot fördomarna som fanns om unga 

föräldrar och att de av samhället ständigt blev bemötta utifrån antagandet att de var 

oansvariga och omogna. Det här kan sammankopplas med de Karin berättar om att man måste 

kunna se individen bakom siffran och anpassa bemötandet därefter. En förklaring till det 

Karin uttrycker kan beskrivas med Ronströms (1999) åldersperspektiv som illusterar åldern i 

fyra ettapper där mognaden spelar större roll än den faktiska siffran.  

När Matilda berättar om socialtjänsten och vilka upplevelser hon varit med om berättar hon 

det också i termer av att hon kände sig kränkt och behandlad som ett barn. Nedanstående citat 

är det första hon kom att tänka på. Matilda återberättar sin version av hur ett möte med 

socialtjänsten såg ut. Hon var 16 år och hennes dotter var knappt ett år. Matilda berättar att 

hon gärna ville flytta hemifrån på grund av att det var så påfrestande att bo hemma samt att 

hon ville bli mer självständig i sitt föräldraskap.   

Matilda: ”Vi var på socialen för att prata om försörjningsstöd och vilken 

hjälp jag kunde få med boende och sådära och då istället för att diskutera 

mitt boende eller ekonomi så sa min dåvarande handläggare att då får min 

mamma börja berätta i fem minuter om saker som hon tyckte att jag gjorde 

fel sen skulle min pappa få berätta i fem minuter om saker som jag gjorde 

fel sen skulle vi diskutera utifrån de.”  

Lisa är den av intervjupersonerna som haft minst kontakt med socialtjänsten. Hon återberättar 

en del av sitt liv då hennes make skadade sig allvarligt och blev sjukskriven samt att hon hade 

låg inkomst.  Hon berättar att det uppstod komplikationer med försäkringskassan och att det 

dröjde lång tid innan hennes makes sjukpenning betaldes ut. I situationen de befann sig i då 

såg hon ingen annan lösning på problemet än att kontakta socialtjänsten för att få råd om hur 

de skulle lösa den ekonomiska situationen under den månaden som hennes make inte fick ut 

försäkringspengarna. Nedan beskriver Lisa vilket svar hon fick från den socialsekreterare som 

svarade när hon ringde för att få ekonomisk rådgivning.   

Lisa: ”Det är ganska oansvarigt att sätta ett barn till världen om man inte 

har råd med det.” 

 

Matildas berättelse skiljer sig från de andra intervjupersonerna på så sätt att hon inte ansågs 

vara lämplig som förälder. Nedan beskriver hon sin uppfattning om mötet med socialjouren 

efter att Matildas pappa anmält henne till socialtjänsten.  
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Matilda: ”Socialjouren knackade på mitt i natten och ville kolla runt 

hemma hos mig, jag fick en anmärkning på att de inte kunde se några 

leksaker och jag hade pekat ut vart allting var å jag ville inte gå in till min 

dotters rum eftersom hon låg och sov å alla leksaker var där, så då fick jag 

en anmärkning på det och på att det var två blöjor i en blöjhink som jag inte 

hade tömt.” 

Ungefär två månader efter att socialjouren varit hemma hos Matilda beskriver hon följande 

scenario.  

Matilda: ”Ja hade barnvakt en gång i november 2010, under tiden jag var 

borta så ringde min handläggare och sa att dom skulle komma och 

omhänderta min dotter och jag frågade varför och jag fick inget svar och 

dom sa att ja men du har tio minuter på dig att komma till barnvakten och 

säga hejdå sen far vi och jag bad dom att vänta tjugo minuter så att jag 

skulle hinna komma dit, men då sa dom att det går inte. Ja fick inte veta 

nånting eller träffa henne på två å en halv månad.” 

Matilda berättar att hon kämpar för att få tillbaka vårdnaden om sin dotter och 2011 fick hon 

rätten på sin sida. Hon uttrycker att hon tror att socialtjänsten motarbetar henne för att det ska 

hinna gå tre år och att hennes dotter sedan ska bli adopterad till den fosterhemsfamilj hon nu 

bor hos.  

