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1. Inledning 
 

1.1 Förförståelse  
Min förförståelse innan denna uppsatts bestod främst av de fördomar som finns om unga 
mammor och tonårsgraviditeter. Att de är en riskgrupp i samhället som oftast är beroende av 
socialt stöd i forma av bidrag, ensamstående mammor där pappan inte valt att ta sitt ansvar.  
 
I Sverige blir det allt ovanligare att skaffa barn i tonåren. Idag är stort fokus på att skaffa 
utbildning, bostad och arbete innan man startar en familj. Sverige har också en stor satsning 
på ungdomsmottagningar, sexualundervisning och lagen om fri abort som kom 1975 har 
bidragit till att mängden ungdomsgraviditeter sjunkit märkvärt. Tonårsgraviditeter i sig är ett 
omdebatterat ämne där åsikterna skiljer sig. Tonårsföräldraskap ses generellt som ett 
klassfenomen där missgynnande socioekonomiska förhållanden har ett samband med 
tonårsgraviditeter. Andra säger att tonåringar inte förstår innebörden av skyddat sex och att 
åldern är anledningen. Förr var det inte ovanligt att få barn som ung i Sverige men idag ses 
tonårsföräldraskap generellt som något som främst skall undvikas då stor tonvikt ligger på ett 
gemensamt föräldraskap och kvinnors möjligheter till utbildning och deltagande i yrkeslivet. 
Detta har medfört till ett senareläggande av barnafödandet. Ungt moderskap har identifierats 
som en risk för både mammor och barn i det sociala arbetet vilket gör att unga mammor 
känner sig starkt ifrågasatta i sitt moderskap. Samhällets förändring har därför skapat en 
skiftning i de normer som finns kring familj och det finns en risk att tonårsföräldraskap ses 
som avvikande (Tryggvason, 2012). 
 

1.2 Bakgrund  
I media och program som ”Unga mödrar”, ”Sixteen & pregnant” och ”Teen mom” upplever 
jag att dessa mammor även framställs som okunniga om sitt barns hälsa, helst vill festa med 
vänner, inte är främmande för droger, icke utbildade och står utanför arbetsmarknaden. Jag 
ifrågasätter dock om detta är en missvisande bild för hur det ser ut för unga mammor i 
Sverige samtidigt som detta påverkar oss så pass att man bildar attityder mot unga mammor 
och tonåringar som blir gravida som kan påverka dem negativt.  
 
Jag valde att fokusera på just mödrar eftersom de är de som syns mest i media, det är även 
dem som bär barnet under graviditeten och ofta tar det största ansvaret efter barnets födsel, 
därigenom är de dem som får ta emot den mesta kritiken och bemötandet från omgivningen.   
 
Unga föräldrar befinner sig oftare i en mer utsatt social situation eftersom de inte hunnit 
skaffa sig utbildning och livserfarenhet som äldre föräldrar har. Tonårsmödrar betraktas i de 
flesta västländer som ett ”socialt problem” på gruppnivå då man ser samband mellan 
tonårsmödraskap och ogynnsam utveckling både hos barnet och mamman på flera områden, 
till exempel hälsa (psykisk), utbildningsnivå och interventioner från socialtjänst (Social 
rapport, 2006).  
 
Vi utsätts dagligen för reklamers och medias bilder av kvinnligt och manligt och vi vet inte 
hur detta påverkar hur vi uppfattar och ser på oss själva eller hur vi ser på varandra. Detta 
blandat med gamla bilder på kvinnligt och manligt skapar en blandning av kulturella och 
personliga bilder och förebilder. Detta utgör den form som uttrycker ideal och föreställningar. 
Både män och kvinnor måste förhålla sig till dessa föreställningar och ideal när det kommer 
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till föräldraskap, familj och kön. Den traditionella bilden kan komma i konflikt med den 
moderna bilden och det kan vara problematiskt för individen att förhålla sig till den 
motsägelsefulla bilden av vad resultatet blir. Män och kvinnor har olika förväntningar på sig 
själva och även vilka förväntningar som de själva tror att andra har emot dem. När 
verkligheten gör att man inte kan leva upp till de förväntningar som man upplever finns emot 
en skapas en stress och inre konflikter (Bäck-Wiklund & Bergsten, 2003).  
 
I själva verket behöver inte viljan att bli förälder och skaffa barn vara den avgörande orsaken 
till att skaffa barn som tonåring, utan snarare en ovilja att utföra en abort. Men här kan man se 
att omgivningen har en större acceptans till att tonåringar i Sverige gör abort än vad 
acceptansen till valet att bli tonårsmamma är. Många mammor känner att de då blir ifrågasatta 
om varför de valde att behålla barnet istället för att göra en abort. Det är ingen nyhet att ett 
tonårsföräldraskap kan vara en utmaning både ekonomiskt och känslomässigt. Ofta kan man 
känna sig isolerad från jämnåriga som nu befinner sig i en annan fas i livet än man själv. Man 
kan också kämpa ekonomiskt och finna sig ekonomiskt beroende till en partner eller tvungen 
att förlita sig på bidrag. Allt detta plus omgivningens negativa attityder kan förvärra dessa 
mammors situation ytterligare (Tryggvason, 2012).  
 
Tonårsgraviditeter, oavsett om de är planerade eller inte, får olika följder för mammorna. 
Vissa lyckas skaffa sig en utbildning och hantera föräldraskapet på ett bra sätt men för andra 
innebär det begränsningar i sina livsmöjligheter. Tillgången till socialt stöd från en partner, 
familjen och andra i nätverket har visat sig vara de mest avgörande skyddsfaktorerna för unga 
mödrar.  Tonårsmammor är i behov av stöd från omgivningen och för att få en positiv 
utveckling kan stödet från nätverket vara avgörande. Mammor som inte fått stöd från sin 
omgivning upplever att både graviditeten och föräldraskapet blivit en svår prövning för dem. 
Det är visat att stödet hos tonårsmammor är mindre än det stöd för äldre mammor upplever att 
de har. Det finns också skillnader i vilket stöd som tonårsmammorna trodde att de skulle få 
och vilket stöd de egentligen fick från sitt nätverk. Stödet från den närmsta omgivningen är 
inte enbart det som räknas utan även stöd eller brist på stöd från samhället då privat och 
offentligt stöd ofta hänger ihop (Tryggvason, 2012). 
 
Tonårsföräldraskap ses ofta som en risk och en ogynnsam utveckling hos ungdomar där man 
ser att tonåringar som blivit fosterhemsplacerade eller placerats i institutionsvård oftare blir 
tonårsföräldrar. Tonårsföräldraskap räknas bland dessa grupper in tillsammans med psykisk 
sjukdom, självmord, kriminalitet, missbruk, försörjningsproblem och att inte vara utbildad 
(Social rapport, 2006).  
 

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka unga mammors erfarenheter av omgivningens attityder 
mot ett ungt föräldraskap och hur det påverkat dem. 
 

1.4 Frågeställningar 
Vad visar omgivningen upp inför unga mammor när det gäller bemötande och attityder på ett 
ungt mödraskap? 

 
Påverkas intervjupersonerna av omgivningens åsikter och attityder?  
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1.5 Redovisning av sökmotorer och sökord 
För	  att	  finna	  relevant	  och	  tillförlitlig	  forskning	  användes	  Umeå	  Universitets	  databas	  
EBSCO	  (SocINDEX).	  Den	  forskning	  som	  ansågs	  mest	  relevant	  till	  ämnet	  valdes	  därför	  ut	  
för	  att	  urvalet	  skulle	  vara	  jämförbart	  med	  denna	  studie.	  Vid	  sökandet	  efter	  annan	  
relevant	  litteratur	  till	  ämnet	  användes	  universitetsbiblioteket	  samt	  Umeå	  stadsbibliotek	  
som	  redskap.	  De	  sökord	  som	  användes	  i	  sökandet	  efter	  vetenskapliga	  artiklar	  var:	  
Teenage	  mothers,	  adolescent	  motherhood,	  stigmatisation	  of	  teen	  mothers,	  young	  
mothers.	  	  
	  

1.6 Tidigare forskning 
När det kommer till Svensk forskning på området är den inte speciellt bred. Den forskning 
som finns, både nationell och internationell fokuserar på att lyfta föräldrarnas erfarenheter 
samt belysa den negativa bild som omgivningen har. Forskning från England visar tydligt att 
där råder många fördomar och förutfattade meningar kring unga föräldrar vilket är en 
nationell syn i landet. Den internationella forskningen kan vara svår att dra paralleller med det 
Svenska samhället då det ofta finns stora skillnader, främst vad gäller ekonomi och fattigdom, 
men många av dem ger ändå en liknande bild av vad svensk forskning pekar på när det gäller 
uppfattningar och attityder.  
 
1.6.1 Svensk forskning 
Sverige och Frankrike har det lägsta graviditetstalen bland tonåringar enligt en jämförande 
studie av fem västländer. De övriga längderna som var Kanada och Storbritannien hade 
dubbelt så många följt av USA som hade fyra gånger högt graviditetsantal bland tonåringar i 
jämförelse med Sverige. Det som skiljer sig mellan dessa länder är varken ålder för sexual 
debut eller antal partners. Det visar sig istället att ungdomarnas förmåga att använda skydd 
mot graviditeter är det som skiljer graviditetsantalen åt. I alla länder utom USA är 
preventivmedel tillgängligt till en låg kostnad. I USA förespråkar man istället avhållsamhet. 
Att sociala villkor och tonårsföräldraskap har ett samband kan också ligga till grund att USA 
ligger högre på listan då USA har en stor andel ungdomar från utsatta och fattiga familjer 
(Danielsson, Rogala & Syndström, 2003).  
 
Ungdomsstyrelsen har på regeringsuppdrag genomfört en rapport med ambitionen att öka 
kunskapen om unga föräldrars situation. Under ett antal konferenser runt om i Sverige har de 
träffat människor som möter unga föräldrar i sitt yrke. Det är med hjälp av deras erfarenheter 
som de kunnat åskådliggöra unga föräldrars situation och även uppmärksamma när särskilt 
stöd behövs. Detta kan sedan användas som grund för framtida insatser till unga föräldrar. De 
insatser som behövs till unga föräldrar som står utanför arbetsmarknaden handlar om att 
gymnasieskolan behöver flera flexibla lösningar, exempelvis deltidsmöjligheter och 
distansutbildningar. För att kunna fullfölja skolan behövs också ekonomiska förutsättningar 
vilket behöver preciseras för unga föräldrar då de kan bli tvungna att avbryta studier just på 
grund att den ekonomiska situationen. Det behövs även snabbt stöd vid arbetslöshet, bättre 
samverkan mellan myndigheter m.m. Man intervjuade även sex unga föräldrar till rapporten 
som beskriver svårigheterna med att finna jobb och vad de själva vill ha hjälp med. Många 
uttryckte där att de ville ha bättre möjligheter att kunna avsluta gymnasiestudier och hjälp att 
möta kravet på arbetslivserfarenhet vid jobbsökande (Ungdomsstyrelsen, 2009). 
 
Cecilia Ekéus (2003) har i sin studie undersökt den socioekonomiska situationen för papporna 
till de barn som fötts av tonårsmödrar och jämfört med de pappor som fått barn med mammor 
i medelåldern. Studien är utförd i Stockholm och i den deltog 132 pappor från vardera grupp 
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som fick svara på en enkät rörande deras socioekonomiska faktorer. Studien visade att 
papporna som fått barn med tonårsmammor hade det svårare ekonomiskt än de andra 
papporna. Studien visade även att dessa pappor oftare hade använt droger och varit 
inblandade i kriminalitet.  
 
