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”Det är ingen tragedi, det föds en 

bebis…” 

Kvinnors upplevelse av föräldraskap i ung ålder och gymnasiestudier  

Hanna Hessedahl och Sofi Nilsson 

Sammanfattning 

Studien belyser hur kvinnor upplever ungt moderskap och möjligheter till att fullfölja 
gymnasiestudier. Intervjuer har genomförts med fyra kvinnor som blivit föräldrar under sin tid i 
grundskolan/kring 15/16 års ålder. Undersökningen bygger på kvalitativa intervjuer i form av 
gruppintervju samt individuell intervju som metod. Resultaten visar att kvinnorna upplever att 
ansvaret moderskapet medfört har bidragit till att de blivit motiverade till att få ordning på sitt 
liv och att barnet blivit en symbol för mognad som i flera fall stärkt självbilden. Självkänslan 
har dock påverkats negativt om man inte lever upp till förväntningarna på sig själv som 
mamma, vilket dock inte kan kopplas direkt till kvinnornas ålder. En negativ påverkan på 
självbilden är också om det sociala nätverket kännetecknas av instabila relationer. Resultatet 
visar att ingen av de intervjuade kvinnorna har fullföljt sina gymnasiestudier. Det har 
framkommit att den främsta anledningen till avhopp är den ekonomiska situationen. Kvinnornas 
sociala nätverk som omfattas av både familjemedlemmar, samt aktörer inom 
utbildningsväsendet möjliggjorde gymnasiestudier för den tid de hade möjlighet att gå. Unikt i 
denna studie är att mammorna återger att skolorna har anpassats för dem. Vidare har vi 
analyserat materialet och tolkat att de unga mammorna har skapat sig strategier till hur de 
förhåller sig till först sina egna föreställningar om andras åsikter och sedan samhällets och 
omgivningens faktiska åsikter om ungt moderskap. 

 

Nyckelord 

Ungt moderskap, gymnasiestudier, socialkonstruktivistisk teoriram, makt, norm 
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”There is no tragedy, a baby is 
born…” 

Womens experience of young motherhood in young age and gymnasiumstudies  

 
Abstract:  
 
In this study we examined how Swedish women experience young motherhood in relation to 
their perceived ability to complete their gymnasium studies. We have interviewed 4 women 
who became mothers around 15-16 years of age.  The investigation is based mainly on 
qualitative group and individual interviews. None of the women interviewed had completed 
their studies, despite that three of the women expressed desire to do so, and the 
acknowledgement of the existence of a social network of family and community actors making 
this goal achievable.  Unique to this study’s findings was the perception among the women that 
the schools themselves had been adapted for them and thus did not present a barrier.  Rather, 
economic difficulties were cited to be the most common reason for dropping out, with mental 
health and class identity also cited as complicating factors. We then provide an analysis from 
feminist and normative perspectives in order to provide a framework for understanding how 
social norms of gender, age, motherhood can constitute perceived barriers for young mothers 
who wish to complete their gymnasium education. In particular, this study highlights the 
importance of further investigation of how economic factors can complicate young parenthood. 

 

 

Key word 

Young motherhood, gymnasium studies, theory of social construct, normative perspective, 
power  
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Inledning 

 

”Jag minns att det satt en ganska liten tjej bredvid mig, blyg och tystlåten. Hon hade alltid 
jeans och stora tröjor, särskilt en grå collegetröja som hon hade ofta. Vi satt bredvid 
varandra hela första terminen på gymnasiet, men en bit in på andra terminen var hennes stol 
tom. Läraren berättade att hon var gravid i sjätte månaden och att hon nu behövde vila fram 
till barnets födelse. I klassen blev vi förvånade, i sex månader hade ingen av oss förstått att 
hon varit gravid. Var befann hon sig nu? Varför berättade hon inte om graviditeten? Skulle 
hon komma tillbaka och gå klart gymnasiet? Hon försvann och vi hörde inte av henne mer 
än den dagen då läraren meddelade att hon fått en dotter. Det var på våren 1990.” (Hanna 
Hessedahl) 

 

Ur det här minnet och inför denna uppsats finns en vilja att belysa unga mammors situation och 
att problematisera den. 

 

I Sverige har vi fram till idag 2011, haft ett samhällssystem som uppmuntrat till utbildning 
enligt principen om ”det livslånga lärandet”1. Idag håller detta på att förändras. Under en 
riksdagsdebatt, där Mikael Damberg, socialdemokratisk ledamot uttalar sig om möjligheterna 
för personer som behöver utbilda sig vidare inom komvux säger att: ”…regeringen har 
genomfört ganska stora besparingar på vuxenutbildningen och också stramat upp 
antagningsreglerna, vilket gör det svårare för människor att ta sig vidare i 
utbildningssystemet…”(Damberg, 2011-03-01)2.  

   Integrationsverket rapport ”Unga föräldrar” (2007) definierar gruppen unga föräldrar upp till 
24 år, en grupp som har kort utbildning alternativt inte avslutat studierna, och som därmed 
riskerar att i större mån hamna i långvarigt utanförskap. Majoriteten är kvinnor, och det är 
främst kvinnor som får barn före tjugo års ålder, jämfört med männen som är äldre när de blir 
fäder för första gången. Många av dessa kvinnor är ensamstående. Av de unga föräldrar som 
varken studerar eller arbetar är 20 % inrikes födda och 30-40 % utrikes födda (2007b). Statistik 
visar också att det år 2009 föddes 1299 barn av kvinnor mellan 15-19 år3. Så här talar man 
politiskt om unga föräldrar, men Sverige har också skrivit på internationella dokument där man 
lovar både social trygghet och utbildning för personer under 18 år. Barnkonventionens artiklar 
26 och 28 som presenteras nedan utgår både från att den ekonomiska situationen skall vara 
tryggad samt att det finns specificerat ansvar angående utbildning. Artikel 26: Social 

                                                   
1 http://www.oecd.org/dataoecd/23/2/2697896.pdf  
2 http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=101&bet=2010/11:64 
3 http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/SaveShow.asp 
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trygghet 1. Konventionsstaterna skall erkänna rätten för varje barn att åtnjuta social trygghet, 
innefattande socialförsäkring och skall vidta nödvändiga åtgärder för att till fullo förverkliga 
denna rätt i enlighet med sin nationella lagstiftning. 2. Förmånerna skall, där så är lämpligt, 
beviljas med hänsyn till de resurser som barnet och de personer som ansvarar för dess underhåll 
har och deras omständigheter i övrigt samt med hänsyn till varje annat förhållande som är av 
betydelse i samband med en ansökan om en sådan förmån från barnet eller för dess räkning. 
Artikel 28: Utbildning rätt till 1. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till utbildning och i 
syfte att gradvis förverkliga denna rätt och på grundval av lika möjligheter skall de särskilt, (b) 
uppmuntra utvecklingen av olika former av undervisning som följer efter grundutbildningen, 
innefattande såväl allmän utbildning som yrkesutbildning, göra dessa tillgängliga och åtkomliga 
för varje barn samt vidta lämpliga åtgärder såsom införande av kostnadsfri utbildning och 
ekonomiskt stöd vid behov.  

 

I en artikel om Djurgårdsskolan i Stockholm som har utformats för att anpassas för unga 
föräldrar presenteras hur studiegången kan utformas. De arbetar aktivt för att utbildningen ska 
vara tillgänglig och åtkomlig för de unga mammorna, i enlighet med Barnkonventionens artikel 
28. På skolan är man missnöjd med att skolor generellt brister i sin anpassning för denna grupp 
eftersom de delvis utgör en liten grupp, och de menar samtidigt att problemet ligger i saknade 
direktiv i skollagen och gymnasieförordningen. Samtidigt finns en förskjutning av ansvaret från 
skolan till socialtjänsten. I artikeln står även att 72% av de unga ensamstående föräldrarna har 
en låg ekonomisk standard och de som har svårt att avsluta sina gymnasiestudier får svårare att 
komma in och etablera sig på arbetsmarknaden4. 

 

Vi går just nu studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Stockholms universitet. Ann Kjellberg, 
professor i pedagogik, berättade att det kommit ett brev från Stadsmissionens gymnasieskola. 
Där har man har märkt att unga föräldrar inte avslutar sin utbildning, för att de behöver försörja 
sitt barn. I brevet menade man att de ekonomiska förutsättningarna (både de privata och de 
ekonomiska stödformerna från samhället exempelvis CSN och försörjningsstöd från 
socialtjänsten) styr över vilka som kan studera och vilka som tvingas stå utanför studier. 
Försörjningsplikten, det vill säga att man som förälder eller vårdnadshavare är ansvarig att 
ekonomiskt försörja sitt barn upp till 18 år och för ungdomar upp till 21 år som går i gymnasiet, 
gäller dock inte för barnbarnen. Därav blir den socioekonomiska bakgrunden avgörande för om 
den unga föräldern under 21 år fullföljer sina studier enligt Stadsmissionen. Studier som i 
förlängningen kan ge bättre chanser till etablering på arbetsmarknaden.  

                                                   
4 http://www.metro.se/tufft-for-unga-foraldrar-att-klara-av-gymnasiet/ObjjaB!96119 
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Problemområde 

Utifrån resonemanget ovan kan man utläsa att det finns en paradox i det svenska 
utbildningssystemet. Unga föräldrar kan få försörjningsstöd från socialbidragsenheten, men ska 
då vara inskrivna på arbetsförmedlingen och vara aktivt jobbsökande eller vara delaktiga i ett 
arbetsmarknadspolitiskt program5. Det vill säga att man måste hoppa av gymnasiet för att få 
dessa pengar för att klara av de vardagliga basbehoven. Vi menar att unga föräldrar på det här 
sättet tvingas att välja bort gymnasieskolan, vilket står i konflikt med de mänskliga rättigheterna 
och Barnkonventionen6 som Sverige undertecknat samt att det på regeringens hemsida 
uttryckligen står att det övergripande målet är att alla ska ha möjlighet att utbilda sig7. Om man 
läser socialtjänstens mål för den enskilde individen har socialtjänstemän/kvinnor möjlighet att 
se gymnasiestudier som en kompetenshöjande åtgärd8, men det är en tolkningsfråga för den 
enskilda tjänstemannen/kvinnan i systemet9.  

   

I Ungdomsstyrelsens rapport ”Unga föräldrar, studier och arbete” (2009) menar man att så länge 
man går i gymnasiet finns inget lagstöd för försörjningsstöd för barnbarnen. Det finns heller 
inga direktiv i skolförordningen hur man ska arbeta med denna problematik10. Rapporten lyfter 
också fram att olika kommuner och olika socialtjänsthandläggare hanterar dessa situationer 
olika. I vissa fall görs undantag från reglerna och ges extra bidrag, vilket enligt rapporten 
gynnar den unge föräldern som då kan studera vidare på gymnasiet. Ungdomsstyrelsen vill att 
man ska klargöra lagstiftningen ”för att få en rättvis och enhetlig bedömning möjliggöra för 
unga föräldrar under 21 år att fullfölja gymnasiet och samtidigt ha en trygg ekonomi för sitt 
barn” (Ungdomsstyrelsen 2009:6).  

 

Vi befarar att denna paradox skapar utanförskap och medför en risk att dessa unga föräldrar får 
en sämre etablering på arbetsmarknaden. Hur ser det ut för gruppen som hamnar utanför 
utbildningssystemet? Är det de ekonomiska förutsättningarna som styr över vilka som kan 
studera och vilka som tvingas stå utanför studier? Eller finns det faktorer som vi inte känner till? 

Vi vill därför belysa några kvinnors situation, det kan röra sig om hur ekonomi och utbildning 
påverkas av att få barn i ung ålder. De samhällsnormer som berörs i uppsatsen tillhör de 
informella normer som påverkar attityder och val hos samhällsmedborgarna. Begreppen makt, 
normer och normbrytare används i analysen när vi belyser upplevelserna av moderskapet.  

 

 

                                                   
5 se bilaga 6 
6 http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/pod/?module_instance=3& 
7 http://www.regeringen.se/content/1/c4/25/79/6a639fe3.pdf 
8 se bilaga 5 
9 se bilaga 5 
10 http://www.metro.se/tufft-for-unga-foraldrar-att-klara-av-gymnasiet/ObjjaB!96119/ 
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Syfte 

Syftet med denna studie är att belysa hur kvinnor upplever eller har upplevt ungt moderskap i 

relation till gymnasiestudier.  

Forskningsfrågor  

• Hur upplever kvinnorna att de har förändrats av moderskapet? 

• Hur förhåller sig kvinnorna till omgivningens åsikter om ungt moderskap? 

• Vilka faktorer har påverkat avhopp från gymnasiet? 

• Vilka faktorer har påverkat att kvinnorna har gått på gymnasiet? 

Kunskapssyn 

Ett hermeneutiskt perspektiv 

En utgångspunkt i denna studie är att vi vill förstå det sociala sammanhang och det sociala liv 
som de unga föräldrarna befinner sig i och lever. I processen inser vi i likhet med May (2001) 
att vi som författare är medskapare av materialet och kan urskilja skillnader mellan egna 
meningssystem i form av värderingar och fördomar och andras meningssystem, eftersom vi 
tolkar det andra säger. Det vi upplever i sökandet efter mening kan liknas vid en framväxande 
kunskap eller den hermeneutiska cirkel så som Kvale benämner det (Kvale, 2009). I likhet med 
May menar vi att vi sedan också har möjlighet att placera detta dokument i en vidare social och 
politisk kontext för att sträva mot att höja materialet till nya nivåer (May, 2001).  

   Man kan skönja vår teoretiska grund genom uppsatsens presentation av teori, forskning, och 
litteratur som presenteras i studien. Eftersom vi aldrig kan ”hoppa utanför den 
förståelsetradition” (Kvale, 2009:226) som vi lever i och på grund av den utbildning som 
föregåtts denna studie kan vi inte frångå att hela studien genomsyras av den 
kunskapsbakgrunden. Vi har fått ta del av bland annat konstruktivistisk teori som utgår från att 
människors sociala interaktion med varandra börjar i kommunikationen mellan två människor 
och att man skapar sin världsbild i mötet med andra (Peavy, 1998). Intentionen har varit att 
hålla våra sinnen öppna inför mötet med deltagarna och i arbetet med analysen (May, 2001). 
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Enligt vår tolkning av May (2001) kan det till och med vara en ”mening” med att vi förhåller 
oss misstänksamma mot dokumentation till exempel föregående forskning som ju i sig inte är 
neutrala i sin beskrivning av den sociala verkligheten, för de föräldrars verklighet vi har för 
avsikt att återge. I processen inför intervjuerna togs beslutet att anta ett induktivt 
förhållningssätt, vilket innebär att datainsamlingen (empiri) styr valet av teori.  

Teoretiska perspektiv 

Här kommer vi att redovisa det teoretiska perspektiv vi lutar denna studie på. Sedan beskriver vi 
betydelsen av den teoretiska teoriramen för synen på moderskap. Vi förklarar också kortfattat 
begreppen makt, norm och empowerment.  

Socialkonstruktivistisk teoriram 

I denna studie ligger den socialkonstruktivistiska teorin till grund och Vivienn Burrs fyra 
premisser binder ihop fältet – premisser som konstruktivistiska vägledare även skapat 
vägledningsprinciper efter (Burr, 1995).  

 

En kritisk inställning till självklar kunskap  

Konstruktivister menar att det finns många olika verkligheter. Kunskapen om världen kan inte 
betraktas som en objektiv sanning utan är snarare en kunskap ur en viss synvinkel. Hur en 
person ser på sanningen är utifrån de ”glasögon” som personen bär. Verkligheten är bara synlig 
för oss genom det sätt vi kategoriserar den och är inte en spegelbild av den verklighet som finns 
därute.  

Historisk och kulturell specificitet 

Människan är formad utifrån den kulturella och historiska kontext som hon/han befinner sig i 
och därför blir människans syn och kunskap kulturellt och historiskt påverkad. Människans syn 
och kunskap förändras över tiden och konstrueras i den sociala värld hon/ han befinner sig i. 
Man skulle kunna säga att människans sociala handlade bidrar till skapandet av den sociala 
världen befinner sig i. 

Samband mellan kunskap och sociala processer 

Vårt sätt att uppfatta världen skapas i sociala processer; från den ”sociala relationen” som 
grundenhet till familje- och gruppnormer. Kunskap kommer ur social interaktion med andra och 
genom kommunikation.   
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Samband mellan kunskap och social handling 

I en bestämd världsbild kan människans handlande bli naturligt medan andra blir icke 
önskvärda. När människor har olika sociala världsbilder leder det till att människor genomför 
olika sociala handlingar. Därmed får den sociala konstruktionen av kunskap och sanning olika 
utfall eller konsekvenser. 

Socialkonstruktivistisk syn på moderskap 

I det moderna västerländska samhället finns det olika idéer om hur och vad moderskap är. Om 
man börjar från början kan man hävda att man föds som människa. Därefter existerar man och 
kvinna som biologiska kön, men ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv är manlighet och 
kvinnlighet, kategorier som skapas socialt. Att kvinnan föder barn är en biologisk förutsättning, 
men sedan hur moderskapet skapas följer den kontextuella- , kulturella- och sociala bakgrund 
och miljö som kvinnan befinner sig i. Phoenix (1991) diskuterar funktionen moderskap som 
socialt konstruerat och vad som är normen för hur en god/normal mor bör bete sig (ibid).  

