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ABSTRACT 
 

Titel: Unga föräldrar – en kvalitativ studie om ungt föräldraskap sett utifrån professionellas 

perspektiv. 

Författare: Anders Berg & Jonas Österdahl 

Handledare: Åsa Sjöberg-Backlund 

 

The purpose of this paper was to examine how young parenthood is represented by the 

professionals and their thoughts and experiences from meetings with the young parents, and 

how the professionals work with this group of parents. As professionals we refer to those who 

work with young parents, and the definition of young parents are parents in the ages 15-24. 

The paper also discusses what needs these parents have, and what kind of support the society 

offers, according to the professionals. The method we worked with was interviews and we 

interviewed six professionals to find out how the professionals looked upon the young parents 

and their situation. Earlier research has stated that young parenthood is associated with many 

risks and disadvantages for both the parents and their children. What we discovered was that 

young parenthood not necessarily has to be only about disadvantages. Many benefits were 

brought up during our interviews. Among others the professionals saw the young parents as 

more spontaneous and more to easy with their children, compared to older parents. The young 

parents also seemed less concerned than the older parents and their young age made them 

more biologically suited to have children. Some of the disadvantages we found were that 

many lacked higher education and trouble finding suitable accommodation because of lack of 

income. As a conclusion the professionals stated that a social network was of most importance 

for the young parents.  

 

Key words: Young parents. Parenthood. Professionals view. Young mothers. Support. 

 

Nyckelord: Unga föräldrar. Föräldraskap. Professionellas syn. Unga mödrar. Stöd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

1. INLEDNING ......................................................................................................................... 1 

1.1 PROBLEMFORMULERING .................................................................................................... 1 

1.2 SYFTE ................................................................................................................................ 2 

1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR ......................................................................................................... 2 

1.4 AVGRÄNSNINGAR .............................................................................................................. 3 

1.5 DEFINITIONER AV BEGREPP ............................................................................................... 3 

1.6 FÖRFÖRSTÅELSE ................................................................................................................ 4 

2. METOD ................................................................................................................................. 5 

2.1 FORSKNINGSDESIGN .......................................................................................................... 5 

2.2 URVAL ............................................................................................................................... 6 

2.3 DATAINSAMLING ............................................................................................................... 7 

2.3.1 Intervjuguide ............................................................................................................. 7 

2.3.2 Intervjuernas upplägg och genomförande ................................................................ 7 

2.4 BEARBETNING OCH ANALYS AV DATA ............................................................................... 8 

2.4.1 Transkribering ........................................................................................................... 8 

2.4.2 Analys ........................................................................................................................ 9 

2.5 ETISKA ÖVERVÄGANDEN ................................................................................................... 9 

2.6 VALIDITET ....................................................................................................................... 10 

2.7 RELIABILITET .................................................................................................................. 11 

2.8 GENERALISERBARHET ..................................................................................................... 11 

2.9 KÄLLKRITIK .................................................................................................................... 12 

3. TIDIGARE FORSKNING ................................................................................................ 12 

3.1 INLEDNING ...................................................................................................................... 12 

3.2 SÖKPROCESSEN ............................................................................................................... 13 

3.3 UNGDOMAR SOM TIDIGT BLIR FÖRÄLDRAR ...................................................................... 14 

3.4 OMGIVNINGENS SYN PÅ UNGA FÖRÄLDRAR ..................................................................... 15 

3.5 FÖRDELAR MED UNGT FÖRÄLDRASKAP ............................................................................ 16 

3.6 NACKDELAR MED UNGT FÖRÄLDRASKAP ......................................................................... 17 

3.7 STÖD OCH BEHOV ............................................................................................................ 19 

3.8 SAMMANFATTNING .......................................................................................................... 20 

4. TEORETISKA PERSPEKTIV ......................................................................................... 20 

4.1 SYMBOLISKA INTERAKTIONISMEN ................................................................................... 20 

4.2 ROLLTEORI ...................................................................................................................... 21 

4.3 SYSTEMTEORI .................................................................................................................. 22 

4.4 NORMALISERINGSPERSPEKTIV ......................................................................................... 23 

4.5 DEN INSTITUTIONALISERADE INDIVIDUALISMEN ............................................................. 24 

5. RESULTAT ........................................................................................................................ 26 

5.1 PRESENTATION AV INTERVJUPERSONER ........................................................................... 26 

5.2 OMGIVNINGENS SYN PÅ UNGA FÖRÄLDRAR ..................................................................... 27 

5.2.1 Samhällsnivå ........................................................................................................... 27 

5.2.2 Gruppnivå ................................................................................................................ 28 

5.3 FÖRDELAR MED UNGT FÖRÄLDRASKAP ............................................................................ 30 

5.4 NACKDELAR MED UNGT FÖRÄLDRASKAP ......................................................................... 32 



  

5.5 UNGA FÖRÄLDRARS BEHOV OCH DE PROFESSIONELLAS STÖD .......................................... 34 

6. ANALYS ............................................................................................................................. 37 

6.1 OMGIVNINGENS SYN PÅ UNGA FÖRÄLDRAR ..................................................................... 37 

6.2 UNGA MAMMORS SYN PÅ SIG SJÄLVA .............................................................................. 39 

6.3 UNGA FÖRÄLDRARS BEHOV OCH DE PROFESSIONELLAS STÖD .......................................... 40 

6.4 DEN UNGE FÖRÄLDERN, ARBETSMARKNADEN OCH DET ANTIMODERNA BARNET ............. 42 

7. DISKUSSION ..................................................................................................................... 44 

7.1 RESULTATDISKUSSION ..................................................................................................... 44 

7.2 METODDISKUSSION ......................................................................................................... 47 

7.3 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FORSKNING ............................................................................. 48 

8. REFERENSLISTA ............................................................................................................. 49 

LITTERATUR .......................................................................................................................... 49 

VETENSKAPLIGA ARTIKLAR .................................................................................................. 50 

AVHANDLINGAR .................................................................................................................... 51 

TIDNINGSARTIKLAR .............................................................................................................. 51 

RAPPORTER ........................................................................................................................... 52 

BILAGA 1 ............................................................................................................................... 53 

INFORMATIONSBREV ............................................................................................................. 53 

BILAGA 2 ............................................................................................................................... 54 

INTERVJUGUIDE ..................................................................................................................... 54 



 

1 

1. INLEDNING 
 

1.1 Problemformulering 

 

Förstföderskorna blir allt äldre i Sverige, kvinnor och par väntar med andra ord längre idag än 

tidigare med att bli gravida och föda sitt första barn. Medelåldern för förstföderskor var 28,6 

år 2007 mot 24,4 år 1975 och under samma period steg också männens medelålder vid första 

barnets födelse, från 27,0 till 31,1 år (Folkhälsorapport, 2009). Detta kan innebära att den som 

idag blir förälder i tidig ålder än mer marginaliseras och ses som avvikande från normen. 

Unga föräldrar är oftare i en mer utsatt social situation då de inte har hunnit skaffat sig 

utbildning och livserfarenhet på samma sätt som äldre föräldrar och det är även konstaterat att 

föräldrarnas ålder påverkar barnets hälsa (ibid.). I en rapport från Socialstyrelsen (Social 

Rapport, 2006) konstaterar man att tonårsmödraskap har samband med olika överrisker när 

det gäller utvecklingen för såväl barn som förälder. Vidare konstaterar rapporten att 

tonårsföräldraskap ses som ett socialt problem i många delar av västvärlden, åtminstone sett 

till gruppnivå. Under vår utbildning på Socialhögskolan har vi, de gånger som ämnet 

behandlats, mestadels fått en negativt förmedlad bild gällande ungt föräldraskap. Det är 

således ganska lätt att få en uppfattning av ungt föräldraskap som något negativt och 

problematiskt.     

 

I media däremot har ungt föräldraskap skildrats både som någonting positivt och någonting 

negativt. I de artiklar vi med jämna mellanrum har stött på i olika familjetidningar har ungt 

föräldraskap lyfts fram som någonting positivt och oproblematiskt. De unga föräldrar som 

skildras i dessa tidningar är oftast lyckade och framgångsrika. I den forskning vi tagit del av 

har dock ungt föräldraskap mestadels skildrats som någonting negativt förenat med många 

typer av risker och forskning som tagit upp fördelar med ungt föräldraskap har varit svår att 

finna.   

 

Vi vill i och med denna studie ta reda på hur ett antal professionella ser på gruppen unga 

föräldrar och ungt föräldraskap. Med professionella avses i denna studie personer som arbetar 

med unga föräldrar. Det rör sig således om omvårdnadsarbete, föräldrastödjande arbete och 

utredningsarbete, t.ex. inom BVC, socialtjänsten och öppna förskolan.  Är ungt föräldraskap 

något som är förenat med risker och problem? Vilka erfarenheter har de professionella och 
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hur arbetar de med unga föräldrar? Vi har valt att intervjua professionella då vi menar att de 

kan ge en samlad bild av unga föräldrars situation och hur ungt föräldraskap ser ut och vilka 

för- och nackdelar det är förenat med. Dessutom finns det väldigt lite forskat om just 

professionellas syn på ungt föräldraskap och av den anledningen anser vi även att denna 

studie fyller ett viktigt syfte. Den främsta anledningen till att vi inte valt att intervjua unga 

föräldrar är därför att vi ville få en så pass bred bild av unga föräldrars situation som möjligt, 

inom den kvalitativa studiens ramar. Vi menar att de professionella, som träffar ett stort antal 

unga föräldrar, kan ge denna bredd, till skillnad från om vi endast intervjuat ett antal unga 

föräldrar.  

 

Vi tycker det är viktigt att lyfta fram denna grupp då forskning visat att ungt föräldraskap är 

förenat med risker, så som socioekonomisk utsatthet, bristande utbildning och bristande 

omsorgsförmåga hos föräldern när det kommer till barnet. Denna grupp har således en förhöjd 

risk att förekomma inom det sociala arbetets sfär och dess insatser och det är viktigt att få 

kännedom om denna grupps förutsättningar
1
 och behov.    

 

1.2 Syfte 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur ungt föräldraskap skildras utifrån professionellas 

tankar och erfarenheter av möten med gruppen unga föräldrar och hur de arbetar med denna 

grupp. 

 

1.3 Frågeställningar 

 

 Vilka erfarenheter har de professionella av förutsättningarna för ungt föräldraskap, 

genom sitt arbete med unga föräldrar?  

 Vilka föreställningar har de av föräldrars behov av särskilt stöd?  

 Hur arbetar de professionella med att ge stöd till unga föräldrar?  

                                                 
1
 Med förutsättningar avses i denna studie för- och nackdelar med ungt föräldraskap, föräldrarnas syn på sig 

själva, samt omgivningens syn på unga föräldrar. 
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1.4 Avgränsningar 

 

Denna studie behandlar ungt föräldraskap utifrån några professionellas synvinkel och deras 

erfarenheter med att arbeta med unga föräldrar. Dessa professionella är en kurator och en 

distriktssköterska vid BVC, som båda jobbar på en familjecentral, en familjebehandlare och 

en socialsekreterare, som arbetar inom socialtjänsten, samt en socionom och en kursledare 

med bred erfarenhet inom socialt arbete som båda jobbar inom öppna förskolan. Samtliga 

intervjupersoner är verksamma inom Stockholmsområdet. Då lokala skillnader kan förkomma 

avgränsar sig denna studie således till att skildra ungt föräldraskap utifrån en viss specifik 

kontext, nämligen utifrån några professionellas arbete, och som alla är verksamma inom ett 

storstadsområde och inom tre olika verksamheter. Vi har inte för avsikt i denna studie att ta ett 

helhetsgrepp om fenomenet ungt föräldraskap, utan vi avgränsar oss till vissa teman. Vi har 

inte heller för avsikt att närmare skildra barnen till de unga föräldrarna.   

 

1.5 Definitioner av begrepp 

 

Unga föräldrar: I denna studie definieras unga föräldrar de som är i åldrarna 15-24, då det 

framkom att våra intervjupersoner arbetade inom detta ålderspann och även i den tidigare 

forskning vi tagit del av förekom ofta denna avgränsning. 

 

Professionella: De som genom sin yrkesroll arbetar med unga föräldrar. Det rör sig här om 

stödjande och utredande arbete, samt omsorgsarbete. I denna studie avses; socialsekreterare, 

socionomer, en barnmorska, en kurator, samt en kursledare som bland annat arbetar med 

förlossningsförberedande arbete och familjeutbildningar.  

 

BVC (Barnavårdscentral): Verksamhet som arbetar med barn och deras familjer. De 

ansvarar för kontroller av nyfödda, yngre barns hälsa och ger råd om det som rör barnets 

utveckling. Arbetet utgår från fem huvudmoment: hälsoundersökningar, hälsoinformation, 

profylax mot specifika sjukdomar, stöd i föräldraskapet samt hälsoarbete i förskolan (Hagelin, 

Magnusson & Sundelin, 2007). 
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Familjecentral: Karakteristisk för en familjecentral är att denna omfattar flera olika 

verksamheter som samverkar för att tidigt arbeta förebyggande och främja barns hälsa och 

utveckling. Verksamheterna som ingår är mödrahälsovård, barnhälsovård, öppna förskolan 

och socialtjänst. De fyra basverksamheterna utgår i sitt arbete från tre områden: hälsa, 

pedagogik och socialt arbete. Den huvudsakliga målgruppen är blivande föräldrar och barn i 

åldern 0-5 är med föräldrar (Socialstyrelsen, 2008) och familjecentralen har som mål att 

”utifrån hela familjens livssituation främja en god hälsa hos både barn och föräldrar” (ibid., 

s.14). 

 

Öppna förskolan: En mötesplats för barn och föräldrar. Pedagogisk verksamhet som främst 

riktar sig till barn som inte har någon plats i förskolan. Föräldrar eller annan vuxen deltar och 

är ansvariga för barnet. Verksamheten bör utformas både efter barnens och efter de vuxnas 

behov. Verksamhetens mål är att skapa kontakt mellan barnfamiljer i lokalområdet, stimulera 

föräldragrupper och förmedla information (Berg-Wikander, 2006). 

 

1.6 Förförståelse 

 

Vår förförståelse av ungt föräldraskap, inför denna studie, handlade mycket om negativa 

tankar kring gruppen. Den rörde sig om att unga föräldrar tillhörde en viss kategori av 

människor, exempelvis med lägre utbildning och som kommer från en mer problematisk 

bakgrund än genomsnittet, samt att våra tankar oftast handlade om att det var ensamstående 

mammor med en något bristande föräldraförmåga och att papporna överhuvudtaget inte fanns 

med i bilden. 



 

5 

 

2. METOD 
 

2.1 Forskningsdesign 

 

För att kunna besvara studiens frågeställningar och fullfölja dess syfte har vi i vår studie 

använt en kvalitativ forskningsmetod, då vi bland annat ville ”erhålla beskrivningar av den 

intervjuades livsvärld” (Kvale, 1997, s.13), i detta fall avses professionellas beskrivningar och 

syn på ungt föräldraskap. Vi ville dels ta reda på de professionellas föreställningar om unga 

föräldrars behov och även hur de professionella arbetade med gruppen unga föräldrar. Vårt 

syfte var att genom den intervjuades verbala utsagor försöka förstå centrala teman som denne 

upplevde och förhöll sig till, samt att beskriva och förstå innebörden av vad den intervjuade 

uttryckt (ibid.). Fokus i studien ligger bland annat på individens subjektiva upplevelser av ett 

visst fenomen, i detta fall unga föräldrar, och utifrån dennes utsagor och beskrivningar tolka 

och analysera deras mening (Larsson, 2005a).  

 

Larsson (2005b) skildrar två vägar till vetenskaplig kunskap, empirism och rationalism. 

Empirismen har att göra med att allmänt giltig kunskap byggs upp genom många enskilda 

observationer, alltså kunskap byggd på induktion. Rationalismen menar att kunskap är något 

man kan tänka sig fram till, då den grundar sig på teorier och den kognitiva förmågan, det vill 

säga kunskap genom deduktion. Vi har i denna studie använt oss av en kombination av dessa 

två strategier, det vill säga en abduktiv metodstrategi, då tanken var att 

undersökningsprocessen kom att präglas av en växling mellan empiriska data och teori samt 

tidigare forskning inom området (ibid.).  