1.6.2 Internationell forskning 
”Percieved stigmatisation of young mothers” är en Kanadensisk studie där Rob Whitley och 
Laurence J. Kirmayer (2009) intervjuade unga mammor om stigma och hur de upplever det. 
Studien visar att unga mammor upplever sig mer stigmatiserade av sin omgivning än vad 
äldre mammor gör. Studien visar även att speciellt unga euro-kanadensiska mammor känner 
sig svårt stigmatiserade och det har enbart att göra med att de är unga mödrar. 
Stigmatiseringen i sin tur är smärtsam och leder till socialt utanförskap och ett negativt 
ältande hos dessa mödrar. Nästan alla yngre euro-kanadensiska mammor som deltog i studien 
kunde uppge att denna känsla av socialt utanförskap enbart berodde på att de fick barn i unga 
år. Många berättade om hur de hade ofta stötte på sociala svårigheter eftersom de blev dömda 
i förväg som misslyckade, efter eller konstiga. De kände sig oftast avvisade i samhället från 
till exempel främlingar på lokalbussar, på gator eller i parkerna men också av äldre mammor i 
mammagrupperna.  
 
En av mammorna berättade att hennes familj såg tidigt föräldraskap som skamligt och tydde 
på att man var misslyckad som kvinna. Detta fick henne att känna sig helt ensam och stundvis 
på gränsen till självmordsbenägen. Alla mammor beskrev att de alla någon gång, i olika grad 
känt skam, ilska och ifrågasatt sig själva på grund av den utomstående kritiken mot dem. 
Mammorna beskrev även att de känt att allmänheten i stort samt socialtjänsten har tvivlat på 
och ifrågasatt dem (Whitley & Kirmayer, 2008). 
 
I en studie gjord av Elizabeth Yardley (2008) på intervjuer av 20 tonårsmammor i England 
där alla intervjupersoner i studien visade att de känt sig stigmatiserade av allmänheten. 
Majoriteten av dem berättar om hur folk har varit otrevliga mor dem och kritiserat deras unga 
mödraskap. Dessa upplevelser varierar från att folk tittat snett på dem till att de öppet 
kritiserat och argumenterat med dem om det. På detta vis diskriminerades mammorna i 
studien av allmänheten på daglig basis. Förutom den stigmatisering de upplevde av 
allmänheten kände de också att de blev stigmatiserade av media. De ansåg att media målade 
upp en bild av att tonårsmammor var ovärdiga sitt liv. Majoriteten av de mammor som kände 
så hade utbildning, jobb eller praktik men kände att den stereotyp av tonårsmammor som 
målades upp var att de var lata, frivilligt beroende av bidrag och att det var en orättvis bild att 
låta allmänheten tro att alla tonårsmammor är på det viset. De kände att media sällan visade 
positiva bilder av tonårsmammor som ambitiösa i karriärinriktad kontext eller strävande efter 
ekonomisk självständighet. Många av deltagarna hade även upplevt stigmatisering i 
användningen av offentliga tjänster. De hade bland annat känt av diskriminerande attityder av 
vårdpersonal på vårdcentraler och sjukhus.  
 
Mammorna i studien ville distansera dem själva från andra tonårsmödrar och aktivt undvika 
dem. De såg på sig själva som undantaget från den stereotypa tonårsmamman och ville 
distansera sig själva från den negativa bild som målats upp av dem. De såg sig själva som mer 
ambitiösa som mördar och i arbetslivet vilken enligt dem separerade dem från de andra 
(Yardley, 2008). 
 
”College Students' Positivity Toward Teen Mothers” är en studie som undersöker positivitet 
gentemot tonårsmödrar bland collage studenter på ett universitet i mellanvästern Amerika där 
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316 enkäter delats ut till studenterna. Stigma kan ha ett negativt inflytande på utsatta grupper 
som redan kämpar med de utmaningar som ligger till deras nackdel. Tonårsmammor kan ta 
skada av den stigmatisering som de utsätts för vid tonårsföräldraskap (Eshbaugh, 2011). 
 
Många saker i enkäterna visar på att studenterna har en positiv inställning och positiva 
attityder till tonårsmödrar. Till exempel så stödjer 95,6% av studenterna påståendet att 
”tonåringar kan vara bra föräldrar”. Få studenter svarade att de tyckte att ”Jag tycker att de 
flesta tonårsmammor borde adoptera bort sina barn” enbart 6,6% svarade så och 5,7% svarade 
att ”tonårsmammor är försummande mot sina barn”. 76,9% av studenterna tyckte faktiskt att 
staten borde hjälpa tonårsmammor mer med ekonomiskt bistånd (Eshbaugh, 2011).  
 
”The Meaning of motherhood: Adolescent Childbearing and its Significance for Poor 
Dominican Females of Haitian Descen” Är en studie där 21 ekonomiskt utsatta kvinnor i 
Dominikanska Republiken mellan 13-21 år fått berätta om sitt moderskap för att bättre förstå 
hur dessa mödrar har det och hur de tänker om sin situation när det gäller både moderskapet 
och den ekonomiska situationen. Mammorna hade alla fått sitt första barn innan de fyllde 18 
och berättar i studien att de genom att bli mamma i ung ålder får någon som kan förse dem 
med villkorslös kärlek och en mening med livet. De hoppades även att de i framtiden kommer 
kunna klara sig ekonomiskt eftersom det sedan är barnens tur att ta hand om sina föräldrar 
vilket kan innebära att försörja dem ekonomisk, även om många av mammorna i dagsläget 
kämpade med att få ihop till mat och nödvändigheter till barnen. Många av dem hade en stark 
vilja att bryta sig loss från föräldrarna, börja ett självständigt liv och därför ingick äktenskap i 
tidig ålder (Salusky, 2013). 
 
Pam Alldred (2012) har i sin studie undersökt en grupp engelska mödrar där deras oavsiktliga 
graviditeter ligger i fokus. Detta för att se vad dessa mödrar tyckte om sexundervisningen i 
skolan och hur mycket den låg till grund för huruvida dessa tonåringar var medvetna om 
riskerna med sex och hur mycket de fått lära sig om tonårsgraviditeter eftersom detta är ett 
debatterat ämne i Storbritannien. Något som studien inte hade utgång att undersöka, men som 
framkom under intervjuerna var att flera av dessa mammor ville förklara hur det kom sig att 
de blev gravida och forskaren upplevde att mammorna ansåg att det förväntades av dem att 
försvara sig och sin situation. Denna känsla som dessa mammor besitter kan komma från 
Storbritanniens hårda syn på tonårsmödrar och är något de ofta får möta i vardagen. 
 
Simon Duncan (2007) tar upp Storbritanniens syn på tonårsmödrar i sin studie där han 
förklarar hur läget ser ut. Tonårsföräldrar ses som ett socialt problem där mammorna, barnen 
och samhället i stort blir lidande av detta fenomen. ”New Labour´s teenage strategy” tar upp 
dessa problem och pekar ut tonårsföräldrar som okunniga, missinformerade och det ligger 
väldigt låga förväntningar på dem. Det Duncan tar upp i studien är dock att något samband 
mellan ålder vid graviditet och framtida lyckanden eller misslyckanden inte går att påvisa. 
Många tonårsmödrar beskriver istället att moderskapet gjort dem starkare och att de 
förändrats till det bättre. För många av dem är barnet något som motiverar dem till att utbilda 
sig och skaffa sig ett arbete. Han nämner slutligen i sin rapport att det bör lyftas att 
tonårsföräldraskap inte behöver innebära en katastrof utan det är en fördom som skapats och 
som fortfarande hålls vid liv via nationens förhållningssätt till unga föräldrar. 

1.7 Avgränsningar 
Jag har valt att intervjua enbart mammor i denna studie. Med unga mammor menar jag 
kvinnor som fick barn eller blev gravida när de var under 20 år. Jag har även begränsat 
studien till mammor bosatta i Västerbotten för att undvika långa resor.  
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1.8 Definitioner av begrepp 
Begreppet omgivning används som ett samlingsord när jag talar om de unga mödrarnas 
familjer, barnets fäder, mödrarnas vänner, bekanta, skolan, samhället och främlingar om jag 
inte nämner något utav dem specifikt.  
 
2. Metod  

2.1 Forskningsdesign 
För att kunna besvara studies frågeställningar och fullfölja dess syfte valdes den kvalitativa 
metoden. Detta för att kunna se och förstå världen sett utifrån den intervjuades synvinkel, 
dennes livsvärld för att sedan kunna tolka detta (Kvalé, 1997). I detta fall handlar det om hur 
unga mödrar upplever omgivningens attityder gentemot dem och se hur detta kan ha påverkat 
dem. Eftersom mödrarnas egna subjektiva upplevelser var av intresse för att besvara 
frågeställningarna och uppfylla syftet valdes därför en kvalitativ forskningsmetod.  
 

2.2 Urval 
Till studien valdes att göra ett så kallat icke- slumpmässigt urval, bekvämlighetsurval. Genom 
ett bekvämlighetsurval väljer forskaren de personer som finns tillgängliga. Vid användning av 
bekvämlighetsurval är resultaten svåra att generalisera och kan enbart göras utifrån samplings 
populationen (Bryman, 2011).  
 
Urvalet baserades på mödrar som under deras livstid blivit gravida eller fått sitt första barn 
innan de fyllt 20 år. Intervjupersonernas ålder i dagsläget var alltså inte relevant för denna 
studie. Intervjupersonerna kom från två olika orter i Västerbotten. Eftersom studien skulle 
vara praktiskt genomförbar och inte innebära långa resvägar valdes detta område ut. Kontakt 
med samtliga intervjupersoner skedde via bekanta och familjemedlemmar till forskaren som 
visste av eller kände mammorna och kunde föra samman forskare med intervjupersonerna. 
Fyra intervjuer genomfördes med två mammor som vid intervjutillfället var under 25 år med 
barnen fortfarande små och två av mammorna var äldre med nu vuxna, myndiga barn.  
 

2.3 Datainsamling 
 
2.3.1 Intervjuguide 
Inför intervjuerna utformades en semistrukturerad intervjuguide (se bilaga). Med utgång från 
syftet och frågeställningarna skapades olika teman och därefter frågor som kändes relevanta. 
En semistrukturerad intervju är ett tillvägagångsätt som är mer spontant och flexibelt vilket 
kan göra att intervjun inte känns allt för styrd utan mer naturlig. Beroende på hur intervjun tog 
form ändrades ibland också följden på frågorna. Genom att använda denna typ av intervju 
fanns det även plats för följdfrågor som inte fanns med i intervjuguiden. De frågor som 
ställdes hade utformats för att vara öppna och inte ledande vilken även var något som försökte 
undvikas under hela intervjuerna (Bryman, 2011). Intervjuerna gav varierande och omfattande 
svar vilket tydde på att frågorna var utformade på ett lyckat sätt.  
  
2.3.2 Upplägg och genomförande av intervjuer  
Samtliga intervjupersoner kontaktades via mejl där forskaren presenterade sig själv, studiens 
syfte, intervjupersonens innebörd, intervjuernas tillvägagångssätt samt hur studien kommer 
presenteras, var den kommer finnas tillgänglig och för vem. För att skapa förtroende lades 
stor tyngd på intervjupersonernas frivillighet och samtycke samt att de när som helst kunde 
avbryta sin medverkan, även efter en utförd intervju. Genom att skapa en relation och 
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därigenom trygghet ges en mer utförlig och personlig berättelse av intervjupersonerna (Kvalé, 
1997). I informationsbrevet informerades även om att intervjuerna skulle spelas in för att 
sedan kunna transkriberas vilket samtliga intervjupersoner gav samtycke till. De informerades 
även om att intervjun skulle kodas och anonymiseras i så lång utsträckning som möjligt för att 
minska risken för igenkännande. Frivilligheten och anonymiseringen informerades även om 
vid intervjutillfället. Intervjupersonerna informerades även om att det inspelade materialet 
enbart skulle användas vid transkriberingen och inte användas till något annat eller visas för 
någon annan.  
 