Teoretiska begrepp 

Makt 

Då vi vill undersöka individen som en del i en kontext tolkar vi maktbegreppet utifrån ett 
sociologiskt perspektiv. Makt genomsyrar alla relationer, likväl mikro som på makronivå. 
Relationerna kan vara interpersonella eller mellanmänskliga (mellan individer) eller på en 
samhällelig strukturell nivå, d.v.s. mellan individen och hennes omgivning; organisation eller 
samhälle. Normer, värderingar liksom resurser i form av det materiella och gynnande 
omständigheter påverkar maktutövningen (Engelstad, 2006).  

 

Norm 

Angelöw & Jonsson tar upp formella och informella normer. Den tidigare är de uttalade 
normerna såsom regler och förordningar som finns nedskrivna och dokumenterade. Till de 
senare tillhör de outtalade levnadsreglerna som är diffusa och verkar i det tysta. När en person 
bryter normerna sanktioneras hon. Normer har först och främst till uppgift att underlätta det 
sociala samspelet och människornas interaktion med varandra. I förlängningen betyder det att 
dess uppgift är att förena eller skilja isär människor (Angelöw & Jonsson, 1990).  

 

Empowerment 

En person kan stärka självförmågan och självförtroendet hos en annan människa i syfte att ta 
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kontrollen över sin situation. Och detta maktövertagande flyttas till individens från 
omgivningen, och individen ska i sin tur få förståelse, agera och påverka sin egen situation. 
Insatser krävs emellanåt för att röja undan hinder som gör att hon själv håller tillbaka och låses 
in i maktlöshet. Exempel på sådana hinder kan handla om ekonomiska problem som måste 
underlättas till förmån för vården av barnet. Att underlätta det som tynger ner mamman så att 
hon kan ägna sig åt det som är väsentligt (Payne, 2002). 

Tidigare forskning om ungt föräldraskap 

Tonårsgraviditet – vanligare i ojämlika samhällen 

 

I boken Jämlikhetsanden skriver författarna Wilkinson & Pickett (2010) om ojämlikhetens 
effekter i samhällen och att unga föräldrar är ett fenomen som är störst i ojämlika länder. 
Författarnas budskap är att effekterna kan förändras och det går att genomföra sociala 
förbättringar om man jobbar politiskt med att öka jämlikheten. Wilson & Pickett skriver: ”Det 
är uppenbart att större jämlikhet förbättrar hela befolkningens välfärd samtidigt som den utgör 
nyckeln till en nations prestationer och resultat på en mängd olika områden” (Wilkinson & 
Pickett, 2010:40).” Hälsorelaterade och sociala problem förekommer vanligast i ojämlika 
samhällen och är mest utbrett bland fattiga. Bland annat inräknas tonårsfödslar och misslyckade 
studier till dessa problem. Författarna menar att tonårsfödslar är fattigdomens kretslopp. 
Samhällen där tonårsfödslar sker mest kännetecknas av; hög skilsmässofrekvens, låg 
förtroendenivå, låg social sammanhållning, hög arbetslöshet, fattigdom, hög kriminalitet 
(ibid131). Wilson och Pickett menar: ”… om ett land exempelvis vill att skolbarnen ska nå en 
högre genomsnittlig kunskapsnivå måste man rikta in sig på att minska den underliggande 
ojämlikhet som skapar en brantare social gradient för utbildningsprestationerna” (ibid40).  

 

Ung förälder - skambelagt 

Författarna beskriver att unga gravida ofta porträtteras i samband med beskrivningar av skam 
och skuld. Vad som ofta då beskylls i detta sammanhang eller som man pekar ut är dålig 
sexualundervisning, att barnen är de stora offren, man kallar det att barn föder barn, att det är 
”… dåligt för föräldern, barnet, samhället” (ibid130). Författarna menar också att barnen blir ett 
intresse som ersätter skola/studier och att det finns sociala klasskillnader avseende befruktning 
och födsel (dock större för födslar eftersom medelklassen oftare gör abort). Författarna ser 
samband mellan identitetssträvan att bli just förälder hos de som saknar framtidsutsikter.  
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Negativa konsekvenser – att vara ung förälder 

Historiskt har tidig graviditet och föräldraskap fokuserat på och associerats med psykologiska, 
sociala och samhälleliga negativa konsekvenser såsom sociala och ekonomiska svårigheter; 
arbetslöshet och lägre utbildningsnivå. Till de negativa individuella och familjära 
konsekvenserna har man förknippat ungt föräldraskap med depression, lågt självförtroende och 
stress. Man har kommit fram till att unga föräldrar skulle ha mindre kunskap om barnets 
utveckling och mindre glädje i mammarollen samt mer straffmetoder (McLeeod 2001 in 
Richards et al. 2007). 

   Phoenix (1991) menar att moderskapet förtrycker kvinnan (d.v.s. moderskapet är en institution 
i sig som förhindrar kvinnan att ta kontroll över sitt liv) och isolerar mödrarna (d.v.s. deras 
känslomässiga band till barnen, ibland mannen och omständigheterna gör dem maktlösa att sätta 
sig emot förtrycket). Många människor har kämpat för att reducera detta genom att kämpa för 
barnomsorg, delat föräldraskap och att man ska involvera sig i vårdnaden av barnet. Sverige har 
vi personer som tagit initiativ till detta. Alva Myrdal ville ha barnomsorg för alla och att den 
skulle vara avgiftsfri. Gertrud Sigurdsen drev sedan på 60-talet kampen för kvinnors rätt att 
komma ut i arbetslivet, och en grundförutsättning för det var en nationell satsning på daghem 
(Korpi, 2006). 

Positiva förändringar – att vara ung förälder 

Studier (Richards et al. 2007) har visat att själva nyheten av att vara gravid var positiv för unga 
mödrar vilket fick dem att sträva efter ett bättre liv genom olika förändringar av beteendet 
såsom att dricka mindre, sluta röka och ta droger. Andra motiv var att få respekt från familj och 
samhälle, för de som kom från en situation med begränsade utbildnings- och 
anställningsmöjligheter.  

   Självbilden hos de unga mödrarnas modersroll influerar delvis hur de upplever negativa eller 
positiva konsekvenser. En jämförelse mellan vuxna föräldrar och unga föräldrar visar på hur 
äldre talar för att de bidrar till samhället (med sitt barn) och hur de ska utveckla en livslång god 
relation medan unga föräldrarna talar om hur barnen ska hjälpa dem som motivation att nå sina 
personliga mål, såsom utbildning och bli mer ansvarsfull (Richards et al. 2007).  

 

Tonårsföräldrar har kopplats till fattiga förhållanden, barnmisshandel, bidragsberoende och låga 
utbildningsnivåer. Men studier som bidragit till denna syn har spelat över, enligt Phoenix (1991) 
och de flesta av de unga mammorna och deras barn har det gått bra för. Forskning har visat att 
problem till och med är sällsynta och att social klass har större betydelse än ålder i hur barnen 
mår, vilket betyder att de strukturella omständigheterna är de viktigaste. Phoenix menar att 
problembakgrunden skapar en legitimering av tonårsfödsel som ett socialt problem (ibid). Att 
unga föräldrar oftast är från arbetarklassen, har fler perioder av arbetslöshet, är i oftare fall 
bidragsberoende, lämnar skolan med mindre kvalifikationer, kommer oftare från stora familjer 
än genomsnittet, och fäderna kommer från liknanden förhållande. Faktum är att dessa mödrar 
oftast är singelmödrar blir ett ännu större bevis på att det är ett misslyckande för den egna 
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statusen. Phoenix menar att den negativa bilden finns därför man fokuserat på ålder och 
negligerat hur förhållanden i deras liv ser ut, det vill säga de strukturella faktorerna (anställning 
och möjligheter) som styr. När man tittar på fenomenet genom att fokusera på ålder menar 
Phoenix att man individualiserar det och ser det som deras egna fel (ibid).                            
Phoenix problematiserar positioner när berättelser om unga föräldrar lyfts när det inte är 
mödrarna själva som berättar? Media skriver om unga föräldrar i negativa termer och Phoenix 
menar att deras egna berättelser sällan kommer fram. Hon menar att de flesta av dessa mammor 
inte skulle säga att de var för unga eller att åldern i sig var något problem. Men i och med att 
aktörer som inte själva är unga mammor, men som skriver om unga mammor, därför 
representerar ett utifrån perspektiv som bortser från strukturella omständigheterna såsom att 
utbildningsmöjligheter och möjligheter till försörjningen försämras. Däremot skapar utifrån 
perspektivet en dominant social konstruktion och är mer benäget att utforskas och får större 
trovärdighet än mödrarnas egna perspektiv (ibid).  

  

Ur Phoenix berättelser om unga mammor och ungt föräldraskap läser vi att det inte går att tänka 
på mödrar utan att tänka på hur det är att vara kvinna. ”Respect for a womans´s reproductive 
rights, then, is also inextricably connected to respect for a woman´s right as a human being, 
independent of whether or not she adhers to societal norms of how a woman should be” 
(1991:2). Men i verkligheten värderas dock inte kvinnors reproduktiva förmåga och kvinnors 
värde som kvinnor lika (ibid).                                 

   Phoenix (1991) presenterar studien Thomas Coram Research Unit (TCRU) som undersökt 
unga föräldrars strategier för att upprätthålla en positiv självkänsla gentemot samhällets och 
omgivningens attityder. På grund av åldern nedvärderades unga föräldrar i TCRU vilket gör att 
de måste hävda sig mot negativa bilder men de flesta upprätthåller positiva bilder av de själva 
som mödrar. En strategi var att man målar upp positiva sociala identiteter genom att acceptera 
normer om heterosexuella mödrar i rätt ålder och samtidigt stigmatisera andra unga mammor i 
samma sociala position och omständigheter. En andra strategi var att fördöma 
normer/konventioner och negativa antagande om unga föräldrar genom argument för hur de är 
bättre än äldre föräldrar. En tredje strategi var att försöka/bemöta förebygga vad de uppfattade 
som trolig kritik.  

 

Hertfelt Wahn (2007) påvisar det sociala stödets betydelse för tonårsmamman, då en närvaro 
och stöttning av omgivningen och professionella får en funktion av empowerment som stärker 
mammans egna resurser om det uppstår svårigheter. Socialt stöd möjliggör även positiva 
resultat såsom en god hälsa. Det sociala nätverket är även avgörande för den unga mammans 
förmågor eller oförmågor att kommunicera sina behov. Att uttrycka det stöd man behöver i ord 
kräver kommunikativa färdigheter och ju bättre ”socialt tränad” och ju mer medveten man är om 
sina rättigheter desto större möjligheter till stöd har man.  

   Det framkommer i avhandlingen att olika anledningar anges till varför man vill behålla barnet, 
men framförallt är motivet att få något eget och bestående. Det finns familjemönster som går 
igen av tidigt barnafödande, eller upplevelse av brist på framtidsmöjligheter. Hertfelt Wahn 
delar in mödrarna i två grupper som åtskiljs efter hur de upplevt sitt mödraskap. Stolta mammor 
beskriver det som en milstolpe i livet. Mammarollen ger dem mognad och ansvar vilket i sin tur 
främjar självförtroende. Förändringar i deras sätt att leva som kan handla om uteliv, 
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vänskapsrelationer, att man tar avstånd från alkohol och rökning ses inte som något särskilt 
svårt. De mammor som betecknas som oförberedda däremot upplevs som om den hade svårare 
med anpassningen till sin nya modersroll, även svårare att lämna delar i det tidigare livet. 
Vanligare förekommande här är en mer komplex social situation med sämre relationer med både 
barnets far och moderns egna föräldrar. Fadern till barnet beskrivs vara en person som den unga 
mamman är ekonomiskt beroende av, eftersom socialtjänstlagen ger bidrag utifrån vilken ålder 
modern har.  

   Det framkommer genom de intervjuade barnmorskornas berättelser att fler personer lägger sig 
i mammornas liv om de är unga jämfört med äldre mammor som inte bli tillrättavisade i samma 
grad (Hertfelt Wahn, 2007).  

 

Otterblad Olaussons et.al. (2001) avhandling pekar ut samma socioekonomiska konsekvenser då 
man studerat effekterna av åldern, det vill säga att man har fött barn tidigt. Studien visar att 
yngre mammor oftare återfinns i familjer med lägre utbildningsnivå. Presumtiva långsiktiga 
konsekvenser är social miljö, socialbidragsberoende, en lägre utbildningsnivå och en lägre 
inkomst för familjen. Enligt studien kan den sociala bakgrunden vara en påverkansfaktor till de 
sämre socioekonomiska förhållanden man ser i denna grupp. 

 

Zetterqvist Nelsons (2007) forskning Regnbågsföräldrars berättelser om att bilda familj och få 
barn har till syfte att öka kunskap och förståelse om regnbågsfamiljers liv och villkor Boken 
vänder sig till de professionella grupper som möter regnbågsfamiljer i 
familjebildningsprocessen, men också till läsare som är nyfikna på föräldraskapets olika 
skepnader. Centralt presenteras familjebildningsprocessen, men också regnbågsfamiljers olika 
sätt att vara och ”göra” familj. Normer diskuteras också då heterosexualitet är en norm i 
samhället som utmanas av dessa familjebildningar där föräldrar har annan sexuell läggning än 
den heterosexuella. Ett av temana handlar om längtan efter barn. Bland annat talar berättarna om 
att man alltid längtat efter ett barn och hur det kan hejdas av att komma ut – processen eller 
hejdas av att man har tillfälliga relationer. En annan längtan efter barn kan bli resultatet av en 
kärleksrelation. I föräldrarnas berättelser framkommer ord som beskriver ett annorlundaskap i 
samband med benämningen föräldraskap. Barn i familjer med homosexuella föräldrar uppfattar 
subtilt hur omvärldens åsikter och värderingar ser på dem och det påverkar det sätt som man 
pratar om den egna familjen. I några av berättelserna kan man se fenomenet då man försvarar 
sin familj gentemot den rådande normen heterosexuella föräldrar.  

  

I Ungdomsstyrelsens rapport Unga föräldrar – studier och arbete (2008), diskuteras unga 
föräldrars möjligheter att gå gymnasiet. Ungdomsstyrelsen fastslår att det krävs flexiblare 
lösningar i skolan (t.ex. distansstudier och en vidare förståelse) och mer generösa ekonomiska 
förutsättningar än det finns i dag då försörjningsstödet upphör när hon/han går tillbaka till 
gymnasiet. Eftersom avslutade gymnasiestudier i princip är en nödvändighet för en etablering 
på arbetsmarknaden idag ser man ingen logisk förklaring till varför man försvårar för den unga 
föräldern.  
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Sammanfattning 

Utifrån Burrs (1995) beskrivning av de socialkonstruktivistiska grundtankarna bör man ha ett 
kritiskt förhållningssätt till kunskap. Människan ses ur den historisk och kulturell kontext hon 
befinner sig i och det finns ett samband mellan sociala processer och hur kunskap skapas. 
Utifrån hur kunskap skapas blir vissa av människans sociala handlingar önskvärda eller icke 
önskvärda. Därför får den sociala konstruktionen av kunskap och sanning olika konsekvenser. 
Den socialkonstruktivistiska synen på moderskap är att moderskap ”görs” i relation till den 
sociala, kulturella och historiska kontext kvinnan befinner sig i. De teoretiska begreppen makt, 
norm och empowerment är beskrivningar på hur sociala handlingar mellan människor påverkar 
sociala relationer.  
   I Wilkinson & Picketts (2010) bok ”Ojämlikhetens ande” hävdas att unga föräldrar sett ur ett 
samhälleligt perspektiv är ett hälso- och socialt relaterat problem som mest förekommer i 
ojämlika samhällen och att tonårsfödslar kännetecknas av misslyckade studier, hög arbetslöshet 
och fattigdom.  
   Vidare presenterades forskning som både presenterar en negativ och en positiv bild av 
konsekvenserna vid ett ungt föräldraskap. De negativa konsekvenserna ses ur både ett 
samhälleligt och ett individuellt perspektiv. För samhället, den ekonomiska ”bördan” när en 
individ kommer i sociala och ekonomiska svårigheter. Det individuella perspektivet beskrivs 
utifrån påverkande faktorer, exempelvis depression och stress (Richards et al. 2007).  
   För att visa en mer varierad och mer positiv bild av ungt moderskap har Phoenix (1991) 
forskning problematiserat kring de negativa konsekvenserna. Hon menar att när man frågar de 
unga mödrarna själva (inifrån perspektiv) framkommer andra bilder och berättelser om hur det 
är att vara ung, kvinna och mamma i den kontext där de befinner sig. Det har framkommit att 
det är andra faktorer än ålder i sig som har varit problematiskt. Det har snarare saknats 
möjligheter till utbildning och försörjning vilket gör att det är de strukturella omständigheterna 
som styr deras valmöjligheter.  
   För att komplettera Phoenix forskning presenteras en svensk avhandling av Hertfelt Wahn 
(2007) som har påvisat betydelsen av det sociala nätverket, både från familj och vänner, men 
också betydelsen av stöd från personer som arbetar professionellt med unga föräldrar.  
   Otterblad Olaussons (2001) avhandling har studerat effekterna av ålder då man blivit förälder i 
ung ålder. Resultaten av studien visar till exempel på konsekvenserna som en lägre 
utbildningsnivå, lägre inkomst för familjen och socialbidragsberoende.  