 

Matilda: ”Sommaren 2011 beslutade förvaltningsrätten att hon skulle 

tillbaka till mig inom tre månader för dom ansåg inte att de hade varit en 

dålig miljö för mitt barn att bo med mig och dom ansåg att jag var kapabel 

till att ta hand om ett barn och ta hand om mig själv. De har gått två år sen 

de beslutet och ja får fortfarande bara träffa min dotter två timmar i 

veckan.” 

Matilda beskriver hur hon idag kan titta tillbaka på det som hände och förstå varför det hände.  

 

Matilda: ”Jag kan erkänna att ja inte var vuxen när jag blev gravid, men 

idag är jag 20 år och är inte alls samma person som jag var då”  

I Hertfelt- Wahns (2007) doktorsavhandling uttryckte de unga mammorna i studien att de 

levde i problematiska livssituationer innan de blev gravida men att föräldraskapet bidrog till 

en positiv förändring då de upplevde sig bli mer ansvarsfulla och mogna.  

 

6.8 Sjukvården 

Sjukvården har varit en återkommande arena som intervjupersonerna berört. De berättar om 

möten med yrkesverksamma personer inom mödravårdcentraler, barnavårdcentraler och 

sjukhus. Det har varit skilda syner på och olika upplevelser av bemötandet från vården.   

 

Lisa och Matilda berättar att de båda blev hänvisade till barnmorskor som var vana vid unga 

mammor, detta för att slippa eventuella ifrågasättanden om deras val att fullfölja 

graviditeterna.   
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Lisa: ”Jag blev hänvisad till en barnmorska som själv fick barn i ung ålder, 

för att undvika eventuellt ifrågasättande och blickar från en vanlig 

barnmorska.” 

Så här beskriver Matilda det:  

Matilda: ”Ja jag blev riktigt bra bemött där för de var… min barnmorskas 

dotter hade blivit gravid när hon var 16-17 nånting och hon hade väldigt 

stor förståelse och var jättetrevlig” 

Beroende på kunskapen och fördomarna man har om unga föräldrar ser bemötandet gentemot 

dem olika ut. För att vara säker på att Lisa och Matilda skulle bli bra bemötta blev de av 

ungdomsmottagningen hänvisade till barnmorskor som själva varit unga mammor och som 

tidigare haft unga mammor som patienter. Lisa och Matilda blev klassificerade i en särskild 

grupp för att skapa struktur och ordning samt för att undvika eventuellt dåligt bemötande från 

andra barnmorskor. Detta kan förstås utifrån rasiferingsteorin som menar att man 

kategoriserar människor omedvetet utifrån första anblicken (Reyes & Kamali, 2005).  

Karin tog med sin mamma på sitt första möte med barnmorskan för att hon ville ha stöd. Hon 

beskriver mötet som en upplevelse hon inte vill vara med om igen och berättar att hon kände 

sig väldigt kränkt över barnmorskans agerande.  

 

Karin: ”Barnmorskan hade målat upp på ett papper med 3 piller och sagt 

att dom här ska hon ta så blir det abort, och mamma liksom, ja men hon ska 

inte göra abort, det har inte ens kommit på tal” 

Ekéus (2007) skriver i sin doktorsavhandling att många barnmorskor förväntar sig att man 

som ung förälder ska göra abort. Det kan kännas tungt för många unga föräldrar att behöva 

höra detta när de själva försöker hantera sina val och bli accepterade för dem.  

Lisa och Karin berättar vidare om de andra mammorna på förlossningsavdelningen som var 

trevliga och snälla. De berättar att de kände att ingen fokuserade på att de var yngre utan de 

pratade och diskuterade med de andra mammorna om hur det var att föda och att bli förälder. 

De upplevde inte heller att de blev annorlunda bemötta från sjuksköterskorna. När Matilda 

beskriver sin upplevelse på förslossningen hade hon bara positiva minnen. Däremot hade hon 

en annan uppfattning om sjukvårdspersonalen när hon kom till barnavdelningen där hon var 

tvungen att vara med sin dotter under en tid då dottern var sjuk. Nedan beskriver hon en 

sekvens från sjukhusvistelsen.   

