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Syftet med denna studie är att beskriva och analysera unga mammors tankar om sitt 
föräldraskap och hur det påverkar identitetsprocessen. Syftet är också att förstå vilket stöd de 
behöver i sin situation som unga föräldrar. Studien bygger på intervjuer med sex mammor 
som alla fött sitt första barn innan de fyllt 21 år. Intervjuerna har därefter analyserats med 
hjälp av teorier om identitet och stöd.  

Resultatet i denna studie visar på att trots att mammorna lever ett tillsynes välordnat och 
vanligt liv är det en grupp med unga mammor som också upplever en ensamhet och 
utanförskap. De är isolerade i hemmet där de har det största ansvaret för barn och hem. 
Barnets pappa står för försörjningen och detta bidrar till hans frånvaro från familjen. De unga 
mammorna har svårt att återgå till studier och de är begränsade i deras möjligeter att komma 
ut i arbetslivet. De begränsas också i sina möjligheter att utveckla sin identitet då de inte får 
möjlighet att vistas på andra arenor än i hemmet eller med sina barn. De unga mammorna har 
ett behov av stöd på flera olika plan. De är i behov av samhälleligt stöd för att få en chans att 
komma ut till arbete och i deras vardagliga liv är deras egna nätverk en viktig del för att den 
unga mamman ska få vardagen att fungera men de behöver också få tillgång till kontakter 
med jämnåriga utanför familjen och möta andra unga föräldrar i samma situation. 
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ABSTRACT 
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The aim of this study is to describe and analyze young mothers’ thoughts on parenthood and 
how it affects their identity process. It is also to understand what support they need in their 
situation as young parents. The study is based on interviews with six mothers who all gave 
birth to their first child before they turned 21 years of age. The interviews have then been 
analyzed with the help of theories about identity and support. 

The results of this study show that despite the mothers living seemingly well-managed lives, 
they are a group of young mothers who experience loneliness and exclusion. They are 
isolated at home where they have the greatest responsibility for the children and the home. 
The child's father is responsible for supporting the mother and child which contributes to his 
absence from the family. These young mothers have difficulty in resuming studies and are 
limited in their possibilities to return to working life. They are also limited in their ability to 
develop their identity due to the fact that they are not able to reside in physical environments 
other than the home or with their children. The young mothers are in need of support on 
several different levels. They are in need of societal support in order to have a chance to go 
out to work, and their own network which is an important part of the young mother's 
everyday life helping them function on an everyday basis but in addition they also need 
access to contacts of the same age outside the family and to meet other young mothers in 
similar situations.  
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INLEDNING 
När man studerar var i livet människor befinner sig när de får sitt första barn visar siffror på 
att vi i Sverige har en högre medelålder i förhållande till andra länder. Tonårsgraviditeterna 
minskar och forskning visar på att unga kvinnor och kvinnor överlag idag har en annan 
möjlighet att själva påverka sin framtid. Detta eftersom de själva kan planera om och när de 
vill ha barn. Det var först år 1970 som statistiska centralbyrån började med att föra statistik 
över förstagångsföräldrarnas medelålder i Sverige. Kvinnornas medelålder låg då på 24 år 
jämfört med de senaste siffrorna som visar att kvinnornas medelålder 2012 låg på 28,9 år. 
Även åldern för förstagångspapporna blir allt högre. År 1970 var pappornas medelålder 26,6 
år om man jämför med år 2012 då medelåldern låg på 31,5 år (SCB, 2013). De som får barn 
och bildar familj i tonåren blir därmed allt färre, 1994 var det 2910 kvinnor som fick barn i 
åldern 14 – 21 år jämfört med 2013 där det var 1900 kvinnor som fick barn i samma ålder 
(SCB, 2014). 

Den här uppsatsen handlar om unga mammor som fött sitt första barn innan de fyllt 21 år och 
deras syn på sitt föräldraskap, hur föräldraskapet påverkar deras identitetsprocess och hur de 
ser på sitt behov av stöd. Under de senare åren har ungt föräldraskap blivit allt mer intressant 
både som forskningsområde och i media. I föräldratidningar kan man se artiklar om unga 
mammor och deras familjebildning. Fokus ligger då främst på de positiva sidorna av 
föräldraskapet. Forskningen är inriktad på hur de unga föräldrarna själva upplever sitt 
föräldraskap, vad de har för upplevelser av situationen de befinner sig i och hur stöd kan 
utformas för att hjälpa. Men också på de risker som kan finnas för barn och föräldrar.  