 

Vi hade för avsikt att i vår undersökning använda teorin i syfte att förstå den insamlande 

empirin, men från början formulerade vi inga antaganden och förklaringsmodeller utifrån 

givna teoretiska perspektiv. De teoretiska perspektiven kom således att bestämmas först efter 

läsningen och analysen av empirin och utifrån vad som framkom under intervjuerna. Det 

fanns en risk att vår förförståelse skulle komma att påverka utformningen av intervjufrågorna, 

intervjun och analysen. Vi förhöll oss således medvetna om våra ”egna förutsättningar och 

former för påverkan och söka beakta dem vid tolkningen” (Kvale, 1997, s.52).  

 



 

6 

Tanken då vi valde att intervjua personer från olika verksamheter var att det upplägget 

eventuellt skulle kunna bidra till att få olika perspektiv på gruppen unga föräldrar. 

Ambitionen var att få en bred bild av gruppen unga föräldrar, utifrån professionellas tankar 

och erfarenheter, och även att belysa eventuella skillnader som kunde tänkas dyka upp. 

 

2.2 Urval 

 

Urvalet av intervjupersoner kom att styras utifrån studiens syfte och frågeställningar. Vår 

urvalsprocess får således betecknas som strategiskt (Esaiasson, Gillian, Oscarsson & 

Wägnerud, 2007), då vår avsikt var att intervjua professionella personer som genom sin 

yrkesutövning arbetar med unga föräldrar och vi sökte således efter specifika personer för 

detta ändamål. Via våra litteraturstudier och granskning av forskningsfältet fick vi guidning 

om vilka potentiella verksamheter och personer som för oss kunde vara av intresse att 

intervjua för att uppnå vårt syfte. Genom vår granskning av forskningsfältet valde vi således 

intervjupersoner som kunde ha relevant kunskap kring vårt forskningsområde (ibid.). Våra 

intervjupersoner fungerade för oss både som informanter och respondenter (Kvale, 1997) 

eftersom de tillhandahöll information om unga föräldrars situation men även delade med sig 

av egna subjektiva tankar om ungt föräldraskap och direkta erfarenheter de fått genom sin 

yrkesutövning. Genom litteraturstudierna och sökprocessen hade vi skaffat oss en del kunskap 

rörande ämnet och denna kunskap hjälpte oss att formulera preliminära frågeställningar.  

 

Vi intervjuade sammanlagt sex personer från tre olika verksamheter, två från varje enhet, i 

Stockholms län som arbetar med gruppen unga föräldrar: socialtjänsten, en familjecentral och 

en ideell förening. Valet av att undersöka olika verksamheter motiveras av att vi ville få en 

bredd i studien genom att belysa olika perspektiv och erfarenheter som kan finnas i olika typer 

av verksamheter som arbetar med unga föräldrar, något vi kanske inte fått om vi endast 

intervjuat personer från en och samma verksamhet. Två av intervjupersonerna från 

Socialtjänsten valdes utifrån en kontakt författarna hade i arbetsgruppen. Detta utgjorde dock 

inget problem då författaren inte kände personerna i fråga. Socialtjänsten är en verksamhet 

som vi från början visste arbetade med gruppen unga föräldrar. Exakt hur deras arbete såg ut 

och vad det innefattade hade vi inte så stor kunskap om. Dock var deras arbete med gruppen 

unga föräldrar angeläget och motiverat att titta närmare på. En vanligt förekommande 

verksamhet vi lade märke till under vår granskning av forskningsfältet var familjecentraler (se 
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ordlista) och även deras arbete var motiverat att undersöka närmare, då de i sin dagliga 

verksamhet kommer i kontakt med unga föräldrar. Då vi även var intresserade utav en 

fristående verksamhet kontaktade vi en ideellt driven öppen förskola som inriktar sig mot 

unga föräldrar, detta för att se om deras föreställningar och arbete med unga föräldrar 

eventuellt skiljde sig från de andra två verksamheterna, som drivs i kommunal regi. Samtliga 

av verksamheterna och intervjupersonerna ansåg vi vara intressanta och relevanta för vår 

studie, därför att det handlar om verksamheter inom omsorg och socialt arbete och personerna 

i fråga kommer genom sitt arbete i kontakt med unga föräldrar.     

 

2.3 Datainsamling 

 

2.3.1 Intervjuguide 

 

Innan intervjuernas genomförande formulerades en semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 

2). Intervjuguiden var skapad utifrån olika teman som var kopplade till uppsatsens syfte och 

våra frågeställningar. Vår tanke med en semistrukturerad intervju var att vi under intervjun 

ville ha ett spontant och flexibelt tillvägagångssätt som tillät att intervjun kändes naturlig och 

inte allt för styrd. Ordningsföljden på frågorna ändrades således alltefter hur intervjun artade 

sig. Vi var dock noga med att de teman, som vi på förhand gjort upp, behandlades under 

intervjuns gång. Intervjuguiden bestod av såväl öppna som mer specifika frågor och vi 

undvek i möjligaste mån att ställa ledande frågor (Bryman, 2009). 

 

2.3.2 Intervjuernas upplägg och genomförande 

 

En del intervjupersoner tog vi kontakt med via mail och andra kontaktades via telefon. Efter 

att vi frågat om intervjupersonerna ville medverka i vår studie skickade vi ytterligare 

information där vi närmare beskrev studiens syfte och intervjuns tänkta tillvägagångssätt. Vi 

informerade intervjupersonerna om att intervjun skulle spelas in samt att vi vid 

intervjutillfället skulle vara två personer närvarande. I informationsbrevet informerades 

personerna att intervjun var helt frivillig och att de när som helst under intervjun och studiens 

gång fick avbryta sitt deltagande om de så önskade, samt att de skulle garanteras anonymitet i 

så stor utsträckning som möjligt. Vid själva intervjutillfället informerades personerna återigen 
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om deras rätt att när som helst avbryta intervjun och vår strävan efter att anonymisera 

personerna så långt som möjligt. Vi informerade även att det inspelade materialet skulle 

förvaras under säkra former och att ingen annan än författarna skulle få ta del av det inspelade 

materialet. Personerna informerades även om att materialet skulle komma att förstöras efter 

att transkriberingen var utförd.  

 

Intervjuerna tog mellan 40 minuter och 1 timme och tio minuter att genomföra. Vid ett 

intervjutillfälle intervjuades två personer samtidigt. Detta var av praktiska skäl då det var 

svårt att träffa dem var för sig. Av säkerhetsskäl användes vid samtliga intervjutillfällen två 

stycken inspelningsapparater, allt för att säkerställa att intervjun verkligen blev inspelad. 

Under de fem intervjuerna turades vi om att hålla i intervjun. Detta innebar att en av oss 

ställde frågorna och att den andra förde anteckningar och ibland ställde följdfrågor. De flesta 

intervjuerna utfördes på intervjupersonernas arbetsrum och under lugna former. En utav 

intervjuerna skedde på ett café, men då en av våra inspelningsapparater var av yppersta 

kvalitet så utgjorde detta inte något problem (Bryman, 2009). Det gick att uppfatta allt som 

sades utan några svårigheter alls. Under intervjuerna var vi noga med att intervjuguidens 

samtliga teman togs upp.             

  

2.4 Bearbetning och analys av data 

 

2.4.1 Transkribering 

 

Författarna har transkriberat tre intervjuer vardera och intervjumaterialet transkriberades i 

mycket nära anslutning till intervjutillfällena. Då vi var två författare i denna studie var det 

viktigt att vi innan transkriberingen var överens om vilket förfaringssätt vi skulle använda oss 

av (Kvale, 1997). Detta för att på ett korrekt sätt kunna jämföra de olika intervjuerna med 

varandra. Innan transkriberingen påbörjades fastställdes det således hur detta arbete skulle 

genomföras. Vi bestämde oss för att återge intervjuerna ordagrant, för att undvika risken av 

att betydelsefull information eventuellt skulle gå förlorad. När vi var klara med 

transkriberingarna läste vi igenom varandras transkriberade material, detta för att upptäcka 

eventuella oklarheter och missförstånd. Citaten som återges i resultatdelen är mestadels 

ordagrant återgivna. I vissa fall var det dock nödvändigt att korrigera utsagorna, då 
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innebörden annars riskerade att missförstås och gå förlorad. Det rör sig om mindre 

grammatiska korrigeringar och inte några förvanskningar av utsagornas mening och innehåll.  

 

2.4.2 Analys 

 

Efter transkriptionen lästes materialet igenom för att finna gemensamma teman som var 

återkommande i de intervjuades utsagor och som gick att koppla till vårt syfte och våra 

frågeställningar. Vid bearbetningen av materialet använde vi oss av en ad hoc-metod där vi 

fritt växlade mellan olika angreppssätt och tekniker för skapande av mening (Kvale, 1997). Vi 

läste således igenom intervjumaterialet för att få en överblick för att sedan läsa igenom 

materialet ännu en gång för att kunna göra tematiseringar av de intervjuades utsagor, det vill 

säga att vi grupperade vanligt förekommande uttalanden, exempelvis omgivning, utanförskap, 

normalitet etc. Vi jämförde sedan intervjuerna med varandra för att finna gemensamma teman 

och eventuella skillnader samt att vi inriktade oss på särskilda och återkommande yttranden 

som fångade vårt intresse. Teman som kunde kopplas till våra frågeställningar sorterades ut 

och analyserades. Därefter analyserades varje tema för sig och underliggande teman 

kodifierades, exempelvis kunde vi urskilja, när det gäller omgivningens syn på unga föräldrar, 

två teman; samhälle respektive närmiljö.   

 

2.5 Etiska överväganden  

 

Etiska överväganden och avgöranden är enligt Kvale (1997) något som hela tiden bör vara 

närvarande under forskningsprocessen. Till grund för denna studie ligger Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer. Vi har i denna studie tillgodosett informationskravet (Bryman, 

2009) då vi innan intervjuernas genomförande informerades intervjupersonerna om studiens 

syfte och frågeställningar, detta för att personerna skulle ha tid att förbereda sig. Dessutom 

informerade vi om att deltagandet var frivilligt och att intervjun skulle komma att spelas in, 

samt att vi vid intervjutillfället skulle vara två stycken vid intervjuerna. Även samtyckeskravet 

(ibid.) har tillgodosetts då vi innan intervjuerna bad om samtycke och även informerade om 

att intervjupersonerna när som helst fick avbryta intervjun. Denna information lämnades även 

vid det faktiska intervjutillfället. Vi beaktade även konfidentialitetskravet (ibid.) genom att 

intervjupersonerna informerades om att deras identitet i studien skulle hemlighållas samt att 

det transkriberade materialet endast skulle läsas av författarna. I transkriptionen utelämnade vi 



 

10 

namn och platser, allt för att säkerställa anonymiteten för de intervjuade, ifall att materialet 

skulle hamna i orätta händer. Vi var tydliga med att informera de intervjuade om studiens 

ändamål och vi uppfyllde således nyttjandekravet (ibid.).  

 

2.6 Validitet 

 

Frågan om validitet berör intervjuundersökningens samtliga stadier och är något som således 

pågår kontinuerligt under hela processen som en kvalitetskontroll (Kvale, 1997). Validitet 

härrör till frågan om man verkligen mäter det man tror sig mäta och i vilken utsträckning vår 

undersökning speglar det som intresserar oss (ibid.). Vi har under arbetets gång hela tiden 

utgått från vårt syfte och våra frågeställningar, allt för att försäkra oss om att vi mäter det vi 

avsåg att ”mäta”. I vårt fall handlade det om de professionellas föreställningar om, och 

erfarenheter av, gruppen unga föräldrar. Våra intervjupersoner fungerade både som 

informanter och respondenter. Vi var dels ute efter sanningssökande tolkningar (ibid.), där 

våra intervjupersoners utsagor fungerade som vittnesmål för att ge oss en bild av gruppen 

unga föräldrars förutsättningar. Intervjupersonerna fungerade således i dessa fall som 

informanter, då vi utifrån deras utsagor försökte få en bild av unga föräldrars situation. 

Intervjupersonerna fungerade även som respondenter, detta när det kom att handla om deras 

föreställningar om unga föräldrars behov, samt hur de arbetar med gruppen utifrån deras 

erfarenhetsmässiga tolkningar. För att uppnå så hög validitet som möjligt utgick vår 

intervjuguide från våra frågeställningar och genom våra litteraturstudier fick vi hjälp att 

formulera relevanta frågor. Genom hela forskningsprocessens samtliga stadier kontrollerade 

vi ständigt samt anlade en kritisk syn på arbetets trovärdighet och tillförlitlighet (ibid.) För att 

försäkra oss om att vi uppfattade intervjupersonerna rätt ställde vi ibland kontrollfrågor, allt 

för att undvika missförstånd och öka validiteten samt för att skapa en gemensam förståelse 

mellan oss och den intervjuade. Vi var vid samtliga intervjutillfällen två intervjuare, varav den 

ena hade ett huvudansvar för intervjun samtidigt som den andre antecknade och ibland ställde 

vissa följdfrågor då det kändes befogat. ”Bisittarens” funktion var även att hålla ett 

granskande öga på att frågeställningarna besvarades, allt för att öka studiens validitet.  
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2.7 Reliabilitet 

 

Reliabiliteten i kvalitativ forskning hänför sig bl.a. till resultatens styrka och inre logik 

(Kvale, 1997). Vid datainsamlingen använde vi två inspelningsapparater. Vi var under 

intervjuerna två intervjuare där den ena höll i själva intervjun, detta för att den intervjuade 

lättare skulle kunna fokusera på en person. Vi var vid intervjutillfället noga med att inte ställa 

ledande frågor då detta kan inverka på studiens reliabilitet genom att man då styr 

intervjupersonen i en viss riktning. Vid utformandet av intervjuguiden var vi således noga 

med att formulera så öppna frågor som möjligt. För att ytterligare öka reliabiliteten och 

underlätta arbetet vid analysen transkriberades samtliga intervjuer (ibid.). Innan 

transkriberingen påbörjades kom vi överens om hur materialet skulle behandlas så att vi 

gjorde på samma sätt. Att vara fler uttolkare av resultaten kan bidra till en högre reliabilitet, 

enligt Kvale. Då vi var två uttolkare av resultaten hoppas vi att reliabiliteten blev högre i och 

med detta. En av intervjuerna ägde rum på ett café med tillhörande runtomkringljud och vi var 

oroliga för hur detta skulle komma att inverka på det inspelade materialet rörande missljud 

och andra störande moment. Lyckligtvis besannades inte våra farhågor då den ena 

inspelningsapparaten var av mycket god kvalitet.      

 

2.8 Generaliserbarhet 

 

Generalisering har att göra med huruvida resultatet av studien är överförbart till andra 

situationer och liknade personer och om man kan förvänta sig samma resultat utanför den 

undersökta gruppen (Kvale, 1997). Eftersom vår studie har en kvalitativ ansats med ett 

strategiskt urval kan resultatet inte komma att betraktas som representativt för övriga 

yrkesverksamma som arbetar med unga föräldrar och således är resultatet svårt att 

generalisera, i alla fall i statistisk bemärkelse. Dock skulle man möjligtvis kunna göra en 

analytisk generalisering, när det exempelvis gäller frågan om unga föräldrars förutsättningar, 

då detta har att göra med att man gör en noga avvägd bedömning om resultatet från en 

undersökning ”kan ge vägledning för vad som kommer att hända i en annan situation” (ibid., 

s.210) genom att analysera likheter och skillnader. Studiens främsta syfte är dock inte att 

skapa ett generaliserbart resultat då studien för det ändamålet är allt för liten.  
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2.9 Källkritik 

 

Vi ett flertal tillfällen i denna studie refereras det till intervjuer med forskaren Cecilia Ekéus. 

Dessa intervjuer har tidigare publicerats i en tidningsartikel. Vi tyckte att det var motiverat att 

referera till denna artikel, då Ekéus där sammanfattar resultaten från sin egen forskning och 

uttalar sig om den. Vid de tillfällen detta förekommer skriver vi exempelvis ”Ekéus (i 

Laestadius, 2007)”. Detta för att tydliggöra att materialet är hämtat från en tidningsartikel och 

inte Ekéus egna forskningstexter. 

 

3. TIDIGARE FORSKNING 
 

3.1 Inledning 

 

Svensk forskning kring ungt föräldraskap är inte speciellt bred. Studier som behandlar ungt 

föräldraskap från professionellas synvinkel är sällsynt. Den tidigare forskningen som har 

gjorts tar mestadels upp negativa aspekter som kommer i kölvattnet av föräldraskapet. Vanligt 

förekommande är tonårsgraviditeter och unga mödrars situation och fokus ligger vanligtvis på 

deras upplevelser. Få studier har gjort om unga pappors situation. Vi har dock funnit några 

uppsatser på c-nivå som belyser deras upplevelser av föräldraskapet. Vi har även tagit del av 

en del forskning från USA och England. Där har det i större utsträckning än här forskats om 

ungt föräldraskap, då tonårsgraviditeter och ungt föräldraskap där är betydligt mer vanligt. 