Matilda: ”Ja fick ligga inne på sjukhuset med min dotter i fyra veckor och 

där vare runt sex sköterskor som jobbade och en av dom var trevlig och 

bemötte mig på ett bra sätt. Hon berättade att de resterande sköterskorna 

satt och pratade skit om mig i fikarummet. Och sen hände nått som irriterar 

mig fortfarande, jag skulle byta blöja på min dotter och sen så när jag hade 

bytt blöja så fes hon å de lät som att hon hade bajsat och då kollade jag och 

de var ingenting, sen fes hon igen och jag kollade igen och de var inget, sen 

gick vi tillbaka till mitt rum. Då kom de en sköterska efter mig och skällde ut 

mig för att jag inte hade bytt blöja på min dotter och höll på väldigt mycket 

med att säga att jag måste byta blöja om hon har bajsat och jag ba, jag är 

ung men jag är inte dum i huvet. ” 
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Utifrån Lisas uppfattning om att hon skulle vara ”dum i huvet” kan hennes upplevelse tolkas 

utifrån hur viktigt bemötandet är. I boken Unga föräldrar: Identitet, möjligheter och 

utmaningar (Tryggvason, Sorbring & Samuelson, 2012) beskriver författarna vikten av att 

man som yrkesverksam i kontakten med unga föräldrar är medveten om sitt bemötande och 

hur det kan påverka. 

6.9 Yttre omgivning 

Med yttre omgivningen menas de människor som ständigt är nya för intervjupersonerna. Det 

kan vara en person i till exempel ICA-kön eller någon på gatan. Dessa personer möter de varje 

dag och får lära sig att hantera det. Eftersom Matildas dotter bor i fosterfamilj uttrycker 

Matilda att hon inte vet hur bemötandet från den yttre omgivningen kan upplevas och under 

detta tema kommer hon därför inte att omnämnas.  

Det Lisa kommer att tänka på först när hon pratar om den yttre omgivningen är de tillfällen 

hon ska åka med kollektivtrafiken. Hon berättar om en händelse när hon skulle åka buss med 

sin dotter och köpa en ungdomsbiljett.  

Lisa: ” Det har väl varit ett par busschaufförer som har tyckt att man inte 

får köpa ungdomsbiljett ifall man har barn. Ja fick kommentaren att ja inte 

kan åka på en ungdomsbiljett med ett barn, utan att jag var tvungen att köpa 

vuxenbiljett fast ja bara var 20 år. Dom kan ju inte kasta av mig från bussen 

för att jag är för ung för att ha barn liksom.” 

Lisa berättar fortsättningsvis att det som har varit svårast att hantera är främmande 

människors dömande blickar, till exempel i mataffären eller när hon har varit ute och gått med 

sin dotter i barnvagnen. Nedan beskriver hon sin upplevelse av att delta i föräldrautbildningen 

som hon och hennes man deltog i innan dotterns födsel. 

Lisa: ”Föräldrautbildning var jobbig för att de andra föräldrarna gav 

blickar när man skulle berätta om ålder och yrke och så vidare, jag mådde 

skit där första gången. Slutade gå där och fick långa bvc-möten istället.” 

Ungdomsstyrelsen (2009) har rekommendationen att det ska finnas särskilt anpassade 

föräldrautbildningar för unga föräldrar. Om Lisa hade haft möjligheten till att delta i en sådan 

föräldrautbildning hade hon kunnat möta andra unga föräldrar i liknande situationer. Karins 

upplevelser från föräldrautbildningen skiljer sig åt från Lisas då hon berättar att hon hade tur 

med sin föräldragrupp. Karin berättar att de andra mammorna som deltog i hennes 

föräldragrupp var personer hon var ytligt bekant med sedan innan. Det hon däremot kom att 

tänka på var vid det tillfället då hon ansökte om föräldrapenning och handläggaren på 

försäkringskassan antog att Karin inte hade vårdnaden om sin dotter.  

Karin: ”Då fick jag ett nekande svar från försäkringskassan som sa att jag 

fick ta ut min föräldrapenning på lov och helger om jag hade umgänge med 

min dotter då. Det var då jag liksom ba, jaha vad menar dom med det, jag 

har ju inge umgänge, jag har ju egen vårdnad, jag bor ju med henne hela 

tiden så. Hur kan man bara tolka det?” 