Problemområde 
I västvärlden är det fortfarande många länder som har ett högt antal tonårsgraviditeter. I en 
rapport från Socialstyrelsen (Social Rapport, 2006) kommer man fram till att ungt 
föräldraskap ses som ett socialt problem i västvärlden och då främst på gruppnivå. Alla unga 
mammor har inte sociala problem men många tenderar att få sämre livschanser än sina 
jämnåriga och detta blir då problematiskt. I rapporten framkommer att det finns många risker 
som följer med ett ungt föräldraskap, främst utvecklingen för både barn och förälder. Det är 
inte bara de sociala riskerna som framhålls utan även de medicinska. De medicinska riskerna 
för mamman och barnet som kan uppstå under en graviditet och förlossning är bland annat att 
barnet riskerar att födas för tidigt (Gaudie, Mitrou, Lawrence, Stanley, Silburn & Zubrick, 
2010). 

De som får barn i unga åldrar är oftast tonårstjejer som kommer från familjer med sämre 
socioekonomiska förutsättningar än andra så som bidragsberoende, arbetslöshet etc. Deras 
nätverk är litet och de tenderar bland annat att hamna i ett långvarigt bidragsberoende. Det 
unga föräldraskapet gör att det är svårt att komma tillbaka till utbildning och att senare 
komma ut i arbetslivet efter att man fått barn (Linde, 2003).  

Även om ungt föräldraskap ofta beskrivs som något negativt och en riskfaktor så är det är inte 
alltid så att de unga kvinnorna blir gravida av ”misstag” utan forskning visar att en del av 
dem faktiskt planerar sin graviditet (Davies, Mc Kinnon & Rains, 2001). I Sverige har vi en 
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god uppbyggd undervisning i sex och samlevnad i förhållande till många andra länder 
(Tryggvason, Sorbring & Samuelson, 2012). 1975 lagstadgades det om att kvinnan lagligt 
kunde göra abort upp till och med graviditetsvecka 18 (Svenskförfattningssamling, 
1974:595). Dessa faktorer stärker kvinnans rätt att själv avgöra när hon skall bli mamma och 
sexualundervisningen informerar även kvinnan om hur sex och samlevnad fungerar samt de 
risker som finns vid en graviditet och barnafödande. 

Många unga väntar med att skaffa barn, de väljer att utbilda sig och skjuter då 
familjebildningen på framtiden (Danielsson, Rogala & Sundströms 2003). I dagens samhälle 
har vi också allt högre krav på utbildning för att ha en chans att komma ut i arbetslivet. De 
som blir förälder i unga år riskerar därmed att hamna utanför arbetsmarknaden. 
Ungdomsstyrelsen i Sverige gav Wahl (2008) i uppdrag att undersöka vilket stöd unga 
mammor kunde få för att kunna återuppta utbildning och komma ut i arbetslivet.  

Med tanke på att unga föräldrar är en grupp som riskerar att möta på svårigheter i vuxenlivet 
och som föräldrar är det viktigt med en ökad kunskap om och förståelse för området för att 
kunna stötta dem till vidare utveckling i livet. Som socialpedagog kan man träffa denna 
målgrupp på flera olika arenor så som öppna förskolan, barnavårdcentralen, på socialtjänsten 
eller andra platser där yrkeskategorin socialpedagog finns. Genom att undersöka mammornas 
egna tankar och upplevelser av sitt föräldraskap ges möjlighet till ökad kunskap och 
förståelse för vad som behövs för att kunna möta och stötta de unga mammorna. Det är 
viktigt att tänka på att alla är olika även unga mammor, bara för att de har fått barn tidigt 
innebär det inte att livet ser samma ut för alla inom denna kategori. Alla har olika 
förutsättningar och mål i livet. Det är viktigt att belysa alla delar av det unga föräldraskapet 
för att få en helhetsbild av hur en ung mamma själv upplever sin roll som mamma och 
behovet av eventuellt stöd ska tillgodoses och även hur detta stöd ska utformas för att stötta 
dem. 

Syfte 
Syftet med studien är att beskriva och analysera unga mammors tankar om sitt föräldraskap 
och hur det påverkar identitetsprocessen. Syftet är också att undersöka vilket stöd de 
eventuellt behöver i sin situation som unga föräldrar. 

Frågeställningar 
- Hur beskriver unga mammor att det är att vara förälder?  
- Hur uppfattar mammorna omgivningens syn på unga mammor i det närmsta nätverket 

och det offentliga nätverket? 
- Vilket stöd beskriver mammorna att de har och är det något de saknar? 
- Att vara ung förälder, hur kan detta förstås med utgångspunkt i identitetsbegreppet? 