Det kan förvisso vara svårt att applicera den forskningen på svenska förhållanden, men vi 

menar att många av de slutsatser vi har tagit del av pekar i samma riktning som den svenska 

forskningen.       

 

Cecilia Ekéus är forskare och barnmorska på Karolinska Institutet och har, i ett antal 

avhandlingar, studerat gruppen unga föräldrar och även deras barn utifrån olika aspekter. Hon 

har bland annat studerat skaderisken för barn till unga mammor samt unga mammors ökade 

risk att dö tidigt. Hon är flitigt förekommande i den svenska forskningen och således även i 

denna studie.   
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3.2 Sökprocessen 

 

I vår sökprocess försökte vi först kartlägga vad som fanns forskat och skrivet om unga 

föräldrar, men vi försökte även precisera vår sökning utifrån de preliminära delteman vi hade i 

åtanke. De sökord vi använde oss av i sökprocessen var: unga föräldrar, unga mödrar, unga 

pappor, föräldrastöd, stöd, behov, nackdelar, fördelar, teenage parenthood, early 

parenthood, adolescent parents, support, problems, difficulties, needs. Dessa sökord 

kombinerade vi med varandra i olika konstellationer med syfte att försöka avgränsa 

sökresultatet.  

 

Vi började med en osystematisk sökning, med hjälp av Google, för att sondera terrängen 

rörande vårt val av ämne. Sökorden i detta skede var ”unga föräldrar”, ”tonårsföräldrar”, 

”hjälp till unga föräldrar”, ”föräldrastöd”. I detta skede koncentrerade vi sökningarna inom 

Sverige och svensk forskning. Vi fann, via Google, material från olika källor, så som ideella 

föreningar, utredningar från Socialstyrelsen, rapporter, tidningsartiklar och uppsatser m.m. Vi 

kände att detta material gav oss inspiration, viss vägledning och en känsla av att vi var på rätt 

väg i vårt val av ämne. 

 

Vår sökprocess fortsatte via sökmotorn Libris. I detta skede utökade vi vår sökning genom att 

även använda engelska ord. Vi prövade därefter vad sökmotorn CSA (Social Sciences Subject 

Area) gav för träffar. Sökorden lät vi vara desamma som tidigare men här resulterade de i 

betydligt fler träffar. Vi avgränsade vår sökning till de artiklar och avhandlingar som var 

kollegialt granskade, ”peer-reviewed”. Ofta refererade de artiklar som var av intresse för oss 

till andra artiklar inom området, och på det sättet kom vi alltid vidare i vår sökprocess. Vi tog 

fasta på nya och vanligt förekommande nyckelord och använde vidare dessa i vår fortsatta 

sökning. Vi upptäckte att forskningen på området unga föräldrar tangerar många olika 

delområden, så som; resurser, ekonomi, utsatthet, risker, preventiva insatser, psykisk ohälsa. 

Detta gjorde det extra viktigt för oss att tänka på att avgränsa vår sökning. Genomgående 

teman i de artiklar vi fann var; unga mödrars utsatthet, risker och de preventiva insatser som 

är förenade med ungt föräldraskap. Vidare berörde många av artiklarna ungt föräldraskap 

utifrån ”ekonomiska kontexter” i olika länder. Vi fann förvånansvärt få artiklar som berörde 

unga pappors situation.  

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&newSearch=true&ERICExtSearch_Descriptor=%22Early+Parenthood%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&newSearch=true&ERICExtSearch_Descriptor=%22Early+Parenthood%22
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3.3 Ungdomar som tidigt blir föräldrar 

 

Cecilia Ekéus (i Laestadius, 2007) pekar på en neråtgående trend i samhället där antalet unga 

föräldrar stadigt har minskat sen 1980-talet. Hon menar att omgivningens negativa syn 

påverkar tonåringarnas beslut om de ska behålla barnet eller inte och tonåringarna vet att de 

som ung förälder kommer att skilja sig från mängden och riskera att hamna i ett utanförskap. 

Enligt Ekéus är tonårsgraviditeter mer förekommande i låginkomstområden och där väljer 

man i högre utsträckning även att behålla barnet. Ekéus uttrycker att många av de unga 

föräldrarna har haft en problematisk skolgång och att de ofta kommer från skilsmässohem. 

Elisabeth Hertfelt-Wahn (2007) framhåller i sin doktorsavhandling två faktorer som är 

betydelsefulla för vilka som blir mammor som ung: dels kan moderskapet för dessa kvinnor 

vara en väg ut från en problematisk psykosocial situation, dels att det har att göra med 

traditioner och mönster inom familjen, där kvinnorna i familjen har blivit mammor vid tidig 

ålder. I sin studie fann hon även att unga mödrar, jämfört med äldre, oftare rökte under 

graviditeten och att de allmänt hade mer av ett riskbeteende. Hon fann att de ofta misslyckats i 

skolan, hade depressiva symtom och dålig självkänsla, samt att det var mer vanligt 

förekommande att de hade upplevt såväl fysiskt som psykiskt våld (ibid.).   

 

Tidigare forskning har visat att såväl kriminalitet och problematiskt beteende som missbruk är 

signifikant mer vanligt bland dem som blir pappa som ung, jämfört med dem som blir pappa 

när de är äldre (Ekéus, 2004). Ekéus (2003a) fann i en studie att de hade de haft en mer 

socioekonomiskt utsatt bakgrund och var dåligt utbildade, samt att de, jämfört med äldre 

pappor, i större utsträckning rökte. Ekéus (2003b) har i en annan jämförande studie bland 

annat undersökt unga pappors sexuella historik och vanor. En betydelsefull skillnad hon fann 

var att de som blev pappor vid ung ålder hade haft, jämfört med äldre pappor, en väldigt tidig 

sexuell debut och att detta var kopplat till ett hälso- och riskbeteende samt att de även ofta 

kom från en icke fördelaktig socioekonomisk bakgrund. Den socioekonomiska bakgrunden är 

likartad även när det gäller vilka som blir mammor som ung. I en annan svensk studie 

(Otterblad-Olausson, 2001) jämfördes jobbstatus, socioekonomisk situation och 

utbildningsnivå av dem som hade fått barn när de var under 30 år. Resultatet visade att 

jämfört med de äldre mödrarna kom de som fått barn som tonåringar oftast från arbetarklassen 

eller från familjer där båda föräldrarna var arbetslösa.          
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Många av de internationella vetenskapliga artiklarna vi har tagit del av stödjer den svenska 

forskningen rörande kännetecken och förenade drag i livsstil, uppväxt och bakgrundshistorik 

för de som blir föräldrar som unga. Att växa upp under ansträngt socioekonomiska 

förhållanden är en kraftfull indikator för ungt föräldraskap (Darroch, Frost & Singh, 2001). 

Även i utländsk forskning nämns det att kvinnorna ofta har depressiva drag (Coleman & 

Dennison, 1998; Hanna, 2001) och låg självkänsla (Barnett, 1997), kommer från en kaotisk 

miljö, samt att de mer än andra har upplevt våld i sin närhet (Hanna, 2001). Karakteristiskt är 

även den socioekonomiska bakgrunden, där många nämner splittrade familjer, fattigdom och 

dålig utbildning (Barnett, 1997; Bunting & McAuley, 2004; Coley & Case-Lansdale, 1998; 

Coleman & Dennison, 1998; Duncan, 2007). Förekommande är även alkohol- och 

narkotiskamissbruk, samt en tidig sexuell debut (Coley & Case-Lansdale, 1998; Hanna, 

2001). Några artiklar nämner även föräldraskapet som en flyktväg ifrån en jobbig psykosocial 

situation, där moderskapet för kvinnan kan ses som skapande av en ny identitet och ett sätt att 

få villkorslös kärlek (Hanna, 2001) samt att moderskapet kan vara ett sätt att få känslomässig 

närhet (Coley & Case-Lansdale, 1998).  

 

3.4 Omgivningens syn på unga föräldrar 

 

Inom samhället i allmänhet och bland ungdomar i synnerhet är det ovanligt och det betraktas 

som avvikande för unga tonårstjejer att bli gravida och att välja att behålla barnet (Ekéus, 

2003b). Beslutet för en ung kvinna om att ta klivet in i föräldraskapet eller ej påverkas enligt 

Ekéus (i Laestadius, 2007) av omgivningens negativa syn på unga föräldrar. Den kritiska 

synen på unga föräldrar menar Ekéus grundar sig på att samhället tycker att de är omogna och 

att de, till skillnad mot äldre föräldrar, inte kan ta ansvar, då det är vanligt att unga kvinnor 

blir ensamstående och beroende av socialbidrag. Som ung förälder får man kämpa hårt för att 

bli accepterad från omgivningen och detta menar Ekéus är ett stort problem, då detta kan leda 

till isolering och ännu mer osäkerhet i föräldraskapet (i Laestadius, 2007). 

 

Den negativa synen på ungt föräldraskap kan, enligt Danielsson, Rogala & Sundström (2003), 

förklaras av den inställning svenska samhället har till familjebildning och ungdomars 

sexualitet. Samtidigt som vi i Sverige accepterar att ungdomar har ett sexualliv är den 

allmänna meningen att föräldraskap hör vuxenlivet till. Ungdomar förväntas ta ansvar för sin 
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sexualitet och med hjälp av preventivmedel undvika oönskade graviditeter. I USA hör 

graviditet och föräldraskap äktenskapet till och unga mödrar accepteras i högre utsträckning 

där, förutsatt att de är försörjda och gifta. Unga ensamstående mödrar betraktas dock som 

betungande för samhället. Så även i Storbritannien där de anklagas för att bli gravida i syfte 

att leva på bidrag. Äktenskapet är av mindre betydelse i Sverige. Den allmänna uppfattningen 

här är att man först ska ha ett arbete innan man skaffar barn, samt att man som kvinna ska 

kunna försörja sig själv även när de får barn (Danielsson, Rogala & Sundström, 2003).  

 

I en studie av Elisabeth Hertfelt-Wahn (2006) beskriver barnmorskorna att de unga 

mammorna hade ”ögonen på sig” från omgivningen, exempelvis från skolpersonal, den unges 

egen mamma och från barnets farmor. Det var många utomstående som blandade sig i den 

unga mammans liv. Barnmorskorna upplevde att omgivningen kom med varningar och 

barnmorskorna ansåg att de var tvungna att hjälpa de unga mödrarna att kämpa mot 

omgivningens attityder och samhällets fördomar. I ytterligare en studie av Hertfelt-Wahn 

(2005) berättar unga mödrar att de ofta upplevde sig ifrågasatta och att omgivningen såg ner 

på dem under graviditeten. Hertfelt-Wahn fann i sin studie att de unga mödrarna ofta var 

tvungna att rättfärdiga sin graviditet och sig själva mot normerna i det Svenska samhället, som 

såg dem som för unga att blir föräldrar (ibid.). Det finns en stark konsensus i Sverige och 

andra länder i Västeuropa att barnafödande hör hemma i vuxen ålder och vuxen blir man först 

efter att man har avslutat sina studier, fått ett arbete och flyttat hemifrån (Darroch, Frost & 

Singh, 2001). 

 

3.5 Fördelar med ungt föräldraskap 

 

Cecilia Ekéus (i Laestadius, 2007) pekar på de fördelar som är förenade med ungt 

föräldraskap. Ekéus lyfter fram att man som ung förälder inte är lika trött som när man är 

äldre. Hon menar att de är piggare och starkare, samt att man som ung förälder minns och är 

närmare sin egen barndom och således bättre på att leka med sina barn. Hon menar att för de 

flesta unga föräldrar så går det bra.  

 

I en brittisk studie av Simon Duncan (2007) undersöktes hur den offentliga debatten i 

Storbritannien tog sig uttryck när det handlade om unga mödrar. I debatten framstod de unga 

mödrarna som ett stort socialt problem, där såväl mödrarna som deras barn, samt samhället i 
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stort, for illa. En genomgång av forskningsresultat visade dock på att den ålder då man blev 

mamma fick liten inverkan i form av dåliga sociala resultat. Många unga föräldrar beskrev hur 

de kände sig starkare efter att de fått barn och de talade om en förändring till det bättre. För 

både mammorna och papporna kunde föräldraskapet innebära en starkare vilja att ta upp 

utbildning och sysselsättning.  

 

Även Elisabeth Hertfelt-Wahns (2005) delstudie, om unga mödrars erfarenheter och hur de 

upplever sin situation, konstaterade att förändringen av att bli förälder upplevdes som 

någonting positivt. En del av kvinnorna i studien beskrev moderskapet som en stabiliserande 

faktor i deras liv, då de kände att föräldraskapet medförde mer ansvar och att de nu kunde 

agera mer moget. Moderskapet blev för många av kvinnorna en roll att gå in i; en roll de 

presterade bra, vilket ledde till ett ökat självförtroende och ökad motståndskraft (ibid.). 

Utländska studier bekräftar att moderskapet kan föra med sig någonting positivt och 

stärkande, då kvinnorna även där kände sig vuxnare och mer ansvartagande än tidigare, samt 

att de hade fått en annan syn på kärlek och vad de vill få ut av ett förhållande (Jewell, Tacchi 

& Donovan, 2000).  

 

3.6 Nackdelar med ungt föräldraskap 

 

I många av de artiklar vi tagit del av pekar författarna på det faktum att mammorna ofta har en 

icke avslutad skolgång. Detta innebär att de inte kommer vidare till högre utbildningar, vilket 

i sin tur kan innebära att det får svårare att få en fast- och stadigvarande anställning. Det är 

även vanligare att de unga mammorna inte gifter sig eller att de blir självförsörjande. Fler 

problem som är vanligt förekommande bland yngre mammor är att de lever i fattigdom, får 

problem att skaffa bra boende samt att de bosätter sig i sämre bostadsområden. Det är även 

vanligt att yngre mammor har ett sämre socialt stöd och att de är med deprimerade än äldre 

mammor. Även när hänsyn tagits till mammornas socioekonomiska status så visar det sig att 

just unga mammor saknar kunskap om barn och deras utveckling. Jämfört med de äldre 

mammorna är de mer bestraffande och mindre vårdande i sin uppfostran. De unga mammorna 

upplever sina barns temperament som svårare och det är vanligare att unga mammor slår sina 

barn (Coleman & Dennison, 1998; Bunting & McAuley, 2004; Barnfather, Letourneau & 

Stewart, 2004). Det framkommer även att anknytningen och interagerandet mellan mamma 

och barn kan bli problematiskt och det finns även en risk att mamman kan negligera barnet 
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och inte vara lyhörd för dess behov (Coleman & Denison, 1998; Herrenkohl et.al., 1998; 

Pogarsky et.al., 2006). Många av de nackdelar som gäller för mammor gäller även för pappor, 

så som dålig utbildning, ekonomisk utsatthet, samt även när det gäller papporna, 

droganvändning och kriminell verksamhet (Bunting & McAuley, 2004).    

 

Att barn till unga mammor far illa har även påvisats i svenska studier. Cecilia Ekéus (2004) 

har, i en omfattande svensk studie, kunnat konstatera att barn till mammor under 20 år är klart 

överrepresenterade när det gäller barn som kommer in till sjukhus på grund av skador och 

misshandel. Skaderisken var större för barn till unga mammor och detta oberoende av sociala 

faktorer som utbildning, inkomst och bostad. I en annan studie har Ekéus (2006) funnit att 

barn till unga mammor löper en ökad risk för att begå självmord och att de oftare använder 

droger och missbrukar alkohol. Ekéus (i Laestadius, 2007) menar att i och med att 

genomsnittsåldern ökar för förstföderskor innebär detta att unga föräldrar känner sig ännu mer 

udda. Dessutom konstaterar hon att barnen till unga mammor får mer problem senare i livet. 

Många av de unga föräldrarna är socialt utsatta, de har problem i skolan och kommer från 

skilsmässohem. Ekéus menar också att många av de unga mammorna är ensamstående och 

beroende av socialbidrag.     