Tre intervjuer skedde hemma hos intervjupersonerna själva och den fjärde hemma hos 
intervjupersonens nu vuxna barn. Inga barn var dock närvarande under själva intervjuerna och 
det fanns inga andra störningsmoment under intervjuernas gång. I och med att intervjuerna 
tog plats i hemmiljö blev det en avslappnad och naturlig situation för alla intervjuer. De fick 
välja tid efter vad som passade dem. Intervjuerna blev mellan 25-42 minuter långa. Alla 
intervjupersonerna fick erbjudande att läsa igenom transkriberingen för att se att inget 
missuppfattats och se så att allt stämde.  
 

2.4 Bearbetning och analys av data  
 
2.4.1 Transkribering 
Samtliga intervjuer transkriberades kort efter att de var genomförda istället för att vänta tills 
alla intervjuer var genomförda, på det viset kan man uppmärksamma vad som man kan 
behövas gå in på djupare till nästa intervju. Genom transkribering underlättas en noggrann 
analys av det som sagts i intervjuerna. Transkribering skapar också möjlighet att upprepa 
intervjupersonens svar och gör det lättare att minnas då möjligheten att gå tillbaka finns 
(Bryman, 2011). Intervjuerna skrevs ned ordagrant för att inte missa någon information. Små 
grammatiska förändringar har dock gjorts i transkriberingen men inget som stör dess mening 
och innehåll. Alla intervjupersonerna fick erbjudande att läsa igenom transkriberingen för att 
se att inget missuppfattats och se så att allt stämde.  
 
2.4.1 Analys 
Till analyseringen av det insamlade materialet användes en kvalitativ innehållsanalys. Alla 
texter lästes igenom upprepade gånger för att lokalisera meningsbärande enheter, alltså fraser 
och meningar som var relevanta för frågeställningarna. För att undvika fragmentiserade citat 
togs inget ur sitt sammanhang utan omgivande text togs också med. Dessa meningar kortades 
sedan ned för att kunna hanteras lättare, utan att förändra innehållet i texten. Meningarna 
kodades sedan och kategoriserades i olika kategorier som skapats utifrån koderna i vilka 
resultaten presenteras. Därefter formulerades teman för de meningar som återkommer i 
kategorierna för att kunna komma åt den underliggande meningen och tolkas i analysen 
(Graneheim & Lundman, 2004). Då det enbart är en person som gjort samtliga delar at 
transkribering och kodning kan man vara säker på att allt gjorts på samma sätt med samma 
förutsättningar och inställningar till uppgiften, om man är flera personer under denna del i 
arbetet kan det hända att man transkriberar på olika sätt om man inte innan klargjort för hur 
man tänker lägga upp arbetet vilket gör att man kan gå miste om delar i materialet.     
 

2.5 Etiska överväganden  
Eftersom de etiska frågorna inom forskning är viktigt att beakta då integritetsfrågor är direkt 
sammankopplande med människor har de forskningsetiska principerna legat till grund till 
denna studie (Bryman, 2011, Kvalé, 1997).  Informationskravet som innebär att informera 
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personer aktuella för forskningen, i detta fall intervjupersonerna, om att allt deltagande är helt 
frivilligt och att alla kan avbryta sin medverkan när som helst under studiens gång. De skall 
även informeras om studiens syfte och frågeställningar i god tid för att kunna förbereda sig 
och ta ställning till sitt deltagande (Bryman, 2011). Alla deltagande har genom 
samtyckeskravet rätt att själva bestämma över sin medverkan och om man inte ville svara på 
frågor om man inte kände sig bekväm så var det okej att avstå, då ingen av intervjupersonerna 
var minderåring behövdes inget samtycke från vårdnadshavare vid något av intervjutillfällena 
(Bryman, 2011). Alla intervjupersoner informerades om att studien var konfidentiell enligt 
konfidentialitetskravet. All personlig data avidentifieras i största möjliga mån för att minska 
igenkännligheten och obehöriga kommer inte att ta del av datan (Bryman, 2011 & Kvale, 
1997). Då snöbollsurval användes är dock intervjupersonerna medvetna om att de personer 
som kopplat forskaren med dem vet om att de medverkat och eventuellt skulle kunna känna 
igen publicerad information även om åtgärder tagits för att i största mån som möjligt 
motverka detta.  Alla intervjupersoner informerades både i informationsbrevet samt vid 
intervjutillfället att all information och data som samlas in till studien enbart kommer att 
användas till denna uppsats och att ingen annan kommer att ta del av det inspelade materialet 
enligt nyttjandekravet (Bryman, 2011).  
 

2.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  
Extern reliabilitet i kvalitativ forskning står för huruvida undersökningen kan replikeras, då 
det är svårt att upprepa sociala miljöer och villkor är detta inte möjligt. Intern reliabilitet 
handlar om huruvida forskare i forskarlaget är överens om hur saker och ting skall tolkas 
(Bryman, 2011). Denna undersökning har dock utförts helt och hållet av samma person.  
 
I kvalitativ forskning kan man använda sig av respondentvalidering för att kunna bekräfta att 
ens observationer är korrekta. Detta genom att deltagarna får granska det material som berör 
dem och se om det överensstämmer med verkligheten, exempelvis genom att överlämna en 
redogörelse för vad personerna sagt till forskaren (Bryman, 2011). Alla intervjupersoner i 
denna undersökning fick erbjudandet om att läsa igenom det transkriberade materialet av sina 
intervjuer för att kunna bekräfta att det verkligen var vad som sas. Ingen av de medverkande 
kände behovet att göra detta och valde att avstå från att ta del av transkriberingen utan ville 
hellre läsa det färdiga materialet med allas intervjuer i den kompletta uppsatsen.  
 
Intervjuarens reliabilitet kan vara svårt att kontrollera då det bygger på hur intervjuaren 
genomför intervjuerna vilket kan skilja sig betydligt på hur en annan forskare skulle göra med 
samma intervjuguide (Kvale, 1997). För att skapa ökad reliabilitet i forskningen skapades 
öppna och ovinklade frågor till intervjuerna för att få möjlighet till spontana och relevanta 
svar från intervjupersonerna.  
 
Validitet härrör till fastställandet av om undersökningen mäter det som den är avsedd att mäta 
(Bryman, 2011). För att säkerställa sig om detta under studiens gång har hela tiden studiens 
syfte och frågeställningar legat i fokus.  
 
Intern validitet betyder att forskarens observationer och de teoretiska idéer som denne 
utvecklas skall överensstämma. Extern validitet rör i vilken utsträckning undersökningens 
resultat går att generalisera till andra sociala situationer och miljöer i kvalitativ forskning 
utgör detta ofta ett problem på grund av ett begränsat urval (Bryman, 2011).  
 
Generaliserbarhet handlar om huruvida intervjuundersökningens resultat är generaliserbara, 
om studien är överförbar till andra personer och situationer och förväntas då samma resultat. I 
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detta fall skulle en analytisk generalisering möjligtvis vara möjlig där studiens resultat kan ge 
vägledning för vad som skulle kunna hända i en annan situation genom att analysera 
situationernas likheter och skillnader (Kvale, 1997).  

3. Teoretiska perspektiv 
De teorier som valts ut har fokus på individ, samhälle och de processer och utvecklingar som 
sker. De valdes ut med en socialpsykologisk utgång och symbolisk interaktionism och 
rollteori passade för den här studien. Systemteori och normaliseringsperspektivet har även 
använts till att se på det empiriska materialet från en teoretisk utgångspunkt. Här följer en 
beskrivning av de olika teorierna samt hur de kan användas för att analysera det empiriska 
materialet.   
 

3.1 Symbolisk interaktionism 
Den symboliska interaktionismen menar att aktivt tolka budskap, situationer och relationer är 
det viktigaste för människan vilket kräver ett samspel, en interaktion. För att göra sociala 
situationer meningsfulla letar man då efter uttryck för att kunna förstå samma sak på samma 
sätt. Individen är alltså en social varelse, hon blir människa först då hon lär sig vad saker 
betyder. Därefter kan individen skapa meningsfulla förhållanden till andra människor och de 
sociala situationerna blir meningsfyllda. När individen ingår i sociala relationer, då blir hon 
människa. Saker, händelser och betydelser samt de roller och relationer vi skapar gör att vi 
kan handla innebördsrikt i förhållandet till en annan människa. Individen och samhället är 
alltså eniga (Hwang & Nilsson, 2011).  
 
Människan styrs av samspelet med andra individer och grupper. Gruppen blir alltså avgörande 
för hur individen skapar sin självbild och jaguppfattning genom roller och normer. Att se sig 
själv utifrån är enda sättet att utveckla en medvetenhet om sig själv. Detta görs genom att 
sätta sig in i andra människor roller och därigenom se sig själv i deras perspektiv vilket kallas 
för rolltagande. Den generaliserade andre är det som uppstår när omgivningens attityder slås 
samman med de attityder som grupperna i samhället har (Hwang & Nilsson, 2011).  
 
Individen skapar även egna attityder och förhållningssätt genom rolltagande och samspel med 
andra. Individen skapar även en egen jaguppfattning som inte baseras på andras synpunkter 
utan står för eget initiativ. Individen måste ständigt befinna sig i dialog med andra för att 
uppehålla sitt jag och sin identitet (Hwang & Nilsson, 2011).  
 
Den symboliska interaktionismen bygger alltså helt på samspelet i det sociala när det gäller 
individens uppbyggnad och utvecklande av självbild och självkänsla. Samhället och individen 
är sammanlänkade på så vis att den ena inte existerar utan den andre. Man måste på så vis 
studera båda för att kunna förstå dem var för sig. De människor vi möter i samhället möter vi 
genom våra personliga idéer och föreställningar om den andre personen. På samma sätt byggs 
vårt Jag upp av andras sätt att se oss (Hilté, 1996).  
 
Människan bygger samhället och existerar i varandra. Människan som grupp gör inte saker 
separat utan människan som grupp handlar för den sociala gruppen eftersom samhället går 
före individen där helheten är det som räknas (Hilté 1996).  
 
Den symboliska interaktionismen har använts för att analysera intervjupersonernas relation till 
samhället och socialtjänsten.  
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3.2 Rollteori 
Rollteorin bygger på de sociala rollernas betydelse. Här undersöks hur det individuella 
beteendet påverkas av de sociala rollerna och deras betydelse i samhällslivet. Det är 
samhällsmedlemmarna som skapat de sociala rollerna och assimilerat dem utifrån 
uppfattningar, teorier och förklaringar. Denna process är omedveten och barn tar ofta över 
sina föräldrar och samhällets normer, värderingar och ideologier oreflekterat på detta viss 
genom exempelvis media och skola. Omgivningen och samhället skapar förväntningar på hur 
människan skall bete sig, beroende på den livssituation individen befinner sig i. Dessa 
förväntningar lägger individen sedan på sig själv. Rollen är baserad på de förväntningar som 
ligger på individen där positionen, rollen och rollbeteendet är tre förhållanden inom rollteorin. 
Positionen utges av de yttre förhållanden som tillskrivs individen, till exempel kön och yrke. 
Rollen består då av de förväntningar som ligger på dig utifrån din position. Rollbeteendet 
bygger därefter på hur den aktuella rollinnehavaren faktiskt beter sig. En tillskriven roll är 
något man inte själv kan påverka och är exempelvis man eller kvinna, en roll man föds med. 
En förvärvad roll är något man själv skapat, exempelvis sin yrkesroll. Rollförväntningarna 
värderas positivt eller negativt beroende på hur rollbeteendet överensstämmer med 
rollförväntningarna. Rollförväntningarna varierar också i olika grad beroende på rollen, de 
kan vara generella eller specifika, tydliga eller diffusa och det kan råda olika uppfattningar 
om rollen. Det kan även uppstå konflikter då individen möts av olika förväntningar eller att 
individen innefattas av flera roller som strider mot varandra (Angelöw & Jonsson, 2000).   
 