Avgränsning 
I den forskning som bedrivs på unga mammor och deras föräldraskap definieras unga 
mammor vanligtvis upp till en ålder av 19 år. Så är t.ex. fallet i den tidigare forskning som 
presenteras i nästa avsnitt. Med tanke på att så få blir föräldrar som tonåringar har jag i min 
studie valt att definiera unga mammor upp till en ålder av 21 år. 
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Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras den forskning som är relevant för min studie. Jag redogör för vad 
tidigare forskning kring detta område varit inriktad på och vad som kommit fram i resultatet.  

För att hitta lämplig litteratur till min studie har jag gjort sökningar i databaserna Diva, Swe 
Pub, Google Scholar, ProQuest och Primo. Sökord som använts i sökningarna är mamma, 
unga mammor, ung förälder, tonåring, socialt stöd, stöd, nätverk, identitet, mother, young 
mother, young parent, teenager, social support, support, network och identity. Sökorden har 
även kombinerats för att utöka sökningarna och maximera sökträffarna.  

Forskningen på ungt föräldraskap har på senare år gått från att huvudsakligen fokusera på 
riskerna och de fysiska skador som kan uppkomma till att också undersöka andra delar som 
kan vara viktiga i unga föräldrars liv. Tidigare var fokus på hur man kunde minska 
graviditeterna men på senare år ligger det också fokus på hur man kan hjälpa de människor 
som väljer att bilda familj i unga åldrar. 

Risker med ungt föräldraskap 
Det finns olika sätt att förhålla sig till unga och deras sexualitet. Detta kan påverkas av 
religiösa och etiska invändningar mot t.ex. sex och aborter. I Sverige har vi en öppen och 
ganska fri syn på sexualitet. Vi har en öppenhet och en undervisning kring preventivmedel 
och detta har gett en ökad kunskap om möjligheter och konsekvenser kring sexualitet. 
Ländernas olika syn på sexualitet och abort kan bidra till ofrivilligt föräldraskap.  

Davies, McKinnon och Rains (2001) har gjort den amerikanska studien Creating a Family: 
Perspectives from Teen Mothers, som handlar om unga mammors val kring preventivmedel, 
graviditeter, att bli mamma och familjeförhållanden. De valde att intervjua unga mammor om 
deras tankar kring att bli gravid, att välja att bli mamma och nya familjemönster. Studien 
visar att även om det fanns preventivmedel tillgängligt och ungdomarna kände till dessa, 
valde de ändå att inte alltid skydda sig eftersom de hade problem med att hitta 
preventivmedel som passade just dem, kändes säkert, var lätt att använda och inte hade några 
biverkningar. 

Danielsson, Rogala och Sundström (2003) har gjort en jämförande studie av tonårssexualitet. 
Syftet med studien var att se om skillnader i tonårsgraviditeter och födelsetal kan förklaras 
med skillnader i sexualvanor, preventivmedelsanvändning och aborter. Genom omfattande 
rapporter från de fem medverkande länderna Frankrike, Storbritannien, Kanada, USA och 
Sverige analyserades bakomliggande förhållanden, så som samhällets inställning till 
ungdomars sexualitet och familjebildning samt ungas sociala villkor och de stöd som 
samhället ger dem. Danielsson, Rogala och Sundström (2003) kom i sin studie fram till att 
det finns samband mellan ungdomarnas sociala villkor och benägenheter att få barn i tonåren. 
De kom också fram till att det i Sverige är få tonåringar som genomgår en graviditet och blir 
mamma jämfört med länder som Frankrike, Kanada, Storbritannien och USA. Många länder i 
västvärlden fortsätter att ha ett högt antal tonårsgraviditeter och detta ligger till grund för en 
studie som gjordes 2010 utav Gaudie m.fl. Det är en australiensk studie där de hämtat 
underlaget till sin studie från en undersökning gjord på barns hälsa 1993 och registrerad data 
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över deras sjukhusbesök samt när de har fått barn. De kom i sin studie fram till att det finns 
många faktorer som gör att det borde prioriteras att försöka minska antalet tonårsgraviditeter. 
De tonåringar som slutade skolan tidigt blev oftare förälder tidigt i förhållande till de 
tonåringar som studerade längre. De kom också fram till att de tonåringar som hade föräldrar 
som fått barn tidigt valde att följa samma mönster. Det drar slutsatsen att det är viktigt att 
redan i tidig ålder sätta in åtgärder för att undvika graviditeter i tonåren. 