 

Andersson & Hjern (2002) har i en studie bland annat konstaterat att barn under tre års ålder 

till unga mammor och/eller föräldrar som uppbär socialbidrag har en ökad risk att drabbas av 

hemolyckor som leder till sjukhusvård. Förgiftningsolyckor var mer vanligt förekommande 

för barn till unga föräldrar. Författarna menar att detta kan ha att göra med föräldrarnas 

livserfarenhet, eller brist på sådan, när det gäller att skydda sina barn. Författarna menar att 

just unga föräldrar tycks utgöra en särskilt viktigt målgrupp för barnavårdscentralerna och 

deras skadeförebyggande arbete.   

 

Otterblad-Olausson, Haglund, Ringbäck-Weitoft och Cnattingius (2004) tar bland annat upp 

att yngre mammor har, i jämförelse med äldre mödrar, en sämre självupplevd hälsa och att de 

riskerar att dö tidigare. Det är även bevisat att kvinnor som får sitt första barn i ung ålder löper 

större risk att drabbas av hjärtsjukdomar och även vissa typer av cancer. Man har antagit att 

dessa risker har mer med kvinnornas sociala bakgrund att göra, än att det skulle handla om 

biologiska faktorer. 
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3.7 Stöd och behov 

 

Den forskning vi har tagit del av tar upp det faktum att många yngre föräldrar har ett stort 

behov av ett bra socialt nätverk. Många unga föräldrar ingår dock inte alltid i stora nätverk 

som de kan söka stöd och hjälp från. Därför är det viktigt att samhället kan erbjuda bra 

professionell hjälp åt unga föräldrar. Forskning har dock visat att unga föräldrar i första hand 

vänder sig till nätverk som finns i deras direkta närhet, såsom familjen, partners eller vänner 

och mer sällan till professionella. Om man som ung förälder saknar arbete faller det sig 

ganska naturligt att man behöver stöd i form av ekonomisk hjälp, en hjälp man oftast får från 

socialtjänsten (Mollborn, 2007). Det påpekas dock i en annan studie att om man är under 18 

år, eller under 21 år om man fortfarande går i skolan, har man inte rätt till socialbidrag. Detta 

innebär att högre krav ställs på det närmsta nätverket till den unga mamman eller de unga 

föräldrarna (Hertfelt-Wahn, 2005).    

 

Hertfelt-Wahn & Nissen (2008) pekar på vikten av att man som ung förälder får mycket stöd 

och utbildning under själva graviditeten, men även efter graviditeten. Detta kan kopplas 

samman med att man som ung förälder inte har lika stor livserfarenhet som äldre föräldrar och 

att det därför är viktigt att informera och stödja de unga föräldrarna. Här kan man tala om en 

typ av förebyggande stöd. I en studie (Hertfelt-Wahn, 2005) berättar många mammor om det 

stöd de fått från barnmorskorna och hur viktig roll barnmorskorna haft under deras graviditet. 

Barnmorskorna beskrivs ofta som väldigt vänliga, förstående samt att de respekterar den unga 

mammans beslut, när det handlar om att behålla barnet. Även i de fall då socialarbetare 

kunnat hjälpa de unga föräldrarna med boende, beskrivs som ett mycket uppskattat och viktigt 

stöd (ibid.).   

 

I en rapport från Ungdomsstyrelsen (2009) konstateras att många unga föräldrar har ett stort 

behov av att träffa andra unga föräldrar. Dock så drar sig många unga föräldrar för att besöka 

föräldragrupper med blandade åldrar, detta kan bero på att de äldsta föräldrarna i dessa 

grupper kan vara i samma ålder som de unga föräldrarnas egna föräldrar. Det är därför viktigt, 

menar rapporten, att det finns föräldragrupper som är riktade till unga föräldrar. I rapporten 

framgår även att öppna förskolan är en viktig plats att utbyta erfarenheter på och även bygga 

upp nya sociala nätverk.  
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3.8 Sammanfattning 

 

Mycket av den forskning vi har tagit del av utgår från någon form av eländesperspektiv, där 

ungt föräldraskap skildras som något genomgående negativt. Positiva sidor och fördelar är 

svårare att finna. Största delen av forskningen utgår från mammans situation och perspektiv 

och pappans roll är sämre belyst. Vidare härstammar större delen av forskningen från USA 

och England och det finns inte mycket forskat inom Sverige om ungt föräldraskap. Ett 

forskningsområde där det finns stora luckor att fylla, så väl i Sverige som utomlands, är det 

området som belyser och behandlar professionellas syn på unga föräldrar och ungt 

föräldraskap. Det är viktigt att även professionellas syn på ungt föräldraskap belyses, då detta 

kan ge kunskap till alla professionella som arbetar med gruppen unga föräldrar, i stödjande 

och omvårdade samt utredande syfte, när det gäller denna grupps behov och förutsättningar. 

Viktigt för just denna studie är även att belysa eventuella fördelar som är förenade med ungt 

föräldraskap samt också att lyfta fram pappans situation.   

 

4. TEORETISKA PERSPEKTIV 
 

I vår teoretiska diskussion kommer vi bland annat ha en socialpsykologisk ansats, där vi utgår 

från den symboliska interaktionismen och rollteorin. Vi kommer även använda delar av 

systemteorin samt Ulrich Becks teori om risksamhället och hans tankar om den 

institutionaliserade individualismen. Ett normaliseringsperspektiv kommer även att användas.  

 

Här nedan följer en beskrivning av de teoretiska perspektiven och hur de kan komma till 

användning för att belysa vissa delar och aspekter av det empiriska materialet. 

 

4.1 Symboliska interaktionismen 

 

Inom den symboliska interaktionismen utgår man från att individen och samhället är två olika 

sidor av samma mynt. För att förstå samhället måste vi studera individen och vice versa 

(Hilte, 1996). Den symboliska interaktionismen menar att det finns en central drift hos 

människan som handlar om att vara en social varelse. Människor blir vi först när vi blir 

medlemmar i en social värld och ingår i sociala relationer. Det är då vi lär oss de betydelser 

som finns i olika roller, händelser och relationer. Det är inte inre drivkrafter som styr 

människor, åtminstone inte i någon större utsträckning, utan det handlar snarare om 
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handlingar i samspelet med andra som bäst kan beskriva individer och grupper. Hur vi beter 

oss bestäms av status, förväntningar och roller, vilka i sin tur bestäms av det sociala systemet i 

omgivningen. Avgörande för individens ”jaguppfattning” och självbild är gruppen med sina 

målsättningar, roller och normer (Hwang & Nilsson, 2007). Med interaktion menar man att 

det pågår ett växelspel mellan människor, där de interagerar och står i ett ömsesidigt 

förhållande till varandra (Angelöw & Jonsson, 2006).  

 

George Herbert Mead menade att för att barnet ska kunna utveckla en medvetenhet om sig 

själv måste det först göra sig till ett objekt för sig själv. För att detta ska kunna ske måste man 

komma utanför sig själv, man måste se sig själv med ”andras ögon”. Genom att anta andras 

roller och sätta sig in i deras perspektiv blir barnet medveten om sig själv och genom detta 

rollövertagande internaliserar barnet andras attityder och förhållningssätt och gör dem till sina 

egna. Denna självbild skapas primärt i ett första stadium mellan barnet och dess föräldrar. 

Successivt sammansmälter den närmaste omgivningens attityder ihop med de attityder som 

grupper i samhället har och då uppstår det som Mead kallar den generaliserade andre (Hwang 

& Nilsson, 2007). Mead menar att ”jagmedvetandet” är uppdelat i två komponenter, ”I” och 

”me”. ”Miget” handlar om andras förhållningssätt och attityder som barnet gjort till sina egna 

genom rolltagandet, alltså de normer och regler som barnet i samspelat med andra har lärt sig: 

den socialt styrde individen.  

 

Den symboliska interaktionismen har använts för att analysera intervjupersonernas 

beskrivningar av unga föräldrars självbild.        

 

4.2 Rollteori 

 

Rollteorin handlar om människors samspel med andra och hur deras tolkningar och 

förväntningar driver dem till att reagera på ett specifikt sätt (Payne, 2008). Det individuella 

beteendet påverkas av de förväntningar olika sociala roller för med sig, exempelvis beroende 

på vilken uppgift och position en person har. En roll är således summan av de normer som är 

kopplade till en viss position och uppgift och rollen ligger som en ring kring aktören och för 

med sig specifika förväntningar och beteenden (Angelöw & Jonsson, 2006). Rollteorin menar 

att det finns tre olika förhållanden; positionen, rollen och rollbeteendet. Positionen syftar på 

det yttre eller formella egenskaperna som utmärker att en person är något specifikt, 
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exempelvis direktör, man, barn eller skådespelare. Rollen utgörs av de förväntningar som 

positionen för med sig. Rollbeteendet handlar om hur den som innehar rollen uppför sig 

(ibid.).  

 

Samhällsmedlemmarna har internaliserat de sociala rollerna och denna internaliseringsprocess 

sker omedvetet. Internaliseringen innebär att individerna införlivar utifrånkommande 

uppfattningar, teorier och förklaringar med det egna jaget. Beroende på vilken livssituation 

individen befinner sig i finns det från samhället och omgivningen en rad förväntningar på 

passande beteende. Vi internaliserar dessa krav och förväntningar och de påverkar vår 

självbild och våra egna förväntningar på oss själva. Dessa beteendemönster och förväntningar 

är kulturellt och historiskt förankrade då de har uppkommit och formats genom socialt 

samspel. Beroende på i vilken utsträckning vårt rollbeteende stämmer överens med de 

förväntningar en viss roll har blir vi värderade antingen positivt eller negativt. Dessa 

rollförväntningar kan vara specifika eller generella. Vissa roller är mer detaljerade och styrda 

av formella regler, exempelvis vår yrkesroll. Föräldrarollen kan ses som en mer generell roll, 

då föräldrar har en rätt stor självständighet att själv utforma sitt rollbeteende. Inom rollteorin 

talar om man om två olika rollkonflikter; intra- respektive interrollkonflikter. Med intra menar 

man att individen, i en och samma position, möter olika förväntningar om vad som är det 

riktiga rollbeteendet. När en person har flera positioner, mot vilka det riktas motstridiga 

förväntningar, talar man om interrollkonflikter (Angelöw & Jonsson, 2006).         

 

Rollteorin är för denna studie användbar då vi har använt den för att belysa omgivningens syn 

på unga föräldrar och de förväntningar som specifika roller består av.   

 

4.3 Systemteori 

 

Från systemteorin har vi i analysen använt oss av Germain och Gittermans livsmodell. Enligt 

den är individen beroende av sin omgivning och av varandra, de är ”individer-i-miljö” (Payne, 

2008, s.221). Det är en ömsesidig relation mellan omgivningen och individen där de påverkar 

varandra via olika utbyten. Målet för socialt arbete är att verka för en bättre passform mellan 

individen och dess omgivning. Individerna rör sig genom livet i sitt eget unika livsförlopp och 

de stöter ibland på stressorer i livet. Dessa stressorer kan definieras som skeenden, 

övergångar och problem som stör passformen mellan omgivningen och individen. Dessa 
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stressorer leder till störningar i förmågan att anpassa sig till miljön och individen upplever då 

en oförmåga att hantera situationen (ibid.).  

 

Genom att förändra en del av sig själva och samspelet mellan sig själva och omgivningen 

försöker individen hantera situationen. Individen får signaler från omgivningen och från sina 

egna känslomässiga responser, vilket ger individen feedback hur hanteringsförsöket fungerat. 

Individen har ett antal resurser till sitt förfogande, så som självkänsla, kompetens, 

relationsförmåga, men hur dessa resurser kan utnyttjas är beroende av och påverkas av de 

erfarenheter som individen har av kollektiv, familj och samhället i övrigt. Sociala faktorer 

påverkar individens förmåga att använda sig av dessa resurser. Exempel på sociala faktorer 

kan vara den hemmiljö individen vistas i, en specifik position individen besitter eller den 

historiska kontext livsförloppet är en del av. I det praktiska arbetet innebär livsmodellen att 

den ska förbättra passformen mellan omgivningen och individen. Detta genom att dämpa de 

följder som livsstressorerna för med sig, att förbättra individens sociala och personliga 

resurser och att förse dem med hanteringsstrategier samt att förbättra passformen mellan 

människors behov och miljöfaktorer (Payne, 2008).  

 

Livsmodellen är betydelsefull för denna uppsats då den utgår från individens unika 

livssituation. Perspektivet är även intressant då relation mellan individens resurser och 

närmiljö sätts i fokus.   

 

4.4 Normaliseringsperspektiv 

 

Den skandinaviska tolkningen av normalisering handlar om att skapa förutsättningar för ett 

normalt liv och att tillförsäkra människor en normal livssituation. Det handlar således inte om 

att försöka förändra individerna utan om att göra miljön tillgänglig och att normalisera 

villkoren för vissa utsatta grupper (Tideman, 2000). Normaliseringsperspektivet innefattar 

dock en paradox, då vissa menar att särskilt utsatta gruppers behov ska tillgodoses medan 

andra anser att inget särskilt ska göras, då detta skulle strida mot principen mot normalisering. 

I detta fall används normaliseringsprincipen för att osynliggöra problemen och dess 

konsekvenser. Det kan innebära en risk att de personer med speciella behov inte 

uppmärksammas, då man i de ”normalas namn” menar att ingen ska pekas ut som annorlunda 

eller avvikande. 
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Normaliseringsprincipen utgår från början från personer med utvecklingsstörning och att 

dessa bör få uppleva vardagsvillkor och levnadsmönster som alla andra. Några av 

normaliseringsprincipens fördelar är enligt Bengt Nirje (2003) dess betydelse för självkänslan 

och personliga identiteten. Nirje menar att individens ”uppfattning om sig själv måste byggas 

upp genom positiva upplevelser av sina personliga förmågor” (ibid., s.119). Om individen 

istället underskattas eller avvisas leder detta till ångest, osäkerhet och vanmakt. Individen bör 

heller inte vistas i en alltför skyddad miljö, då detta kan leda till individen känner sig 

misslyckad och att denne upplevelser sig värdelös. Nirje definierar integration som ”att kunna 

och att få vara sig själv bland andra” (ibid., s.123). Han pekar på vikten av ett ömsesidigt 

erkännande människor emellan, gemensamma grundläggande värderingar och rättigheter. 

Nirje menar att den sociala integrationen kan ske på olika plan och på många olika 

kontaktytor i samhället, till exempel integration på gruppnivå, social integration och 

organisatorisk integration. 

 

Normaliseringsperspektivet kan hjälpa oss att förstå vikten av att kunna utnyttja och 

tillgodogöra sig sina inre egna resurser genom integration och erkännande då normativa 

föreställningar styr individers tänkande och val, samt hur marginaliserade gruppers behov tas 

tillvara.       

 

4.5 Den institutionaliserade individualismen 

 

Ulrich Beck skriver i sin bok Risksamhället (1998) att det pågår en individualiseringsprocess i 

samhället. Han beskriver ett samhälle där traditionella levnadsmönster, klasser och sociala 

former allt mer luckrats upp (ibid.). En viktig faktor bakom denna utveckling är att 

välfärdsstatens sociala rättigheter allt mer kommit att rikta sig till individen. Dessa förmåner 

förutsätter dock att individen har ett arbete, vilket i sin tur innebär att individen måste ha en 

utbildning (Roman, 2003). De sociala bindningarna och klasser som tidigare har styrt 

individerna i industrisamhället har bytits ner och istället framträder individen som en unik 

varelse och ett samhälle som en arena där möjligheterna är oändliga. I det individualiserade 

samhället är det nödvändigt för individen att skapa en ”jagcentrerad” världsbild och lära sig 

att se på sig själv som centrum, allt för att inte förfördelas. De områden där individen varit 

styrd av kollektivt agerande har minskat, vilket sedermera leder till att det är upp till individen 
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själv att påverka och utforma sitt liv. Genom individualiseringsprocessen frigörs individen 

från tidigare givna mallar och det är upp till denne att själv ta ansvar, beslut och skapa sin 

egen lycka. Inom samhällets alla handlingsområden är det upp till individen själv att välja. 

Möjligheter skapar ett krav på individen att välja och alternativet att inte välja krymper. Dessa 

valmöjligheter skapar således ett tvång att välja och individen hålls ansvarig för 

konsekvenserna av de val/icke-val denne gjort. Beck menar också att det individuella 

prestationstänkandet ökar med kraven och händelser som drabbar individen blir till personliga 

misslyckanden; människan blir ansvarig för sina beslut och sin livsplanering. Vidare menar 

Beck att idealet i det moderna samhället är den ensamstående människan utan bindningar och 

som ständigt står till arbetsmarknadens förfogande. Arbetsmarkanden inte tar någon hänsyn 

till de krav som familj och föräldraskap ställer. Familjen kan således ses som ett handikapp. 