   Zetterqvist Nelson (2007) beskriver regnbågsfamiljers liv och villkor. Längtan efter ett barn 
och hur den kan hejdas av olika faktorer. Hur man talar om den egna familjen, utifrån att man 
förstår att omgivningen ser på föräldraskap utifrån heterosexuella föräldrar som norm.  

   Ungdomsstyrelsens rapport Unga föräldrar – studier och arbete (2008) eftersöker flexibla 
praktiska lösningar och generösare bedömningar när det kommer till ekonomi och försörjning 
för de unga föräldrar som vill fullfölja sina gymnasiestudier.  
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Metod 

Genomgående har vi försökt att förhålla oss till metoden och materialet på det sätt som 
sociologen May menar, att feministiska forskare placerar sina erfarenheter och synsätt i centrum 
av forskningen för att möjliggöra en större förståelse av den sociala verkligheten man delvis 
skapar tillsammans med deltagarna i forskningen (May, 2001). 

   En annan inspirationskälla är Joan Acker (1991) då hennes främsta forskningsintressen har 
handlat om klass, kvinnor och arbete, genus i organisationer, genus och välfärdsstat och 
feministisk teori. Hon har dessutom studerat Sveriges arbetsliv under tre år. Inför intervjuerna 
kunde vi förstå att intervjuerna med unga föräldrar kanske inte skulle utvecklas helt 
oproblematiskt och Acker menar att:  

…en dialog mellan forskaren och den utforskade, en strävan efter att utforska och klargöra 
det ämne som undersöks, en strävan efter att uppnå en klarare och fördjupad förståelse. 
Båda ska betraktas som individer som reflekterar över sina erfarenheter och upplevelser och 
som kan förmedla dessa reflektioner. Detta ligger i själva forskningssituationen. Och 
varken forskarens eller den utforskades subjektivitet kan elimineras i denna process (Acker 
et al. 1991:140). 

Vi är två kvinnor som belyser nedslag i kvinnors liv vid den tidpunkt som intervjun skedde och i 
intervjusituationen framkom det berättelser som medförde att vi blev känslomässigt engagerade 
vilket inte kan bortses ifrån av flera skäl. Det är en pågående process som påverkar när 
intervjuer ger ett rikt material. Med en förförståelse om att processen kanske inte alltid blir som 
man tänkt sig då det som händer i utbytet mellan oss och deltagare i intervjusituationen 
utmynnar i kunskap. Det vi vill uppnå är ett ömsesidigt kunskapsutbyte och lärande, för att 
kunna förmedla någon slags ”vetenskap”.  

Undersökningsstrategi  

För att kunna studera personer som är eller har varit unga föräldrar och ta del av deras 
föreställningar och åsikter om sin situation, var fokusgruppsintervju ett passande val av metod 
för vår studie angående de unga individerna. Detta för att vi som studerande vid universitetet 
och kvinnor i styrande intervjuande roll är medvetna om de olika maktbalanser som kan finnas i 
intervjusituationen angående talutrymme (Wibeck, 2010:51ff). Fem kvinnor som är unga 
föräldrar svarade att de kunde delta. Utöver fokusgruppsintervjun bokades två individuella 
intervjuer med äldre kvinnor hade erfarenhet av att vara unga föräldrar. Eftersom det inte finns 
så mycket forskning inom detta ämne i Sverige, samt att det är ett nytt fält att upptäcka för oss, 
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kan fokusgrupp och individuella intervjuer vara ett komplement till varandra i syfte att försäkra 
både oss och läsare att ämnet som studeras verkligen blir utifrån deltagarnas perspektiv 
(Wibeck, 2010:70).   

Metoder och tekniker  

Gruppintervju kan ge möjligheter att få tillgång till deltagarnas åsikter och vad de unga 
föräldrarna upplevt att andra haft för åsikter och värderingar de stött på osv. Enligt Wibeck 
(2010) används gruppintervju för att den lämpar sig för känsliga ämnen. När en grupp 
människor möts kan den enskilda individen bättre klargöra sina egna tankar och åsikter. 
Eftersom det är lättare att återkomma med inlägg i en diskussion, om en person behöver tid att 
reflektera, enligt Marshall & Rossman (2006).  

   Vår roll är att vara moderatorer, med så diskret inblandning som möjligt i diskussionen, vilket 
gör att forskare har mindre kontroll över diskussionen som sker mer på deltagarnas villkor och 
kan göra deltagarna mer bekväma. Samtidigt kan förståelsen av deras upplevelser öka. 
Personerna som var inbjudna till fokusgruppen var främmande för varandra och valdes ut för att 
de delar de ”karaktäristiska” som studien, handlar om; kvinnor som är eller har varit unga 
föräldrar, de har hoppat av eller inte börjat gymnasiet på grund av sitt unga föräldraskap och står 
inför att fullfölja eller inte fullfölja gymnasiestudierna (ibid).   

   Inför både de enskilda intervjuerna och gruppintervjun skapades en frågeguide som 
presenteras i bilaga 211. Frågeguiden skapades utifrån Wibecks rekommendationer om 
öppningsfrågor för att låta deltagarna bekanta sig med varandra, men dessa är inte tänkta att tas 
med i analysen (2010). Efter öppningsfrågorna används introduktionsfrågor för att introducera 
ämnet och de bör vara öppna för att de intervjuade ska ges chans att reflektera12. Nyckelfrågorna 
bör sedan ställas när hälften av tiden har gått och efter det sammanfattar en av oss vad som sagts 
och ställer en avslutande fråga (ibid). I alla intervjuerna ska en slutfråga ställas för att försäkra 
att ingen viktig aspekt förbigåtts13. 

Genomförandesteg  

Olika personer gav oss förslag på skolor utöver den skola som initialt kontaktat Institutionen för 
pedagogik och didaktik. Förslagen blev; Stadsmissionen, ESS, Bjurholm och 
                                                   
11 Se bilaga 2 
12 Se bilaga 2 
13 Se bilaga 2 
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Djurgårdsgymnasiet. Utifrån dessa förslag på skolor gjordes förfrågningar per telefon om det 
skulle finnas intresse för en studie likt denna. Flera korta intervjuer genomfördes med Gunilla 
Carlsson som är erfaren vägledare. Hon har jobbat med unga föräldrar och med flera års arbete 
på grundskola och introduktion program, det visade att denna studie kan vara intressant ur ett 
studie- och yrkesvägledarperspektiv.  

   Det fanns tre olika planerade strategier att nå deltagare till fokusgruppen. Den första var att 
skicka brev till tre olika skolor i Stockholm, se missivbrev14. Utskicket följdes upp med 
telefonsamtal, men gav inga resultat. Den andra strategin var att annonsera inom de sociala 
medier där unga medverkar, exempel på hemsidor där vi annonserade efter unga föräldrar enligt 
de kriterier vi sökte; familjeliv.se, makalosa foraldrar.se. och facebook.se. Detta gav ett svar där 
personen tyvärr inte hade de karaktäristika vi sökte, se under urval. Den tredje strategin var att 
söka deltagare till fokusgruppen genom snöbollsmetoden (Johannessen, 2003). Metoden gick ut 
på att båda författarna i denna studie tog kontakt med personer i sin omgivning och frågade om 
de kände till någon person med kriterierna beskrivna under rubrikerna urvalsgrupp och 
urvalsförfarande. Dessa personer kände sedan i sin tur till personer med dessa karaktäristika och 
på detta sätt kom deltagarna i studien att inte heller vara bekanta med varandra. 

   Det var från snöbollsstrategin som både deltagarna till fokusgruppen och till de individuella 
intervjuerna rekryterades. Fyra personer till fokusgruppen, kontaktades genom en studie- och 
yrkesvägledare, en ung förälder visste i sin tur om en person enligt studiens karaktäristika. 
Därmed fanns det underlag för att genomföra en fokusgruppsintervju med fem deltagare. En  
studie- och yrkesvägledare inom studie- och yrkesvägledarutbildningen, kände till de en äldre 
kvinna som varit unga förälder. En studie- och yrkesvägledare som gått studie- och 
yrkesvägledarprogrammet rekommenderade en kvinna som också varit ung mamma. 

    Därefter kontaktades sex av dessa personer per telefon och de fick ett introduktionsbrev för 
samtycke mailat till sig, allt enligt de etiska riktlinjer som presenteras under rubriken etiska 
ställningstaganden (Kvale, 2009). En av kvinnorna fick sitt brev i själva intervjusituationen, 
men fick information om de etiska riktlinjerna i ett telefonsamtal dagen innan intervjuns 
genomförande. Efter samtal med de fem deltagarna till fokusgruppen bokades en passande tid 
och plats. Kvinnorna i de individuella intervjuerna valde ut tid och plats själva, vilket vi 
anpassade oss efter. Enligt Wibeck (2010) är några av förutsättningarna för att deltagarna ska 
känna sig avslappnade, beroende av att tid och plats ordnas enligt deltagares önskemål. 

Urvalsgrupp och urvalsförfarande  

Deltagarna valdes utifrån studiens syfte, vilket kan beskrivas som ett strategiskt val. Syftet var 
att belysa hur några individer som befunnit sig liknande situation resonerar kring sitt tidiga 
föräldraskap, sina upplevelser av föräldraskapet i relation till studier och hur de blivit bemötta. 
Deltagarnas lämplighet att besvara forskningsfrågorna utgjorde grunden för de övergripande 

                                                   
14 Bilaga 1 
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kriterierna som söktes hos personerna, se nedan (Johannessen & Tufte, 2003).   

• Ung förälder, nu eller då 

• Fött sitt barn i tiden sammanfallande med gymnasiestudiernas början eller pågående 

• Den unga föräldern ska vara kvinna  

• De unga föräldrarna har gått på olika skolor 

• Personen har ännu inte fullföljt gymnasiestudierna 

• Personen kommer från en mindre stad 

Datainsamling  

Vi åkte till den mellanstora stad där fokusgruppsintervjun skulle ta plats. Lokalen låg centralt 
placerad i staden och var lätt att hitta både för deltagarna och för oss. Rummet var stort och 
luftigt med ett runt bord i mitten. Eftersom vi var i god tid kunde vi förbereda lokalen med 
inspelningsutrustningen bestående av mp3 och två videokameror. Videokamerorna ställdes så 
att de inte skulle finnas i blickfånget vid intervjun och för att få olika vinklar av deltagarna, mp3 
placerades på bordet. I boken ”Fokusgrupper” problematiseras användandet av kameror och att 
de kan påverka interaktionen mellan människor. Kameror, annan inspelningsutrustning, liksom 
vi som intervjuare påverkar forskningen och att det skulle ske en helt neutral datainsamling är 
en illusion. Samtidigt har det visat sig att människor inte brukar ändra sitt sociala beteende hur 
som helst och att människor oavsett inspelning avslöjar detaljer om sina privatliv (Wibeck, 
2010).  

   Vid den utsatta tiden kom två personer och vi väntade därefter tjugo minuter för att vänta in de 
tre personer som fortfarande saknades. Av respekt för de två unga föräldrar som avsatt tid och 
kommit till avtalad plats, startades istället för fokusgruppsintervju upp en intervju med dessa 
två. Vi började med att upplysa om de etiska riktlinjerna. intervjun följde sedan den utformade 
frågeguiden15. I intervjun var vi uppmärksamma på att båda kvinnorna skulle ges lika mycket 
talutrymme, båda personerna hade lätt för att tala och det kom upp ämnen där man behövde 
följa upp tråden med den ena personen utan att avbryta eller stanna upp den andra. Under 
samtalet var vi alltså tvungna att hålla igen på de egna frågorna för att ha möjlighet att ställa 
följdfrågor på ett tidigare ämne. Deltagarna stimulerade och inspirerade varandra, samtidigt som 
de fick tid att reflektera när den ena eller den andra talade. Stämningen kan beskrivas som 
avslappnad, men vi började ändå med öppningsfrågorna för att bekanta oss med varandra. 
Intervjun med de unga föräldrarna pågick i en timme.  

   Efter intervjun tog vi en stund för reflektion med de unga föräldrarna för att följa upp hur 
själva intervjun upplevts då den är en konstruerad situation som May beskriver (1997). Under 
den här reflektionsstunden kom också frågor till oss från de unga föräldrarna som vi svarade på. 
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Forskaren Oakley (1979) förespråkar dialog och temana utbildning och barn i denna studie, 
hade under intervjun skapat nyfikenhet om oss, då vi inte bidrog till diskussionen under 
intervjuns gång, utan var just moderatorer. När deltagarna lämnat lokalen gjordes egna 
reflektioner om mötet; om vad som sagt, hur och av vem, samt hur vi och frågeguiden kan ha 
påverkat mötet.    

 

De två individuella intervjuernas plats bestämdes utifrån de intervjuades önskemål. Den första 
intervjun gjordes innan den tänkta fokusgruppsintervjun. Den skedde i en hemmiljö, intervjun 
tog en timme och frågeguiden följdes från introduktionsfrågorna, eftersom stämningen var god 
kändes öppningsfrågorna överflödiga16. Rummet var öppet och ljust, med ett runt bord, vilket 
kan har bidragit till den öppna, lättsamma atmosfären som Langemar menar öppnar upp för ett 
konstruktivt samtal (2008). Efter intervjun blev reflektionsstunden med personen kort, då hon 
uttryckte att det mesta hade blivit sagt. Själva upplevde vi att personen som var verbal hade gett 
en rik, övergripande och omfångsfull bild som svar på varje fråga vilket gav insikten om ett 
stort material. Intervjun spelades in med en mp3 som låg på bordet.  

 

Den andra individuella intervjun tog plats i ett kontor på personens arbetsplats. Även här 
startade intervjun med introduktionsfrågorna. Här var rummet litet och den intervjuade satt mitt 
emot oss vid ett skrivbord, något som Langemar (2008) menar är olämpligt. Samtidigt präglades 
av öppenhet. Även efter denna intervju avsatte vi tid för reflektion. Vi har ställt oss själva frågor 
som vi har använt för introspektion; hur frågade vi frågorna? Hur mottog vi svaren? Blev 
forskningsfrågorna besvarade? Vi menar att intervjuerna har reliabilitet för vår studie då vi varit 
omsorgsfulla angående vårt förhållningssätt enligt Langemars instruktioner: 1. Vi följde den 
frågeguide som följts vid de två andra intervjuerna som genomförts, allt för att göra lika. 2. Vi 
lyssnade på vad deltagarna sa, vi hade distansen att fråga om igen, när vi inte förstod vad 
deltagarna menade och vi ställde öppna frågor. 3. Intervjuerna spelades in med mp3 och 
intervjufrågorna blev besvarade. Personerna vi intervjuat presenteras i porträtt, se bilaga 5. 

Tillförlitlighet och giltighet  

Om tillförlitlighet: Kvale presenterar att invändningen mot intervjuforskningen främst är för att 
antalet människor man intervjuar är för få för att kunna generalisera resultaten. Han ger svar på 
kritiken genom en retorisk fråga ”…varför ska man generalisera?” (Kvale, 2009:280). Istället 
menar Kvale att bland annat pragmatiska och konstruktivistiska ansatser föreställer sig att 
kunskap är socialt och historiskt kontextualiserade former av förståelse för den sociala värld vi 
lever i. När det gäller denna studie så kan vi generalisera resultaten då vi kan koppla resultat i 
tidigare forskning till de resultat som redovisas här. Vi tror att unga mammor som ställs bortom 
kunskapsproduktionen inte är en bundet historiskt till den tid vi lever nu och inte heller bara 
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funnits i den kontext som är här i Sverige. Enligt Kvale kan denna studies resultat också gälla i 
andra relevanta, liknande situationer (2009). Angående giltighet har vi följt instruktionerna i 
boken ”Den kvalitativa forskningsintervjun”, där ges en översikt av validitetsfrågor som vi 
använt oss av under processen för att kontinuerligt se över giltigheten (Kvale, 2009). Vi har 
bland annat kontinuerligt tittat på: tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, validering 
(ibid). I planeringen tog vi särskild hänsyn och fördjupade oss i både litteratur och dokument 
om de etiska riktlinjerna då vi var medvetna om att ämnet kunde leda till svar från deltagare av 
känslig karaktär. Samtidigt ville vi producera kunskap som kan komma unga föräldrar till nytta 
och åstadkomma förändring inom området. Under de tre intervjuerna följde vi den intervjuguide 
som skapats under planeringen, allt för att göra lika. Angående utskriften var vi noggranna med 
att bara transkribera och skriva ned det som verkligen sades i ord. Vi har undersökt fenomenet 
när man inte följer förväntad väg angående att föda barn enligt normen, där man förväntas vara 
äldre när man föder barn i Sverige idag . Studiens resultat bekräftas av att tidigare forskning 
visar på liknande resultat.  