Rollteorin är användbar till denna studie då den använts för att belysa mammornas process i 
att övergå från tonårsrollen till mammarollen.  

3.3 Systemteori 
Livsmodellen bygger på att människor är individer-i-miljö på så vis att de är beroende av 
varandra både människor mot människor och människa mot miljö. De påverkar varandra via 
olika utbyten i en ömsesidig relation. Att förbättra passformen mellan människan och dess 
omgivning är målet med socialt arbete.  
 
När människan tar sig genom livet stöter de på stressorer, alltså processer, övergångar och 
problem som skapar en störning mellan människan och omgivningen. Störningarna i sin tur 
gör att individen har problem att anpassa sig och känner sig oförmögen att hantera 
situationen. Individen genomgår två bedömningsfaser för att avgöra störningens allvar, om 
den innebär skada eller om störningen är en utmaning för individen. Individen måste sedan ta 
ställning vad som ska göras för att hantera situationen och vilka resurser som finns att tillgå. 
Situationen hanteras sedan genom att individen antingen förändra en del av sig själv, av 
omgivningen eller samspelet där emellan. Hanteringsförsöken får sedan feedback genom 
signaler från både omgivningen och individens egna fysiska och emotionella responser. 
Individens resurser består av bland annat sin relationsförmåga - huruvida möjligheten att 
skapa anknytningar ser ut, självkänsla – hur pass individen ser sig själv som en viktig och 
värdefull person, självförmåga – tron på sin egen förmåga och kompetens – huruvida 
individen upplever sig ha tillräckligt med färdigheter eller möjligheten att få hjälp av andra. 
Dessa resurser är personliga men bygger på erfarenheter från individens familj, kollektiv och 
det övriga samhället. Individens förmåga att använda sig av resurserna påverkas även av 
sociala faktorer så som hemmiljö, nisch – individens sociala position och livsförlopp – 
livserfarenheter som individen erhållit genom unika och oförutsedda händelser i livet.  
Genom att mildra stressorernas följder, förbättra människans sociala och personliga resurser, 
ge individen fler hanteringsstrategier förbättra passformen mellan individen och omgivningen 
och är livsmodellens praktiska mål (Payne, 2008).  
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Systemteorin är betydelsefull för denna uppsats då den använts till att analysera de motgångar 
som mammorna stött på och hur de har kunnat hantera detta.  

3.4 Normaliseringsperspektiv 
Normalisering handlar om att sträva efter det ”Normala”. Vad som är normalt är dock något 
som tolkas på olika sätt. Normalitet kan därför ses på olika sätt. Vanligt förekommande är 
huvudsakligen statisk normalitet, normativ normalitet och individuell eller medicinsk 
normalitet.  Den statiska normaliteten bygger på vad som genomsnittligen är vanligast, byggt 
på statistik där medelvärde och standardavvikelse skapar en normalfördelningskurva. 
Normativ normalitet baserar på samhällets dåvarande värderingar vid tidpunkten. Vid 
individuell eller medicinsk normalitet är individen antingen frisk eller sjuk och blir vid 
avvikande fall behandlad för att uppnå normalitet (Tideman, 2000).  
 
I Skandinavien handlar normalisering oftast inte om att det är individen som bör göra en 
förändring utan snarare att miljön kring utsatta individer skall förbättras och bli mer 
tillgänglig för att därmed normalisera vardagen för dessa grupper. På så vis skapas 
förutsättningar för ett normalt liv och en normal livssituation (Tideman, 2000).  
 
Normaliseringsperspektivet och dess process är dock motsägelsefull och det finns delade 
meningar om hur normaliseringen skall ske. Vissa anser att man skall tillgodose de utsatta 
gruppernas behov i normaliseringens process. Andra anser att detta är ett sätt för ”normala” 
att peka ut individer som annorlunda och avvikande, de anser istället att man skall ignorera 
problemen och inte göra något särskilt för att åtgärda dem (Nirje, 2003).  
  
För individer som känner att de underskattas och avvisas skapas ångest, känslan av vanmakt 
och osäkerhet. Normaliseringsprincipens fördel blir då istället att man bygger upp individens 
självkänsla och identitet då positiva upplevelser av sin egen förmåga bygger upp en 
uppfattning av sig själv. En integration som bygger på att individen kan och får vara sig själv 
bland andra är en lyckad integration. En överbeskyddande miljö kan leda till att individen 
känner sig misslyckad och värdelös och är inte heller en lyckad integrering (Nirje, 2003).  
 
Normaliseringsprincipen kan användas för att förstå omgivningens motivation till att hjälpa 
och stötta dessa mammor samt mammornas vilja att klara sig själva med så lite hjälp som 
möjligt.  

4. Resultat  
Inledningsvis redovisas en kort beskrivning av intervjupersonerna som deltagit i studien. De 
kategorier som genererades utifrån intervjupersonernas svar och presenteras är: Att skaffa 
barn, fadern, familjen, vännerna, omgivningen, skolan, mammagruppen/andra föräldrar, 
samhället, självförtroende/självkänsla, motstånd. Kategorierna kommer att presenteras här 
tillsammans med koder samt meningsbärande enheter. 
 
Intervjuperson 1 var sexton år när hon blev gravid med sitt barn. Hon var då tillsammans med 
barnets far sedan en tid tillbaka. Vid tillfället gick hon på gymnasiet som hon fick avsluta för 
att sedan plocka upp studierna igen efter att barnet var fött. Barnets far var inte delaktig under 
varken graviditeten eller efter födsel vilket ledde till att de separerade. Hon hade tidigare 
blivit gravid en gång men kände att hon inte var redo för barn.   
 
Intervjuperson 2 var sjutton år när hon blev gravid. Hon hade då varit tillsammans med 
barnets far i tre månader. Barnets far hade svårt att ta till sig fadersrollen, även om han 
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försökte. De separerade innan barnet var fött. Under graviditeten hann intervjuperson 2 göra 
klart gymnasiet med hjälp av anpassad studiegång och hann fylla 18 precis innan barnets 
födsel.  
 
Intervjuperson 3 var arton år när hon blev gravid och barnet är i dagsläget i vuxen ålder. Hon 
hade varit tillsammans med barnets far sedan några år tillbaks och de fortsatte att vara 
tillsammans fram till att barnet var kring två år. Fadern hade ett fast jobb och hon själv gjorde 
praktik under tiden hon blev gravid.  
 
Intervjuperson 4 fick två barn innan hon fyllde 18 och barnen hade samma fader. Idag är 
barnen vuxna och hon separerade från deras far när barnen var små. Hon gick i grundskolan 
under tiden hon blev gravid vilket hon inte avslutade då utan vidareutbildade sig när hon blev 
äldre.  

4.1 Att skaffa barn   
Under denna kategori berättade intervjupersonerna om hur det var att bli gravid men också 
tankar kring graviditeten och hur det var efter att barnet var fött. Att bli gravid och genomgå 
en graviditet såg väldigt olika ut för intervjupersonerna. IP 1 berättade om hur hon fick dölja 
sin graviditet med pösiga kläder för att ingen skulle märka något. Detta på grund av att fadern 
inte ville att någon skulle veta, vilket såklart var påfrestande för henne men när fadern väl gav 
med sig möttes mamman positivt av sin omgivning. IP 4 berättade istället att hennes första 
graviditet som 15 åring var så gott som planerad. Hon och hennes äldre pojkvän hade pratat 
om barn och använde inte skydd speciellt noga vilket resulterade i en graviditet. IP 4 
beskriver den första planerade graviditeten som: ”Men just det där med att bli med barn det 
var väll liksom annorlunda för mig eftersom första barnet var planerat. Det var ju som bara 
puttinutt och gulligull med allting”. IP 2 berättade att hon åt p-piller under tiden vilket gjorde 
att hon inte upptäckte graviditeten förrän efter två månader och förklarar att det tog lång tid 
för henne att smälta det. Hon förklarar att hon planerade och gjorde allting men att det var 
först sista månaden som det verkligen sjunkit in att hon var gravid. Något som var gemensamt 
för alla var att de alla bestämde sig på en gång för att behålla barnet. IP 1 hade varit gravid en 
gång innan och bestämde sig redan då att skulle det hända igen var abort inget alternativ:  
 

Jag var nog ganska på det klara vad vi ville så att de insåg nog att det kanske inte var 
lönt att pröva att komma med några dumma förslag och det var ju aldrig något som 
fanns i vår värld heller att, det var ingenting vi ens diskuterade.  

Intervjuperson 3  
 
Även om processen fram tillbarnets födelse sett olika ut för mödrarna så var alla bestämda på 
att behålla barnet vid det läget de fick veta att det var gravida. 

4.2 Fadern  
Denna kategori bygger på faderns roll och attityd, både på nyheten till graviditeten, under 
graviditetens gång och efter barnets födelse. Här såg det också olika ut för intervjupersonerna. 
IP 3 och 4 var fortfarande tillsammans med barnens fäder en tid efter att barnen fötts, men 
gick skilda vägar senare. IP 3 hade en fungerande relation och pappan som ett stort stöd i 
vardagen: ”Pappan tog ett jättestort ansvar det var liksom ingen skillnad på att du är mamma 
du ska göra det här och du ska göra det här utan det var liksom inga diskussioner”. IP 1 och 
2 hade svårigheter i sina relationer med fadern och gjorde slut antingen under graviditeten 
eller just efter. IP 2 som hade varit tillsammans med fadern i några månader när hon blev 
gravid berättade att fadern reagerade positivt på graviditeten men hade svårt för att ställa upp 
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och hjälpa till under graviditeten och efter barnets födelse. Fadern hade även ett drogproblem 
som slutligen gjorde att umgänget avslutades:  

 
Nä han var då glad, han var ju som han var. Det var mer som stress som man fick 
från hans sida. Han förstod som inte. Han ville ju ha barn men han förstod som inte 
riktigt gången till det och allt sån där. Han höll ju på med droger och sådant det så 
det var ju som, ja det var lite speciellt.  

Intervjuperson 2 
 
IP 1 var självständig hela vägen, trots att relationen inte var över var fadern inte villig att 
ställa upp och stötta under den krävande graviditeten eller umgås med barnet efter födseln. De 
var 16 år och jämngamla men IP 1 upplevde att fadern inte ville lämna tonårslivet bakom sig 
utan ville fortsätta leva som innan graviditeten: ”Han var ju som sexton, eller vi var ju sexton 
bägge två men. Och han kände ju typ att han ville ju vara ung och fri och allting så han 
nästan totalignorerade att jag var gravid och ville som inte va med mig så. Han levde som 
tonåring.” IP 1 säger att hon vet att fadern har starka känslor och hon tror att han verkligen 
älskar barnet. Därför tror hon att hade gynnats av att umgås med barnet genom att se alla 
framgångar och det positiva istället för att hålla sig undan. Genom att vara närvarande vid de 
stora framstegen som första ordet och första stegen till exempel kanske det inte hade känts 
som en uppoffring att vara pappa utan mer något som man kan glädjas och vara riktigt stolt 
över.  