Tonårsgraviditeter menar Gaudie m.fl. (2010) är förenade med medicinska risker under 
graviditet samt låg födelsevikt på barnet. Ungt föräldraskap är också förknippat med 
bidragsberoende, att bli ensamstående förälder, att bli rökare samt ha en lägre social status. 
Det visar också på att barnen till dessa föräldrar tenderar att följa samma mönster. Denna 
slutsats delas av Danielsson, Rogala och Sundström (2003) som också menar att unga 
mammor har svårare att komma tillbaka in i utbildning och arbetsliv. Studien visar också att 
de som växer upp under utsatta förhållanden tenderar att bli förälder i yngre ålder. Att som 
tonåring föda barn och bli mamma när man lever under utsatta förhållande gör dessutom att 
nätverkets stöd kan vara tunt.  

Vikten av stöd och nätverk 
Långt ifrån alla tonåringar ser sin graviditet som ett misstag, dessa ungdomar välkomnar 
istället graviditeten och är duktiga på att involvera pojkvän, familj och släktingar för att få 
stöd både för sig själv och för sitt barn (Davies, McKinnon & Rains, 2001).     

Wahn (2007) har i sin studie intervjuat 20 tonårsmammor, haft diskussionsgrupper med 24 
barnmorskor samt utformat ett frågeformulär där 97 tonårsmammor och 97 vuxna mammor 
medverkat. Utifrån det insamlade materialet har Wahn (2007) kommit fram till att det är av 
vikt att få stöd av sitt närmsta nätverk. I hennes studie framkommer det också att vissa av 
mammorna var osäkra på vad för typ av stöd de ansåg sig behöva eller vilja ha, samtidigt 
ville de gärna ha människor ur sitt nätverk runt sig för att få stöd. 

Även Turner, Grindstaff och Phillips (1990) kom i sin studie fram till att socialt stöd har en 
betydelsefull del i de unga mammornas situation. Det framkom i en intervjustudie som 
gjordes på 284 unga kvinnor och deras barn. De första intervjuerna gjordes precis när 
mammorna fått reda på att de var gravida och en andra intervju fyra veckor efter barnet fötts. 
Det framkom att det finns tre olika typer av stöd, föräldrarnas stöd, vännernas stöd och stödet 
från barnets pappa. Detta stöd var av stor betydelse och underlättade mammornas anpassning 
till föräldraskap. 

Alla tonåringar som blir föräldrar har dock olika förutsättningar och möjligheter att få stöd i 
sitt nätverk. Vissa har ett stort nätverk medan andra har ett mycket tunt eller inget alls.  

Att öka unga föräldrars möjlighet 
Det har gjorts två undersökningar på uppdrag ifrån den svenska regeringen som berör unga 
föräldrar. Den ena gjordes av Linde (2003) och tanken var att kartlägga och titta närmare på 
ungdomar som inte studerar, arbetar eller söker arbete. I denna kartläggning användes 
uppgifter från arbetskraftundersökningarna för att kunna göra preliminära beräkningar av 
antalet unga utanför studier och arbetsliv. I kartläggningen har även intervjuer utförts för att i 
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kartläggningen få med hur de unga själva upplever sin situation, hur de upplever bemötandet 
och hjälpen från olika myndigheter. I intervjuerna beskriver ungdomarna problematiska 
uppväxtförhållanden, svåra sociala problem, olika former av sjukdomar eller funktionshinder, 
missbruk, kriminalitet och samhällsdiskriminering. En del av ungdomarna har även hamnat 
utanför studier och arbetsliv då de fått barn i unga år och då hoppat av sin utbildning. Linde 
(2003) pekar på vikten av att insatser görs för att öka de ungas möjligheter på 
arbetsmarknaden. Han menar att det oftast redan gjorts kostsamma insatser för att hjälpa 
dessa individer och att det då samhällsekonomiskt på sikt hade lönat sig att satsa ytterligare 
för att hjälpa dem vidare (Linde, 2003). 