Etiska ställningstaganden  

Vi har tagit del av de forskningsetiska principer som rekommenderas inom humanistisk och 
samhällsvetenskaplig forskning17. De fyra huvudkraven; informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet är därför aktuella att följa 18. Konkret gjorde vi detta 
genom att informera gruppdeltagarna om informationskravet som betyder att deras deltagande 
är frivilligt och att de kunde avbryta sin medverkan när de så önskade. Samtyckeskravet följde 
vi genom att kvinnorna gav samtycke till att använda de uppgifter som framkom oavsett 
uppgifter som framkom som var av känslig karaktär och på grund av metoden att videoinspela 
intervjun. Vi garanterade konfidentialitet genom att tala med kvinnorna om hur vi behandlar 
materialet; anonymisera deras namn och deras barns namn, allt enligt konfidentialitetskravet19. 
Vi förklarade för deltagarna att handledaren från universitetet kan komma att se materialet, men 
bara för att bedöma att insamlade data stämmer med den färdigställda analysen och följande 
textmaterial. Vi berättade att ljud och videoinspelningarna ska förvaras på säkert ställe i enlighet 
med nyttjandekravet och att uppsatsen kommer att publiceras på nätet. Vi använder oss av de 
etiska regler som finns framtagen för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning 
(Vetenskapsrådet, 2002) 20.  

                                                   
17http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  
18 http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 
19http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  
2020 Hämtad på  http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 2011-03-09 
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Bearbetning och analys av resultatdata  

När vi hade samlat in data (empiri) genom mp3 och videoinspelning lyssnade vi först igenom 
intervjuerna på mp3. Därefter skrev vi ned varje intervju ordagrant, vilket krävde flera 
genomlyssningar av intervjuerna. För att bekräfta att det blev rätt person som uttalade sig under 
intervjun med två unga mammor, tittade vi igenom videoinspelningen. Här insåg vi att 
tematiserad analysmetod var en passande metod för att hantera materialet (Langemar, 2008). 
Mammornas enskilda personliga erfarenheter kompletterade varandra och de enskilda 
berättelserna gav inte bara bilder av personens verklighet utan också personernas liv i samhället. 
Ur dessa erfarenheter skapades teman som vi försökt sätta i relation till syftet för studien; bland 
annat framkom teman som ekonomi, utbildning och socialt nätverk. För att få en överblick gick 
vi igenom hela materialet och gulmarkerade det som var relevant för syfte och frågeställningar 
(ibid). I marginalen kommenterades likheter och skillnader eller andra tankar som uppkom om 
hur materialet skulle kunna förstås. Därefter tog vi först ut teman dels efter vårt syfte, men 
också efter forskningsfrågorna. Samt att vi tog ut teman som vi identifierade ur mammornas 
berättelser. Därefter genomsöktes materialet återigen för eftersökning av de specifika temana. I 
denna process kunde vi skönja definierade rubriker till de teman som utskiljde sig ur mängden 
material (Langemar, 2008). Båda författarna av denna studie arbetade intensivt med materialet 
och kunde sedan se kopplingar från citaten till den presenterade forskning och litteratur som 
finns i denna studie. 
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Resultat och Analys 

Resultaten presenteras i berättarform med kvinnornas egna ord i form av citat. Citaten är 
omskrivna till skriftspråk då vi tagit oss friheten att utelämna ord som också, liksom och 
liknande, för att det ska bli mer lättläst. Berättelserna redovisas tematiskt eftersom deltagarnas 
citat ger en bättre bild utifrån deras verklighet om temat. Teman vi identifierat i kvinnornas 
berättelser, handlar om hur moderskapet påverkat dem (både positivt och negativt), hur man 
pratar om sig själv i förhållande till andra, gymnasiestudierna och ekonomi och avslutningsvis 
det sociala nätverket. Efter citaten kommer en analys där citaten kopplas till teori, forskning och 
litteratur. När två citat från två olika kvinnor påminner om varandra analyseras dessa 
tillsammans. Citaten vi analyserar står fristående och några citat använder vi i inledande text 
och då löper den direkt i texten. De intervjuade kvinnorna finns presenterade i porträtt som 
inleder resultatdelen.  

Porträtt 

 
Emilia är 16 år och har ett barn. Emil föddes en vecka innan skolavslutningen i årskurs nio och 
Emilia har varit mammaledig snart ett år. Hon bor tillsammans med sin son och barnets far hos 
sina föräldrar i en fyrarumslägenhet, där även Emilias syster bor. Barnets far studerar på 
gymnasiet och Emilia och pappan tog ett gemensamt beslut, att skulle fortsätta sina studier så att 
båda inte skulle bli sena. Detta också för att hon längtar efter att få flytta hemifrån och att de ska 
kunna göra det så snabbt som möjligt, vilket de förväntar sig kunna göra inom några år. 
Familjen har stöttat med pengar men nu vågar/vill hon inte fråga längre. Hon har under 
processen mot utbildning kontakt med en vägledare som stödjer henne. Genom vägledaren har 
Emilia sökt pengar från Centrala studiemedelsnämnden (CSN) inför hösten, men om det inte 
beviljas säger hon att hon måste söka vilket jobb som helst. Hon söker Byggprogrammet på 
gymnasiet till hösten. Hennes pappa jobbar som egen företagare inom byggbranschen och där 
skulle hon kunna arbeta som lärlingspraktikant om hon börjar studera på gymnasiet, inriktning 
bygg eller måleri.  

  

Jessica är 21 år och har två barn (14 månader respektive 6 år). Det första barnet föddes tre 
veckor innan skolavslutningen i årskurs nio. Hon var mammaledig ett år och började sedan 
gymnasiet eftersom barnet fick förskoleplats. Hon slutade gymnasiet efter tre terminer. En lärare 
var hennes stöd, bl.a. hjälpte hon Jessica att skicka ett brev till socialtjänsten om behovet att få 
ett eget boende. Hon har haft regelbunden kontakt med en samtalsterapeut/kurator i flera år, som 
hon fortfarande går till ibland. Efter avhoppet från gymnasiet har hon jobbat extra på olika 
ströjobb. Hon träffade en kille och fick ytterligare ett barn. Idag bor hon som ensamstående, i en 
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lägenhet tillsammans med sina två barn. Just nu är Jessica mammaledig och har sökt en 
folkhögskola till hösten för att komplettera sina betyg. Studierna är beräknade att ta två år trots 
att hon gått tre terminer på gymnasiet. Hon är kallad till intervju på folkhögskolan och är 
nervös, hon vill gärna komma in där och sedan plugga på universitetet till socionom. 
Föräldrarna hejar på Jessica nu när hon vill plugga igen, samtidigt säger Jessica att hon vill ha 
fler barn. 

 

Kajsa är 30 och har fyra barn, varav dottern Emma föddes precis i slutet av nian. Kajsa bodde 
hos sin hemma hos sin mamma när hon fick Emma, sedan ordnade hon en egen lägenhet. Kajsas 
mamma har stöttat henne hela vägen och dottern och mormodern har ett särskilt band genom 
den första tiden då de bodde hemma. Barnets pappa har varit frånvarande. Barnets farmor har 
däremot funnits som stöd och hjälp. Kajsa gick två år på gymnasiet innan hon hoppade av på 
grund av ekonomiska skäl. Idag har hon två deltidsanställningar och har kompletterat enstaka 
kurser på komvux för att försöka slutföra sin gymnasiekompetens. Hon ska eventuellt söka 
kurser på komvux till hösten. Kajsa är gift med en man och de har tre barn gemensamma barn 
utöver Emma, hela familjen bor i ett hus på landet. 

 

Monika är 43 har två barn, dottern Emma föddes i december, på höstterminen i nian. Monika 
flyttade hemifrån med barnets pappa till en lägenhet under graviditeten. Barnets pappa var 19 
och hade jobb. Hela Monikas klass kom och hälsade på henne och bebisen på BB. Vännerna har 
fortfarande kontakt. Monika gick aldrig gymnasiet, istället har hon alltid haft jobb. När dottern 
var liten tog hon dagbarn för att kunna var hemma. Därefter började hon jobba inom vården för 
att sedan arbeta med människor som hade funktionshinder. Hon har gått kurser inom det 
område, rehabilitering, hon arbetar inom idag. Monika har aldrig sett att det var ett problem för 
henne att få barn som ung. Ett par år senare fick hon och barnets pappa ett till barn, hon berättar 
att många förvånades över att det var samma pappa, de höll ihop. 

Tema - Moderskapet 

Positiv förändring   

 
Kvinnornas berättelser utmärks av om lärandet och kärleken till barnet. Två av mammorna i 
studien berättar att de sett fram emot att bli mammor sedan tolv års ålder. Samtliga beskriver en 
blandning av tankar om barnets betydelse och hur det påverkat livet för den egna personen. Tre 
av kvinnorna lyfter fram dominerande bilder av positiva förändringar för den egna personen i 
samband med att de blivit mammor. Som Emilia uppger har hon alltid utmärkt sig för sin 
mognad och beskriver hur hon blivit mer ansvarfull och om den positiva förändringen berättar 
hon stolt:  
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Emilia: ”jag sa som tolvåring att när jag är femton, sexton då vill jag ha mitt första barn för 
jag vill va ung mamma…skratt…så jag visste redan då precis vad jag ville …jag har alltid 
varit mognare än andra i min ålder, jag har sett saker annorlunda, tagit mer ansvar…sen så 
mognade jag till ganska mycket mer under graviditeten, många som tittar tillbaks på mig 
hur jag var och hur jag är, du är inte samma person längre alltså på personligheten då…de 
sa att jag tog mycket mer ansvar, när de jämförde med sig själva med mig så var det som att 
jag var typ fem år äldre, då sa jag det att ni kan inte jämföra er med mig för jag har liksom 
gått igenom en ganska stor grej i livet”.  

 
I mödrarnas beskrivningar framkommer att barnet har förändrat livet och ord som ”ordning” 
utmärks i flera av mammornas berättelser och här kan man se det i Kajsas uttalande:   

 

Kajsa: ”Det blev ju lite märkligt, jag hade ju… det blev både väldigt bra och väldigt 
konstigt,.. sen så tror jag att för mig så var det stor nog en ganska bra sak att bli förälder för 
att jag tror att…på något sätt fick det bli någon jävla ordning liksom…” 

Monika berättar tydligt att hon vill vara den som bestämmer över sitt liv och barnets liv, därför 
tar hon beslutet att flytta hemifrån.  

Monika: ”…då tänkte jag också att jag vill flytta ifrån (hemmet) därför att det var jag som 
skulle ta hand om det, inte dem (föräldrarna), de skulle stödja mig, min inte liksom styra 
och ställa, så då flyttade jag fem mil därifrån”.  

Negativ förändring 

 

På tal om att jobbiga erfarenheter i och med moderskapet och den egna självkänslan var Jessica 
den mamma som i motsats till de övriga gav uttryck för att föräldraskapet också gett en negativ 
erfarenhet av hur moderskapet har påverkat henne. 
 

Jessica: ”Nämen alltså, när jag var med barn då trodde jag att men vaddå ska vi ha barn, 
det är gulligt, det är röda rosor, det är inget jobbigt alls, men det var ju jättejobbigt…, det 
var jobbiga nätter och allt det här, jag vet inte, jag fick en liten tör där på min lilla 
självkänsla, det är mest mamma som har tagit hand om Emil då när jag bodde hemma i ett 
och ett halvt år…”.  

 

Analys - Moderskapet 

 

Emilia har låtit ansvarsfullheten och mognaden integreras i hennes självbild och hon talar om 
det som en positiv konsekvens. Detta liknar Richards et al. (2007) forskning om unga mödrar 
som talar om hur barnet ska hjälpa personen att bli mer ansvarsfull, barnet som en motivation 
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för att nå sina mål. Man kan även utläsa att barnet har blivit en symbol för positiv förändring 
som en likväl yttre som inre utveckling i Kajsas citat. I berättelserna kan barnet förstås som en 
stark symbol för skiftet, för att ha lämnat en tid/”ett före” som insinueras av kaos/oordning och 
barnet kan tolkas som föremål för den positiva förändringen. Kajsa uttryck ”… fick bli någon 
jävla ordning”, en ordning i den tid som kom efter. 

   Detta ”ansvar” och ”mognad” som genomsyras i flera av mödrarnas erfarenheter kan man 
även koppla till Hertfelt Wahns (2007) kategorisering av de stolta mödrarna, en grupp som 
studiens mödrar passar in i. Dessa är en grupp som vill ha barn, känner sig mogna och har inte 
haft problem med förändringarna. De ser barnet som en milstolpe i livet. Mammarollen som 
följs av ansvar och gör dem mer mogna vilket i sin tur höjer självförtroendet. Phoenix (1991) 
skriver om den positiva identiteten. Mödraskapet som en nyckel till vuxenheten vilket antyds 
genom likväl Kajsas som Emilias citat och flera indikerar skiftet till att bli mamma, man 
använder ord som ”förändring” och ”mognad”. 

 

Richards et al. (2007) forskning menar att individuella negativa konsekvenser förknippat med 
ungt föräldraskap är sådant som lågt självförtroende och stress och utifrån Jessicas citat kan en 
underliggande mening av stress utläsas med tanke på att hon inte kan ta hand om sitt eget barn. 
Richards skriver också att unga föräldrar kan ha mindre glädje av mammarollen. Jessicas 
besvikelse när hon inte kunde ta hand om barnet och hur det skadade självförtroende kan förstås 
utifrån Richards et al. (2007) grupper av oförberedda mödrar som utmärks av att de har en 
social situation som är komplex, t.ex. dålig relation med barnets far. Jessica upplever att hon 
inte var förberedd på vad ”jobbiga nätter” innebar. Man kan även utläsa de negativa 
konsekvenserna som kom i och med moderskapet för Jessica då sådana är förknippat med en 
dålig självbild, eftersom tiden innan präglades av ohälsa.  

 

Monikas citat kan förstås utifrån att Monika har styrkan för att få vara den som är både ansvarig 
för sig själv och för barnet. Hennes uttalande visar på en mognad. Det är helt självklart för 
henne att hon är ansvarig för sig själv och sitt barn och vill därför utskilja sig från sina föräldrar 
genom att flytta hemifrån. 

Tema - Hur pratar man om sig själv i förhållande till andra 

Vilket förhållande mammorna haft till omgivningens bemötande kan urskönjas i mammornas 
berättelser. De pratar på olika sätt om hur de bemötts av vänner och andra i sin omgivning och 
hur omgivningens normer och attityder präglat dem. Ingen av mammorna uttrycker explicit att 
de upplevt eller haft negativa erfarenheter i mötet med andra samtidigt beskriver de händelser 
där den underliggande meningen ger uttryck för att de mötts av värderande åsikter som kan 
kopplas till deras unga moderskap.  
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   Vi upptäckte också att flera av kvinnorna använder ordet skydd eller skyddade i sina 
berättelser i samband med hur personer i omgivningen agerade och bemötte dem. I Monikas 
berättelse är det klasskompisarna som skyddar henne:”…klasskamraterna tittade på mig när det 
var skolgymnastik, när det var dusch, mina klasskompisar, de var jättesnälla de stod och 
skyddade mig från mina andra klasskompisar”. Kajsa berättar om hur en barnmorska på BVC 
utskiljer henne från de andra äldre mammorna ”Den enda som jag märkte som faktiskt försökte 
skydda mig var min barnmorska på BVC, när jag väntade barn, hon var liksom helt fantastisk 
hela vägen igenom, hon tyckte att men gud du behöver verkligen inte komma till 
mödravårdcentralen, vi kan göra undersökningarna på ungdomsmottagningen om du vill, helt 
ok, hon släpade med sig sina hjärtljudsgrejer, allting dit en gång i veckan, hon sa: -det är bara en 
massa tanter där borta som pratar en massa såhär... behövde inte följa med de andra i 
föräldragruppen - De andra är så gamla, hon särskilde mig för att skydda mig från skitsnacket 
liksom, så väldig skillnad e re definitivt, var inte lastgammal när jag fick mina andra barn heller, 
men det var skillnad på att vara 16 och 23, absolut”. 
 
En deltagare berättar om hur människor påpekar att hon kommer gå miste om nöjen i livet på 
grund av barnet och hur hon resonerade kring det. 

 

Emilia: ”… alla bara hur kommer du klara dig? Du kommer inte få leva livet? Det är precis 
det jag gör. Jag lever mitt liv tillsammans med min son, så sa jag bara för att jag är ung så 
behöver jag inte släppa allting”.  

Två av mammorna beskriver vilka föreställningar kring sig själva som unga mammor de trott 
funnits runtomkring dem.  

 

Monika: ”Jag tänker… samhället, jag tror att många tyckte att det var negativt; lite 
loosersvarning att bli gravid sådär, det kanske e något i bakhuvudet, som jag inte tagit åt 
mig av, jag visste att jag skulle klara det…”  

 
Emellertid uttrycker en av mammorna tydligt att de negativa attityderna från omgivningen 
påverkat henne starkt och vad de har fått henne att tänka:  

 

Kajsa: ”Alla trodde ju att det där kommer aldrig att gå verkligen, den allmänna sanningen; 
min mamma tar hand om mitt barn och det där kommer aldrig att funka, det har både varit 
från folk som stått hyfsat nära har varit övertygade, Stackars, nu har du förstört ditt liv. 
Mycket sånt som har gjort mig extremt revanschlysten, skulle vilja sätta in annons i 
tidningen när det händer bra saker, vi lever än… jag glömde henne aldrig någonstans, 
skratt”.  

 
Samtidigt är hennes beskrivning distanserad till fördomarna. När hon pratar kring negativa 
antaganden som finns kring att vara ung förälder och säger:   
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”det försvårar grejer som fan men det är ingen tragedi, det föds en bebis, det är ingen som 
dör, det är ingen olycka på något vis, det är lite krångligt för att systemet inte är uppbyggt 
för att man inte ska kunna få barn innan man är myndig 

 
Som Kajsa uppger har hon upplevt sig ”fel” på grund av sina förutsättningar:  

Kajsa: ”Rätt skulle det aldrig bli, det var alla fel på en gång. Det hade aldrig gått; jag var 
för ung, jag hade inget jobb, skilda föräldrar och frånvarande pappa, du vet, det var alla 
fel… utifrån fick jag hålla upp en fasad av att allt var toppen, annars hade det aldrig 
funkat”. 