 
4.3 Familjen  
Alla intervjupersoner hade på något vis haft stöd från sin familj, dock i olika utsträckning. 
Två av intervjupersonerna blev till olika grad ifrågasatta av familjen och det skiljde sig också 
på hur mycket hjälp man ville ta emot av familj eller vara så självständig som möjligt. IP 2 
berättade att hennes familj först reagerade starkt men när hon visade sin vilja så stöttade de 
henne hela vägen. Hon blev erbjuden att bo tillsammans med sitt barn hemma hos föräldrarna, 
men valde själv att flytta till egen lägenhet och har även där fått stöd och hjälp av familjen: 
”Det var ju som ändå meningen med att jag skulle bo där, även om de tyckte att jag skulle bo 
där tills han blev tre, men var det någonting man undrade över så var det bara att fråga, och 
hjälpa till sådär”. IP 3 och 4 flyttade ihop med fäderna i samband med graviditeten men 
kände att de hade stöd från familjen under vägen. IP 3 beskriver att både hennes föräldrar och 
faderns hjälpte till för att de skulle få i ordning ett hem innan barnet kom: ”De hjälpte oss att 
köpa grejer, tvättmaskin, barnvagn fick jag av min pappa, vi fick sängar av hans föräldrar, vi 
fick spjälsäng av blivande farföräldrarna”. Åldersskillnaden mellan IP 3 samt IP 4 till 
fäderna var något som familjerna reagerat på då fäderna var äldre, men var något som 
glömdes bort i samband med att de blev gravida och förhållandena fortfarande höll.  IP 1 
beskriver sin farmor och ena syster som det största stödet inom familjen. Hon flyttade in hos 
sin farmor under graviditeten som då stöttade henne under de månader som hon mådde illa 
och hade svårt att äta under graviditeten: ”Hon var ju som den som stöttade mig mest, jag fick 
ju bo hos henne och hon tog hand om mig när jag mådde dåligt. Jag mådde ju dåligt i typ sex 
månader. Jag typ spydde hela tiden. Farmor hon var jätte duktig hon tog hand om mig”. 
Sedan barnets födsel är då också farmoder, systern och barnets farmor det stödet som finns till 
vardags.  

4.4 Vännerna  
Denna kategori handlar om de vänner som intervjupersonerna hade innan graviditeten och hur 
det sett ut under tiden och efter barnets födsel, men även om de vänner som de funnit i och 
med barnet. Alla intervjupersonerna är överens om att ens liv skiljer sig väldigt mycket med 
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vännerna som man hade innan, det pratas om fester och killar när ens egna liv då handlar om 
barn, räkningar och blöjbyten. IP 4 upplevde det som att i stort sett alla tidigare vänner 
försvann i samband med barnet. Vid nyheten om graviditeten sågs det som lite coolt, men 
efter barnets födelse var det inget problem att de gamla kompisarna inte fanns där eftersom 
hon fick andra vänner som var mer på samma plan som henne själv:  

 
Alltså alla kompisarna försvann ju i princip kan man ju säga för vi vart ju på helt 
olika nivåer. Alltså de hade ju sina intressen. Men det var ingenting jag saknade utan 
jag hade så fullt upp med barnet på något vis. Sen hade jag ju som pappans kompisar. 
De fanns ju kvar, de var ju som äldre allihopa, så man hade ju den bekantskapen.  

Intervjuperson 4 
 
De andra intervjupersonerna upplevde inte att de tappade sina vänner utan att de fortfarande 
fanns kvar för dem, dock inte alla vänner, men att de fortfarande kunde prata med dem och 
kände att vänskapen fortfarande fanns där. IP 2 menar att hon såg till att inte tappa kontakten 
utan var den som såg till att man hördes och sågs trots att hon hade ett barn. IP 3 beskriver det 
som att hennes vänner kom och besökte henne och barnet väldigt ofta så att hon kände inte att 
hon saknade den biten eller kände sig utanför på något sätt: ”Mycket kompisar som tyckte det 
här var jättespännande och de var tillsammans med mig jämt och skulle hjälpa till att byta 
blöjor och mata och styra barnvagn, jag var nästan aldrig ensam”. IP 1 hade svårt att berätta 
för familjen om graviditeten men kände att hon kunde vara ärligare med sina vänner. Efter 
barnets födelse fanns de vänner som betydde mycket kvar men även andra: ”Man fick ju så 
mycket vänner när man fått barn alltså när hon föddes. Eller alltså vänner, allihopa ville ju 
komma och hälsa på och titta på henne”.  
 

4.5 Omgivningen  
När det kommer till omgivningen var alla överens om att det faktiskt enbart var positivt.  IP 1 
& 2 pratade om att alla som man mötte var trevliga, även främlingar kom fram om de var ute 
med barnvagn för att titta på barnet. Dock berättade de kunde de få känslan eller åtminstone 
anta att folk pratar bakom ryggen på dem:  

 
De var ju som glad för att jag fått barn så de kunde ju som vara glada emot mig och 
vara positiva i sina kommentarer mot mig men runt om, jag vet ju inte hur de pratar 
bakom ryggen men. Ja det var väll säkert många som tänkte att de var skeptiska på 
hur jag skulle klara av ett barn när jag var så ung men. Jag tycker det har gått bra.  

Intervjuperson 1 
 
Under intervjuerna märktes tydligt att dessa mammor verkligen var säkra i sig själva och at 
omgivningen inte hade så stor påverkan på dem. En av intervjupersonerna sa att det kom med 
att man bodde i en liten ort, att folk pratade, men att det inte gjorde henne någonting: ”Ja, det 
är ju klart att folk tisslar och tasslar annars men alltså gud det är en liten ort”. IP 3 berättade 
att det inte var någon som sa något eller visade mot henne när hon var gravid, men när hon 
började träffa fadern var det många som reagerade till en början eftersom han var äldre än 
henne. Detta var dock något som avtog eftersom de höll ihop så länge.   
 

4.6 Skolan  
Alla av intervjupersonerna förutom en gick fortfarande i skolan när de blev gravida, det 
varierade mellan om de fortfarande gick i grundskola eller gymnasiet. Den generella 
uppfattningen från alla intervjupersoner var att skolan var väldigt förstående och stöttande 
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under hela vägen. De som fick anpassad studiegång upplevde att det fungerade väldigt bra 
och tyckte att skolan ställde upp. En av mammorna berättade om hur hon hade det i början av 
graviditeten när fortfarande gick i skolan men inte berättat för så många ännu:  

 
Skolan de var väll lite som mitt emellan då. Men sen då höll vi ju det ganska hemligt 
också så det var inte så många som visste om det. Det var ju mest för att pappan han 
typ skämdes för att jag var gravid. Så då gick jag ju omkring med pösiga kläder för 
att man inte skulle se att jag var gravid och för att inte folk skulle förstå. 

Intervjuperson 1 
 
När de väl fick veta var det ingen som var negativ utan mest överraskade berättade IP 1. 
Bland klasskamraterna svarade alla att de fått ett positivt bemötande. För IP 3 var 
klasskamraterna väldigt omtänksamma innan hon slutade skolan: ”Hela klassen samlade ju 
till någon spark som jag fick då som kom hem till mig med något kort som alla klasskamrater 
hade skrivit på. Så att det var bra”. IP 2 hade också ett positivt bemötande från 
klasskamraterna, men berättade att det fanns en lärare på skolan som var mindre positiv till 
graviditeter bland studenterna. Hon förklarade att en vän till henne som också genomgått en 
graviditet och fått sitt barn under studietiden hade blivit tillsagt att inte ta med sitt barn till 
skolan: ” En lärare på skolan i studieorten sa åt hon som hade barn att hon inte fick komma 
till skolan med ungen längre. Hon sa att det sprider sig, för då var vi fyra stycket på 
programmet som var gravida”. Mamman i fråga hade tagit med sitt barn på så kallade 
programdagar där man inte studerade utan enbart pysslade och dylikt, vilket inte hade varit ett 
problem tidigare. Enligt IP 2 hade mamman blivit väldigt arg, men gjort som läraren sagt och 
inte tagit med sitt barn fler gånger.  
 

4.7 Mammagruppen/andra föräldrar  
Under denna kategori fokuseras på hur mammorna upplever att de blivit bemötta av andra 
mammor i mammagrupperna och för de som inte gick i någon typ av grupp, andra föräldrar. 
IP 1 gick i mammagrupp när hon fått sitt barn, men tyckte inte att det var något speciellt. I 
hennes grupp var det spridda åldrar på de som var med, hon kände dock att det inte var något 
speciellt på det viset att hon fortsatte att umgås med någon av mammorna efteråt. IP 3 
däremot fann en fin gemenskap i sin mammagrupp och även fast hon var den yngsta bland 
dem så var det inget som märktes eller utgav något problem, då de alla var mammor och gick 
igenom samma saker: ”Så blev jag faktiskt väldigt god vän med flera utav dem så vi umgicks 
ju på fritiden också. Fastän de då var något äldre och hade fler barn och mer erfarenhet”. 
För henne innebar mammagruppen enbart något positivt och gav vänner som man kunde 
rådfråga eftersom de hade mer erfarenhet. IP 2 hade inte lika positiv erfarenhet av sin 
mammagrupp som tonårsförälder. När de befann sig i gruppen var alla trevliga och vänliga, 
men sen fick hon höra av andra hur de äldre mammorna hade pratat om henne i hennes 
frånvaro. Eftersom IP 2 hade ett barn som hon uttrycker det var snällt och sov mycket på 
natten ska de äldre mammorna i gruppen ha sagt att hon höll sitt barn vaket på kvällen mot 
natten för att själv kunna sova längre på morgonen. Detta var något som upprörde henne: När 
folk kommenterar hur man är som mamma det tar ju oavsett vad, men så länge man vet att det 
inte är sant då”. Hon sa dock själv att det inte var något hon orkade lägga någon energi på 
och ilskan gick över efter någon dag, men att det var jobbigt att höra.  IP 4 gick aldrig i någon 
mammagrupp med sina barn, men hon berättade att det som märktes var när barnen var gamla 
nog att gå i skolan och till exempel på föräldramöten med andra föräldrar där fick hon känslan 
av att bli bedömd:  

 
När de var små så, eller också var man väll så naiv höll jag på att säga så man märkte 
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det inte. Men just då tyckte jag att man kände mer kanske att se ner på en, vad kan du 
typ och att man kunde ibland höra litegrann att de kunde ifrågasätta liksom, kan väll 
inte säga metoden men hur man var gentemot barnen. 

Intervjuperson 4 
 
Hon förklarar att hon har en speciell relation med sina barn, som hon tror har att göra med att 
hon fick dem när hon var ung och att detta var något som de andra föräldrarna kunde ha svårt 
att förstå, till exempel att barnen aldrig haft problem att prata med henne om vadsomhelst, 
vilket även gällde andra barn, kunde prata med henne om saker de inte ville prata med sina 
egna föräldrar med.   
 