Att samhällsnormerna ser ut som de gör påverkar människorna i samhället. Föreställningen 

om hur en familj ska se ut bygger på den tidigare kärnfamiljen och detta lever kvar i samhället 

(Nationalencyklopedin, 2013). Med samhällsnormerna följer också den allmänna bilden av 

hur en individs livskronologi ska se ut och i vilken ålder man ska skaffa barn (Kåks, 2007). 
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6.10 Stöd från samhället 

I slutet av intervjuerna berättade intervjupersonerna om vad de har saknat och saknar under 

deras tid som unga föräldrar. I det här temat presenteras vad samhället kan göra för att stötta 

och hjälpa unga föräldrar.   

Lisa som säger att hon varit väldig aktiv i ett forum för unga föräldrar svarar detta på frågan 

om vad hon tycker behövs i samhället för unga föräldrar.   

Lisa: ”Forumet har betytt mycket. Där finns en chans att ha lite egen tid 

medans barnen leker. Gemenskap med de andra föräldrarna, vi har gått 

igenom samma sak och har ungefär samma intressen.” 

I intervjun med Karin berättade hon att hon kämpade länge för att få ett eget boende och 

försörjningsstöd samtidigt som hon studerade på gymnasiet. Karin uttrycker att den främsta 

åtgärden ligger hos kommunerna och skolorna.  

Karin: ” Det största problemet som jag tycker är skolan. Det är ju det med 

gymnasiestuderande, då sätter du den etiketten och då får inte du bistånd, 

och det gör ju att många unga föräldrar väljer mellan att flytta hem till 

föräldrarna och gå kvar i skolan eller hoppa av gymnasiet och få stöd av 

soc. Det gör ju att det blir jättefel för de som behöver studera och vill 

studera.” 

Matilda berättar i intervjun att hon hade velat ha möjligheten till att bo med sin dotter på ett 

utredningshem för unga föräldrar för att kunna lära sig mer om föräldrarollen samt visa sina 

färdigheter som förälder. Hon fick inte möjligheten till detta på grund av att det inte fanns 

någon ledig plats på utredningshemmet i hennes kommun. När hon får frågan om vad hon 

hade sett att samhället skulle kunna göra för unga föräldrar svarar hon så här:  

Matilda: ”Jag tycker att kommunen ska bekosta fler utredningshem för 

föräldrar som vill komma och bo med sina barn för att stärka sin 

föräldraroll. ” 

Det finns åtgärder som alla kommuner runt om i landet kan göra för att stötta och hjälpa unga 

föräldrar men som idag inte är lagstadgade, några exempel är anpassade föräldrautbildningar, 

föräldramentorer och ombud i varje kommun som är specialiserade på att coacha och ge 

information (Ungdomsstyrelsen, 2009). Intervjupersonerna berättade om vad de har saknat 

och vad de anser att samhället kan hjälpa till med för att underlätta för unga föräldrar. De 

förslag på stöd i samhället som intervjupersonerna kommer med går att härleda till vad de 

själva har varit med om och vad de anser att det finns brister i.   

  

7. Slutsatser och diskussion  

7.1 Sammanfattning 

 

Syftet med studien har varit att undersöka hur intervjupersonerna har blivit bemötta som unga 

föräldrar och vilka reaktioner de har fått från omgivningen. Tanken var aldrig att 

intervjupersonernas berättelser skulle gå att generalisera till alla unga föräldrar i Sverige, utan 

förhoppningen var att få en inblick i hur det kan vara att vara ung förälder. Förväntningarna vi 

hade i början var att intervjupersoner av både kvinnligt och manligt kön skulle delta, 

dessvärre var det svårt att få tag på unga pappor. Studien ger därför inte en heltäckande bild 
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av hur det kan vara ur ett ungt föräldraperspektiv, utan istället ur ett ungt mammaperspektiv. 

Då studien endast bygger på tre intervjuer och inget annat perspektiv har belysts är det svårt 

att få ett heltäckande och objektivt resultat. Intervjupersonerna är en liten del av det hela och 

det hade varit intressant att även intervjua andra aktörer så som barnmorskor, 

socialsekreterare, lärare med flera.  När man gör en kvalitativ studie är det lätt att författarnas 

förutfattade meningar styr innehållet och det har vi försökt ha i beaktande under arbetets gång. 

Trots detta är alla individer påverkade av sina egna värderingar och eget tyckande och därför 

går det inte att vara helt objektiv i sådana här studier.   