Det ultimata marknadssamhället förespråkar ett barnlöst samhälle och barnet kan i det 

moderna samhället ses som antimodernt, då det utgör ett hinder i individualiseringsprocessen. 

Dessutom kräver barnet att föräldrarna har ett arbete och mer pengar (Beck, 1998). 

 

Beck menar dock att individens ”fria val” endast är en chimär, då lösgörandet av de 

traditionella banden resulterat i en ökning av den institutionella kontrollen och 

begränsningarna. Beck påpekar att de enskilda situationerna och den privata sfären inte längre 

är uteslutande privat, utan de rymmer alltid också en institutionell sida. Individers möjligheter 

(och tvång) att leva sina oberoende liv bestäms av de regler och riktmärken som sätts upp av 

stat, arbetsmarkand och utbildningssystemet. Individualiseringen handlar alltså om ”en 

strukturell, sociologisk omvandling av sociala institutioner och individens relation till 

samhället” (Roman, 2003, s.52). De villkor som dessa institutioner dikterar har individen inte 

någon makt över att påverka och individen blir således utlämnad till en extern styrning och 

standardisering. De institutionella regleringarna av utbildning, socialförsäkring och 

sysselsättning präglar och styr individen och dennes liv. Denna påverkan är dock en bieffekt 

av beslut som explicit rör interna frågor som i t.ex. utbildningssystemet och något som sker i 

det fördolda. Individualiseringen har således inte lett till en frigörelse, då levnadssätten har 

blivit föremål för en standardisering utifrån vissa institutionella ramar som ligger utanför 

individens påverkan. Individen är fortfarande beroende av arbetsmarknad, 

sociallagstiftningens hjälp och utbildningsmöjligheter och det existerar således ett 

institutionsberoende. Institutionerna agerar dock utifrån cementerade kategorier av 

”normalliv” och ”livsloppsnormer” som allt minde saknar förankring i verkligheten. 
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Socialförsäkringssystemet utgår t.ex. från att människor arbetar därför att systemet bygger på 

normativa tankegångar om arbetsförhållanden och vad som är ett normalt liv (Beck, 1998). 

 

Becks tankegångar om prestationssamhället och den institutionaliserade individualismen har 

använts som en fond till att förklara unga föräldrars utsatthet i det moderna samhället. 

 

5. RESULTAT 
 

5.1 Presentation av intervjupersoner 

 

Här nedan följer en kort presentation av våra intervjupersoner. För att skydda personernas 

identiteter väljer vi att presentera dem utifrån deras yrkestitel. Samtliga av intervjupersonerna 

är verksamma i samma storstad någonstans i Sverige. Intervjupersonerna arbetar inom tre 

olika verksamheter, socialtjänsten, familjecentral och öppna förskolan, och samtliga kommer 

genom sitt arbete i kontakt med gruppen unga föräldrar. Skillnader mellan de olika 

verksamheterna är att man inom socialtjänsten kan komma i kontakt med gruppen unga 

föräldrar via anmälan och de håller även i utredningar. BVC är en frivillig verksamhet som 

ska se till barnets hälsa och även fungera som ett stöd för föräldrarna. Den öppna förskolan 

fungerar som en mötesplats där föräldrar kan träffas och umgås tillsammans med sina barn. 

 

Intervjuperson 1 jobbar som familjebehandlare inom socialtjänsten. I sitt arbete träffar hon 

föräldrar och hjälper dem i deras vardagliga liv med föräldraskapet, detta i form av såväl 

känslomässigt som praktiskt stöd. Personen arbetar även en del med anknytningen mellan 

föräldrar och deras barn. I sitt arbete träffar hon även unga föräldrar.  

 

Intervjuperson 2 jobbar som socialsekreterare på en familjeenhet inom socialtjänsten, där 

hon arbetar med utrednings- och behandlingsarbete med familjer och deras barn. Hon har i sitt 

arbete under åren haft kontakt med barn och mödrahälsovård och även därigenom träffat en 

del unga föräldrar. 

 

Intervjuperson 3 arbetar som distriktssköterska inom BVC på en familjecentral. I sitt arbete 

träffar hon föräldrar i alla åldrar, däribland även unga föräldrar. Arbetet består bland annat av 
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hälsovård, vaccinationer, utvecklings- och hälsobedömningar av barnet. Hon fungerar även 

som ett stöd för föräldrar i deras föräldraskap. 

 

Intervjuperson 4 är socionom och socialpedagog. Hon jobbar inom öppna förskolan som 

enkom riktar sig till föräldrar i åldrarna 14-22. Arbetet består av att stödja föräldrarna i sitt 

föräldraskap. 

 

Intervjuperson 5 har ingen formell utbildning men har arbetet många år med tillsammans 

med erfarna socionomer, barnmorskor, genusvetare och olika pappagruppsledare. Han 

utbildar även på universitetsnivå blivande barnmorskor om pappor och pappagrupper. Han 

arbetar inom öppna förskolan, som riktar sig till unga föräldrar, och håller även i 

förlossningsförberedande utbildningar för unga föräldrar. 

 

Intervjuperson 6 har en bred utbildningsbakgrund och arbetar idag som kurator på en 

familjecentral, där hon även är samordnare och ansvarar för mycket av det praktiska arbetet. 

Hon arbetar med par, enskilda grupper och håller i föräldrautbildningar. Hon möter även unga 

föräldrar i sitt arbete.  

 

Vi kommer här nedan att presentera resultatet av vår studie. Vi har valt att presentera 

materialet under olika rubriker och utifrån olika teman. Dessa teman bygger på våra 

frågeställningar och vår förhoppning är att detta tillvägagångssätt ska bidra till ökad tydlighet 

för läsaren. 

 

5.2 Omgivningens syn på unga föräldrar 

 

5.2.1 Samhällsnivå 

 

Några av intervjupersonerna ansåg att ungt föräldraskap på senare tid har uppmärksammats i 

samhället. Detta genom att man har sett ett ökat stödbehov för denna grupp. Intervjuperson 3 

tycker att samhället har uppmärksammat att unga föräldrar befinner sig i en speciell situation 

som kräver ett ökat socialt nätverk, både när det gäller anhöriga men även i samhället i övrigt. 

Olika verksamheter har startats för att tillgodose dessa behov. Det kan röra sig om förskolor 
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som enkom är inriktade till gruppen och även föräldrautbildningar. Inom socialtjänsten har 

man i samarbete med BVC speciella mammagrupper för unga mödrar.  

 

Även gruppen unga pappor har, enligt intervjuperson 5, på senare tid fått mer 

uppmärksamhet; en grupp som tidigare varit i stort sett bortglömd bland professionella. En 

förklaring till detta kan enligt intervjuperson 5 vara att själva föräldraskapet, oavsett ålder, har 

förskjutits från att vara synonymt med moderskap till att handla mer om bägge föräldrarna. 

Han menar att man oftare idag inkluderar unga pappor genom att man aktivt bjuder in dem till 

aktiviteter för unga föräldrar. Intervjuperson 3 anser att samhället har uppmärksammat och 

försökt tillgodose denna grupps behov av att träffa andra unga föräldrar. Detta genom att 

försöka skapa naturliga mötesplatser för denna grupp, exempelvis genom speciella 

föräldragrupper som riktar sig till unga föräldrar. Några av intervjupersonerna anser således 

att det på samhällsnivå har skett en förändring i synen på gruppen unga föräldrar och deras 

behov av stöd.  

 

5.2.2 Gruppnivå 

 

Emellertid är synen på ungt föräldraskap, när det kommer till grupp- och individnivå, 

förknippat med negativa reaktioner. Med grupp och individ avses person/er i den lokala 

omgivningen. Samtliga av intervjupersonerna anser att näromgivningen har en negativ syn på 

unga föräldrar och det finns många fördomar om det unga föräldraskapet och unga föräldrars 

omsorgsförmåga. Intervjuperson 1 berättar att det är vanligt att unga mammor ofta känner att 

de inte räknas och att de inte kan för att de är så unga. De unga mammorna kan känna en 

osäkerhet och att de kan känna sig kritiserade när de träffar äldre mammor i mammagruppen. 

Intervjuperson 1 tar upp något som flera av intervjupersonerna berör, nämligen att man som 

ung mamma upplever sig ha högre krav på sig än vad äldre mammor har: 

 

”… hon måste nästan vara duktigare än andra just för att hon tyckte att hon hade ögonen på 

sig, om det är så att man, är mindre tillåtande inför deras eventuella misstag 

kanske…(…)… men att dom verkligen får bevisa att dom kan…”       

 

Intervjuperson 2 anser att man som ung mamma inte värderas på samma sätt och att det är 

svårare att bli värderad. I den mammagrupp hon höll i berättade de unga mammorna om sina 

upplevelser och det var vanligt att folk hade kommenterat hur de uppförde sig med barnen och 
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att de unga mammorna inte riktigt blev trodda att de klarade av föräldrarollen. Intervjuperson 

4 säger: 

 

”Unga föräldrar upplever sig mer som att de är mer påpassade… att det måste vara lite 

ordning och reda på barnen, att det ska vara ordning och reda. Att dom blir tillsagda på 

bussen å så…” 

 

Intervjuperson 2 berättade att hon märkt av tendenser bland unga mammor att de upplevt 

omgivningens förväntningar på att de måste vara duktigare och bevisa mer än äldre föräldrar, 

då det kommer till föräldraskapet. Intervjuperson 3 anser att man som ung förälder blir 

mycket mer ifrågasatt. Även hon menar att det finns en viss förväntan från samhället 

gentemot den unge föräldern och hur man ska vara som förälder:  

 

”…det finns en viss förväntan från samhället tror jag, som förälder så ska man vara 

väletablerad och man ska vara gift och man ska vara två stycken, gärna man och kvinna 

och… att det ska följa ett visst mönster för att det ska vara så bra för barnet som möjligt.” 

 

Intervjuperson 4 anser att samhället har en ”dubbel inställning” till unga föräldrar då hon 

menar att man som ung förälder har krav på sig, i form av skyldigheter, men att man däremot 

fråntas de rättigheter man har som ung (ej myndig) och även saknar de rättigheter som äldre 

föräldrar kan ta del av: 

 

”… som ung förälder, om vi pratar om dom som inte har fyllt arton, formellt sett så är dom 

barn och har barns rättigheter. Sjuttonåringar har också barns rättigheter, rätten till vila, 

rätten till utbildning, rätten till fritid. Vilket ofta tas i från dom här sjuttonåringarna när dom 

blir föräldrar, utan att den vuxnes rättigheter blir dom givna…(…)… Så unga föräldrar blir 

fråntagna sina rättigheter som barn, men blir inte givna den vuxnes rättigheter. Men 

däremot blir dom givna den vuxnes skyldigheter att tillgodose det lilla barnet. Där tycker 

jag att vi ofta hamnar i Sverige, att blir man förälder så ses man som vuxen i det avseendet 

att man ska tillgodose det lilla barnets behov men däremot inte i det avseendet att man har 

samma rättigheter och möjligheter som andra vuxna. Så det finns en paradox i det.” 

 

Intervjuperson 5 anser att det finns en skillnad i förväntningarna på hur samhället ser på unga 

pappor respektive mammor. Han menar att ribban för unga pappor ligger betydligt lägre än 

för unga mammor: 
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”… unga pappor förväntas sticka. Det är förväntningen. Så därför blir en bra ung pappa en 

som inte har stuckit. Där lägger vi ribban liksom. Det är en god pappa. Medans ribban för 

en ung mamma ligger väldigt, väldigt mycket högre. Hon ska vara lika bra som den här 

medelålders kvinnan...” 

 

Intervjuperson 4 inflikar:  

 

”… nästan bättre. För det här är ju hennes eget val att bli förälder, då får hon stå sitt kast. Å 

så här jobbigt är det.” 

 

Intervjuperson 5 avslutar resonemanget med att säga den unga kvinnan ofta får höra att hon 

får skylla sig själv och hon har inte samma rätt att vara trött och ledsen. Omgivningens 

misstänksamhet, tycker dock intervjuperson 2, är något som drabbar både mannen och 

kvinnan. 

 

Några av intervjupersonerna lyfte fram den lokala kontextens betydelse för hur man som ung 

förälder kan uppfatta sig själv. En person menade att man som ung förälder lättare kan 

uppfatta sig som avvikande och föremål för kritik när kutymen i näromgivningen är att man 

väntar med föräldraskapet. Hon menade att som ensam ung förälder i en mammagrupp med 

äldre kan man känna sig väldigt osäker och kan tro att de övriga kritiserar en. En annan 

person menade att det kan bli som en kedjeeffekt att man väntar med föräldraskapet på grund 

av de normer som florerar i exempelvis kompisgäng och omgivningen. Risken är annars att 

man kan uppfattas som avvikande 

 

5.3 Fördelar med ungt föräldraskap 

 

Fördelarna med ungt föräldraskap diskuterades och frågades efter i våra intervjuer. Samtliga 

av intervjupersonerna ansåg att man som ung förälder orkade mer på ett annat sätt jämfört 

med de äldre föräldrarna. En intervjuperson ansåg att, till skillnad från äldre föräldrar, att man 

som ung orkade mycket mer och att de äldre föräldrarna inte orkade med barnskrik på samma 

sätt som de yngre föräldrarna, samtidigt om de äldre föräldrarna även ställde mycket hårdare 

krav på sina barn. En annan intervjuperson tog upp de biologiska fördelarna; att man som ung 

kvinna är i en optimal ålder att föda barn då kroppen är ”stark och elastisk”. Några av 

intervjupersonerna lyfte även fram att man som ung förälder var närmare sin egen barndom 
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och att man på så vis hade lättare att relatera till barnet. På frågan om de fördelar som finns i 

och med ett ungt föräldraskap svarar en av de intervjuade: 

 

”Ja, fördelarna blir ju att man kanske inte har så mycket förväntningar på hur det ska bli 

och blir, alltså kan man vara följsam i sitt föräldraskap och… är man en ung mamma eller 

pappa och faktiskt orkar mer också och har en viss förståelse alltså när barnen blir något 

äldre, kunna leka med barnen på ett annat sätt och vara med på ett annat sätt, har en annan 

förståelse inför sina barn och kanske på så sätt inte lika höga krav eller andra krav på sina 

barn. Men framförallt att man kanske är mera följsam.”  

 

En annan intervjuperson är inne på samma linje när det handlar om omhändertagandet av 

barnet. De unga mammorna har ofta ett naturligt förhållningssätt i anknytningen, där de på ett 

självklart vis har tagit till sig barnet och inte på något sätt fjärmat sig från det, menar den 

intervjuade. Intervjuperson 6 upplever det som att de unga föräldrarna är ”väldigt självklara i 

sitt sätt att hantera barnet”. Medan de äldre mammorna, ansåg hon, kan ha ett mer försiktigt 

och osäkert förhållningssätt när det kommer till barnet. De yngre är mer spontana och inte lika 

”analytiska”, som de äldre föräldrarna kan vara. Intervjuperson 2 berättar om några unga 

mammors syn på deras eget föräldraskap och att de kände sig mer säkra i sitt föräldraskap: 

 

”… jag vet att dom här mammorna här kommenterar också att dom var mera säkra i vad 

dom kände än vad en äldre mamma kanske inte vågade, känna mer intuitivt vad som är rätt 

och riktigt, men att de här unga föräldrarna dom agerade mer intuitivt… och att det kanske 

blir rätt då. Och det kanske man också måste våga göra?” 

 

Intervjupersonen fortsätter på samma spår då hon lyfter fram att man som ung förälder är 

närmare föräldraskapet och sin egen ”föräldraintuition”, man har inte lika höga krav på sig 

själv, som när man är 40:  

 

”… de här tjejerna sa det och jag har en egen lite teori om att man, att man är ung, att man 

förhåller sig mer, inte naturligt det är fel ord, men lite mer instinktivt till hur man ska göra. 