4.8 Stöd från samhället 
Denna kategori handlar om samhället och huruvida man fått det stöd man behövt och det 
bemötande man fått under vägen. Nu var det inte alla intervjupersoner som har behövt något 
speciellt stöd, IP 1 berättade om hur familjen hjälp till med att köpa saker och att de hade en 
trygg vardag: ”Min pojkvän hade ju då fast jobb, så vi kunde försörja oss och sen då fick jag 
ju barnet så var jag ju barnledig ett år”. De övriga intervjupersonerna är väldigt överens om 
att de fått den hjälp och det stöd som de behövt, även om de i vissa fall kunde behövts mer, 
och de har alla fått ett bra bemötande. IP 1 var 16 när hon blev gravid och fick vänta med att 
göra klart skolan, vilket gjorde att hon behövde hjälp från samhället: ”För mig så har ju soc 
som hjälpt mig med att typ skaffa lägenhet eftersom jag var ju ändå under arton. Då fick de ju 
stå för lägenheten och så eftersom jag inte hade någon inkomst så fick jag ju 
försörjningsstöd. Jag tycker de var jättebra, jag fick ju den hjälp jag behövde”. Det enda som 
hon kunde uttrycka var dåligt var den ekonomiska biten under sommaren, att det skulle 
behövt mer hjälp eftersom hon var ensamstående och de pengar som fanns skulle räcka så 
länge. För IP 2 var det så att hon ville klara det mesta själv, hon var 18 när barnet kom och 
hade en egen lägenhet. Under en tid behövde hon försörjningsstöd för att klara av vardagen 
innan hon fick ett eget jobb. Under den tiden var det besvärligt mellan henne och barnet far 
där hon kände att socialtjänsten ställde upp: ”Det har ju varit så mycket kring jag och 
pappan, så då har det varit skönt att kunna prata med dem. Det har varit bra, kort och gott 
sagt”. IP 4 hade en bra upplevelse av samhället när det kommer till stöd och bemötande. Hon 
var under 18 år när barnen kom och hade ett problematiskt förhållande med fadern.  Hon och 
fadern fick hjälp av socialtjänsten med försörjningsstöd och stöttade dem. Sedan fick de också 
hjälp inför barnets ankomst:  

 
Men sen var ju soc inkopplad på något sätt, jag minns att de kom hem, eller de 
hjälpte oss såhär med typ lite pengar för att köpa in ja de här första grejerna. De kom 
hem och hälsade på minns jag också. Jag upplevde dem bara som, det var som två 
äldre damer som var väldigt såhär ja trevliga och snälla och såhär. Det var som inget 
speciellt så. 

Intervjuperson 4 
 
När hon senare separerade från pappan så fick hon hjälp från socialtjänsten igen, hon berättar 
att hon fick träffa en jättebra karl som hjälpte henne med att skaffa en egen lägenhet för att 
kunna flytta ifrån fadern. Senare kom även en vårdnadstvist för IP 4 där hon kände att hon 
fick väldigt fint stöd även från dagis: ”Sen när vi separerade så vart det ju en vårdnadstvist. 
Jag att jag hade jätte mycket stöd ifrån dagis till exempel alltså personalen där skrev ju till 
min fördel alltså i den där utredningen som skulle till tingsrätten”. Alla kände att de blivit bra 
bemötta och fått det nödvändiga stödet för att klara vardagen.   
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4.9 Självförtroende/Självkänsla  
De gånger som intervjupersonerna pratade om att andra varit negativa eller sagt upprörande 
saker har de visat upp att det inte är något som påverkat dem alls och att det inte fanns något 
att ta åt sig av. När IP 2 pratade om negativitet från omgivningen avslutade hon med: ”Folk 
får säga vad de vill, det tar inte på mig”. IP 1 fick väldigt mycket negativitet från sin familj 
innan hon sagt till dem att hon beslutat sig för att behålla barnet. Hon kände att det var hennes 
val och att även om hon inte vågade säga hur det var på en gång så fick de henne aldrig att 
ändra på sitt beslut men sa ändå att det var påfrestande: ”Om man är lite mer osäker så, alltså 
hade jag varit en som jätte osäker person och brytt mig jättemycket om vad andra tyckt och 
tänkt då hade jag nog gjort abort. För man fick ju ganska mycket klagomål och de kanske inte 
vilken människa som helst klarar av”. Det faktum att hon kände sig så säker var det som gav 
henne mod att tillslut säga till att hon ville behålla barnet.  

4.10 Motstånd 
Denna kategori berör det motstånd som intervjupersonerna stött på när de blev gravida eller 
fått sina barn. Motstånd som omgivningen visat upp gentemot dem. IP 3 berättade att hon inte 
upplevde att någon visade upp något negativt gentemot dem, när alla väl insåg att de var ett 
par som stod sig och att de var lyckliga tillsammans var det ingen som hade något emot det. 
Hon berättar att stödet från hennes familj var jättefint och att det betydde mycket än om de 
hade varit ifrågasättande mot henne: ”Det så och det blev ju så mycket enklare, jag menar 
skulle mamma och pappa eller kanske farmor och farfar varit emot det här då hade man 
kanske blivit lite obstinat och kanske ja jag vet inte”. De andra intervjupersonerna stötte på 
motstånd från olika håll och i olika grad. IP 1 hade svårt att berätta att hon ville behålla sitt 
barn för sin familj då de alla reagerade väldigt starkt på nyheten om hennes graviditet. Hon 
upplevde att barnets då blivande farmor också var väldigt negativ till graviditeten och sa 
många sårande kommentarer. Detta gjorde att det tog en väldigt lång tid innan hon tillslut 
vågade säga det hon tänkt redan från början, att hon ville behålla det, istället för att göra som 
familjen tyckte:  

 
Om de inte hade hoppat på mig direkt och sagt att det här klarar du inte, om de bara 
kunnat fråga mig först typ hur jag kände och hur jag tänkte så hade jag nog vågat 
säga från början att jag ville ha kvar, behålla, men det var väll just det att de var så 
negativa på en gång. De attackerade som med en bomb av negativa kommentarer. Då 
vågar man ju inte. Om de hade bemött mig lite positivare då hade man ju vågat mer. 
Det är ju så med allting.  

Intervjuperson 1 
 
Att de sa till henne att hon inte skulle klara av att ta hand om ett barn var jobbigt och hon 
kände sig sårad eftersom hon själv kände att hon hade förmågan och beslutet var hennes eget. 
IP 2 berättade för sin familj på en gång att hon tänkte behålla barnet och hon berättar att de till 
en början var upprörda, men att det gav med sig efter en vecka. Hennes familj sa sedan att de 
stöttar henne oavsett, men hon säger att hon fick fortsätta höra frågan ”vill du verkligen?” tills 
graviditeten var för långt gången för att kunna göra abort. För henne var det även hennes 
morföräldrar som blev upprörda på grund av graviditeten, eftersom de själva varit i samma 
sits när de var unga, men även de ändrade synsätt när de fått träffa sitt barnbarn. Det 
jobbigaste med ifrågasättandet från familjen var desamma för IP 1 som för IP 2: ”Ja det var 
väldigt irriterande för att jag visste ju att jag ändå skulle kunna klara det, och så ändå de i 
min familj inte tror att jag skulle kunna det”.  För IP 4 var det hennes farmor som reagerade 
hårdast på nyheten om att hon var gravid. Hon beskriver att de inte hade någon jättenära 
relation men att farmodern blev väldigt upprörd:  
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Jag minns att hon skrev ett brev till mig där hon i princip bara dömde ut mig helt hur 
jag kunde vara så himla korkad som gick och skaffade barn när jag var så ung. Inte 
vet jag om det fortfarande levde kvar att det var skamligt att få barn jag vet inte men 
jag kom ihåg det nu att hon var inte förtjust i det men sen alltså löste det sig sen, jag 
vet inte hon kanske vart så chockad att hon bara skrev en massa.  

Intervjuperson 4 
 
Detta var dock inget som hon tog åt sig av utan hade stöd från närmsta familjen.  
 
5. Analys 
Analysen grundar sig på de frågeställningar som arbetet bygger på och presenteras under 
olika rubriker och där varje tema utgår från relevanta teoretiska perspektiv.  
 

5.1 Moderskapet  
När det gäller själva moderskapet och frågan om man i den unga åldern väljer att behålla 
barnet eller inte kände ingen av intervjupersonerna att omgivningens åsikter och påtryck hade 
någon som helst inverkan på deras beslut. Samtliga intervjupersoner berättade att de inte hade 
något problem med att lämna tonårslivet och stiga in i en ny del i livet och bli mamma.  
 
Roller är något som vi alla tillskrivs i samhällslivet baserat på samhällets och omgivningens 
uppfattning om hur man skall bete sig som människa. Att övergå från en tydlig roll som 
tonåring för att övergå till mammarollen kan vara problematiskt och uppstå konflikter då 
dessa roller kan strida mot varandra när tonårsrollens förväntningar strider mot de 
förväntningar som omgivningen har på mammarollen.  Eftersom rollen är baserad på 
förväntningar och inte det faktiska beteendet från individen kan det vara svårt för en tonåring 
att övergå och därmed skapas dessa konflikter då rollbeteendet inte överensstämmer med 
rollen. En roll kan dock vara förvärvad och något man själv skapat men är då oftast 
exempelvis en yrkesroll (Angelöw & Jonsson, 2000). Mammorna kan därmed ha svårt att bli 
accepterade i sin nya roll när tonåringens förväntningar fortfarande lever kvar. 
Intervjupersonerna i detta fall upplevde själva att de inte kände att de hade något behov av att 
leva kvar i tonårsrollen och saknade inte det liv de lämnat bakom sig. I och med att de blev 
mammor tog de ett steg ut i vuxenlivet och vissa av dem lämnade kvar de vänner de hade 
innan graviditeten medan andra lyckades bibehålla kontakten och vänskapen men utan 
behovet att leva sitt egna tonårsliv.  En av intervjupersonerna berättar om barnets far och 
dennes ambivalenta fadersroll. Hon berättade hur han ville vara kvar och leva sitt tonårsliv 
och hade väldigt svårt att ta till sig rollen som pappa vilket gjorde att han tog avstånd från 
henne, graviditeten och sedan barnet. Att papporna till barnen med tonårsmammor bar på en 
del problematik stämde delvis med denna studie och Ekéus (2003) då två av mammorna 
berättade att fäderna hade någon typ av drogproblematik.  
 
För dessa intervjupersoner verkar omgivningens syn på deras mammaroll inte varit något som 
påverkat dem, även om åsikter har funnits. Vissa av dem beskriver också att de som tvivlat på 
dem blivit överbevisade när de faktiskt klarade av moderskapet och har därigenom förändrat 
omgivningens syn på deras roll. Alldreds (2012) studie där mammorna var vana vid att de var 
tvungna att försvara sitt val och sin situation på grund av den skepticism de oftast mötte känns 
inte igen i denna studie alls då mammorna istället upplevdes väldigt lugna och säkra på att de 
gjort det självklara valet i att skaffa barn.  
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I studien av Whitley & Kirmayer (2008) beskriver mammorna att de på grund av den 
stigmatisering och kritik de utsatts för av sig omgivning känt skam, ilska och även tvivlat på 
sig själva som mödrar. I de fall där familjen misstyckte till moderskapet var ännu mer 
psykiskt påfrestande för mammorna. Detta är inget som någon av dessa mammor uttryckte i 
någon form utan de var alla väldigt starka och stolta över sig själva, vad de åstadkommit och 
kände att de hade lyckats väl med att uppfostra sina barn. Ingen av dem uttryckte att de på 
grund av omgivningen påverkats så pass att de tvivlat på sin förmåga som mödrar. Den 
negativitet de stötte på var naturligtvis jobbig att ta emot men de upplevde inte att den var av 
sådan betydelse att de tog åt sig av dem, utan snarare bevisade dem fel. Ilska var dock något 
som en av intervjupersonerna hade känt vid något tillfälle, men då en övergående sådan och 
inte något som hon ältade speciellt länge.  
 