Kajsas upplevelse av att behöva ”hålla upp en fasad” gentemot andra människor kan jämföras 
med Monikas uttalande om hur man generellt i samhället dömer unga föräldrar och hur hon 
därför känt att hon ”tvingat” handla på ett sätt i sociala sammanhang utanför den privata sfären.  

Monika: ”…men sen så tror jag också att man blir hårdare uttittad… på något sätt för att 
bli godkänd i samhället så måste man jobba lite hårdare… 

Kajsa: ”…jag fick lov att vara noga exakt med vad jag gjorde, hur jag betedde mig, allt 
skulle, minsta lilla grej skulle ha varit en större miss, när man är ung, man är mer ursäktad 
som vuxen förälder, om man glömmer och missar som man ju gör, man blir dömd mycket 
hårdare för det som blev fel, jag hade ändå gjort mig med barn, jag hade satt mig i en dum 
situation…det var en väldig skillnad egentligen (jmf. med att bli förälder som vuxen”.  

 
I Jessicas beskrivning framkommer att hennes pappa anser att utbildning är betydelsefull och 
hon jämför sig med sin syster som valt en annan väg och hur hon ställer sig till det:  

Jessica: ”Pappa han har tjatat ända sen vi var små att skolan är viktig, viktigt med bra 
utbildning bla. bla. min syster har ju lyckats så det är ju bra, men jag kommer lite på 
efterkälken, men jag har ju fått två barn så det är klart…”.  

Kajsa:  (Om barnets pappa) ”Den roliga föräldern som man får presenter av liksom. Så kan 
det vara. Jag har aldrig kunnat tvinga honom in i något han inte var intresserad av ifrån 
början, det är ju helt omöjligt, jag hade såklart kunnat propsat på gemensam vårdnad, men 
jag var helt ointresserad av att processa om det eftersom han uppenbarligen inte var 
intresserad av det, men sen han har varit juste, hjälpt till med pengar när det har krisat, han 
har inte varit negativ till det, han var inte alls i någon fas i livet när han var ett dugg beredd 
att ta hand om ett barn, som pappa hade han möjlighet att välja bort det då, jag hade inte 
den möjligheten, folk hade tyckt att det varit märkligt om jag inte hade tagit hand om mitt 
barn, det var okej att han dök upp ibland, det var det, no hard feelings, det funkade inte 
liksom…det har vi förlikat oss med allihop, det…det är ok” 
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Analys - Hur pratar man om sig själv i förhållande till andra 

 

Att fördöma normer och konventioner och göra moderskapet på sitt sätt 

I TCRUs studie var en strategi att fördöma normer och konventioner, (Phoenix, 1991) vilket blir 
tydligt i Emilias citat där hon fördömer normer om vid vilken ålder det anses rätt att bli mamma 
och tanken om att man ska ta passa på och ”leva” när man är ung. Men vad man lägger in i 
definitionen av att leva är olika för alla individer och Emilia beskriver just att hon lever livet, 
därför hon gör det med sin son. Emilia lyfter sitt egenvärde i och med att de som i Emilias 
beskrivning finns en självbekräftande och informerande andemening om att hon fortfarande är 
just Emilia och inte kommer att behöva göra avkall på allt. Detta kan också ses utifrån den 
socialkonstruktivistiska synen på moderskap där moderskap kan ”göras” på olika sätt. Hon 
utskiljer sig och har en strategi att hon ”gör” moderskap på sitt sätt och inte utifrån normen som 
andra förmedlar; att man bör vara äldre när man blir mor.  

 
 

Att förebygga fördomar vad de upplever som negativa åsikter kring unga mödrar och 
normalisera ungt föräldraskap   

Monikas och Kajsas citat kan tolkas utifrån strategin att de försöker förebygga vad de 
uppfattade som fördomar enligt rådande normer.  I det här fallet att unga mödrar skulle vara 
mindre lämpliga som mammor på grund av ålder. I Kajsas beskrivning om hur hon vill 
annonsera i tidningen och skriva att hon fortfarande lever och att hon inte glömt barnet 
någonstans kan förstås i likhet med strategin i TCRU studie att man indirekt förebygger folks 
fördomar eftersom hennes tilltal inte riktas till en särskild person, utan hon skildrar en önskan 
hon hade och ville visa ”världen” att hon klarar av att ta hand om sitt barn. Upplevelsen av en 
misstro gentemot hennes förmåga att ta hand om barnet kan urskönjas i berättelsen, men 
samtidigt kan man tolka att hon normaliserar sin roll av att vara ung mamma genom att stöta 
bort olycksbådande förväntningar och ta diskussionen till ett existentiellt värde, dvs. att det 
faktiskt är ett barn som föds. Monikas citat kan även det utläsas utifrån att hennes strategi är att 
förebygga och avvisa normer om att få barn i ung ålder kopplas till att man är ”looser”, men 
samtidigt visar hon tilltro till den egna styrkan.  

 

Att legitimera normer och hålla upp en fasad gentemot omgivningen 

I Kajsas sista två citat kan man utläsa att hon bekräftar normer i samhället om vilka som har de 
”rätta” förutsättningar att vara förälder genom att peka ut de egna socioekonomiska 
förutsättningarna som ”fel”. Detta gör hon genom att lyfta fram sin arbetslöshet, hon 
positionerar sig som ett skilsmässobarn, med dessutom en pappa som inte funnits där. Detta 
påminner som strategin i TCRU där man just legitimerar normer. Samtidigt kan man genom 
citatet se hur hon skapat sin strategi att ”hålla upp en fasad”. Kanske både för sig själv och för 
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andra. Att överleva de egna förväntningarna på sig själv och andras pessimistiska förväntningar 
kan urskönjas i hennes beskrivning.  
   Det finns en underliggande mening i mammornas berättelser om att de inte varit som andra 
eftersom de är unga och beskriver sig själva utifrån ett vi och ett dem. Det kan kopplas till 
Zetterqvist (2007) där regnbågsföräldrarna beskriver att de är annorlunda föräldrar i andras 
ögon. Det finns vissa krav och förväntningar och de blir bedöma av andras tankar och åsikter 
mycket hårdare än om de följt samhällets rådande norm. Det är precis som om de måste försvara 
sig. Vi tolkar att de upplever att andra är hårdare mot dem än mot mammor i ”rätt” ålder. Kajsa 
har fått vara extra ”noga” som hon beskriver med sitt beteende och därmed fått jobba extra hårt 
med att ”göra” och ”leva” vad vi tolkar som den ideala ”mamman”.     
 

Att skydda sig själv mot omgivningens förväntningar 

Jessica vet att gymnasiet är en grundnorm som är normer som hennes egna föräldrar bär, 
föreställningar och åsikter om att utbildning är det rätta och att hon själv inte har uppnått det, 
samtidigt vill hon försvara sig gentemot åsikterna genom att lyfta upp sitt föräldraskap som 
något hon ”ändå” har åstadkommit.   

 

I Kajsas berättelse om barnets pappa tydliggörs hur hon upplever och indirekt accepterar 
omgivningens förväntningar på henne som den omhändertagande mamman. Hon går i försvar 
för pappan som inte riktigt ”ville” vara förälder i betydelsen att ta ansvar och därmed ”befrias” 
från ansvar. Samtidigt lyfter hon hur samhället skulle dömt ut henne om hon inte skulle tagit 
hand om barnet, dvs. en kvinna döms hårdare än en pappa om hon inte tar hand om sitt barn.  

Tema - Gymnasiestudier och Ekonomi 

  
När två av de intervjuade kvinnorna, Kajsa och Emilia, berättar om gymnasiestudier sätter de 
studier i relation till deras ekonomiska situation. Dessa två upplever att ekonomin styr över 
deras möjligheter att fullfölja sina gymnasiestudier. En mamma, Jessica, berättar att hon hoppat 
av gymnasiet på grund av sin hälsa. Ur Monikas berättelse framträder en bild där arbete har 
varit en väg in i arbetslivet.   

 

Påbörjade gymnasiestudier 

Två av mammorna, Kajsa och Jessica påbörjade gymnasiet. Kajsa beskriver att hon ordnade 
boende, dagisplats, studiemedel och att hennes mamma stöttade henne, men att hon och barnet 
hamnar i en omöjlig ekonomisk situation under tiden på gymnasiet, då den egna föräldern är 
försörjningspliktig, men inte har möjlighet att försörja både dotter och barnbarnet.  
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Kajsa: ”Jag skulle börja på gymnasiet, ett år då för sent, jag fick barn precis i slutet av 
nian, så var jag hemma ett år och sedan börja på gymnasiet, so far so good, jag ordnade 
boende, jag kunde inte bo kvar hemma för det var för långt att pendla, det fixades 
dagisplats o allting, jag fick studiemedel inga problem, sen tog det stopp, i och med att jag 
inte var myndig och gick på gymnasiet så var min mamma var fortfarande, hon skulle 
fortfarande försörja mig enligt kommunen, men hon hade ju ingen plikt att försörja mitt 
barn däremot, det skulle jag göra men eftersom jag var för ung att söka socialbidrag så 
kunde jag inte försörja henne, helt omöjligt…” 

 

Avhopp från gymnasiet  

En mamma, Kajsa, uttrycker att ekonomin var den avgörande faktorn för att inte fullfölja 
gymnasiet. Hon berättar att det fungerade för övrigt, vilket kan förstås utifrån att hon gick 
gymnasiet i två år och är nöjd med den tid och insats som hon la ner. Att ständigt oroa sig för att 
vara utan pengar när man har ett litet barn, menar Kajsa, gör att man inte kan tänka på annat och 
här nedan beskriver hon vad som hände när hon fyllde arton år och hade ett år kvar i gymnasiet. 
Hon vill förmedla att socialtjänsten hade kunnat göra undantag från sina regler, men att ingen 
vill ta det beslutet och den lilla familjen mor och dotter, levde i ett ekonomiskt ingenmansland. 

 

Kajsa: ”En av de sista gångerna jag gick dit när jag var arton år så gick jag till soc och 
frågade om jag hoppar av gymnasiet nu, då måste ni alltså hjälpa mig med pengar, ja det 
måste vi utreda situationen var ohållbar ekonomiskt, det funkade inte, är det inte bättre att 
jag kan gå klart, hålla ut och bli färdig med gymnasiet, så länge barnen går på gymnasiet så 
har man skyldighet att försörja dem, men vem som skulle försörja mitt barn det blev aldrig 
riktigt, det svävade väldigt i luften, jag kunde inte göra det som sagt, eftersom jag inte hade 
någon inkomst och min mamma skulle inte göra det, så vi satt mitt emellan, helt omöjligt 
att få någon ordning på liksom…” 

 
 

I Jessicas fall framkommer det att hon hoppade av gymnasiet på grund av en 
förlossningsdepression. Den egna mamman hjälper till och tar hand om barnet.  

 

Jessica: ”… och då började jag på gymnasiet, så gick jag där - barn och fritid i ett år och ett 
halvt år, sedan hoppade jag av, för jag fick en förlossningsdepression efter honom, mådde 
jättedåligt… min mamma fick ta hand om honom…”.  

 

Fullföljt gymnasiet 

Ingen av mammorna har i dagsläget fullföljt gymnasiet. Tre av mammorna diskuterar att de 
gärna vill fullfölja gymnasiestudierna, men att de kämpar med olika svårigheter som bl.a. 
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ekonomi, motivation och rädsla. Emilia som har varit mammaledig ett år har sökt gymnasium 
till hösten, hon väntar besked angående ett extra bidrag, vilket hon menar är avgörande för om 
hon ska kunna påbörja sina gymnasiestudier. Jessica har sökt folkhögskola för att komplettera 
gymnasiebetygen. Kajsa nämner att ekonomin var den avgörande faktorn för att inte fullfölja 
gymnasiestudierna. Hon har läst kurser på komvux, men har inte ett slutbetyg. Monica ger inga 
uttryck för att fullföljandet av gymnasiet har någon betydelse, utan diskuterar istället att 
arbetslivet gett henne möjligheter till vidareutbildning inom det område hon arbetar inom idag. 

 

En mamma, Emilia, har sökt gymnasiet till hösten 2011, men nämner att ekonomin är 
avgörande för om hon kommer att kunna fullfölja sina planer, då hon sökt ett extra bidrag och 
väntar svar21. Hon berättar att hon kommer att få 1050 kronor i bidrag för egen del och 1050 
kronor i bidrag för barnet under tiden för gymnasiestudierna, men att det är för lite, även om 
hon får hyran betald av sina föräldrar, då hon bor hemma. Hon har också sökt ett bidrag från 
Centrala Studiemedelsnämnden (CSN) som kan innebära 855 kronor utöver de sammanlagt 
2100 som hon får i form av ett studiebidrag, för sig själv och ett barnbidrag, för barnet.  

 

Emilia: ”om jag inte får hjälp då är det nästan så att jag måste försöka söka minsta lilla 
bästa jobb istället för gymnasiet. Men jag menar, att jag måste ha en utbildning på 
någonting.  Just för att jag vet, lärling där kan jag gå hos min pappa för att han har eget 
företag inom bygg. Så att jag har ju garanterat arbetsplats så att jag har ju plats någonstans, 
det vet vi ju. Just att får jag ingen hjälp någonstans så måste jag få pengar någonstans ifrån 
och då kanske jag inte alls kan gå i skolan för då måste jag försöka hitta ett jobb istället, då 
får jag inte ens en utbildning och då blir det väldigt svårt att byta jobb sen. Så att det är 
många tankar som bara går. Och man försöker lösa det, men det finns alltid någonting som 
så att säga…biter.” 

 
 
Jessica har under tiden sedan hon varit föräldraledig med sitt första barn, haft ströjobb och 
kortare anställningar, utöver det har försörjningen bestått av försörjningsstöd ifrån 
socialtjänsten. Nu har hon tankar om att fullfölja gymnasiestudierna och har sökt till en 
folkhögskola till hösten. Hon ångrar att hon inte slutförde gymnasiet, men menar att det bara är 
att kämpa på med de kompletteringar som behöver göras. Hennes framtidsplaner är att bli 
socionom. 
 

Jessica: ”… jag är så hära jätteglad, jag hoppas jag kommer in där (folkhögskola), det ska 
inte vara några problem egentligen, man man vet ju aldrig, jag har ringt och pratat med dem 
eftersom jag gått tre terminer på gymnasiet så måste jag i alla fall läsa två år där. För att jag 
ska få alla mina poäng som jag behöver för att läsa på universitetet sen då. Jag måste fixa 
dem först. Jag ångrar ju idag att jag inte gjort klart gymnasiet. Det känns lite surt att gå två 
år igen, göra om det. Det är bara att kämpa på…” 

 

                                                   
21 Se bilaga 6 
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Kajsa berättar att hon bär på rädsla inför utbildning på högskola. Hon berättar att det inte finns 
några förebilder i släkten som har gått där och att hon istället för att genomföra det själv hoppas 
på att dottern ska fullfölja utbildning inom högre studier.   

 

Kajsa: ”Jag är ju helt livrädd för hela den akademiska världen, vi har fortfarande inte en 
högskolepoäng i min familj, någonsin, jag skulle bli den första som sätter min fot på någon 
högskola, från vår hela min släkt, båda sidorna pratar vi om. Det är så läskigt så att det 
liknar ingenting…det jag helst av allt vill är att åtminstone Emma skaffar sig en riktig 
utbildning och blir nåt, jag låter som min farmor som önskade det om min pappa, tänk om 
han kunde bli ingenjör! Det är lite det jag tänker om Emma, det kanske inte blev för mig, 
inte så att det är för sent, men hon ska fan liksom, vi hoppar över till nästa generation…” 

 

Monikas bild utskiljer sig från de andra mammorna där gymnasiet som utbildning har betydelse 
och finns med i tanken om framtiden. Hon talar istället om arbetslivet och hur det format hennes 
väg genom livet. Monika skapade sitt första arbetstillfälle själv, genom att ta emot dagbarn i 
hemmet, och har sedan arbetat inom olika områden. Hon uttrycker också att allt har gått bra och 
att det inte varit några problem, trots att hon blev mamma redan på höstterminen i nian. 
 

Monika: ”Jag har inte gått gymnasiet, jag har läst lite andra kurser emellan, jag började… 
jag tog dagbarn, från att jag var sexton. Så hade jag dagbarn privat då, för att kunna var 
hemma. Sedan började jag jobba i en barnklädesaffär, sedan har jag jobbat hela tiden. 
Sedan fick jag dispens och började jobba inom vården innan jag var arton, som sagt var så 
gymnasiet har jag inte läst, utan jag har läst lite andra kurser i det yrket jag jobbar i idag.” 