Den andra undersökningen är en intervjustudie som gjordes utav ungdomsstyrelsen på 
uppdrag av regeringen och var till för att öka kunskapen om unga föräldrar och hur dessa 
skulle kunna få rätt stöd för att återgå till utbildning och arbete (Wahl, 2008). Wahls (2008) 
studie bygger på intervjuer med sex unga föräldrar samt personer som arbetar inom olika 
verksamheter som riktar sig till unga föräldrar. De intervjuade föräldrarna hade en medelålder 
på 20 år där det fanns stora skillnader i deras situation. Några av dem hade tydliga planer för 
sitt liv medan andra av dem inte ens var inskrivna på arbetsförmedlingen. Syftet med studien 
var att belysa målgruppens situation och studien visade att unga mammor är en grupp som är 
starkt representerade som bidragsberoende och det är ofta långvarigt då de flesta är 
ensamstående. Det är främst deras låga utbildningsnivå som gör att de unga mammorna 
hamnar i det långa bidragsberoendet och har svårt att ta sig ut på arbetsmarknaden. Wahl 
(2008) kom också fram till att det skulle underlätta om flera aktörer kring unga föräldrar 
kunde samverka för att undvika att de unga föräldrarna skulle behöva ha kontakt med flera 
olika aktörer, att det är viktigt att de unga föräldrarna får stöd till att påbörja/slutföra sina 
studier samt att det är av vikt att satsningar gör för att prioritera ungas väg in på 
arbetsmarknaden. 

2012 publicerades studien vid namn, Unga föräldrar – identitet, möjligheter och utmaningar 
av Tryggvason, Sorbring och Samuelsson. Forskningen i denna studie är gjord under en lång 
tidsperiod. De första intervjuerna gjordes för över 30 år sedan och forskningen avslutades 
med intervjuer i nutid. Intervjuerna för 30 år sedan gjordes med föräldrarna under graviditet 
och barnets första år och de uppföljande intervjuerna gjordes på föräldrarna samt deras barn. 
Författarnas slutsatser visar att i mötet med unga föräldrar, är det viktigt att inte ”köna 
föräldraskapet” med detta menas att man ska utgå från att båda mamman och pappan är 
kapabla att ta hand om barnet. Studien visar också att förändring är möjlig. Om man försöker 
förbise stereotypa föreställningar av föräldraskapet och istället fokuserar på vad mamman, 
pappan och barnet har för behov. De betonar i sin studie att det är av stor vikt att stödåtgärder 
ges åt både mamman och pappan. I studien framkommer det att relationen med mor- och 
farföräldrar har varit av stor betydelse för både föräldrarna och barnen. I deras studie såg man 
att männens roll över tid förändrats. I de tidiga intervjuerna såg man att männen upplevde det 
som sin ”uppgift” att försörja familjen jämfört med idag där deras roll är mer engagerad och 
delaktig i familj och hem.   
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Tidigare forskning i relation till syfte och frågeställningar. 
Den tidigare forskningen visar att det inte är alla som ser sitt föräldraskap som ett misstag. 
Ibland beror graviditeten på okunskap om sex och samlevnad men det sker också planerade 
graviditeter bland ungdomar. I den tidigare forskningen framkommer också att det ofta är så 
att ungdomarna följer sina egna föräldrars mönster. De som själva har föräldrar som blivit 
gravida i tonåren tenderar själva att då följa detta mönster. Åtgärder för att förminska detta 
föreslås kunna påbörjas redan i tidiga skolår. Ungt moderskap beskrivs också vara förknippat 
med risker. Forskningen visar att unga mammor har lägre utbildning och svårare att komma 
ut i arbetslivet än sina jämnåriga. Att bli mamma som ung ökar därför påverkan på de unga 
kvinnornas identitetsprocess. 

Vidare beskriver den tidigare forskningen att den unga mamman kan vara duktig på att 
involvera hela sin familj och sina vänner i sin nya roll som mamma och att det är viktigt med 
stöd från sitt närmsta nätverk för att kunna hantera sitt föräldraskap på bästa sätt. Men för att 
komma tillbaka till studier eller ut i arbetsliv igen är det viktigt att det finns stöd runt om 
kring den unga mamman. Med min studie ämnar jag försöka fånga unga mammors egna 
upplevelser av sitt föräldraskap och hur deras behov av stöd ser ut för att man i det 
socialpedagogiska arbetet ska kunna möta de unga mammorna på deras egna villkor för att 
öka deras valmöjligheter och chanser i livet.  
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Teoretiska perspektiv  
Studien handlar om att undersöka unga mammors upplevelser av ungt moderskap utifrån 
deras identitetsutveckling och behov av stöd, därför har jag valt att analysera empirin med 
teorier kring identitet och begreppet socialt stöd.  