5.2 Positivt bemötande från omgivningen 
Alla intervjupersoner berättar att de huvudsakligen fått ett bra bemötande, speciellt från den 
egna familjen. Två av mammorna berättade om hur familjerna till en början ändå var 
tveksamma, men när de uttryckte att beslutet att behålla barnet var slutgiltigt ställde de upp 
med hjälp och stöttning.  
 
Vid normaliseringsprocessen anser vissa att man skall tillgodose utsatta gruppers behov för att 
på så sätt sträva efter att uppnå det ”Normala”. Normalisering innefattar då till att förbättra 
miljön och förenkla vardagen för dessa personer och tillgå dem med de förutsättningar som 
behövs för ett normalt liv och normal livssituation (Tideman, 2000). Att bli tonårsförälder kan 
vara problematiskt i det praktiska livet i dagens samhälle. Både ekonomiska biten och att få 
vardagen att gå ihop med skola, jobb och dagis. Är man ensam med barnet blir det ännu 
tuffare för en ung mamma. Alla intervjupersonerna beskriver att deras familjer hjälp dem med 
barnpassning och stöttning för att få vardagen att gå ihop genom att exempelvis hämta från 
dagis då mamman inte slutat skolan eller jobbet ännu. Eller se efter det barnet så att mamman 
kan göra saker på egen hand eller bara springa ärenden. En av mammorna berättade hur 
familjen hjälpte henne och fadern med möbler till dem själva och barnet för att de skulle 
kunna få en bra start i deras liv tillsammans och egna boende. All denna förstärkning och 
stöttning i vardagen kan ses som en del i en normaliseringsprocess, för att få livet att fungera 
kanske inte allt finns tillgängligt för dessa mammor och där kliver familjen in och förenklar 
vardagen.  
 
Att underskattas som individ skapar känslor av ångest, vanmakt och osäkerhet. Man bygger 
då istället upp individens självkänsla och identitet genom normaliseringsprincipen eftersom 
positiva upplevelser av den egna förmågan bygger upp en bättre uppfattning av sig själv 
(Nirje, 2003). Två intervjupersoner berättade att när familjen uttryckte tvivel mot att de skulle 
klara av ett barn så upplevde de inte själva att de inte skulle göra det, men de blev besvikna 
och ledsna för att familjen trodde det om dem och kände sig då underskattade av sina 
närstående. När familjerna istället bemötte dem med positivitet och en vilja att hjälpa till kan 
det ha hjälp dem att bygga på den säkerhet de känner som mödrar och den starka självkänslan 
som dessa mammor hade.  
 
Nirje (2003) skriver även att en misslyckad integrering kan ske genom en överbeskyddande 
miljö där individen istället känner sig misslyckad och värdelös. En av mammorna som var 
ensamstående hade skaffat en lägenhet till sig själv och sitt barn nästan omedelbart efter 
födseln, detta trots att hennes föräldrar uppmanat henne till att bo kvar hemma hos dem till 
barnet blivit några år gammal så att de skulle kunna hjälpa till så mycket som möjligt. Hon 
kände att hon ville klara sig själv till största möjliga mån och undvek självmant att sätta sig i 
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en överbeskyddande miljö. Föräldrarna till henne och fadern hjälpte till med passning av 
barnet men den största delen klarade hon av själv. Hade hon tagit sina föräldrars råd och 
stannat kvar hemma hade hon kanske inte känt sig lika kapabel att klara sig själv då de 
uppmanade henne till att ta emot mer hjälp än vad hon kände att hon behövde.   
 
Yardley (2008) fick i sin studie fram att tonårsmödrarna blev kritiserade och illa bemött av 
främlingar i samhället på daglig basis. De upplevde att folk tittade snett på dem när de var 
utomhus, vissa kritiserade dem även öppet och ville argumentera med dem. Detta var något 
som inte visade sig alls hos de mammor som intervjuats i denna studie. En mamma sa att det 
kan hända att folk pratar bakom ryggen, men hade då inte stött på att någon konfronterat 
henne. En annan mamma upplevde det motsatta i jämförelse med Yardleys studie, hon 
upplevde att hon blev väldigt vänligt bemött av främlingar om hon var ute med sitt barn, de 
ville stanna och prata med henne och titta på barnet i vagnen när de var ute.  
 

5.3 Negativt bemötande från omgivningen  
Alla intervjuade mödrar utom en berättade att de någon gång stött på negativitet från 
omgivningen i någon form. De berättade att de blivit ifrågasatta i sitt val att behålla barnet 
under graviditeten, de har blivit ifrågasatta om huruvida de är kapabla att ta hand om ett barn 
och även kritiserade i sitt föräldraskap och i uppfostrandet av sina barn.  
 
Störningar och problem i livet kallas i systemteorin för stressorer. När individen stöter på 
dessa måste individen bedöma störningens allvar, tar individen skada av detta eller är det en 
utmaning, för att sedan jobba sig fram till en lösning. Till sin hjälp har individen resurser i 
form av sin relationsförmåga, självkänsla och självförmåga som individen byggt upp genom 
livets gång (Payne, 2008). Dessa möten av negativism, ifrågasättande och negativ kritik kan 
ses som stressorer i dessa mödrars liv. Resurserna de har för att bemöta stressorerna bygger på 
livserfarenheter, när dessa mammor blev utsatta för dessa stressorer var de i tonåren vilket 
skulle kunna göra det svårare för dem att bemöta dessa då de kanske inte hunnit bygga upp 
sina resurser ännu. Mödrarna som intervjuats har alla tagit det motstånd de stött på och 
utvecklats därefter. Enligt systemteorin har dessa stressorer varit en utmaning och de har 
använt sina resurser för att gå vidare i livet. Dessa mammor har visat upp stor självkänsla och 
självförmåga då de kunnat stå emot den negativism som de blivit utsatt för och istället visat 
upp en förmåga att klara sig på egen hand. Dessa mödrar visar en stor självförmåga då de i 
sina utsagor berättar att de hela tiden visste att de skulle klara av att bli mödrar, trots vad 
andra kan ha sagt. En av mödrarna som blivit kritiserad av andra äldre mödrar visar på stor 
självförmåga när hon säger att det spelade ingen roll vad de sa om henne eller sa att hon hade 
gjort, så länge hon själv visste att det inte var sant. En av de andra mammorna som även hon 
blev kritiserad i sitt sätt att vara mot sitt barn av andra äldre föräldrar såg det som de menade 
som något negativt som något positivt, det som de fann negativt var för henne en typ av 
närhet som de äldre föräldrarna inte kunde förstå sig på vilket visar en stark självkänsla och 
relationsförmåga.  
 
För att hantera situationen förändrar individen antingen en del av sig själv, av omgivningen 
eller dess sampel. Detta utvärderas genom feedback från omgivning och individens egna 
fysiska och emotionella responser (Payne, 2008). Genom att dessa mödrar hanterade dessa 
stressorer med framgång kan det ha byggt på deras resurser till framtida stressorer med 
liknade situationer. En av mammorna vände något negativt till något positivt och fick 
bekräftelse på detta genom omgivningens feedback då även andra barn kände att de kunde ty 
sig till henne om de hade problem som de inte kände sig bekväma att berätta om för sina egna 
föräldrar.  



	   21	  

 
I studien av Whitley & Kirmayer (2008) upplevde mammorna känslan av att bli bedömd och 
stigmatiserad som smärtsam och de som stod för den största delen av det var äldre mammor 
som de träffade i mammagruppen. Detta är något som visar sig även i denna studie. 
Mammorna berättar att det självklar aldrig är roligt att bli bedömt och kritiserad för det man 
gör, även om de hanterade situationerna på ett bra sätt, men att förutom de som blev 
ifrågasatta av sin familj så stod andra föräldrar och föräldrar i mammagruppen för en stor del 
av negativismen.  
 

5.4 Förhållandet till samhället 
Omgivningens stöd är inte enbart det som räknas utan stöd eller brist på stöd från samhället 
har en stor del för utsatta mammor (Tryggvason, 2012). I studien av Whitley & Kirmayer 
(2008) beskriver mammorna att de känt sig ifrågasatta och tvivlade på att allmänheten samt 
socialtjänsten. Att vara ung mamma gör att man hamnar i en utsatt situation, särskilt om man 
är ensamstående och man måste förlita sig på bidrag för att kunna leva. Att då känna sig 
kritiserad eller ifrågasatt av den institution i samhället som man är så beroende av kan vara 
hårt för dessa mödrar. Studien av Duncan (2007) visar där på en viktig del, att de förutfattade 
meningarna om att tonårsföräldrar skulle lyckas sämre i livet är just det, fördomar. 
Kopplingen mellan ungt moderskap och misslyckanden går inte att påvisa och är något som 
inte bara behöver lyftas i England.  
 
Den symboliska interaktionismen menar att omgivningen är avgörande för hur individen själv 
skapar sin självbild och jaguppfattning. Att se sig själv utifrån och i andras ögon skapar alltså 
ett medvetande om sig själv (Hwang & Nilsson, 2011). Att i mötet med andra och speciellt i 
en socialt utsatt situation se sig själv genom andra som en dålig person, dålig mamma och 
kritiserad i det man gör kan vara svårt att gå igenom och kan strida med den bild man har av 
sig själv, eller skada självkänslan och självbilden. Av de mödrar som intervjuats i denna 
studie upplever inte en enda av dem att de blivit dåligt bemötta av socialtjänsten alls. Nästan 
alla av dem hade någon gång tagit hjälp av socialtjänsten för att få ekonomiskt bidrag men 
upplevde aldrig att de blev dåligt bemötta eller dömda. Ena mamman berättade att hon och 
fadern fick hjälp av socialtjänsten med att införskaffa de första grejerna som behövdes till 
barnet och att kvinnorna som gjorde hembesök var väldigt vänliga. Hon hade även kontakt 
med socialtjänsten när hon behövde skaffa en lägenhet och tyckte den tjänsteman hon fick 
träffa var väldigt hjälpsam. En av de andra mödrarna kände att hon fått stöd av socialtjänsten 
när hon behövde någon att prata med om barnets far och hans drogberoende, vilket hon kände 
var svårt att prata med andra om och hon var glad att de ställde upp.  
 
Det som en av de ensamstående mammorna uttryckte var problematiskt för henne var just den 
ekonomiska biten, det var svårt att få allt att gå ihop trots bidrag när hon även ville jobba och 
gå i skola så att det var väldigt svårt att få ihop. Ungdomsstyrelsens (2009) rapport visade att 
den bilden stämmer oftast överlag för unga föräldrar att det är just svårt med jobb och 
ekonomin. I studien av Elsbaugh (2011) uttryckte 76,9% av de som var med i undersökningen 
att staten faktiskt borde hjälpa tonårsmammor mer med ekonomiskt bistånd. Även om inte 
alla tonårsmammorna behöver just ekonomiskt bistånd så gör det stor skillnad för dem som är 
beroende av den när man är ensamstående och kanske inte kan förlita sig på en familj eller 
närstående att kunna hjälpa till ekonomiskt. Skillnaden på det Svenska samhället märks 
tydligt när man ställer det mot internationella studier som Saluskys (2013) där mödrarna 
räknade med att barnen skulle försörja föräldrarna när de blivit äldre. Detta är något som inte 
existerar på samma sätt i Sveriges välfärdssamhälle där man litar på äldreomsorgen istället för 
att själv försörja sina föräldrar som gamla. 
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Att Sverige var det land med minst tonårsgraviditeter i jämförelse med länder som USA 
förklarades genom att ungdomar i Sverige till större utsträckning använder skydd mot 
graviditeter vilket tyder på att Sverige har både en väl fungerande sexual undervisning, samt 
att preventivmedel finns tillgängligt. I denna studie var det en av mammorna som trots att hon 
gick på p-piller blev gravid, hon var alltså en typisk svensk ungdom enligt Danielsson, Rogala 
och Syndströms (2003) studie som skyddade sig mot graviditet, men blev ändå en av 
tonåringarna som lyfte graviditetsantalet. De andra mammorna var en blandad skara av 
oavsiktliga och planerade graviditeter.  
 