 

Analys - Gymnasiestudier och Ekonomi 

Påbörjade gymnasiestudier 

I inledningen beskrivs dilemmat där vårdnadshavaren är ansvarig att försörja sitt barn genom 
hela gymnasietiden, men inte är försörjningsskyldig för sitt barnbarn och Kajsa beskriver hur 
olika faktorer möjliggör studier på gymnasiet, men att just den ekonomiska situationen som hon 
befinner sig, i känns omöjlig att hantera. Citatet visar att den socioekonomiska bakgrunden får 
en betydelse för fortsatta studier, se under rubriken avhopp, för att följa Kajsas berättelse om 
vad som blev konsekvensen av uteblivet stöd från samhället. Otterblad Olaussons forskning 
visar att unga mammor ofta återfinns i familjer med lägre utbildningsnivå, vilket i sin tur är en 
påverkansfaktor till låg inkomstnivå för familjen (Otterblad Olausson, 2001).  
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Avhopp från gymnasiet  

Den rapport som ungdomsstyrelsen tagit fram; ”Unga föräldrar, studier och arbete” (2009) visar 
att Kajsas situation inte är unik, utan snarare bekräftar hennes berättelse i rapportens slutsats där 
man eftersöker mer flexibla ekonomiska förutsättningar för personer som går gymnasiet. Som 
exempel ges förslaget att ett försörjningsstöd från socialtjänsten skulle kunna ges till personer 
där det finns motivation att fullfölja gymnasiestudierna ( Ungdomsstyrelsen, 2009). Den 
interpersonella relationen som finns mellan Kajsa och tjänstemannen/kvinnan på socialtjänsten 
består av en maktobalans. I sin maktutövning skulle socialtjänstemannen/kvinnan kunnat se 
Kajsas situation ur ett längre perspektiv, men valde att se Kajsa i den omständighet hon befann 
sig i för stunden.   

 

Jessicas upplevelse av förlossningsdepressionen skulle kunna förstås utifrån Hertfelt Wahns 
forskning (2007), där det beskrivs att mammor kan ha svårt att anpassa sig till modersrollen, 
depression kan vara en anledning. Det gör att den unga mamman får det svårt även i andra 
relationer. I Jessicas fall kan man se att det blir efterföljande konsekvenser både för relationen 
till det nyfödda barnet och i den kontext; gymnasiet som hon befinner sig i eftersom det leder 
till ett avhopp från gymnasiet.    

 

Fullföljt gymnasiet 

Otterblad Olaussons forskning förmedlar att det finns förmodade långsiktiga konsekvenser vad 
gäller social miljö, socialbidragsberoende och en lägre utbildningsnivå också för nästa 
generation när man fått barn som ung förälder (Otterblad Olausson, 2001). I Emilias citat finns 
en medvetenhet och hon reflekterar om betydelsen av utbildning, för att i nästa steg kunna få 
anställning och därmed försörjningen tryggad. För att kunna studera så behöver hon det extra 
bidrag hon sökt hos CSN, men vid tiden för denna intervju hade hon inte fått besked om hon 
skulle få det eller inte. Hon diskuterar uteblivandet av bidraget och att det skulle få 
konsekvenser, eftersom det i sådana fall blir mer lönsamt, för stunden, att ta söka vilket arbete 
som helst.  

 

Forskaren Phoenix (1991) presenterar att unga föräldrar ofta lyfts fram på grund av sin ålder. 
Kajsas rädsla för den akademiska världen lyfter fram en annan berättelse som handlar om andra 
saker än just ålder. Tittar man närmare på uttalandet skulle man kunna tolka det utifrån Phoenix 
forskning där social klass har större betydelse och de strukturella omständigheterna styr mer än 
att ålder skulle ha någon betydelse. Phoenix menar också att detta inifrånperspektiv som vi får ta 
del av bör tas seriöst och studeras mer än när andra aktörer, till exempel media uttalar sig om 
hur unga föräldrar har det.   

 

Som nämndes i inledningen har Sverige ett samhällssystem där utbildning skapar en norm. 
Enligt normen anses det självklart att man ska studera och att det också skulle vara lösningen 
för att kunna ta del av arbetslivets möjligheter till anställning.  
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Tema - Socialt nätverk  

Alla fyra kvinnor som intervjuats ger uttryck för att de fått stöd i olika former från människor i 
sin omgivning under den period de varit eller är unga föräldrar. Av de mammor som intervjuats 
är det två som varit sammanboende med pappan till barnet. Det sociala nätverket består också 
av andra personer. Det har rört sig om den närmaste familjen, vänner eller från personer i 
samhälleliga institutioner som barnavårdscentralen eller skolan. Nedan presenteras olika 
personer i följden barnets pappa, den egna föräldern och föräldrapar, studie- och 
yrkesvägledare, vänner, barnets farmor och en barnmorska. De olika formerna av stöd har varit 
och är hjälp med ansökningshandlingar, uppbackning när det behövts, socialt umgänge, hjälp 
med boende med mera. 

 

Det Monika vill förmedla är att barnets pappa jobbade för att försörja henne och barnet då han 
själv var äldre (19 år) och hade anställning, så att de kunde klara av situationen tillsammans.  

 

Monika: ”…han var nitton, så han jobbade. Jag tror att, han sa hela tiden att jag ställer upp 
och gör som du vill…” 

 
Hon berättar också:  

 

Monika: ”Det som var lite roligt var att eftersom vi var unga och hade ganska mycket 
kompisar…på något sätt så fick vi ganska mycket stöd av dem, fast man kan tänka sig att 
de var så unga så vad ska dem? Det var lite såhär; kom och fika de kom hem med presenter, 
vi tänkte om ni ville vara med; ta med bebisen! hela min klass från nian kom och hälsade på 
mig, på BB… så att..tre fyra av mina klasskompisar skickade, vi har fortfarande kontakt, 
ända från att hon föddes: till hennes födelsedag och glad påsk”. 

 
Jessicas föräldrar som stöttat henne sedan hon fick sitt första barn efter nian är hennes 
supporters, nu när hon sökt till folkhögskola till hösten, se under rubrik gymnasiestudier och 
framtid. Jessica ger uttryck för att de stöttar henne både i motgångar och framgångar genom att 
verbalt berätta för henne att hon klarar av situationer som uppstår.   

 

Jessica: ”… de tyckte det var lika bra att jag hoppade av eftersom jag mådde ju inte bra, de 
var typ glada att jag hade hittat jobb, nu är de värsta såhär; -Skolan är viktig Sanna kom 
igen, du klarar det här!” 

 
En person som Emilia talar om i intervjun är pojkvännen som lever med henne och barnet, 
genom pojkvännen och barnet skapades en ny mening med livet. Genomgående finns också den 
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egna pappan som en central person i hennes berättelse. Hon talar självsäkert och med 
självklarhet i rösten om de yrkeserfarenheter hon fått prova på genom sin pappa och att det kan 
leda till jobb, om hon går ett gymnasieprogram som ligger i linje med pappans företag, antingen 
bygg- eller måleriprogrammet.   

 

Emilia: ”Min pappa har haft eget företag långt innan jag ens var planerad om man säger så, 
jag vet att går jag bygglinjen så har jag garanterat jobb som lärling och riktigt jobb sen då, 
bygg är något som intresserar mig, jag har sommarjobbat hos honom, han byggde vårt hus 
själv och då var jag med, jag fick lägga golv, jag fick tapetsera mitt eget rum, liksom 
mycket sånt, jag har provat ganska mycket, då vet jag att jag kommer få plats hos honom, 
känner ingen oro för att inte kunna få jobb sen”.  

 
Emilia har kontakt med en studie- och yrkesvägledare som hjälper henne med ansökningar inför 
gymnasiet till hösten. Hon nämner att det inför höstens sökta studier finns ett extrabidrag som 
hon sökt via studie- och yrkesvägledaren.  

 

Emilia: ”Det jag gjorde via Gunilla var att jag kontaktade CSN om ett extrabidrag just för 
att jag ÄR ung mamma och ska plugga…” 

 

Förutom att Kajsa berättar om sin egen mammas stöttning, vill hon poängtera att barnets farmor 
också funnits som stöd, hjälpt dem med bostad och på andra sätt ställt upp för henne och för 
barnet. Det framkommer att barnets pappa inte haft funktionen som förälder, samtidigt finns det 
en poäng i berättelsen; att barnets pappas mor tagit ansvar i sin roll som farmor.      

 

Kajsa: ”Jag vill säga också att hans mamma framförallt, har också varit otroligt bra, vi har 
fått bo hos henne, har varit otroligt bra, hon har varit världens bästa farmor, alltid ställt upp 
och varit superjuste, snarare stått på min och Emmas sida när han har varit frånvarande, hon 
har varit toppen som en farmor ska vara, även om hennes son inte varit så mycket pappa, 
hon har varit toppen, jättefin alltid, verkligen”.  

 

I den samhälleliga strukturen ingår skolan som institutionellt verktyg för kunskapsinhämtning. 
Att Kajsa som elev blivit mamma accepteras av lärare i den gymnasieskola som hon går på. 
Lärarna anpassar och tar hänsyn till att barnet blir sjuk och att Kajsa ibland behöver vara hemma 
för vård av sjukt barn, det som Kajsa kallar vabba. Hon vill genomgående i sin berättelse låta 
oss förstå att den ekonomiska situationen under hennes tid i gymnasiet var ohållbar, samtidigt 
som hon vill förmedla att lärarna ställde upp för henne och barnet under den tid hon gick där. 
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Kajsa: ”Mina lärare var också toppen, de förstod, jag fick vabba från gymnasiet. De var 
helt ok med det. Jättefint stöd därifrån, var dagis stängt någon dag fick Emma följa med till 
skolan, det var helt lugnt, så det var egentligen en helt ekonomisk fråga”.  

Analys - Socialt nätverk  

I problembakgrunden porträtteras unga mammor ofta som singelmödrar (Phoenix, 1991).  I 
denna studie som dock bara är gjord på fyra mammor är två av fyra pappor närvarande när 
barnen är små, både ekonomiskt och fysiskt närvarande som förälder. I Monikas fall finns 
pappan med i bilden, han står delvis för försörjningen, men finns också där för Monika och 
barnet. Runt Monika, barnets pappa och barnet, finns vänner som är i Monikas ålder, alltså 
femton år. Vännerna bjuder in familjen och vill att de ska vara med i olika sammanhang. 
Monika uttrycker att vänner blir ett stöd för dem och att det samtidigt förvånar henne att dem 
som är i tonåren har ett intresse av att umgås oavsett den nya familjekonstellationen. Det 
återkommer resonemang i Monikas berättelse om vännerna, vad de betytt både för henne, barnet 
och barnets pappa, som stöd, social samvaro och att det varit roligt. En stor händelse är att hela 
Monikas klass i nian kommer och hälsar på under vistelsen på BB. 

 

Det sociala stödets betydelse kan ge positiva resultat för den unga mammans utveckling enligt 
Hertfelt Wahn (2007). Förutom att barnets pappa är närvarande får Monika socialt stöd från 
kompisar. Monika kan förvånas av att intresset fanns hos vännerna, eftersom alla var i femton 
och sextonårsåldern, men uttrycker att de fanns där för henne och barnet genom hela 
uppväxttiden. Man skulle kunna förstå Monikas beskrivning om barnets pappa och vännerna 
utifrån Hertfelt Wahns studie (ibid) att vännernas ständigt närvarande och inbjudande, bidragit 
till sociala positiva konsekvenser för familjen. Det har skapats beständiga 
gemenskaper/relationer genom livet istället för att bli isolerade, vilken enligt Hertfelt Wahns 
(ibid) är en risk om unga föräldrar saknar ett socialt nätverk.   

 

Jessicas uttalande om sina föräldrar kan förstås utifrån Hertfelt Wahns (2007) beskrivningar om 
betydelsen av support och stöttning av den närmaste familjen. Unga föräldrar vill bli förstådda 
utifrån sin nya roll som mödrar och de uttrycker att de behöver stöd för att framgångsrikt kunna 
hantera föräldraskapet.  

 

Av Emilia får vi ett inifrånperspektiv som handlar om den egna fadern som en förebild och som 
en medkonstruktör i hennes planer för framtida studie- och yrkesval. Emilias citat visar på hur 
hon ser sin framtid som hoppfull. i Denna form av stöd kan förstås som empowerment22, d.v.s. 
pappan i och med sitt engagemang och sina yrkeskunskaper som han delar med sig av ger henne 
i sin tur kunskap, erfarenheter och möjligheter som stärker henne. 

                                                   
22 Se empowerment 
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   Personer i professionella yrken inom institutionella sammanhang kan bidra till en positiv 
utveckling hos unga mammor genom att ge den unga mamman empowerment (23). Här hjälper 
studie- och yrkesvägledaren Emilia genom att stärka de ekonomiska möjligheterna för att 
förhoppningsvis möjliggöra för gymnasiestudier.  

 

Som man kan se i tidigare citat och vad vi utläst i mammornas historier är mötet med 
myndighetspersoner (t.ex. i situationen då mamman söker bidrag) komplicerat eftersom de är i 
beroendeställning och då blir oberoende personer som studievägledaren Gunilla en form av 
empowerment, i och med stödet i processen som också är medveten om de unga mammornas 
rättigheter. Det beror också på om den unga mamman kan kommunicera sina behov som kräver 
stöd enligt Hertfeldt Wahn (2007).  

 

I Hertfelts Wahns (2007) studie kan man se att det är vanligare med en sämre relation mellan 
mamman och barnets pappa än när man får barn som äldre och Hertfelt Wahn betonar att socialt 
stöd i andra former av konstellationer är betydelsefulla för den unga mamman. I Kajsas liv kan 
man se att farmodern till barnet går in och stärker Kajsas resurser när det uppstår svårigheter. 
Farmor har varit ett socialt stöd och ställt upp med boende när det har funnits behov av det. 
Pappan har varit ”frånvarande” och vi utläser att farmodern istället funnits till hands och 
kompenserat för sin sons uteblivande.  

 

Kajsa beskriver att lärarna kunde anpassa gymnasiestudierna efter hennes situation, t.ex. att man 
har överseende när hon inte kan ha barnet på förskolan och då erbjuds att ta med barnet. Det 
tillmötesgående bemötandet kan förstås som empowerment (Hertfelt Wahn, 2007).    

Sammanfattande reflektion 

Eftersom forskningsfrågorna ligger till grunden för studien och utgjort basen i vår 
fokusgruppsintervju presenteras resultatet således i följande fyra delar.  

Hur upplever kvinnorna att de har förändrats av moderskapet? 

Vi har konstaterat att moderskapet har både gett positiva och negativa effekter för den egna 
personen. Om de positiva förändringarna har kvinnorna berättat att barnet har blivit en 
motivation att få ordning på sitt liv och en symbol för mognad som stärker självbilden.  

                                                   
23 Se empowerment 
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   Å andra sidan har vi också fått en bild av att en av mödrarnas självkänsla påverkas negativt 
om man upplever att man inte klarar av att leva upp till förväntningarna på sig själv som 
mamma. Samtidigt spelar andra faktorer spelar in; när sköra relationer med pappan till barnet 
eller andra familjemedlemmar kännetecknar det sociala nätverket. Åldern i sig spelar dock 
ingen roll.  

Hur förhåller sig kvinnorna till omgivningens åsikter om ungt moderskap? 

Vi kan se att de unga mammorna har strategier för hur man målar upp positiva sociala 
identiteter och förhåller sig till föreställningar om andras åsikter och andras faktiska åsikter om 
ungt moderskap, genom att bekräfta eller fördöma normer, jobba hårdare och visa upp ett bra 
yttre samt att skydda sig själv mot omgivningens förväntningar.  

Vilka faktorer har påverkat avhopp från gymnasiet? 

Det framkom att den främsta anledningen till avhopp är den ekonomiska situationen. Utifrån 
resultaten kan vi även se begränsningar med arbetet då vi inte har gjort en djupare kartläggning 
av mödrarnas socioekonomiska bakgrund men tre av fyra mammor uppger att de haft en trängd 
ekonomisk situation.   

   Till andra hinder kan psykisk ohälsa inräknas. Klassbegreppet kan urskönjas ur en av 
mödrarnas berättelser som ramar in en ytterligare problematik. I en av berättelserna resonerades 
inte studier helt enkelt, istället lyftes arbete som norm.  

Vilka faktorer har påverkat att kvinnorna har gått på gymnasiet? 

Vi har kunnat konstatera att ingen av mammorna har fullföljt sina studier men däremot har vi 
sett att mammorna kunde gå gymnasiet en tid. Detta kunde de göra för att de hade ett socialt 
nätverk som om omfattas av både närmaste familjemedlemmar, barnets pappa och vänner samt 
aktörer inom utbildningsväsendet såsom lärare och studie- och yrkesvägledare. Unikt i denna 
studie är att mammorna återger att skolorna faktiskt har anpassats för dem, med t.ex. flexibla 
tider och andra lösningar. Vi har inte gjort en djupare kartläggning om hur skolsituationen såg 
ut och mer ingående hur dessa lösningar utformades i praktiken vilken vi kan se vara en 
begränsning med arbetet men samtliga mammor berör att de har fått stöd från skolan.  
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Diskussion 

I denna studie ville vi fokusera på unga föräldrar som står och har stått utanför gymnasiestudier 
och deras upplevelse av föräldraskap i relation till gymnasiestudier. Vi hade intervju med en 
grupp om två och två enskilda intervjuer med kvinnor som får representera ett då perspektiv.  

 

Moderskapet  

I berättelserna kan man i likhet med tidigare forskning (Richards et al. (2007), Phoenix, (1991) 
Wahn (2007) se att barnet blir en motivation att få ordning på sitt liv och en symbol för mognad 
som stärker självbilden.  