Identitet 
Erikson (1969) menar att identitetsutvecklingen för människan börjar redan från födseln. 
Barnets identitet grundar sig i hur föräldrarna och omgivning ser på barnet och barnet gör 
denna bild till sin egen identitet. Allt eftersom barnet växer, växer också dess omgivning och 
möjligheterna till utökning av identiteten. Barnet får en större möjlighet till att hitta andra 
människor att identifiera sig med (Erikson, 1969). Vidare menar Erikson (1969) att 
identiteten består av olika bilder av sig själv som först i tonåren ska gås igenom och 
integreras med varandra, vissa rensas bort och andra ska sättas ihop för att forma identiteten. 
För att få en bild om vem man är och för att forma sin identitet är nyckeln enligt Erikson 
(1969) att samspela med andra både människor i sin egen ålder och även med äldre 
människor. 

Olika typer av identiteter 
Enligt Giddens (2007) finns det två olika typer av identiteter, social identitet och personlig 
identitet. Personlig identitet handlar om det som gör varje person unik och hur personen 
upplever sig själv. Vikten i den personliga identiteten ligger i personens möjligheter att på 
egen hand forma sin identitet och detta sker i samspel med omgivningen samt de sociala 
identiteterna Giddens (2007). 

Vidare menar Giddens (2007) att den sociala identiteten är något som andra tillskriver en viss 
person. De sociala identiteterna kan till exempel vara mamma, gift, hemlös, advokat etc. Vi 
tillskrivs flera olika sociala identiteter och detta är något som sker av andra människor. Det är 
inte bara positivt med de tillskrivna identiteterna. Genom att tillskrivas en viss identitet 
förväntas vi också leva upp till dessa förväntningar. Andras förväntningar kan vändas till 
något positivt och att individer kan bli motiverade av att visa motsatsen (Wrangsjö, 2006). 
Giddens (2007) menar att det är de sociala identiteterna som grupperar oss som människor. 
Finns det en utbredd syn bland landets invånare att t.ex. unga kvinnor som blir mammor är 
oansvariga tillskrivs alla unga mammor detta utan att det finns en grund för det. Då får andras 
negativa bild av den tilldelade identiteten en negativ påverkan. 

Identiteten förändras 
Wrangsjö (2006) menar att identiteten är det som vi upplever oss att vara och det är det som 
definierar oss som människor. Vidare menar han att identiteten är en pågående process och 
innehållet i identiteten är också föränderlig och den kan förändras över tid. Tonåringen är 
sökande och den rör sig i flera olika sammanhang som t.ex. olika kamratgrupper, med släkten 
eller i skolan. Att träffa på personer från olika sammanhang kan göra att det blir obekvämt. 
Det är först när identiteten utvecklas och tonåringen blir mer självsäker som tonåringen blir 
bekväm att umgås i sammansatta sammanhang. 
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Identitet under sena tonåren 
Psykologen James Marcia har utvecklat egna teorier gällande identitet utifrån Eriksons 
tidigare arbete (Hwang & Nilsson, 2003). Utifrån hur långt tonåringen kommit i sin 
identitetsutveckling kan tonåringarna delas in i fyra positioner. När tonåringen befinner sig i 
positionen moratorium, innebär det att tonåringen är inne i sin experimenterande position och 
inga definitiva ställningstagande är heller gjorda. Tonåringarna är i denna position känsliga 
och de är svårt för dem att hantera sin relation till familjen. Marcia beskriver denna position 
som en övergångsfas mot fullbordad identitet. Nästa position kallar Marcia 
identitetsförvirring, tonåringar i denna grupp har svårt att hitta sig själva och har lätt för att 
falla för grupptryck. Självkänslan är ofta låg och många lider av ensamhet. Den tredje 
positionen för tidig identitet, innebär att tonåringar har gjort ställningstaganden utan att ha 
gjort några utforskningar. Den utforskande och experimenterande perioden har hoppats över 
och tonåringen har tillskrivit sig en vuxenhet. Marcia anser att dessa tonåringar är sårbara 
inför kommande livskriser och att deras identitet kan ses som svag. De har också tagit över 
sin omgivnings värderingar och sätt att tänka. De har ofta en väldigt nära relation med sin 
närmsta familj och de kan även ha svårt för att skilja sig ifrån dem och bli självständiga, 
relationerna är ofta ytliga och stereotypa. Den fjärde och sista positionen kallas för fullbordad 
identitet och innebär att tonåringen provat sig fram i olika roller och utifrån detta tagit 
ställning till sin identitet. Tonåringen är i denna position trygg i sig själv och faller inte så lätt 
för grupptryck (Hwang & Nilsson, 2003). 