Studien är byggd på berättelser som löper över tid vilket har lett till en möjlighet att fördjupa 

kunskapen om hur ungt föräldraskap kan se ut ur intervjupersonernas perspektiv. 

Intervjupersonerna är vitt skilda människor som blivit gravida under olika tider och platser i 

livet. Det finns både likheter och olikheter i deras berättelser.  Intervjupersonerna berättar 

både om positiva och negativa erfarenheter av bemötande. Alla upplever i någon mån att de 

blivit illa bemött av socialsekreterare.  När de berättar om positiva erfarenheter av ungt 

föräldraskap berör de vänner och skola. Däremellan skiljer sig historierna från de tre 

kvinnorna åt när de skildrar erfarenheterna av den egna familjen, sjukvården, förskolan och 

den yttre omgivningen.  

7.2 Resultatdiskussion 

 

Den kronologiska åldern är något intervjupersonerna har berört i sina berättelser. 

Framträdande är hur de beskriver att vissa personer inte kan skilja på den kronologiska åldern 

och hur mogen man faktiskt är. Intervjupersonerna uttrycker att man måste kunna se individen 

bakom siffran och anpassa bemötandet därefter. En 15 åring kan vara mogen som en 25 åring 

medan en 40 åring kan bete sig som ett barn i fem års ålder. Enligt lag är man vuxen när man 

är 18 år, det är då man blir myndig och får till exempel köra bil, ingå avtal och gå på krogen. 

Man är enligt lag likställd med alla de andra som är över 18 år, det spelar ingen roll om du är 

20, 30 eller 70 år. När är man då gammal nog att vara förälder?  När anses man vara vuxen 

nog att uppfostra ett barn, är föräldraskap en siffra?  

Samhällsstrukturerna har ändrats och idag är det inte längre kvinnan som förblir hemmafru 

och mannen som arbetar och tjänar pengar som det var för 50 år sedan. Likväl som det är 

accepterat att bli förstagångsförälder vid 30 års ålder borde det vara accepterat att skaffa barn 

när man är yngre. Det har blivit mer accepterat att vara äldre förälder i och med samhällets 

utveckling, att man som både man och kvinna satsar på karriären och allt som följer med det. 

Självklart är det inte helt optimalt att skaffa barn innan man har klarat av sina 

grundskolestudier och har en ekonomi för att kunna försörja ett barn, men inträffar det så ska 

samhället finnas där för att stötta och hjälpa unga föräldrar så att de klarar av att hantera 

föräldrarollen. 

Det går att se att ju närmre relation intervjupersonerna hade till vissa personer, desto lättare 

kunde de acceptera intervjupersonernas val att behålla barnet. Det kanske är naturligt att de 

personer som känner de unga mammorna har en inblick i deras föräldraskap och ser hur de 

hanterar föräldraskapet, medan socialsekreterare, personer verksamma inom sjukvård, skola, 

förskola och den yttre omgivningen utgår ifrån samhällsnormer om när man ska skaffa barn 

och inte den faktiska mognaden hos de unga mammorna. Omgivningens förståelse sker 

gradvis i takt med tiden som spenderas på alla olika arenor. Intervjupersonerna var bekymrade 

över att skolan och människorna där skulle vara dömande och att det skulle börja gå rykten 

om deras graviditeter. I slutändan visade det sig att det inte besannades och att bemötandet 
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från skolans värld blev bättre än förväntat. En förklaring till detta kan i Karins fall bero på att 

hon fick stöd och hjälp från lärarna på skolan.  

I intervjupersonernas berättelser urskiljer sig socialtjänstens bemötande. När Lisa ringde till 

socialtjänsten för att ansöka om försörjningsstöd fick hon som svar att: ”Det är ganska 

oansvarigt att sätta ett barn till världen om man inte har råd med det”. Vi tycker att det är 

skrämmande om socialsekreterare som har en universitetsutbildning i ryggen bemöter 

människor på det sättet som intervjupersonerna beskriver, då de borde veta att bemötandet är 

a och o i mötet med människor. Personer som kommer till socialtjänsten kommer dit av en 

anledning och många lever ofta i ansträngda livssituationer. Personerna ska inte behöva tjata 

och argumentera för att få den hjälp de har rätt till. När Karin sammanfattar sin resa som ung 