   Å andra sidan kan det barn som man sett fram emot tvärtemot skada självbilden och 
självförtroendet om man inte klarar av att leva upp till förväntningarna på sig själv som mamma 
samtidigt som det fanns kan fanns en koppling till andra faktorer i denna komplexa situation 
såsom att förhållandet till barnets far var dåligt eftersom han till en början inte ville ha kontakt 
med barnet.  

 

Hur pratar man om sig själv i förhållande till andra 

De fyra mammor som blivit intervjuade har på olika sätt hittat strategier för att förhålla sig till 
människors åsikter. Fyra strategier har kunnat identifieras 1. 2. 3. 4. som påminner om TCRU 
studien, men som har modifierats om efter deltagarnas berättelser i denna studie.   

 
1. Att fördöma normer och konventioner och hänvisa/tala till/om egen styrka.  
2. Att förebygga fördomar genom att bemöta vad de upplever som negativa åsikter kring 

unga mödrar.  
3. Att legitimera normer och samtidigt sträva att visa upp ett bra yttre.  
4. Att skydda sig själv motomgivningens förväntningar.  

 
En strategi i TCRU studie var att fördöma normer/konventioner och negativa antagande om 
unga föräldrar genom argument för hur de är bättre än äldre föräldrar. Den strategin var osynlig 
hos våra deltagare men de framhävde istället styrkor med att vara just ung förälder såsom att 
man är mindre orolig för att man inte vet så mycket ”hur” det ska vara utan ”det är bara att 
göra” som en mamma uttryckte det.  

Gymnasiestudier 

I resultatdelens porträtt av mammorna har vi redovisat att samtliga mammor har eller har haft 
lågavlönat arbete och att de saknar gymnasiekompetens. Den yngsta mamman, Emilia, har dock 
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ännu inte påbörjat gymnasiet, men menar att det hänger på ekonomin om hon kan påbörja till 
hösten. Samma resultat återfinns i den forskning vi refererar till. Svenska och brittiska studier 
visar att unga mammor har sämre socioekonomiska villkor (Phoenix (1991), Utterblad Olausson 
(2000) och Hertfelt Wahn (2007).  

 

Man kan även se samband i studierna att dessa sämre socioekonomiska villkor i sin tur kan 
kopplas till att de själva kommer från mindre gynnsamma hemförhållanden. Vi har dock inte 
kunnat påvisa liknande samband med absolut giltighet i vår studie eftersom vi inte gjort en strikt 
kartläggning av deras socioekonomiska bakgrund men samtliga mammor uppger att de haft en 
vad vi tolkar som ansträngd ekonomisk situation. Därför tror vi oss kunna se att försörjningsstöd 
till unga föräldrar på gymnasiet skulle kunna bidra till ett mer jämlikt samhälle.  

Sociala nätverket 

I berättelserna har det lyfts fram att samtliga mammor haft olika människor i sin omgivning som 
funnits till hands för dem på olika sätt. Två av fyra fäder har varit närvarande från barnets 
början. Relationerna till de egna föräldrarna och svärföräldrarna har både visats sig vara både 
nära och ibland konfliktfyllda. Det finns risker att unga mammor blir isolerade (Hertfeldt Wahn, 
2007) men samtliga mammor uppger att vänner funnits och finns närvarande och i någras 
berättelser har dessa varit särskilt tongivande. En pappa till en av mammorna har särskilt lyfts 
fram, både som förebild och att han tack vare sitt engagemang väckt en nyfikenhet och intresse 
genom sina yrkeskunskaper. Det finns många nära relationer till de egna mödrarna eller 
föräldrarnas föräldrar som vi tolkar indirekt kompenserar för fädernas uteblivande. Företrädare 
för unga föräldrar kan fylla en viktig funktion av att kommunicera de ungas behov och 
rättigheter som de kanske inte alltid vet att de kan kräva eller inte än har utvecklat 
kommunikativa färdigheter för (Hertfeldt Wahn (2007). Dessa har i denna studie utgjorts av 
yrkespersoner inom institutionella sammanhang bland annat barnmorskor men även studie – och 
yrkesvägledare som har navigerat och stöttat mammorna i processen att återgå till studier. Så det 
sociala nätverket ger allt från trygghet och kärlek till ekonomiskt stöd och jobbmöjligheter. 
Dessa positiva relationer ger positiva resultat för den unga mammans utveckling eftersom de 
stärker henne vilket i sin tur gör att hon får lättare och ger henne förutsättningar att ha egen 
kontroll över sin situation (se empowerment i teoretiska begrepp).  

 

Resultatdiskussion 

 

Ur tre av kvinnornas berättelser kan man utläsa att barnets ankomst blev en positiv förändring i 
mammornas liv. De menar unisont att barnet blev den mening med livet de "önskat" och att 
festande, uteliv på kvällar och andra aktiviteter med jämnåriga fanns tillgängligt vid de tillfällen 
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som de önskade, då det fanns släktingar som gärna ville vara barnvakt. Den underliggande 
meningen och ibland uttalade irritationen bland kvinnorna beskrevs utifrån att de valt att behålla 
sitt barn men att "andra" gärna vill förmedla att de missar eller har missat sin ungdom, men de 
själva anser detta resonemang onödigt och rör sig om andras projicerande idéer på dem. Detta 
stämmer väl med det Phoenix presenterar då media eller andra ”experter” gärna vill ge en 
negativ bild av ungt moderskap. När inifrånperspektivet ges ifrån unga mammor i Phoenix 
studie liksom i denna framkommer positiva effekter av ett tidigt moderskap (Phoenix, 1991). Vi 
kan se vissa mönster i berättelserna, både kontextuellt, socialt och historiskt. Då både en kvinna 
som varit ung mamma tidigare och en kvinna som är ung mamma nu återger berättelser som vi 
tolkar som återupprepningar. Berättelser från slutet av1990-talet stämmer överens med 
berättelser 15 år senare, eftersom det fortfarande inte finns ekonomiska incitament för den här 
gruppen att fullfölja gymnasiet, om man inte kommer från en mer gynnsam socioekonomisk 
bakgrund. Som vi nämnt har deltagarna i intervjuerna varit mammor då och nu, vilket ger 
berättelser ur olika tidsperspektiv, då samhället förändrats och även de själva. Det retrospektiva 
berättandet om moderskap kan problematiseras. Hur det var och vad man minns om hur det var, 
kan skilja sig åt, och det är vi medvetna om. Samtidigt är det förbluffande att olika kvinnor i 
olika tider återger berättelser som liknar varandras. 

   Resultatet i denna studie handlar om kvinnor som blivit unga mammor och där tre av dem har 
stått utanför studier, utifrån vårt perspektiv kan vi se att om dessa mammor ska ta igen 
gymnasiestudierna så är det dels på egen bekostnad genom studielån eftersom de inte fått det 
försörjningsstöd de hade rätt till vid tillfället för gymnasietiden då de hamnar i det ekonomiska 
glapp vi beskrev inledande. Där föräldrarna är försörjningsskyldiga för sitt barn, men inte för 
barnbarnet. På grund av den nuvarande regeringens minskade anslag till komvux är det inte 
heller självklart att de kan ta del av utbildning som de hade haft möjlighet till om de fått 
försörjningsstödet från början. Angående möjligheter att både gå på och avsluta gymnasiet 
bekräftade problemområdet i två av mammornas berättelser. Det ser negativt ut att 
fullfölja/avsluta gymnasiet om man inte har goda socioekonomiska villkor. Vi vill mena att de 
negativa konsekvenserna av tidigt föräldraskap främst ligger i strukturella förhållanden och att 
huvudfokus hamnar på ekonomin och inte individen eller kvinnans ålder i sig. De ekonomiska 
ramverken utmanar familjernas stabilitet och trygghet istället för att stötta dem. När Emilia 
pratar om sina möjligheter att gå gymnasiet så uttrycker hon att det är beroende av det extra 
bidrag man kan få ”… just för att ha råd med allt…” det handlar om att ha tillgång till de mest 
basala behov en människa behöver för att överleva. Ska man kunna studera så menar vi att det 
är en avgörande faktor att inte behöva oroa sig för mat och kläder och boende. Det ska inte bero 
på den enskilda socialsekreterarens beslut om försörjningsstöd, utan det bör finnas gynnsamma 
handläggningsstrategier och lagstöd för denna slags problematik. Och vi tror att 
försörjningsstödet för unga föräldrar i gymnasiet kan vara ett spår att öka jämlikheten. Att så 
många som möjligt avslutar gymnasiestudier menar vi är ett mått på ett jämlikt samhälle.   

   Vad som kanske anses vara unikt i deltagarnas historier i denna studie är tvärtemot vad 
tidigare forskning säger dvs. att skolorna anpassar sig dåligt efter de unga föräldrarnas behov. I 
denna studie dominerar bilden av att skolans bemötande varit positivt. Lärare har varit flexibla 
och stöttat och har tagit initiativ som hjälpt de unga mammorna, både i skolan och privat. Detta 
till skillnad från Ungdomsstyrelsens rapport vi presenterade i inledningen. 

   Det vi tydligt har sett och vill informera om är att det sociala stödet är mycket viktigt för dessa 
kvinnor. Familj, vänner och personer inom skola och mödravården har lyfts fram som både 
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stöttande och oumbärliga för hur de har klarat sig. Det stöder Hertfelt Wahns studie (2007) som 
visar betydelsen av det sociala nätverket för unga mammor. I vår studie hade samtliga deltagare 
turligt nog haft ett socialt nätverk omkring sig där de berörde att de hade några betydande 
personer som stöttat. Vi undrar hur de ser ut för de unga mammor som inte har några närvarande 
personer som ställer upp, när det sociala nätverket är så viktigt? Och till en början när vi började 
detta arbete var vi inte medvetna om hur viktig den här biten är och det behöver lyftas, eftersom 
alla deltagare så tydligt uttryckt det.  

 

Ekonomi, gymnasiestudier och omgivningens ibland fördomsfulla bemötande är några av de 
saker som de unga mammorna fått kämpa med. Vi hävdar att de negativa åsikter kvinnorna 
mötts av i sin tur gjort att de skapat strategier inför sig själva och andra om sitt unga moderskap 
och barnets existens. ”Det är ingen som dör, det föds en bebis…” som Kajsa uttryckte det. Att 
mammorna har skyddats av det sociala nätverket (bl.a. av barnmorska och vänner) vilket 
framkom i flera av berättelserna är tydligt. Oftast berättade de om detta i positiva termer, utifrån 
att det sociala nätverket ställt upp för dem. Men vad blir konsekvenserna av detta ”skydd” om 
man ser på det i ett annat perspektiv? För det som skett är att de unga mammorna har blivit 
utskiljda från gruppen med argument som att de ska få slippa höra de äldre mammornas åsikter. 
Genom den här sociala handlingen så kan man i förlängningen skapa en fortsatta parallella 
sociala världsbilder och man upprätthåller därmed att det skapas olika normer som gäller för 
olika grupper av människor. Istället för att skapa rättvisa, jämlika och jämställda normer som 
gäller för alla människor. Vad händer? Den unga mamman ”skyddas” och de som utgör normen 
får inte sina bilder av ungt mödraskap utmanat. Man kan se detta utifrån de 
socialkonstruktivistiska grundpremisser där människan skapar samhället tillsammans genom 
sociala handlingar. Vi ställer oss frågor om varför de fördöms och möts de på det här sättet? 
Man skulle kunna tänka sig att dessa dömande värderingar som mammorna möter är 
konsekvenser av normer i samhället som vi vill mena, säger att mammorna gör avvikande val.  

   Eftersom mammorna inte får det ekonomiska stöd av samhället de behöver så kan man fråga 
sig om deras val är önskvärt ur ett samhälleligt perspektiv. Deras familjer får kliva fram och tre 
av fyra mammor har fått vara i beroende ställning till sina familjer. Vi frågar oss om de 
någonsin kommer att få försörjningsstöd? De unga föräldrarnas rättigheter, som vi ser det, är 
tydligt beskrivna i Barnkonventionens artiklar 26 och 28 angående social trygghet och 
utbildning och självklart skulle man vilja se att dessa artiklar praktiserades även i verkligheten . 

 

Bortfallets betydelse för resultatet  

Då vi känner till orsaken för bortfallet till en av de yngre mödrarna kunde eventuellt resultatet 
stärkts med den frånvarande mammas berättelse. Då den enskilda mamman fick besked någon 
dag innan intervjun om att hon skulle bli av med lägenheten på grund av ekonomiska 
bekymmer, och hon befinner sig i dagsläget i det ekonomiska dilemma som ligger till grund för 
uppsatsen. 
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Metoddiskussion  

 

Som författare av denna uppsats insåg vi i processen att våra förförståelser skiljde sig åt, vi 
kommer från olika bakgrunder, är i olika ålder, den ena har barn och den andra har inte barn 
samt att vi har olika utbildningsbakgrund. Detta har varit forskningsprocessen tillgodo då våra 
olika bakgrunder bidragit till diskussioner och reflektioner som annars skulle ha gått förlorade. 
Det som också berikat har varit vår öppenhet inför varandra, vilket medfört att vi hamnat i 
polemik. I mitten av processen insåg vi att vi inte lyssnade på varandra, vilket ledde till att vi 
återigen försökte förstå varandra och varandras kunskap och syn på materialet genom att lyssna 
och ställa frågor till oss själv och till materialet. När man skapar kunskap och ska återge den för 
en läsare kan den individuella arbetsprocessen skiljas sig åt och förståelsen inför det. Denna 
metodprocess har vidgat vår förståelsefront och gett oss nya perspektiv både inför oss själva och 
ungt moderskap.  

 

Det är ingen ide att tro att vi kan söka efter den absoluta verkligheten. Vi väljer material som 
har validitet för vår analys, samtidigt inser vi att våra porträtt kategoriserar kvinnorna i det liv 
de lever som små delar; som mor, skild, sammanboende, arbetande eller kvinna. Detta måste 
göras för att göra materialet förståeligt, vi söker efter att kunna presentera materialet dvs. en 
sammansatt bild för andra och i detta balanserar vi hela tiden mellan att låta materialet tala för 
sig själv och leta efter våra ursprungliga teman (Acker, 1996).   
 
Vår intention att genomföra en fokusgruppsintervju gick om intet då tre personer uteblev, men 
då vi inte ville avvisa de som kom genomförde vi en liten intervju med två. Det som var unikt 
och bra med den här metoden, anser vi fortfarande är passande, då man ska träffa unga föräldrar 
liksom Hertfelt Wahn som också använt fokusgrupp i frågan då unga föräldrarnas berättelser 
ska lyftas. I efterhand kan gruppsammansättningen diskuteras, den bestod av två unga mammor 
och det vi kan se är att de påverkade varandra att berätta, kanske mer än det man kom dit för att 
göra. Samtidigt upplevde vi att de fick stöd och kunde känna gemenskap genom att de hade 
varandra. Om planen hade följts och vi fått till en fokusgrupp om minst fyra tror vi att materialet 
och berättelserna blivit ännu rikare och växt ytterligare i omfattning.  

 

En intervju med två 

Vi tror att gruppens interaktion påverkades av att deltagarna inte kände varandra då 
berättelserna blev unika, samtidigt som vi kunde se likheter mellan de unga kvinnornas 
berättelser och de äldre kvinnornas berättelser. Vidare hade miljön/rummets påverkan eftersom 
det stora rummet med plats för barnvagnar, barnlek och leksaker gav mammorna möjlighet 
främst att delta, d.v.s. att man kunde ta med barnen, men också chans att sitta ner och prata och 
låta barnen leka fritt i rummet. Vi tyckte oss se att deltagarnas förväntan på oss som forskare var 
präglad av tillit. Vi tror att det kan ha och göra med att vi la fokus på vissa detaljer som 
uppfyllde mammornas behov för intervjusituationen, d.v.s. främst att de kunde ta med barnen, 
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att arrangera ett stort rum, att tillgodo eventuell hunger med barnvänliga alternativ (banan, saft 
och kex).  Vi befarade att inspelningen (videokamera och mp3 med ljudupptagning) skulle ha en 
hämmande effekt på de intervjuade, men vi upplevde inte att någon av mammorna stördes av 
det.   

 

Individuella intervjuer 

Acker (1996) menar att människor vill bli frågade frågor så att de kan svara ”rätt”. Alla tar inte 
förgivet att den egna historien är viktig eller värd att lyssna på. Människor reflekterar över saker 
på olika sätt. Vi diskuterar motstånd i tredje intervjun. Valet att ställa öppna frågor utifrån våra 
teman, d.v.s. frågornas öppna karaktär kanske är en metod som inte passar alla och var kanske 
oväntade. Upplevelsen var att den intervjuade personen var förberedd på mer standardiserade 
frågor. Men det var givande att använda öppna frågor i alla intervjuerna, eftersom deltagarna 
fick prata utifrån sin egen referensram vilket har gjort att vi tagit del av deras personliga 
berättelser. Rummets/miljöns betydelse i den tredje intervjun kan diskuteras. Vi befann oss på 
den intervjuades arbetsplats. Det kan finnas en vinst med att inte göra intervjun på så sätt, då 
personen är på sätt och vis är kvar i sin yrkesroll och har jobbet ”hängande” över sig. Vi 
upplevde att det skapar en viss stress att intervjua på den intervjuades arbetsplats.  