Det stöd som mammorna i denna studie upplevde från socialtjänstens håll kan ses utifrån den 
symboliska interaktionismen i det Hilté (1996) skriver att människan inte gör saker separat 
och för sig själv, utan handlar för den sociala gruppen då samhället går före individen och det 
är helheten som räknas. Socialsekreterarna bemöter dessa mödrar på ett bra sätt och de får den 
hjälp som de behöver för samhällets bästa och när det kommer till helheten är det bättre att 
dessa mödrar faller in i gruppen och samhället istället för att hamna utanför och inte klara av 
att betala hyra och mat till sina barn 

6. Diskussion  
Utifrån den förförståelse som fanns framstod unga mammor ofta som ensamstående, en 
riskgrupp i samhället beroende av bidrag, utanför outbildade och utanför arbetsmarknaden. 
De unga mödrar som jag träffade och fick chansen att intervjua var två av dem nu äldre med 
utbildning och jobb men hade separerat från barnet/barnens fader tidigare. De två yngre 
mammorna hade eller höll på att gå klart skolan och hade arbete vilket visar på att de är 
ambitiösa och drivna. Att unga mammor ses som lågutbildade och utanför arbetsmarknaden 
stämmer alltså inte helt in på min urvalsgrupp.  
 
Ytterligare en del av förförståelsen och tidigare forskning bygger på att unga mammor är 
missförstådda i samhället och sedda som lata, dåliga mödrar och avvikande vilket gjorde att 
unga mammor kände sig stigmatiserade av sig omgivning, att de blev öppet kritiserade av allt 
från främlingar till service personal och tjänstemän vilket gjorde att de kunde tvivla på sig 
själva och må psykiskt dåligt. Detta var något som visade sig inte stämma i min urvalsgrupp 
då det hade förekommit negativitet, men de kände sig inte stigmatiserade som unga mammor 
och hade inte märkbart påverkats av det motstånd de stött på. Att de skulle ältat de negativa 
kommentarerna till gränsen till depression var inte ens nära hur dessa mammor upplevde sin 
omgivning och tacklade motgångar. Att det som visat sig i denna studie skulle vara det 
vanligaste bland unga mammor är svårt att tro då de alla haft något stöd och ingen av dem 
säger att de tar åt sig av folks åsikter. De unga mammor som inte har någon att luta sig på för 
stöd och hjälp kan ha en helt annan upplevelse av moderskapet och kanske ta åt sig mer av det 
som sägs. Vad som skulle vara vanligast om man tittar på tidigare forskning är att detta 
urvalet skiljer sig från majoriteten, men gör inte deras upplevelser mindre sann för det.  
 
Skulle dessa mammor varit utsatta för större påtryckning och negativitet från omgivningen 
kanske det skulle förekommit att de känt sig påverkade men eftersom de var så på det klara 
med vad de ville och så starka är det inte säkert att det skulle varit fallet. En av mammorna 
som blev starkt ifrågasatt av sin familj innan hon klargjort att hon tänkte behålla barnet sa att 
en osäker person kanske inte skulle kunna stå emot dessa påtryckningar och kanske känt sig 
pressad att göra abort. Med detta i åtanke bör man kanske ändå fundera över hur mycket 
omgivningen ändå kan påverka andras beslut. Även om dessa tonåringar inte är myndiga har 



	   23	  

de ändå rätt till att bestämma över sin egen kropp och ges möjlighet att fatta beslutet på egen 
hand, även om man känner att som familj och vårdnadshavare ha rätt till en åsikt i ämnet.  
 
Det tvivlande på dessa mödrar kom från den egna familjen samt andra äldre föräldrar vilket 
delvis stämde överens med min förförståelse och tidigare forskning men att omgivningen i 
stor del övrigt uteblev. Forskning tyder dock på att vissa mödrar blev uteslutna från sina 
familjer och fortsatt kritiserade av familjen även efter barnets födsel. Det tvivel som dessa 
mammor fick känna från sina familjer lättade efter att de förklarat att de var beslutna att 
behålla barnet eller efter barnets födsel, som ena mamman beskriver det att då finns det inte 
längre något att göra åt saken, samt att människor har lättare att ta till sig ett barn istället för 
att fokusera på den unga mammans situation.  
 
I dagens Sverige ser man helst att kvinnor ska utbilda sig och skaffa jobb och stabilitet innan 
man börjar skaffa familj. Samhället är också uppbyggt på tvåförsörjarmodellen som norm för 
att klara sig vilket gör det svårt från ensamstående och speciellt unga mammor. Två av 
mammorna i urvalsgruppen hade lite eller inget stöd från fadern under graviditeten och efter 
barnets födsel. Dessa mammor som då blev utan stödet från en partner hade familj som kunde 
ställa upp och hjälpa till när det behövdes vilket underlättade för dem. Fäderna hade svårt att 
ta till sig fadersrollen och uteblev därför från barnens liv. Tonårsgraviditeter och föräldraskap 
beskrivs som att det beror på okunskap, en ovilja att göra abort, är ett klassfenomen samt en 
risk för ogynnsam utveckling. Baserat på mammorna i min urvalsgrupp skulle jag säga att 
detta inte nödvändigtvis behöver vara fallet. I stort sätt alla mammorna visste vad en 
graviditet och ett barn innebar och var beredd på vad som skulle komma. En av mammorna 
berättade att den första graviditeten faktiskt var planerad. En annan av mödrarna hade blivit 
gravid innan det första barnet men gjorde en abort och tog just det beslutet för att hon inte var 
redo ännu.  De var beredda på att kliva in i mödrarollen istället för att leva vidare som 
tonåring och kände inte detta som något de skulle sakna. I stort sett alla mödrar resonerade 
också på det visar att de kommer hinna med utbildning i framtiden och inte nödvändigtvis 
måste komma innan ett barn. Dessa mödrar var driva, ambitiösa och framstod inte att utgöra 
någon risk för ogynnsam utveckling.  
 
När det kommer till stöd från omgivningen var det ingen av mammorna som upplevde att de 
skulle behövt mer stöd än vad som fanns tillgängligt eller erbjudits till dem. Det faktum att 
alla mödrar var nöjda med den hjälp de fått av socialtjänsten ställde sig emot den förutfattade 
meningen jag själv hade om socialtjänstens bemötande då de ofta framstår som okänsliga och 
dömande i media och allmänt. Detta också med tanke på att intervjupersonerna bodde på olika 
orter och att de äldre mödrarna vänt sig till socialtjänsten för ett antal år sedan. Att 
socialtjänsten och deras tjänstemän istället enbart varit till hjälp och en bra sådan stället sig 
emot den tidigare forskningen, som dock inte var Svensk vilket skulle kunna ligga till grund 
för olikheterna, antal intervjupersoner i denna undersökning är dock inte tillräckligt många för 
att kunna dra några sådana slutsatser. 
 
7. Framtida forskning 
Det man hade kunnat fokusera mer på då förutom enbart omgivningens påverkan skulle 
kunnat vara de unga mammornas identitetssökande i denna process. Under intervjuerna 
fokuserades en del på fadern och hur denne ställt sig till graviditeten och barnet men vad som 
vore intressant är att undersöka hur de fäder som inte klarar av papparollen och väljer att inte 
vara delaktiga i barnens liv verkligen mår och hur deras tankegångar gått under hela 
processen från nyheten om en graviditet till ett eget barn. En av mödrarna i denna 
undersökning trodde inte att hon hade fortsatt sin relation med fadern även om han varit 



	   24	  

närvarande och saknade inte att vara låst vid en partner samtidigt som ett barn. Men det hade 
varit intressant att höra fädernas sida av upplevelsen. 
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Bilagor 

Intervjuguide 

Teman 

Bakgrund 

Bakgrund om dig 

Berätta gärna om hur ditt liv såg ut innan graviditeten och barnet 

Kan du berätta om hur din familjesituation såg ut då 

Graviditeten 

Berätta om hur det var att bli med barn 

Hur förhöll sig fadern till graviditeten? 

Hur togs nyheten om graviditet emot av din familj och dina vänner? 

Hur bemöttes du av människor i din omgivning? (i skolan, bekanta, främlingar) 

Berätta gärna om det bästa respektive sämsta i omgivningens förhållningssätt till graviditeten 

Efter barnet är fött 

Har fadern varit ett stöd efter det att barnet föddes och isåfall på vilket sätt? 

Vilket stöd fick du från familj och vänner? 

Fick du något stöd från omgivningen och samhället? 

Fanns det någon skillnad på omgivningens bemötande efter barnet var fött? 

Fokus på dig 

Ge gärna exempel på hur omgivningens attityder förhållningssätt har påverkat dig både på ett 
positivt och mindre positivt sätt 

På vilket sätt tror du att din omgivning hade kunnat underlätta för dig, både i vardagen och i 
ditt utvecklande av säkerhet i din mödraroll? 

 
 
 
	   	  



	  

Informationsbrev	   

Hej! 

Jag går 6e terminen på Socionomprogrammet och just nu håller jag på att skriva min C-
uppsatts där jag har tänkt intervjua unga mammor/mammor som fick barn när de var unga om 
deras upplevelser av hur omgivningen bemötte dem. Just nu försöker jag då hitta 
intervjupersoner och jag tänkte fråga om du skulle kunna tänka dig att ställa upp på en 
intervju med mig. 

Jag tycker det är viktigt att ta del av unga mödrars egna upplevelser då det kan finnas 
fördomar och föreställningar om ungt föräldraskap som inte stämmer överens med 
verkligheten. Jag är intresserad av att lyfta fram mödrars egna personliga syn på tillvaron. 

Själva intervjun kommer att ta ungefär en timme. Jag kommer att både ta anteckningar och 
spela in intervjun, detta för att kunna lyssna om och verkligen ta in det som berättas utan att 
missa något. Deltagandet är helt frivilligt, bygger på samtycke och alla som är med är 
anonyma. Deltagandet är alltså konfidentiellt så all information kommer att avidentifieras och 
kodas för att inte information ska kunna ledas till intervjupersoner. Man kan när som helst 
avbryta sin medverkan, även efter en genomförd intervju. Efter att jag gått igenom materialet 
från intervjuerna kommer intervjupersonerna få möjlighet att gå igenom det för att kunna 
tycka till om det är något som inte stämmer. All data kommer enbart att användas till min C-
uppsatts och det färdiga resultatet kommer att vara tillgänglig på ett nätbaserat forum för 
socionomstuderande. 

Då tiden för mig att färdigställa den här uppsatsen är knapp hoppas jag att kunna få till 
intervjuer så snart som möjligt. 

Jag skickar också en intervjuguide till dig för att du ska kunna se ungefär vad vi kommer 
prata om och fundera på de frågor som kommer ställas. 

Mvh Sofia 

 
  
 