förälder säger hon att hon har haft tur trots allt. Samtidigt sympatiserar hon med många andra 

unga föräldrar som haft det svårt och inte alls haft samma tur som hon.  Det Karin uttrycker 

som avgörande i hennes liv var när hon fick en vikarie som handläggare på socialtjänsten som 

inte kände till rutinerna. Utan vikarien hade inte Karin kunnat fortsätta sin 

gymnasieutbildning och haft en egen bostad som hon idag har. Om det går till så kan man 

ställa sig frågan om socialtjänstens beslut ska handla om tur?  Många unga föräldrar väljer att 

hoppa av studierna för att det inte går att kombinera gymnasieutbildning och försörjningsstöd. 

De som vill och kan studera kan inte göra det på grund av att det inte går att få studiestöd från 

CSN och försörjningsstöd samtidigt.  

 

Ett intressant resultat i studien är att intervjupersonerna i många fall tolkar det de varit med 

om i termer av ålder. Händelserna de varit med om behöver inte vara åldersbundna utan det 

kan vara intervjupersonerna själva som tolkar situationerna utifrån ålder och låter det ligga i 

fokus och förklarar allt med detta. Är det intervjupersonernas ålder som ligger till grund för 

bemötandet eller använder de det som en förklaring och ursäkt?  

 

Det finns många åtgärder samhället kan göra för att hjälpa och stötta unga föräldrar. Alla tre 

intervjupersoner har varit i kontakt med olika forum för just unga föräldrar och uttrycker att 

dessa forum har varit till stor hjälp för att de då har kunnat möta andra unga föräldrar i 

liknande situationer och även fått stöttning i föräldrarollen. I vilka svårigheter man än 

befinner sig i så kan det vara skönt att möta andra i liknande situationer, för att kunna dela 

erfarenheter, stötta varandra och inte känna att man är ensam. De uttryckte även andra 

önskemål som de anser att kommunerna kan göra för att hjälpa och stötta unga föräldrar, det 

ena är att det borde öppna fler utredningshem runt om i Sverige där unga föräldrar kan bo med 

sina barn en viss period för att lära sig mer om föräldrarollen och få stöttning och råd. 

Intervjupersonen Matilda hade själv önskemål om att få bo på ett utredningshem för att hon 

kände att hon behövde hjälp och stöd i sitt föräldraskap, men blev nekad. En annan åtgärd 

intervjupersonerna belyste var att det ska vara möjligt för unga föräldrar att studera på 

gymnasiet och samtidigt ha försörjningsstöd. Som det ser ut idag är du tvungen att ha 

ekonomisk hjälp av släkt, familj eller vänner för att kunna fullfölja gymnasiestudierna och 

samtidigt vara ung förälder. 

 

7.3 Möjliga åtgärder 

Vi diskuterade och reflekterade över vad vi tycker är viktigt och vad vi har fått upp ögonen 

för under uppsatsskrivandet. Vad är det som fattas i dagens forskning och vad kan vi som 

blivande socionomer arbeta för? För det första bör lagstiftningen klargöras för att få en rättvis 

och enhetlig bedömning och möjliggöra för unga föräldrar under 21 år att fullfölja gymnasiet 

och samtidigt ha en trygg ekonomi för sitt barn. Det som är riktlinjer hos socialtjänsten bör 

lagstadgas för att alla ska få samma möjlighet till det stöd och hjälp de behöver.  
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I ungdomsstyrelsens riktlinjer (2009) finns det förslag på åtgärder som kommunerna runt om i 

Sverige kan tillämpa. En av dessa är föräldramentorer som kan stötta och hjälpa unga 

föräldrar i olika situationer. Vi tror att många unga föräldrar kan sakna stöd och hjälp från den 

nära omgivningen och föräldramentorer skulle då kunna ha en viktig roll. De skulle arbeta 

med många praktiska frågor som man som ung förälder kan behöva hjälp med samt att stärka 

unga föräldrar i deras föräldraskap.   

Utredningshem är en stor kostnad för kommunerna men vi tror att det i det långa loppet kan 

hjälpa många unga föräldrar som inte riktigt vet hur de ska hantera föräldrarollen och i sin tur 

hjälper man även deras barn. Skulle man sätta in en sådan åtgärd i tidigt skede skulle 

föräldern få en chans att lära sig att hitta strategier att hantera sitt barn och det kanske i 

slutändan skulle resultera i att man inte behöver skilja barnet från föräldern.  