Framtidsdiskussion  

Ur både ett individperspektiv och ett samhällsperspektiv önskar vi oss inget annat än att man 
följer upp unga föräldrars rättigheter till ekonomiskt stöd och att det stärks. Vi hoppas se en 
framtida forskning på om det blir någon skillnad mellan hur det ser ut idag och när 
Ungdomsstyrelsens förslag bearbetats och realiserats i praktiken. När vi påbörjade studien gick 
finansminister Anders Borg ut med att ett lagförslag att ge dessa mammor försörjningsstöd 
under tiden för gymnasiet. När vi nu två månader senare är i slutskedet för denna uppsats har 
han tagit tillbaka förslaget med hänvisning till att det inte finns plats för det i budgeten. Vi 
befarar därmed att historierna kommer upprepa sig igen. Vi rekommenderar att en framtida 
forskning skulle kunna behandla hur oro för ekonomin påverkar hälsan för unga föräldrar, 
eftersom de kvinnor vi intervjuat beskrivit ”oro” för ekonomin som en faktor för att inte 
fullfölja sina gymnasiestudier.  

   Vi tänker oss en uppsats som skriver om ämnet med än större prägel av ett feministiskt fokus 
och ett sociologiskt perspektiv. Då kan man exempelvis titta på jämställdhet på olika nivåer i 
den unga förälderns liv. Phoenix forskning är ifrån 1990 talet, och det gör att vi eftersöker mer 
forskning om kvinnor och moderskap idag. Phoenix menar, som vi tidigare tagit upp, att 
moderskapet förtrycker kvinnan (d.v.s., moderskapet är en institution i sig som förhindrar 
kvinnan att ta kontroll över sitt liv) och isolerar mödrarna (d.v.s. deras känslomässiga band till 
barnen, ibland mannen och omständigheterna som gör dem maktlösa att sätta sig emot 
förtrycket). Samtidigt kan man inte reducera ointresset från fäder som struntar i sina barn. Eller 
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kan man kräva av en man att ta lika ansvar för ett barn som ju blivit till genom två individers 
handling? Inför studien fick vi en kommentar från en kvinna inom en skola att papporna kan 
fortsätta att leva sitt liv ”som innan”, vilket inte kvinnan kan, det föranleder förslag till ny 
forskning: Var finns papporna? Under studiens gång kom vi i kontakt med en brittisk forskare 
Geraldine Letherby och av tidsbrist hann vi inte ta del av hennes forskning. Eftersom Letherby 
är aktiv inom forskning om unga föräldrar i nutid samt att ett av hennes arbeten heter 
”Experience and support needs of ”young” fathers in Warwichshire ” rekommenderar vi denna 
forskning för en första introduktion i ämnet (Letherby, 2004). 

   I denna studie jämför sig de unga mammorna med andra mammor, företrädelsevis äldre 
mammor. Vi undrar över normen och hur skapas normen som bestämmer vad som definierar en 
mamma. Moderskapet kan ses som en konstruktion och därför ger vi förslag på uppsatsen: Vad 
är en mamma? Eller Moderskap idag 2011? Denna forskning skulle också kunna studera olika 
diskurser om moderskap, för media lyfter fram kändismammor som utmålas som ideal. Hur kan 
man förhålla sig till dessa bilder av perfekta mammor?  

   Apropå att leva upp till samhällets normer så har vi sett en antydan till ohälsa i deltagarnas 
berättelser som vi valt att inte lyfta fram i denna uppsats. Enligt Joan Busfield som anser att 
psykisk ohälsa är en bekönad social konstruktion bör ohälsan inte försåts/tolkas utifrån att felet 
ligger hos individen. Den psykiska ohälsan är ett uttryck för samhällsproblem. Därav ser vi att 
fenomenet tonårsföräldrar kan studeras utifrån ett samhälleligt eller kulturellt perspektiv som 
studerar övergripande samhällsstrukturer påverkar individens hälsa då ett psykologiskt 
perspektiv ser att ohälsan i första hand är ett uttryck för individuell patologi (Busfield 1996).  

   Avslutningsvis vore det intressant att se framtida studier om sociala influenser (Bernardi: 
2003) vilket påverkar en individ att vilja bli ung förälder, dvs attityder, värderingar och 
beteenden som skapas och utvecklas i individens sociala sammanhang och kontext i interaktion 
med andra. Enligt en studie (Phoenix 1991) av brittiska unga mödrar runt 20 år är det vanligare 
med tonårsgraviditet i deras nätverk (familj och vänner) och det var ”normalt” att bli mamma i 
den åldern. Även här kan man titta på Letherbys (2001) forskning, då hon och hennes 
medforskare har arbetat aktivt för att förebygga fördomsfulla värderingar och åsikter om ungt 
föräldraskap. 
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Bilaga 1 
 
Introduktionsbrev 
 
 

ATT: Stadsmissionen, Gymnasieskola för Unga föräldrar, Värtahamnen samt ESS-gymnasiet. 

Hej! 

Vi är två studenter som heter Hanna Hessedahl och Sofi Nilsson. I vår kommer vi att skriva en 

C-uppsats om unga föräldrar som inte avslutat sina gymnasiestudier eller hoppat av gymnasiet. 

Vi undrar därför om ni skulle kunna hjälpa oss med kontakter och då med unga föräldrar mellan 

16-19 år? 

Med vänliga hälsningar Hanna Hessedahl och Sofi Nilsson 

Om det finns möjlighet till detta har vi telefonnummer 

Hanna Hessedahl 070-4957085 

Sofi Nilsson 073770168 
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Bilaga 2 
 
Frågeguide till fokusgruppsintervju och enskilda intervjuer 
 

1 Öppningsfrågor  - dessa frågor är till för att skapa en god känsla i gruppen och få deltagarna 
att känna sig bekväma i rummet.  

 

• Vi presenterar oss för varandra med en berättelse om hur man har fått sitt namn, 

och vad man gav sitt barn för namn. Vi pratar vidare om intressen, och var vi 

bor m.m. 

• Vilket program gick ni innan ni hoppade av gymnasiet? 

• Har ni kompisar i liknande ålder som har barn? 

 

 

2. Introduktionsfrågor - syftar till att presentera ämne och få deltagarna att börja reflektera över 
sina erfarenheter som är knutna till ämnet.  

 

Vi kommer under ca en timme prata om hur situationen har sett ut för er, vad tänker ni och vad 
upplever ni? Både bra och dåligt? Om ert föräldraskap, studier, framtid. Vi lägger nu ut kort på 
bordet med olika begrepp. De ger en förberedelse till diskussion.  

 

Kort presentatation av self efficacy  

 

• Föräldraskapet 

• Gymnasieskolan 

• Samhället 

• Föräldrar 

• Self Efficacy 

 

 

 

3. Nyckelfrågor - syftar att ge svar på huvudsyftet med undersökningen och för att få deltagarna 
att diskutera och bredda diskussionen. 

 

Kan ni beskriva:  
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• Föräldraskapet: vad hände när ni blev gravida? Hur kändes det? Delad vårdnad? Delat 

föräldraskap med de egna föräldrarna? 

• Gymnasieskolan: Vad hände när ni blev gravida? Hur såg mötet med skolan ut? Vad 

hade skolan kunnat göra för att ni skulle kunna ha fullföljt skolan? Hade de kunnat göra 

något? Hade ni velat avslutat gymnasiet? Om så är, hur känns det?  

• Samhället: försörjning, vem försörjer? Hur går det till? (arbetsförmedlingen, fk, 

mammagrupp)   

• Föräldrar: Har ni stöd från era föräldrar? (pengar, barnvakt) Bor ni hemma? Eget?  

• Utbildning? Hur ser föräldrarna på utbildning/avsluta gymnasiet? Hur ser ni på det? 

• Attityder: Positiva/negativa? Familj, samhälle, skola, kompisar 

• Self efficacy: Framtidssyn? Vad är bra med situationen? Negativt/positivt? Det här med 

självkänsla, hur tänker ni om det? Om ni skulle ha uppbackning och det ni behöver, hur 

tänker ni om att klara studierna på gymnasiet? Vad är er önskan för förändring?  

 

 

 

4. Avslutningsfrågor - moderatorn gör en kort sammanfattning av vad som sagts och vilka 

tankar och idéer som kommit fram.  

 

En sista avslutande fråga ställs till deltagarna som försäkrar sig om att man inte missat något 

eller om någon har något att tillägga. 

 

Ex: Brukar ni prata om någonting om det här med andra? Familj, vänner, skola, blogg? 

Borde man prata om det mer, vart och med vem? 

Har ni några frågor kring det vi pratat om? 

 

 

5. Slutfråga - Finns det något annat som ni skulle vilja lägga till, någon fråga eller något som vi 

bör veta som vi kanske inte har tänkt på? 

 
Tack, för din medverkan! 
Får vi återkomma med kompletterande frågor om vi undrar över något? 
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Bilaga 3 
 

Hej (namn på förälder)! 

 

Vi är två studerande på Studie- och yrkesvägledarprogrammet på Stockholms universitet. Vi 
håller på med en C-uppsats som handlar om hur unga föräldrar som hoppat av gymnasiet 
upplever sitt föräldraskap i relation till gymnasiestudier. 

 

I den fokusgruppsintervju som vi vill inbjuda dig till kommer det vara fyra unga föräldrar till 
som kommer att bli inbjudna. Intervjutillfället tar ungefär två timmar och vi, Sofi och Hanna, 
kommer att vara med under tillfället och ställa frågor som vi/ni tillsammans diskuterar. 
Intervjun kommer att spelas in med videokamera. Det är för att vi ska kunna skriva ut intervjun 
i text. I texten kommer vi ta bort namn både på dig, ditt barn och eventuell skola som ni gått på, 
allt för att ni får vara anonyma. Texten kommer att läsas av vår handledare och fyra 
klasskamrater. Denna uppsats kommer sedan att kunna läsas på nätet under Uppsatser.se där ni 
och de ni känner kan läsa den. 

 

Träffen kommer att vara i en lokal som vi snart meddelar er, kl.xx den xx.Vi bjuder på dricka, 
smörgås och kaka. 

Visa gärna detta brev för dina föräldrar så att vi kan ha kontakt om du är under 18 år. Det 
kommer att delas ut en Trisslott som tack för deltagande i gruppen. 

 

Med vänlig hälsning 

Studerande Hanna Hessedahl 070-4957085 

Studerande Sofi Nilsson 073-7701688 

 

h@hessedahl.se 

sofi.nilsson@gmail.com 
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Bilaga 4 
 
Hej! 

 
 
Vi är två blivande studie- och yrkesvägledare som går på Stockholms universitet  

Vi har tagit kontakt med Era barn för en studie (en C-uppsats) om hur unga föräldrar som 
hoppat av gymnasiet upplever sitt föräldraskap i relation till (möjligheten att avsluta sina) 
gymnasiestudier.  

 

 

Vi tänker göra en fokusgruppsintervju och då spelar man in samtalen med videokamera för att 
vi ska kunna se vem som säger vad och därefter kunna analysera diskussionerna. Därför vill vi 
ha er medgivelse om det är så att just Ert barn råkar vara under 18 år. Det inspelade materialet 
kommer att raderas så fort vi transkriberat (dvs. fått ner ljudupptagningen i skrift) och Era barns 
namn kommer inte att nämnas vid sina rätta namn enligt forskningskritikens etiska krav. De 
nämns som personer A, B, C, D osv. för att vi ska kunna ha koll på vem som säger vad.  

 

 

Vi undrar om ni kan svara på detta mail med ett ja eller nej eller ring oss gärna om ni har några 
ytterligare frågor.  

 
 
 
 
Tack på förhand 

 

Vänliga hälsningar Sofi Nilsson och Hanna Hessedahl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studerande Sofi Nilsson 0737-701688  
 sofi.nilsson@gmail.com 
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Studerande Hanna Hessedahl 0704957085                    h@hessedahl.se 
 

 
Bilaga 5  
 
 
Socialtjänstlagen 
 
1 kap. Socialtjänstens mål 
 
2 § När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. Med 
barn avses varje människa under 18 år. 
 
3 kap. Socialnämndens uppgifter 
 
5 § Socialnämndens insatser för den enskilde skall utformas och genomföras tillsammans med 
honom eller henne och vid behov i samverkan med andra samhällsorgan och med 
organisationer och andra föreningar. 
När en åtgärd rör ett barn skall barnet få relevant information och hans eller hennes 
inställning så långt det är möjligt klarläggas. Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande 
av dess ålder och mognad. Lag (2007:1315). 
 
4 kap. Rätten till bistånd 
 
1 § Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt 
har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin 
livsföring i övrigt. 
Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall 
utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. 
 
1 a § Följande inkomster ska inte beaktas vid bedömningen av rätten till bistånd enligt 1 § 
1. hemmavarande barns inkomster av eget arbete, 
2. hemmavarande skolungdomars inkomster av eget arbete, om skolungdomarna är under 21 
år. 
Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan eller annan jämförlig 
grundutbildning. 
Inkomster som avses i första stycket får dock beaktas vid tillämpning av 1 § till den del de 
överstiger ett halvt prisbasbelopp per kalenderår enligt lagen (1962:381) om allmän 
försäkring. Lag (2007:1429). 
 
2 § Socialnämnden får ge bistånd utöver vad som följer av 1 § om det finns skäl för det. 
 
3 § Försörjningsstöd lämnas för skäliga kostnader för 
1. livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt 
dagstidning, telefon och TV-avgift, 
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2. boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i fackförening och 
arbetslöshetskassa. 
Skäliga kostnader enligt första stycket 1 skall i enlighet med vad regeringen närmare 
föreskriver beräknas enligt en för hela riket gällande norm (riksnorm) på grundval av 
officiella prisundersökningar av olika hushållstypers baskonsumtion. Om det i ett enskilt fall 
finns särskilda skäl, skall socialnämnden dock beräkna dessa kostnader till en högre nivå. 
Nämnden får också i ett enskilt fall beräkna kostnaderna till en lägre nivå, om det finns 
särskilda skäl för detta. 
 
4 § Socialnämnden får begära att den som uppbär försörjningsstöd under viss tid skall delta i 
av nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet om den enskilde inte 
har kunnat beredas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd, och 
1. inte har fyllt tjugofem år, eller 
2. har fyllt tjugofem år men av särskilda skäl är i behov av kompetenshöjande insatser, eller 
3. följer en utbildning med tillgång till finansiering i särskild ordning men under tid för 
studieuppehåll behöver försörjningsstöd. 
Praktik eller kompetenshöjande verksamhet som avses i första stycket skall syfta till att 
utveckla den enskildes möjligheter att i framtiden försörja sig själv. Verksamheten skall stärka 
den enskildes möjligheter att komma in på arbetsmarknaden eller, där så är lämpligt, på en 
fortsatt utbildning. Den skall utformas med skälig hänsyn till den enskildes individuella 
önskemål och förutsättningar. 
Socialnämnden skall samråda med Arbetsförmedlingen innan beslut fattas enligt första 
stycket. (Lag 2007:409). 
 
5 § Om den enskilde utan godtagbart skäl avböjer att delta i praktik eller annan 
kompetenshöjande verksamhet som anvisats enligt 4 §, får fortsatt försörjningsstöd vägras 
eller nedsättas. Detsamma gäller om han eller hon utan godtagbart skäl uteblir från praktiken 
eller den kompetenshöjande verksamheten. 
 
6 § Den som deltar i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet enligt 4 § skall därvid 
inte anses som arbetstagare. I den utsträckning den enskilde utför uppgifter som stämmer 
överens med eller till sin art liknar sådant som vanligen utförs vid förvärvsarbete, skall han 
eller hon dock likställas med arbetstagare vid tillämpning av 2 kap. 1-9 §§, 3 kap. 1-4 §§ och 
7-14 §§, 4 kap. 1-4 §§ och 8-10 §§ samt 7-9 kap. arbetsmiljölagen (1977:1160) och av lagen 
(1976:380) om arbetsskadeförsäkring. 
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Bilaga 6 
 
En ekonomisk schablon för Emilia i denna studie bör förstås utifrån några grundförutsättningar 
som att hon börjar och går gymnasiet i höst och att hon, barnet och barnets pappa bor hemma 
hos Emilias föräldrar i en fyrarumslägenhet. 
 
Emilia får studiebidrag   1050:- 
Emilia får barnbidrag för sonen  1050:- 
 
Hon kan söka ett extra bidrag från CSN   855:- 
Det extra bidraget har man möjlighet att söka om man är studerande, har barn och inte har 
någon inkomst eller högst tjänat 85000:- på ett år, föräldrapenning räknas. 
 
Försäkringskassan uppger att Emilia vid en separation från barnets pappa och förutsatt att hon 
får vårdnaden kan få 1173:- i underhållsbidrag, vilket är miniminivån från pappan. Idag bor de 
ihop och därför uteblir denna inkomst. Pappan har antagligen ett studiebidrag idag, då han går 
första året på gymnasiet.  
 
Mottagningsenheten på socialtjänsten uppger att Emilias föräldrar är försörjningsskyldiga för 
henne, men inte för barnbarnet och att Emilias studiebidrag och barnets barnbidrag, sammanlagt 
2100:-, skall täcka det nyfödda barnets behov. Hon kan söka bidrag för barnets förskoleavgift då 
hon själv börjar på gymnasiet. När hon fyller 18 år kan hon söka ett bidrag för hyresdelen hon 
och barnet har i lägenheten hos föräldrarna. 
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