Om man är, säg något slarvigt 40 år ungefär, så tror jag planerar man. Hur ska jag göra nu, 

men nu gör jag så här, man liksom tänker och man läser 100 böcker, generellt sätt, och man 

liksom verkligen planerar nu ska jag vara en bra förälder, ungefär. Men en ung mamma tror 

jag mera bara gör det som, inte faller in, men mera naturligt. Man tänker inte lika mycket 

efter, tror jag… (…)… det kan vara mer naturligt. För jag tror att vi har också mycket 

naturliga, alltså hormoner, vi har hormoner, vi har tankar och vi har, vi är ju också, vi har 

instinkter i oss som är starkare än vad vi tror, tror jag.” 
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Några intervjupersoner lyfter fram att man som ung förälder inte har hunnit skaffa sig så 

mycket föreställningar om hur saker och ting ska vara. Som ung förälder är man mer 

flexibel och inte lika inrutad i sin tillvaro och livet i stort. Intervjuperson 4 säger att man 

som ung förälder inte har hunnit in i rutiner och att man inte har satt sig med stora lån, och 

att man således har en mer flexibel inställning till ekonomi, även om ens inkomster kan 

vara knappa. En av intervjupersonerna menar att man är mer prestigelös som ung förälder, 

både i sin relation till sig själv och även till andra. Personen menar att man som äldre 

förälder har mer föreställningar kring föräldraskapet och förutfattade meningar om hur 

man vill ha det och hur det ska bli; föräldraskapet blir ett projekt: 

 

”… är man nitton så har man inte haft jättemycket liv innan, eller det har man, men inte i 

den formen, så man har kanske lättare att ställa om sig...”   

 

Som äldre förälder hinner man även bli räddare för det kommande föräldraskapet, delvis 

beroende på de föreställningar man har om hur det ska bli. Intervjupersonen menar att man 

som ung förälder inte är lika planerande till skillnad från ”projektföräldern” och att man är 

mer välkomnande samt att man är mer beredd att anpassa sig till barnet och det nya livet. 

”Projektföräldern” har mera föreställningar om barnet och hur det ”perfekta livet ska se ut”. 

En annan intervjuperson upplevde att yngre föräldrar, till skillnad från äldre föräldrar, var 

mindre oroliga för sina barn. Han menade att yngre föräldrar exempelvis inte kontaktade 

sjukvårdsupplysningen i samma utsträckning som äldre föräldrar; ”Kanske lite mera tillit till 

livet, att det ordnar sig, lite mera låt gå”.      

 

5.4 Nackdelar med ungt föräldraskap 

 

Under intervjuerna frågade vi även efter eventuella nackdelar som kan vara förenade med 

ungt föräldraskap. Samtliga av de intervjuade tog upp att man som ung förälder oftast inte 

kunnat fullgöra sin utbildning, vilket i sin tur kan ha en inverkan på både arbete, ekonomi och 

boende. Intervjuperson 2 säger att det kan vara svårt att kombinera det unga föräldraskapet 

med studier. Vidare tog hon upp svårigheterna för unga att få bostad och hur det kan påverka 

livet som förälder. Hon menade att utan bostad kan det vara svårt att planera sitt liv som 

förälder:  
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”Har man inte bostad så är det svårt att bli förälder och att planera att vara förälder...(...)... 

Och framför allt då har man ju inte kanske gått klart gymnasiet. Då har ju ekonomiskt 

väldigt, väldigt kämpigt. Man har säkert inte fått en egen bostad. Så då är det helt klart 

svåra sociala förhållanden som det kan bli...(...)... så det blir både svårt för barn och 

förälder, har man kanske inte stabilt förhållande blir det också svårt. Så det är ju många 

nackdelar.”  

 

Vidare kan det, enligt intervjuperson 2, bli en svårighet för att som ung ta till sig den nya 

rollen som pappa. Detta har att göra med att de unga föräldrarna oftast inte bor ihop och att 

pappan, till skillnad från mamman, inte på samma sätt kunnat förbereda sig inför sitt 

föräldraskap: 

 

”Det kanske är svårare för en ung kille att vara, delaktig, alltså dels för att man inte bor 

tillsammans, det blir svårigheter förstås att verkligen förstå att det här är ett barn som 

kommer. Det är klart att kvinnor har fördelar att man väntar barn att det blir lättare att ställa 

sig in på, det är inte för inte det är 9 månader, man hinner på något sätt och det är svårare 

säkert för en kille att förstå, tror jag. Och ännu svårare då när man är ung, svårare när man 

inte bor tillsammans till exempel.”  

 

Intervjuperson 3 var också inne på samma spår då hon talade om svårigheterna för den unga 

pappan att förbereda sig inför föräldraskapet på grund av bostadssituationen och att inte det 

unga paret bor ihop. Intervjuperson 4 pekar även på de svårigheter som kan uppstå när den 

unge föräldern fortfarande bor hemma:  

 

”Att vara förälder själv och samtidigt bo hos sina egna föräldrar är både bra och dåligt. Det 

kan vara jättebra för det lilla barnet som kan få sina behov tillgodosedda av många vuxna. 

Men för det egna föräldraskapet kan det ställa till problem.”  

  

En svårighet som intervjuperson 2 pekade på var att man mer tydligt behövde markera och 

slåss för sin föräldraroll, inför sitt eget nätverk, om man som ung förälder fortfarande bodde 

hemma. Risken var annars, menade hon, att mor- eller farföräldrarna, kunde ta över 

föräldrarollen.  

 

En annan svårighet som intervjuperson 3 tyckte var förknippad med det unga föräldraskapet 

var att hjärnan hos en 15-åring inte var färdigvuxen och att man därmed blir en mamma i en 

15-årings kropp och att det kan således bli svårigheter för den unge att finna sin naturliga roll 
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som mamma. Intervjuperson 5 var inne på liknande tankegångar kring den mentala mognaden 

hos riktigt unga mammor. Han menade att det, som 15-åring, även kunde vara biologiskt 

svårare att bära och föda ett barn samt att man som ung förälder har mycket sämre 

riskbedömning än äldre föräldrar. Något som hänger samman med hjärnans utveckling och 

den mentala mognaden. En annan nackdel med ung föräldraskap som intervjuperson 4 pekade 

på, var att barn till unga föräldrar löper större risk att drabbas av våld och att även detta har att 

göra med den mentala mognaden hos föräldern: 

 

”Jag tänkte på det här med våldsutsatta barn till unga föräldrar, det finns forskning som 

visar att förnuftet sitter här framme i pannloben, å det är inte riktigt utvecklat förrän i 

tjugofemårsåldern, så det finns ju större risktagande hos tonåringar också. Så det är inte 

konstigt heller om barn till unga föräldrar har en ökad risk att råka ut för olyckor. Därför att 

man som förälder inte är riktigt mogen. På andra saker kanske, men inte kanske när det 

gäller just ett riskbeteende.” 

 

En annan sak som intervjuperson 5 tog upp var det faktum att det är vanligare att unga pappor 

är kriminellt belastade: 

 

”... dom här papporna som bli unga föräldrar, är ju inte heller genomsnittspapporna, de är 

inte naturvetarkillarna, utan de är ju lite, det är mycket vanligare att dom här killarna är 

dömda för brott eller att dom använder narkotika än genomsnittet.”  

 

5.5 Unga föräldrars behov och de professionellas stöd 

 

Vi frågade intervjupersonerna om hur de uppfattade unga föräldrars behov och om det 

eventuellt ansåg att det var någon skillnad gentemot äldre föräldrars behov. Flertalet av de 

intervjuade upplevde inte att det var någon skillnad mellan unga och äldre föräldrars behov, 

detta framkom speciellt i intervjuerna med socialtjänsten och familjecentralen då dessa 

verksamheter kommer i kontakt med föräldrar i alla åldrar. Intervjuperson 1 upplevde dock att 

för de riktigt unga föräldrarna är behovet av ett stödjande nätverk ännu viktigare än för de lite 

äldre föräldrarna. De unga föräldrarna behöver så väl praktisk som ekonomisk hjälp och på 

grund av liten erfarenhet om livet och om barn, så ställs det ännu högre krav på de unga 

föräldrarnas egna föräldrar i det stödjande arbetet. Intervjupersonen ansåg att vikten av att ha 

tillgång till ett stödjande nätverk är enormt viktigt för att till exempel en ensamstående 

mamma, ska orka med föräldraskapet. En intervjuperson säger: 
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”Jag pratar jättemycket om det här med nätverket, vilka har du omkring dig som du kan få 

stöd och hjälp av. Ibland får man göra lite mera – rita en karta å så, men det är alltid en 

jätteviktig fråga, vad har du för folk omkring dig. Sen till exempel aktivera folk genom att 

gå ut, träffa andra, gå till öppna förskolan. Understöd till alla såna stöd.” 

 

Alla de intervjuade framhåller nätverket som det viktigaste stödet för de unga föräldrarna. 

Intervjuperson 1 pekar på den samhälleliga kontextens betydelse för tillgängligheten i stödet. 

Hon tycker att i små samhällen är det unga föräldraskapet många gånger ingen riskfaktor: 

 

”... dom [unga] har ju ofta släkt å vänner nära och hela familjerna bor i närheten å man tar 

hand om varann, så där är det ju en mindre risk på sitt sätt, tror jag, där man har 

stabiliteten.” 

 

En annan intervjuperson tycker att föräldrar idag är mera hänvisade till sig själva och inte har 

tillgång till sina mor- och farföräldrar på samma sätt; ”de kanske bor längre ifrån”. 

Intervjuperson 3 bygger vidare på samma tankegångar rörande tillgängligheten till 

familjenätverket: 

 

”... mormor kanske fanns till på ett annat sätt, farmor också... Nu kanske mormor och 

farmor är mitt i arbetslivet och kanske, vem vet, i karriären själva, att de inte har tid på 

samma sätt...”  

 

De olika intervjupersonerna beskriver att de kan erbjuda olika typer av stöd för de unga 

föräldrarna. I sitt stödjande arbete med mammorna, så upplever en intervjuperson, att det är 

viktigt att uppmärksamma allt det goda och de bra saker som föräldern gör i relationen till sitt 

barn. Hon tycker att det är viktigt att uppmärksamma och peka på alla bra saker som 

föräldrarna gör, då de inte alltid är medvetna om det själva:  

 

”... dom vet heller inte vad dom gör som är bra, det är ju lika viktigt att det är det man ser. 

Istället för att försöka hitta felen så gäller det att hitta, det här är bra, det här stöttar 

vi...(...)... ser det som fungerar och förstärker det.”      

 

Intervjuperson 4 framhåller, även hon, vikten av att se det goda som föräldrarna gör med sina 

barn, och lyfta det; ”för att en liten komplimang kan göra så stor skillnad för deras relation”. 

Enligt intervjuperson 1 är det viktigt att ha någon att prata med om sina tankar och 
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funderingar och att vara så väl en praktisk som känslomässig ”stöttepelare” i vardagen. 

Intervjuperson 2 ser sig både som ”rådgivare” och ”bollplank” för den unge föräldern, men 

anser att det är av stor vikt att ta reda på i utredningsärenden vad föräldern har för behov och 

vilket stöd som kan behöva sättas in. Den föräldragrupp hon höll i arbetade mycket 

informativt, men fungerade även som ett forum för mammorna att få träffa andra unga 

mammor. Intervjuperson 3 tycker att det är viktigt med att vara ett stöd för föräldrarna i deras 

föräldraskap och att stötta dem till att bli trygga föräldrar gentemot sina barn. Hon ser sig 

själv lite som ”spindeln i nätet” där hon kan hänvisa föräldern till olika verksamheter utifrån 

de önskemål och behov som föräldern har. Intervjuperson 4 och 5 fungerar som ett 

känslomässigt stöd för de unga föräldrarna, och en viktig funktion, enligt intervjuperson 4, är 

att möta föräldrarnas funderingar och bekräfta deras situation, samt att stötta föräldrarna i 

deras arbete med att bli en bättre förälder: 

 

”Det försöker vi jobba mycket med i öppna förskolan att så här är det att vara förälder. Man 

kan vara så trött så att man bara gråter, man vet inte vad man gör. Å så är det för alla 

föräldrar, å att det är okej att säga det. Det spelar ingen roll vilken ålder man har. (…) För 

den unga föräldern tror jag vi upplevs som en person som dom kan prata med och fråga om 

råd, men som också tar väldigt stor hänsyn till och ser deras barn. För det är något som de 

har sagt, att vi ser deras barn, att vi har ett barnfokus. Det blir också viktigt för dom.”  

 

Intervjuperson 5 arbetar även med att stödja de unga föräldrarna inför det kommande 

föräldraskapet, detta i form av olika utbildningar riktade till unga föräldrar. Intervjuperson 6 

arbetar mycket med att stödja paren i deras relation men också med ensamstående mammorna 

i deras mammaroll samt även med nätverksarbetet: 

 

”Att finnas till hands för samtal och lyssna på dom vad det är för behov dom har. Å se om 

just jag kan hjälpa till med något eller om det är nån i deras nätverk eller om det är någon 

annanstans. Tänker jag. Att man gör någon slags undersökning så, om de är på rätt ställe 

och så. Det är jätteviktigt.” 

 

De flesta frågor vi ställde handlade om unga föräldrars behov av stöd, det vill säga både 

mammors och pappors. De svar vi fick handlade och utgick dock oftast från mammans 

situation. Detta för att papporna, enligt de intervjuade, många gånger inte var närvarande och 

således hade många av intervjupersonerna inte träffat så många pappor. I de fall de hade 

träffat papporna ansåg intervjupersonerna att deras behov inte skilde sig från mammornas. 
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Många av intervjupersonerna menade att det var svårt att generalisera och de tyckte att det är 

det individuella behovet som styr. 

 

När intervjupersonerna beskriver de unga föräldrars behov så uppfattar flera av dem att det 

bland annat handlar om att träffa andra i samma situation och att de har ett behov att känna 

igen sig. En intervjuperson ansåg att det är vanligt att man som ung förälder saknar naturliga 

mötesplatser, ett forum där man får träffa andra i samma situation och en plats att få känna sig 

”normal” på. Intervjupersonen menar att den öppna förskolan för de unga föräldrarna inte 

skiljer nämnvärt från den ”vanliga” öppna förskolan när det kommer till vad föräldrarna 

diskuterar, men behovet finns ändå hos de yngre föräldrarna att ha en egen arena där alla är i 

samma ålder och situation.        

 

6. ANALYS 
 

Vi kommer i denna del analysera de teman som är kopplade till våra frågeställningar. Vi 

analyserar varje tema under olika rubriker och varje tema utgår från olika teoretiska 

perspektiv.  

 

6.1 Omgivningens syn på unga föräldrar 

 

När det gäller omgivningens syn på unga föräldrar så ansåg samtliga av intervjupersonerna att 

omgivningen har en negativ syn på unga föräldrar. De menar att det finns många fördomar om 

det unga föräldraskapet och om unga föräldrars förmåga att ta hand om barnet. Det framkom 

att man som ung förälder har ögonen på sig från omgivningen och att omgivningen är mindre 

tillåtande inför de eventuella misstag som den unga föräldern begår. Som ung förälder 

värderas man inte på samma sätt som äldre föräldrar och det är svårare att bli värderad. Som 

ung förälder blir man mycket mera ifrågasatt av omgivningen och det finns föreställningar om 

hur man ska vara som förälder. Omgivningens krav på de unga mammorna, enligt 

intervjupersonerna, ligger långt mycket högre än kraven på de unga papporna. Som ung 

mamma ska man, enligt intervjupersonerna, vara bättre än den äldre mamman. Mycket av det 

som framkom i intervjuerna stöds även av tidigare forskning vi har tagit del av. I en 

avhandling av Ekéus (2003b) framgår det att i samhället i allmänhet och bland ungdomar i 

synnerhet anses man avvikande som ung om man väljer att behålla barnet och bli förälder 

(ibid.). Som ung förälder måste man rättfärdiga sin graviditet och sig själv gentemot den norm 
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som florerar i samhället. Det råder stark konsensus i Sverige att föräldraskap och graviditet 

tillhör vuxenlivet (Hertfelt-Wahn, 2005; Darroch, Frost & Singh, 2001). Unga mammor får 

ofta kämpa mot omgivningens attityder och samhälleliga fördomar och de har även 

omgivningens ögon på sig (Hertfelt-Wahn, 2006). Ekéus (i Laestadius, 2007) menar att 

omgivningen har en negativ syn på unga som väljer att bli föräldrar och att de unga 

föräldrarna är omogna och inte tar sitt ansvar.  