 

7.4 Förslag till vidare forskning 

 

Det finns väldigt lite kunskap och tidigare forskning om unga föräldrar i Sverige, i synnerhet 

unga pappor. Unga föräldrar är en outforskad grupp som ofta hamnar i bakgrunden. När man 

söker i databaser på unga föräldrar är det oftast det negativa som uppdagas och bilden i 

samhället av unga föräldrar blir då inte rättvis. Det hade varit intressant att göra vidare 

forskning kring utredningshem för unga föräldrar för att se om vistelsen där kan hjälpa unga 

föräldrarna i deras föräldraroll. Skulle det vara lönsamt för kommuner att lägga pengar på att 

öppna fler utredningshem? En annan intressant ingång i forskningen hade varit att göra en 

longitudinell studie där man intervjuar unga föräldrar när de precis blivit föräldrar för att 

sedan intervjua dem igen när de blivit äldre och kan se tillbaka på sitt föräldraskap. De kan 

reflektera över det som varit och se vad de eventuellt skulle ha behövt hjälp med.  

Vi tror att det behövs mer evidensbaserad forskning om vilka stödinsatser som fungerar för 

unga föräldrar för att kommunerna ska vilja satsa pengar på dessa. För att få en bredare bild 

av problemet och för att utvecklingen ska gå framåt behövs fler studier för att veta vad som 

bör förändras och hur man ska gå tillväga för att genomföra förändringen.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Informationsbrev 

 

Se hit alla unga pappor och mammor! 

Att vara förälder är en stor utmaning och en stor omställning i livet, oavsett ålder. Om man är 

ung förälder kanske man har andra förutsättningar och därför ställs inför andra utmaningar. Vi 

tycker att det finns för lite kunskap i samhället och därför skulle vi vilja att du berättade om 

dina erfarenheter och upplevelser om hur det är att vara ung förälder. 

 

Syftet med vår studie är att med hjälp av bland annat individuella intervjuer förstå och 

analysera erfarenheter och upplevelser av bemötande från omgivningen gentemot unga 

föräldrar. Vilka reaktioner och vilket bemötande får man som ung förälder från till exempel 

lärare, klasskamrater, förskola, familj, vänner och socialtjänst?  

 

Intervjuerna kommer vara ca 1 timme och kommer utgöra grunden till vår uppsats. Det är 

frivilligt att delta och du kan dra dig ur om du ångrar dig. Intervjuerna kommer att spelas in 

och kommer skrivas ut i ord men du kommer självklart vara anonym. Det betyder att ditt 

namn kommer bytas ut och det kommer inte gå att känna igen dig i texten. Intervjumaterialet 

kommer endast att användas till vår uppsats och sedan raderas.  

 

Vi vill gärna intervjua dig så snart som vecka 43-44. Därför skulle vi vilja att du hör av dig till 

oss via sms, mejl eller telefon så snart som möjligt  

 

Linn Engström     

070 308 43 98   

L_innn@hotmail.com  

 

Malin Blomqvist 

073 776 64 95 

malin.e.blomqvist@gmail.com 

 

Hoppas att vi ses! 

 



 
 

 

 

 

 
Bilaga 2 – Intervjuguide  

 

Intervjuguide  

Tema 1: Att vara förälder  
- Uppoffringar 

- Utmaningar 

- Skillnader på ung förälder & en i medelåldern  

- Socialt nätverk 

 

Tema 2: Reaktioner 

- Familj 

- Släkt 

- Vänner 

- Skola (klasskompisar, lärare m.m.) 

- Omgivning 

- Ifrågasättande (abort)  

 

Tema 3: Upplevelser av bemötande 

- Tankar kring ”vuxen vs ungdom” 

- Hur har bemötandet sett ut över tid 

- Fördomar om unga föräldrar  

- Kontakten med socialtjänsten  

- Skola (kompromiss i undervisningen, närvaro) 

- Förskolan  

- Omgivning (ekorrhjul) 

- Från andra föräldrar (dagis, föräldrakurser, babysim m.m.)  

 

Avslutande fråga: Förslag på vad samhället kan göra för unga föräldrar? 

 

 

 

 