Förr antogs identitetsutvecklingen i stort vara färdig då tonåringarna lämnade tonåren. De 
klev då in i vuxenvärlden och ansågs vara vuxna. Över tid har detta förändrats och nu har en 
förändring skett som innebär att de grundläggande identitetsprocesserna fortsätter även efter 
tonåren. 

Vuxenblivande 
Under 1970 talet var många av ungdomarna vid 21 års ålder gifta, gravida, färdiga med sina 
studier, hade ett heltidsjobb eller var hemmafru/hemma mamma. Det är stora skillnader i hur 
det ser ut idag för ungdomar i 21 års ålder. De livsviktiga valen som då gjordes tidigt görs 
idag betydligt senare (Arnett, 2004). 

Vidare menar Arnett (2004) att idag är den typiska 21-åringen flera år från giftermål och 
familjebildning. Denna grupp har oftast flyttat hemifrån och är självständiga från sina 
föräldrar. Studietiden är längre och det är mycket vanligt att man byter jobb flera gånger för 
att öka sin personliga tillfredsställelse och för att förändra sin lön. Detta medför att vägen till 
vuxenskap blir lång, mycket längre än vad den var förr. Det finns betydligt mer utrymme till 
att utforska sig själv och sina möjligheter i livet. Under denna utforskande del av livet 
kommer också ett ökat vuxenansvar. Detta sker oftast stegvis och det är individuellt i vilken 
takt man tar detta ansvar. Då det oftast sker förändringar i arbetsliv och privatliv under denna 
period leder detta till en personlig utveckling och ökade möjligheter att hitta sig själv och lära 
känna sin person.  

Arnett (2004) förklarar att denna del av identitetsutveckling är förhållandevis ny. Förr i tiden 
ansågs den stora delen av identitetsutvecklingen vara klar vid ca 21 års ålder då möjligheterna 
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till förändring var minimala och man var klar med sin personliga utveckling. Nu är det en stor 
skillnad då vi har större möjlighet till en senare identitetsutveckling. 

Socialt stöd 
Socialt stöd är ett begrepp om innefattar flera olika definitioner om vad det är och vad det 
innebär. Den forskning som gjorts på socialt stöd har främst riktats mot individers välmående 
och hälsa samt individers möjligheter att hantera livskriser, förändringar i livet (Klamas, 
2010). Enligt Klamas (2010) existerar socialt stöd i alla individers relationer och deras 
vardagsliv och det är vanligt att behovet av socialt stöd ökar då individer hamnar i 
krissituationer.  

Olika former av socialt stöd 
I flera studier har forskare gjort försök att kategorisera olika former av socialt stöd. Jag har 
här valt att använda Lennéer-Axelsson (2010) som delar in stöd i fyra olika kategorier.  

Emotionellt stöd: är en viktig del i situationer där ett känslomässigt stöd är viktigast. Att få 
bekräftelse på sina känslor, att känna engagemang och omsorg vid samtal med andra 
människor betyder mycket. Emotionellt stöd behöver inte enbart ges verbalt utan kan även 
ges genom kroppsspråk. 

Kognitivt stöd: innebär att individen får hjälp med information, vägledning och ny kunskap 
för att kunna ta sig vidare i livet. Stöd i att kunna ta nya vägar i livet är av vikt då man vid en 
kris får svårare att se vidare möjligheter. 

Nätverksstöd: handlar om möjligheterna till att delta i sin omgivnings sociala arenor, så som 
arbetsliv, fritidsliv samt skola och övriga sammanhang i samhället som individen lever i. Att 
kunna känna gemenskap och delaktighet kan ha stor betydelse för individens framtida 
utveckling. 

Praktiskt stöd: handlar om att lösa problem som uppstår t.ex. hjälp att hämta/lämna på 
förskola, matlagning etc. Praktisk hjälp är även en form av stöd som underlättar för individen. 

Klamas (2010) menar att olika typer av socialt stöd kan finnas samtidigt och det är inte 
ovanligt att de överlappar varandra. Vidare menar Klamas (2010) att oavsett vilken form av 
stöd som ges är syftet att individen ska få det lättare att hantera situationen den befinner sig i. 