 

Omgivningens negativa syn, enligt intervjupersonerna, på det unga föräldraskapet kan man 

koppla till rollteorin och dess tankegångar om hur vi skapar roller och vilka förväntningar 

som rollerna för med sig. Samhällsmedlemmarna internaliserar omedvetet sociala roller 

utifrån de normer och värderingar som finns i samhället. Beroende på vilken livssituation vi 

befinner oss i finns det en rad förväntningar från samhället och omgivningen på passande 

beteenden (Angelöw & Jonsson, 2006). En förklaring till varför unga föräldrar anses så 

avvikande i omgivningens ögon kan vara att de strider mot den rådande normen och de 

förväntningar som cirkulerar kring rollen som föräldrar. Som ung ska man inte vara förälder; 

det är något som strider mot de uppfattningar och förväntningar som finns på rollen som ung, 

då man förväntas vara utforskande och ”fri”. Under våra intervjuer framkom att omgivningen 

har föreställningar att man som förälder ska vara väletablerad och ha sitt liv ordnat. Som ung 

förälder uppfyller man således inte heller omgivningens förväntningar som omgärdar rollen 

som förälder, då denne ska vara ansvarsfull och ha ett ordnat liv. Den unga föräldern befinner 

sig således inom två positioner, mot vilka det riktas motstridiga förväntningar, du är både 

ungdom och förälder och dessa två positioner krockar med rollförväntningarna som respektive 

position för med sig. I och med detta uppfyller man, som ung förälder, således inte någon av 

rollerna, det råder inter-rollkonflikt (ibid.). Utifrån rollteorins tre förhållanden blir således 

positionen och rollen något tvetydig då man samtidigt är ung och förälder. En förklaring till 

att man som ung förälder värderas negativt kan bero på att deras rollbeteende inte motsvarar 

rollförväntningarna. Dessa rollförväntningar kan vara av generell eller specifik art och som 

äldre förälder har man stor frihet att själv utforma sitt rollbeteende (ibid.). Dock framkom det 

i intervjuerna att de unga föräldrarna skulle vara duktigare än de äldre föräldrarna och kraven 

var högre på dem från omgivningen. Det var mer specifika förväntningar som riktades mot de 

unga föräldrarna. När man faller utanför den förväntade rollen övergår således de generella 

rollförväntningarna till att bli mer specifika. 
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6.2 Unga mammors syn på sig själva 

 

Ett återkommande tema under samtliga intervjuer var att unga mammor ofta, enligt de 

intervjuade, känner sig ifrågasatta från omgivningens sida. De professionella sa att det var 

vanligt att de unga mammorna kände att de inte räknades och att mammorna kände att de var 

inkompetenta som föräldrar på grund av sin ålder. De unga mammorna kan känna en 

osäkerhet och de kan känna sig ifrågasatta när de träffar andra mammor i exempelvis 

föräldragrupper och i öppna förskolan. Intervjupersonerna menar att man som ung mamma 

upplever sig ha högre krav på sig än vad äldre mammor har och att hon nästan måste vara 

duktigare än de äldre mammorna. Det som de professionella talar om framkom även i 

Elisabeth Hertfelt-Wahns (2005) studie om unga mammors upplevelser av att bli och vara 

mamma. Kvinnorna i den studien uttryckte att omgivningen såg ner på dem och att de även 

kände sig ifrågasatta i sin föräldraroll när det gällde att ta ansvar för barnet och när de 

dessutom saknade utbildning. Även Cecilia Ekéus (i Laestadius, 2007) menar att de unga 

mammorna upplever att de inte blir accepterade på samma sätt som äldre mammor vilket kan 

leda till osäkerhet och att de unga mammorna isolerar sig.  

 

Unga mammors syn på sig själva som mindre värda kan förklaras utifrån George Herbert 

Meads teori om den generaliserade andre och utvecklingen av ”jaget”. De unga mammorna 

har i sitt medvetande skapat en generaliserad bild av hur man som förälder ska vara. Genom 

rollövertagandet införlivas omgivningens reaktioner och förväntningar på våra handlingar 

(Hilte, 1996) och den unga mammans bild av sig själv skapas genom rollövertagandet. När 

den unga mamman tänker på sig själv som förälder blir således omgivningen och dess 

attityder relevanta för hennes bild av föräldraskapet och hur hon uppfattar sig själv som 

förälder. Hon upplever då att hon inte lever upp till den bild som omgivningen, och även hon 

själv, har av hur man som förälder bör vara. Den generaliserade andre blir i den unga 

mammans fall andra föräldrar då samhällets roll- och regelsystem införlivas via de andra 

föräldrarna – de andra föräldrarnas attityd blir således hela samhällets attityd. Den unga 

mammans tänkande och handlande regleras därmed av den generaliserade andre som blir en 

allmän och anonym motpart man konverserar med. Samhället blir liktydigt med denna 

generaliserade motpart (Angelöw & Jonsson 2006). Enligt den symboliska interaktionismen 

finns det en central drift hos människan att vara en social varelse. Den menar att människor 

blir vi först när vi blir medlemmar i en social värld och ingår i sociala relationer och det är då 

vi lär oss olika rollers betydelse (Hwang & Nilsson, 2007). En tolkning vi gör utifrån vårt 
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empiriska material är att man som ung mamma känner att man inte accepteras och passar in i 

den sociala världen, exempelvis i föräldragrupper och öppna förskolan, då man där lär sig 

vilka normer som gäller och som man inte kan leva upp till. Avgörande för individens 

”jaguppfattning” och självbild är ju gruppen med sina målsättningar, roller och normer.    

 

6.3 Unga föräldrars behov och de professionellas stöd  

 

Det framkom att många av de professionella inte tyckte att unga föräldrars behov skilde sig 

från andra föräldrars behov. Ett ständigt återkommande tema i våra intervjuer var dock är 

riktigt ung förälder, då man saknar livserfarenhet och kunskap om barn. Här blir då 

föräldrarnas egna föräldrar en viktig del i det stödjande arbetet för föräldern. Något annat som 

framkom var den samhälleliga kontextens betydelse för stödets tillgänglighet. Vidare beskrev 

intervjupersonerna sig som ett bollplank och en känslomässig ”stöttepelare” för den unga 

föräldern. En viktig funktion var även det informativa arbetet som de professionella ägnade 

sig åt. Att hänvisa till andra verksamheter för unga föräldrar var en viktig del i arbetet, då 

många föräldrar saknar en naturlig arena där de får känna sig normala och träffa andra i 

samma situation. Att uppmärksamma det goda som föräldern gör ansågs också vara viktigt i 

det stödjande arbetet. Tidigare forskning bekräftar många av de professionellas åsikter om 

nätverkets betydelse och att nätverket är ännu viktigare när man är riktigt ung förälder 

(Hertfelt-Wahn, Nissen & Ahlberg, 2005). Livserfarenheternas betydelse var något som 

påpekades i en studie av Elisabeth Hertfelt-Wahn (2008) och hon lyfter även fram betydelsen 

av det informativa arbetet som de professionella ägnar sig åt. 

 

Den unga förälderns situation kan kopplas samman med livsmodellens tankegångar om att 

liver består av olika övergångar, skeenden och problem och att dessa övergångar kan 

identifieras som stressorer i livet. Dessa stressorer stör passformen mellan individen och 

omgivningen (Payne, 2008). Att bli förälder som ung kan identifieras som en övergång i den 

unges liv och upplevas som något väldigt stressande. Ett misslyckande i dessa 

”livsövergångar” kan, när det gäller ungdomar, leda till att de unge tappar självförtroendet, 

känner sig hjälplösa och får ett självdestruktivt beteende (Hertfelt-Wahn, 2005). Denna 

övergång blir således en stressor i livet och passformen mellan den unge föräldern och 

omgivningen störs. Den unge föräldern kan uppleva en oförmåga att hantera situationen. De 

professionellas arbete bestod bland annat av att minska friktionen mellan de unga föräldrarna 
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och deras omgivning genom att förbättra individens sociala och personliga resurser och att 

förse dem med hanteringsstrategier. Detta genom att lyssna på deras livsberättelser och göra 

en inventering av vilket stöd som finns tillgängligt i nätverket och vilka behov som finns. De 

unga föräldrarnas möjligheter att tillvarata de resurser, som livsmodellen menar att individen 

har till sitt förfogande, är beroende av den lokala kontextens betydelse och påverkas av de 

erfarenheter som individen har av kollektiv, familj och samhället i övrigt (Payne, 2008). I en 

mer tillåtande miljö - exempelvis mindre samhällen där ungt föräldraskap är vanligare - kan 

således den unge föräldern utnyttja sina resurser bättre än vad en ung förälder i en storstad 

kan göra. De professionella vi intervjuade hade hela tiden individen och dennes unika 

livssituation och kontext i fokus. I de fall den unge föräldern hade ett bristande nätverk blev 

den professionelles arbete att hjälpa den unge att tillvarata dessa resurser ännu viktigare. 

Livsmodellen nämner självkänsla och självuppfattning som viktiga resurser för individen och 

detta är något de professionella vi intervjuat menar är viktigt att stärka. Detta genom att 

uppmärksamma alla de bra saker föräldern gör i sitt föräldraskap och att lyfta det.   

 

Nirje (2003) menar, utifrån normaliseringprincipen, att individens självkänsla och personliga 

identitet måste byggas upp genom att positiva förmågor hos individen lyfts fram. I de 

professionellas arbete med de unga föräldrarna arbetar man med just detta, då man 

uppmärksammar och synliggör allt det goda och positiva som föräldern gör i sitt föräldraskap. 

Detta bidrar således till att stärka individens självkänsla och positiva förmågor. Vidare menar 

Nirje att om individen underskattas eller avvisas leder detta en osäkerhet (ibid.). Detta var 

något som framkom under våra intervjuer angående de unga föräldrarna. Omgivningen 

negativa reaktioner och även den unga förälderns syn på sig själv, som avvikande, kunde 

skapa en osäkerhet i föräldraskapet, detta bidrog således till sämre självkänsla. Nätverkets 

fördelar var något som poängterades av många intervjupersoner. Nirje menar dock att 

individen, som en del av normaliseringsprocessen,  inte bör vistas i en allt för skyddad miljö 

då detta kan leda till att individen känner sig misslyckad och känner sig värdelös (Nirje, 

2003). Det är vanligt att man som ung förälder bor kvar hemma och det framkom, under våra 

intervjuer, att detta även kunde vara någonting negativt för den unge. Den unge föräldern blev 

tvungen att stå upp för och försvara, sitt eget föräldraskap och föräldraroll, inför sitt eget 

nätverk. Tidigare forskning har även lyft fram det problematiska med att, man som ung 

förälder, bor hemma hos sina egna föräldrar då detta kan bidra till ökad stress för den unga 

föräldern (Coleman & Dennison, 1998). En viktig del av de professionellas arbete handlade 

om just detta, att stärka den unge föräldern i sitt föräldraskap genom känslomässigt stöd och 
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olika utbildningar. En viktig del i normaliseringsprocessen är att man, som marginaliserad, 

integreras i samhället. Nirje menar att integration handlar om att kunna och att få vara sig 

själv bland andra (ibid.). Som ung förälder kan detta vara svårt då det finns få naturliga arenor 

att få känna sig ”normal” på. Den öppna förskolan fungerade som en sådan plats där man som 

ung förälder får träffa andra i samma situation, känna igen sig och känna sig ”normal”. Den 

öppna förskolan fungerar även som ett öppet forum där föräldrarna fritt får ventilera sina 

tankar och funderingar. De professionella som arbetar inom den öppna förskolan fungerar 

som ett känslomässigt stöd genom att bekräfta den unge förälderns situation och deras 

funderingar. Enligt Nirje är det viktigt med ett ömsesidigt erkännande människor emellan och 

öppna förskolan är ett forum där detta finns naturligt. Att integreras på gruppnivå är viktigt 

menar Nirje då det sociala sammanhanget och gruppdynamiken kan leda till en gradvis 

förändring av deltagarna, då de med hjälp av gruppen kan växa som människor. Att sedermera 

kunna vara sig själv i olika grupper bidrar till ökad social kompetens och att självförtroendet 

stärks. 

 

6.4 Den unge föräldern, arbetsmarknaden och det antimoderna barnet 

 

Samtliga av de intervjuade menade att man som ung förälder oftast inte kunnat fullgöra sin 

utbildning och att detta kunde få negativa konsekvenser. Det kan vara svårt att kombinera 

föräldraskapet med studier och bristande utbildning kan sedermera inverka på möjligheterna 

till att få arbete, ekonomin och boendet. Svårigheterna som ung att få bostad kan påverka livet 

som förälder, då det blir svårare att planera sin vardag och föräldraliv. Ickeavslutade studier 

kan leda till att man får det väldigt kämpigt ekonomiskt, vilket kan leda till svåra social 

förhållanden. Att många av dem som blir föräldrar som ung har bristande utbildning och 

socioekonomiska svårigheter är ett frekvent förekommande tema i såväl de svenska som 

utländska avhandlingar vi har tagit del av. Många av de unga papporna har dålig utbildning 

och kommer från en socioekonomiskt utsatt bakgrund (Bunting & McAuley, 2004; Ekéus, 

2003a; Ekéus, 2003b) och detta gäller även de unga mammorna (Ekéus, 2004; Ekéus & 

Otterblad Olausson, 2006; Hertfelt-Wahn, 2005; Hertfelt-Wahn & Nissen, 2008). 

 

Ulrich Beck (1998) skriver inte om unga föräldrar uttryckligen, men hans tankegångar och 

teorier om det moderna samhället kan ge en idé om varför ungt föräldraskap och tonår inte är 

kompatibelt med det prestationsinriktade samhället och de institutionella hindren. Ulrich Beck 
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menar att i det moderna samhället är individen och dennes handlingar i fokus. 

Klasstillhörigheten är av mindre betydelse och de val individen gör är kritiska för hur livet 

gestaltar sig. Prestationstänkandet är starkt och det gäller således att göra rätt val och själv 

utforma sitt livsförlopp. Prestationen är ofta kopplad till arbetsmarkanden och de val vi gör får 

vi ta konsekvenserna för. Det gäller även de konsekvenser vi inte har någon makt att styra 

över. Styrningen från de sociala och klassmässiga bindningarna har flyttats över till 

institutioner och våra liv styrs efter normativa livsloppsmönster utifrån regler och riktmärken 

som sätts upp av dessa institutioner, exempelvis när det kommer till regler i 

socialförsäkringssystemet och sociallagstiftningen (ibid.). Att bli förälder som ung, tänker vi, 

gör att man hamnar utanför de normativa ramarna och det standardiserande livsloppsmönstret. 

Som ung förälder kvalificerar man sig inte att få en föräldrapennig värt att leva på och inte 

heller, när det gäller riktigt unga, att få socialbidrag. Enligt Beck har familjen inte någon plats 

i det moderna och karriärsinriktade arbetsmarknadssamhället (ibid.). Man har som ung inte 

hunnit etablera sig på arbetsmarknaden ännu och att redan från början, vid inträdet i 

arbetsmarknadslivet, ha ett barn att ta ansvar för utgör ett hinder, då arbetsmarknaden, enligt 

Beck, anser att barnet är antimodernt. Skillnaden, tänker vi, mellan äldre och yngre föräldrar 

är att de äldre har, innan de fick barn, hunnit etablera sig på arbetsmarknaden och sin karriär 

och de var således redan inne i det standardiserade och institutionella levnadsloppsmönstret. 

Den unge förälderns barn borde således vara ännu mer antimodernt än ett barn till en äldre 

förälder, eftersom barnet till den unga föräldern ligger som en hindrande faktor redan innan 

det karriärstyrda livet ens har påbörjats. Forskning har visat att i jämförelse med äldre kvinnor 

har de som fått barn i tidig ålder sämre utbildning och att de oftare är arbetslösa (Otterbald-

Olausson & Haglund et al., 2001). Det är ju just inom dessa områden som Beck (1998) menar 

att livsskapandet tycks vara så centralt i karriär- och prestationssamhället. Vidare menar han 

att de traditionella ramarna som tidigare har styrt individen har i det moderna samhället allt 

mer brutits ner; kvinnan har bland annat frigjort sig från de sociala banden. Att, exempelvis 

som kvinna, skaffa barn tidigt blir således en önskan och ett aktivt personligt val hon gör och 

något som hon sedermera hålls ansvarig för även om konsekvenserna blir negativa, tänker vi. 

Det personliga problem som kan följa, exempelvis ekonomiska, kan dock ha sin grund i hur 

de institutionellt upprättade reglerna, så som till exempel regler för studiemedel och 

föräldraförsäkringen, är utformade. De personliga problem som alltså kan uppstå på grund av 

institutioner kan framstå som personliga misslyckanden. Detta eftersom, enligt Beck, enskilda 

situationer rymmer både en privat och en institutionell sida. De ekonomiska och 
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arbetsmarknadsmässiga misslyckandena som kan komma i kölvattnet av föräldraskapet kan 

således uppfattas som självvalda. 

 

Institutioner tycks sålunda styra våra liv och vill att vi utformar det efter normativa 

livsmönster, men valen vi gör ska vara anpassade efter prestationstänkandet på 

arbetsmarknaden. Att som ung skaffa barn blir ett medvetet val och går således stick i stäv 

med det standardiserande och normativa livsloppsmönstret som myndigheterna handlar efter, 

tänker vi. Barnet blir antimodernt, då det begränsar de möjliga valen och den individuella 

autonomin. Att som ung skaffa barn blir problematiskt, då rättigheter och flertalet av 

välfärdstatens förmåner (t.ex. föräldrapenningen) förutsätter att individen är sysselsatt. Att ha 

arbete kräver i sin tur att du har adekvat utbildning och att du är flexibel i ditt liv för att kunna 

ta jobben där de finns (Bäck-Wiklund, 2003). Föräldraskapet kan således sätta käppar i hjulet 

för görbarheten och individualiteten, då valen man som förälder kan göra är styrda av barnets 

behov (Bäck-Wiklund & Bergsten, 1997).   

 

7. DISKUSSION 

 

7.1 Resultatdiskussion  

 

Vi har i denna kvalitativa studie intervjuat sex stycken professionella inom olika 

verksamheter med syfte att ta reda på deras syn på unga föräldrar och ungt föräldraskap samt 

hur deras arbete med denna grupp ser ut. De frågeställningar vi använde oss av utgick ifrån 

vilka förutsättningar de unga föräldrar har när det handlar om omgivningens syn på dem och 

fördelar och nackdelar med ungt föräldraskap, samt vilka behov de unga föräldrarna har och 

vilket stöd de professionella kan erbjuda dem. Med hjälp av denna undersökning har vi 

försökt belysa hur unga föräldrars situation kan se ut och hur de intervjuade ser på unga 

föräldrars behov. Vi har även knutit detta till tidigare forskning som handlat om unga 

föräldrar. Dock har, som tidigare nämnts, forskning kring hur just professionella arbetar med 

unga föräldrar varit svår att finna, vilket sedermera motiverade studiens relevans.  

 

Det har framkommit i vår studie att omgivningen, enligt de intervjuade, har en väldigt negativ 

syn på unga föräldrar. Exempelvis berättade några av intervjupersonerna att det finns många 

fördomar kring ungt föräldraskap och de unga föräldrarnas omsorgsförmåga. Vidare har det 
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framkommit att man som ung förälder inte värderas på samma sätt, som äldre föräldrar, och 

att det är svårare att bli värderad. De framkom även att omgivningen har föreställningar kring 

hur man ska vara som förälder; du ska vara väletablerad och gift, gärna man och kvinna samt 

att livet i övrigt ska följa ett visst mönster. Intervjupersonerna ansåg även att det finns en 

skillnad i omgivningens förväntningar på unga mammor respektive unga pappor. Kraven är, 

enligt de intervjuade, betydligt högre på de unga mammorna än på de unga papporna. De unga 

föräldrarnas syn på sig själva, enligt de intervjuade, handlar mycket om att de känner krav på 

sig att vara ”duktiga föräldrar”, inför omgivningen. De unga föräldrarna känner, enligt de 

intervjuade, ofta att de inte räknas, på grund av sin ålder, och de unga mammorna känner en 

osäkerhet och att de blir kritiskt granskade i sammanhang där äldre mammor förekommer, 

exempelvis i en mammagrupp.  

 

Dock så upptäckte vi, utifrån de intervjuades utsagor, att det finns olika syn på unga föräldrar, 

beroende på vilken nivå man talar om; samhällsnivå eller gruppnivå.  Det framkom att på 

samhällsnivå har man uppmärksammat att unga föräldrar är en speciell grupp som befinner 

sig i en speciell situation och således har särskilda behov. Det vi finner intressant i och med 

detta är att de verksamheter vi intervjuat borde ses som representanter för samhället, men 

knappt någon av de intervjuade ansåg att de arbetade annorlunda med de unga föräldrarna 

jämfört med äldre föräldrar. De ser således ingen skillnad i behoven utan allting är 

individanpassat. Det var svårt för de intervjuade att tala om unga föräldrar som en homogen 

grupp när det kom till behov och hur de arbetar med dessa föräldrar. Frågan är vad detta är ett 

tecken på? Som tidigare forskning (Tideman, 2000) har visat kan man se det som att detta är 

en del av normaliseringsprocessen genom att osynliggöra specifika behov som speciella 

grupper har; en normalisering genom osynliggörande. I det ”normalas namn” pekas ingen ut 

som annorlunda eller avvikande. Risken med detta är, enligt Tideman, att särskilda behov inte 

uppmärksammas. En tanke vi har kring detta är att när man arbetar med unga föräldrar så 

krävs det att man är mer lyhörd inför den unge föräldern, då denne kanske har svårt att sätta 

ord på och formulera de eventuellt specifika behov denne har. Den professionella måste 

kanske ställa andra frågor, jämfört med när den arbetar med äldre föräldrar, och mer utgå från 

att det faktiskt är en speciell situation som den unge befinner sig i, i och med sitt föräldraskap. 

Den professionella kan inte utgå från ett standardiserat tillvägagångssätt utan måste kanske gå 

utanför de ”normala” ramarna i sitt arbete, tänker vi.  
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Något vi fann intressant var att de professionella ansåg att det inte gick att tala om unga 

föräldrar som en homogen grupp med speciella kännetecken. Tidigare forskning har dock 

visat att unga föräldrar ofta kommer från en socioekonomiskt utsatt bakgrund med dålig 

utbildning och att de vuxit upp i hem med en ensamstående förälder. Vi tycker dock att vi kan 

skönja, i de intervjuades utsagor, en viss homogenitet rörande synen på de unga föräldrarna, 

så som att många faktiskt kom från en ”sämre” bakgrund där någon studietradition inte var 

vanligt förekommande och där ungt föräldraskap var vanligt i familjen.                    

 

En annan sak vi fann mycket intressant och anmärkningsvärt var att samtliga professionella 

ansåg att man som ung förälder har en väldigt bra omsorgsförmåga gentemot barnet. En 

tolkning, utifrån utsagorna, vi kan göra är att det verkar som att man kan tala om en 

”biologisk normalitet” när det kommer till ungt föräldraskap och barnafödande, anser vi. 

Många menade att den unge föräldern hade en naturlig intuition att ta hand om barnet och var 

väldigt följsam i sitt föräldraskap. Denna intuition såg de som ett resultat av att de var 

närmare sin egen barndom och således kunde de minnas den på ett tydligt sätt och de hade 

även lättare att leka med barnet. Denna syn är något som går stick i stäv med den tidigare 

forskning vi tagit del av där anknytningen och interagerandet mellan mamman och barnet har 

lyfts fram som något problematiskt då det även finns hög risk att de unga mammorna 

negligerar sina barn (Herrenkohl et.al., 1998; Pogarsky et.al., 2006). En tanke vi har är dock 

att detta kanske gäller väldigt unga föräldrar, då man som väldigt ung förälder har så många 

andra behov som inte bara gäller barnet. Något annat som framkom är att unga föräldrar, till 

skillnad från äldre föräldrar, inte har så många föreställningar om föräldraskapet och livet i sig 

och hur det ska vara, enligt de intervjuade. De professionella upplever således de unga 

föräldrarna som mer spontana och att de har lättare att anpassa sig till nya situationer. Med 

detta sagt så är ungt föräldraskap att betrakta som något positivt, speciellt ur barnets 

perspektiv. Förvisso var det många av de professionella som lyfte fram nackdelarna med 

bristande utbildning hos föräldrarna och vad detta kan få för framtida konsekvenser. Någon av 

intervjuade menade dock att man som ung förälder har chans att utbilda sig senare i livet, 

något även vi tycker låter rimligt.  

 

Något vi fann mycket förvånande var det faktum att svaren inte skilde sig intervjupersonerna 

emellan, detta trots att vi intervjuade personer från tre olika verksamheter. Synen på ungt 

föräldraskap var väldigt homogen, även fast verksamheterna skilde sig åt. Vår ambition var att 
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belysa både likheter och skillnader rörande deras syn på ungt föräldraskap. Dock framkom 

inga skillnader som kan bidra till en intressant diskussion avseende detta område.    

 

Vår ambition med denna studie var att behandla de unga föräldrarna och ungt föräldraskap, 

det vill säga, både mamman och pappan. De visade sig dock att den unga pappan var högst 

frånvarande i de verksamheter vi intervjuat samt att när vi frågade om unga föräldrar så 

upplevde vi det som att de intervjuade utgick väldigt mycket utifrån mammans situation. 

Även när vi ställde specifika frågor om pappan så gled de obemärkt in på mammorna. Detta 

kan förvisso ha att göra med att de professionella träffar fler unga mammor än unga pappor, 

men även att verksamheterna i sig är mer inriktade på mammors behov. Detta är å andra sidan 

inget specifikt för just unga föräldrar då det framkommit att detta är något som gäller föräldrar 

över lag. Här handlar det om institutionella hinder, så som verksamheternas tillgänglighet på 

grund av öppettider, och kanske inte så mycket om papporna i sig. Dock när det handlar om 

just unga föräldrar är det vanligare att man dels inte bor ihop och det är även vanligt med 

ensamstående unga mammor. Detta kan således vara en förklaring till varför de pratade så 

mycket om mammorna och varför de unga papporna försvann i vår studie.  

 

Vi tycker att det är viktigt att de positiva sidorna med ungt föräldraskap även lyfts fram och 

synliggöras. Det florerar allt för många negativa tankar och fördomar kring denna grupp i 

samhället och omgivningen.  

 

7.2 Metoddiskussion 

 

En fördel med vår kvalitativa metod var att vi genom våra intervjuer fick en bra och tydlig 

bild av hur unga föräldrar skildras utifrån professionellas synvinkel och hur de professionella 

arbetar med gruppen. Vi var nyfikna på professionellas syn på ungt föräldraskap och det 

kvalitativa tillvägagångssättet möjliggjorde detta. Med en enkätstudie hade inte svaren blivit 

lika detaljerade och djupgående. Möjligheten till följdfrågor hade inte varit möjlig på samma 

sätt. Vi hade med en enkätstudie kunnat komma i kontakt med fler yrkesverksamma och 

således fått en ännu mer omfattande bild. Vi vet dock inte hur en sådan enkät skulle ha 

utformats då vi upplever det som att svarsalternativen skulle ha blivit allt för begränsade. Från 

början stod valet mellan att intervjua unga föräldrar eller professionella som arbetar med 

denna grupp. Vårt val föll på att intervjua professionella, då vi ansåg att detta skulle ge en 
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större bredd samt att området inte var så utforskat. Vi anser att studien har hög validitet 

rörande synen på unga föräldrars förutsättningar, då intervjupersonerna bekräftar det som 

framkommit i tidigare forskning. Våra intervjupersoner kan således betraktas som trovärdiga 

informanter och vittnen.  

 

Att vi under intervjusituationerna närvarade bägge två, stärkte studiens tillförlitlighet. En 

annan fördel med att vara två personer som genomförde studien var att vi använde varandra 

som bollplank genom arbetets gång och att vi således utbytte idéer och tankar som förde 

arbetet framåt. En fördel med vår abduktiva metodstrategi var att vi var mer öppna för 

tolkningar och således inte låsta vid teoretiska tankegångar redan från början. En fördel med 

att välja teoretiskt perspektiv redan från början är att det innebär en form av avgränsning och 

studien blir mer fokuserad utifrån vissa teman. Ett resultat av vårt tillvägagångssätt var 

mängden teoretiska perspektiv vi kom att använda. Detta kan ses både som en fördel och en 

nackdel. En fördel därför att de teman som framkom kunde belysas utifrån olika teoretiska 

perspektiv. En nackdel skulle kunna vara att temana inte blev fullt så djupgående som de 

kanske hade blivit om vi valt teoretiska perspektiv redan från början. Vi är dock nöjda med 

valet av metod men givetvis förstår vi att det finns fördelar och nackdelar med alla metoder 

och de vi redovisat här är en del av dessa.            

 

7.3 Förslag till framtida forskning 

 

Som vi tidigare har varit inne på finns det få studier som belyser ungt föräldraskap utifrån 

yrkesverksammas perspektiv. Därför skulle det vara intressant om denna fråga belystes 

ytterligare i en större studie där mer tid och resurser kan tillhandhållas. Något annat som 

framkommit är att unga pappors situation är dåligt klarlagd och därför skulle behöva forskas 

mer om, om nu någon forskare skulle finna denna aspekt intressant.  
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BILAGA 1 

 

Informationsbrev 

 
 

Hej! 

 

Vi är två studenter, Anders Berg och Jonas Österdahl, som går den sjunde terminen på 

Socionomprogrammet, vid Stockholms Universitet. Den här terminen är vår sista och den 

innebär att vi ska skriva vår c-uppsats. Vår uppsats kommer att undersöka hur olika 

människor inom det sociala arbetes sfär arbetar med och hur de ser på gruppen unga föräldrar.  

 

Vi söker därför dig som genom ditt arbete kommer i kontakt med unga föräldrar. Kanske är 

du intresserad av att ställa upp för en intervju (ca en timme.) Tid och plats överenskommer vi 

gemensamt. Du kommer att vara anonym genom hela uppsatsen. Intervjun kommer dock att 

spelas in, men materialet kommer att förvaras på ett tryggt och säkert sätt. Efter att vi är klara 

med det inspelade intervjumaterialet kommer det att raderas. Vi kommer eventuellt att föra 

anteckningar under intervjun, även dessa kommer att förstöras efter att vi är klara med 

materialet. Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan.  

 

Vi skulle verkligen uppskatta om just du vill ställa upp för en intervju. Din kunskap är viktig 

för oss och vårt arbete. Du får gärna höra av dig till oss om du har några frågor. 

 

 

Med Vänlig Hälsning, 

 

Anders Berg   Jonas Österdahl 

 

telenr: -   telenr: - 

 

e-mail: -   e-mail: - 

 

Handledare: Åsa Sjöberg-Backlund, telenr: -, e-mail: - 
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BILAGA 2 
 

Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor;  

 

 Utbildning? 

 Hur länge har du arbetat här/inom området? 

 Vilka är dina arbetsuppgifter? 

 Din erfarenhet av att möta unga föräldrar? 

 Hur kommer man i kontakt med gruppen inom organisationen? 

 

Omgivning; 

 

 Har du märkt någon förändring i synen på ungt föräldraskap under din 

yrkesverksamma tid? 

 Finns det något samband mellan ungt föräldraskap och faktorer i samhället? 

 Samhällets syn på unga föräldrar/ungt föräldraskap? (Fördomar etc.? Negativt 

bemötande – vad beror det på?) ) 

 Vilka förväntningar finns det på unga föräldrar/unga mammor/pappor i dagens 

samhälle? 

 

De unga föräldrarna; 

 

 Exempel på god respektive bristfällig föräldraförmåga? 

 Nätverkets (eller olika faktorers) betydelse för föräldraförmågan? 

 Finns gemensamma nämnare för unga föräldrar? (Klass, etnicitet, ekonomi?)  

 Kan man tala om unga föräldrar som en homogen grupp? 

 Finns det några fördelar/nackdelar med att bli förälder som ung? 

 Hur upplever ni unga föräldrars behov? (Skillnader mellan unga pappor/mammor och 

”äldre” föräldrar?) 

 Hur upplever ni att unga föräldrar förhåller sig till föräldraskapet? (Skillnader om 

barnet var planerat/oplanerat? Skillnader mot ”äldre” föräldrar?) 

 

Mötet/arbetet; 

 

 Hur förhåller du dig till unga föräldrar på bästa sätt? Vad är viktigt att tänka på? 

 Vilket stöd kan du erbjuda unga föräldrar? (Vilka skall stötta? Skillnader i stöd unga 

pappor/unga mammor? Skillnad i stöd; ”äldre” kontra unga föräldrar?) 

 Hur utformas stödet? 

 Vilken är den viktigaste funktion ni har för den unga föräldern, upplever ni? 

 Hur ser ditt arbetet ut mer specifikt? 

 Relationen mellan professionell och de unga föräldrarna – upplever du att det 

lätt/svårt att skapa goda relationer? Vilka problem kan uppstå i mötet?  

 Skillnader i hur du pratar med/om mammor och pappor? Upplever du att du förhåller 

dig på samma sätt i mötet? 

 Värderingar, tankar, känslor? (Några unga föräldrar som särskilt påverkat dig?) 