Socialt stöd i det närmsta nätverket 
Det främsta stödet finns i individens närmsta sociala nätverk (Klamas, 2010). I det närmsta 
nätverket finns ofta en stark känsla av tillhörighet och en känsla av gemenskap ihop med 
personerna i nätverket. Hedin (1994) menar att när man har tillgång till ett socialt nätverk och 
stödjande relationer i nätverket underlättar detta då individen hamnar i en svår livssituation. 
Alla relationer i ett nätverk är inte enbart positivt stödjande. I stödprocessen finns en 
rollförväntan, olika uppfattningar om hur en person ska vara kan göra att det kan uppkomma 
relationsproblem i nätverket. Det nätverket som står individen närmast kan delas in i två 
kategorier. Den första kategorin är det stöd som släkt och familj bidrar med och är det som 
kan anses vara viktigast. Familjen har även lagstadgade skyldigheter att hjälpa sina 
familjemedlemmar. Då en individ tillsammans med en partner bildar en familj är det främst 
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denna som individen vänder sig till för att få stöd. Men den närmsta familjen är inte alltid 
stödjande i förändrande processer, de kan hämma den nya anpassningen som krävs för den 
nya situationen (Klamas, 2010). 

Den andra stödkategorin är vännerna som till skillnad mot familjen som har moraliska 
skyldigheter att stödja vid händelser som kräver detta har vänner inte alls samma moraliska 
skyldighet. Men förväntan på att vänner ska finnas där är väldigt vanlig att människor har. 
Vänskapsrelationerna har flera funktioner och vänner som funnits där länge är betydelsefulla 
i stödprocessen. När behov av stöd uppkommer är det ofta nyare vänner försvinner ur 
personens liv, till skillnad mot de vänner som funnits där länge och en djupare och närmare 
relation har uppstått. Personliga samtal kring känslor och problem är det vanligare att vänner 
snarare delar än med närmsta familjen (Klamas, 2010). 

Individens vilja att söka stöd 
Klamas (2010) menar att innan en individ söker stöd har han/hon själv gjort en bedömning av 
hur problemet kan tänkas lösas. Individen gör på egen hand ett val i om han/hon själv ska 
försöka lösa problemet eller om det är med hjälp av någon annan. Det är inte alltid en 
självklarhet att söka stöd. Att söka stöd innebär att det kan hota individens självkänsla. 
Klamas (2010) menar också att det finns en viss risk för individen att söka stöd. Det är inte 
alltid det stöd som ges blir som tänkt eller om det får andra konsekvenser. Hur individen 
ställer sig till att söka stöd beror också på hur konsekvenserna blivit av tidigare tillfällen då 
individen sökt stöd. 

Det finns olika definitioner av och teorier om identitetsutveckling och socialt stöd. Jag har 
valt att analysera utifrån de fyra olika identitetspositionerna som Marcia (Hwang & Nilsson, 
2003) utvecklat. Nackdelen med att dela in de unga mammornas identitetsutveckling i dessa 
positioner är att det blir väldigt förenklat. Det är troligt att de unga mammorna befinner sig i 
olika positioner samtidigt eller att de unga mammorna befinner sig i de olika positionerna 
under olika delar av livet. Även att kategorisera de unga mammornas stöd utifrån Lennéer-
Axelssons (2010) kategorier begränsar bilden av den unga mammans stöd. Hade jag valt att 
analysera den unga mammans stöd utifrån en annan modell är det möjligt att jag fått fram ett 
annat resultat. 
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Metod 
I detta avsnitt görs en beskrivning av metodansats och tillvägagångssättet i denna studie. Det 
görs en kritisk reflektion över metodens styrkor och svagheter samt en beskrivning över hur 
materialet samlats in. Det redogörs även för hur det empiriska materialet har bearbetats och 
analyserats. 

Kvalitativ ansats och kvalitativ intervju 
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur unga mammor ser på sitt föräldraskap och 
hur de upplever att deras omgivning funnits där för dem. För att undersöka mammornas egna 
tankar och upplevelser var en kvalitativ ansats lämplig. Kvale och Brinkmann (2009) menar 
att syftet med kvalitativ forskning är att förstå den intervjuades levda livsvärld ur de 
intervjuades egna perspektiv. Kvale (1997) menar vidare att kvalitativ forskning har en 
öppenhet och detta har varit viktigt då syftet har varit att fånga mammornas egen upplevelse. 
Dalen (2008) menar att den kvalitativa forskningsintervjun handlar om att få en djupare bild 
av hur samhällets individer anpassar sig till sin egen livssituation. Avsikten med en kvalitativ 
forskningsintervju är ”att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärd i avsikt att tolka 
de beskrivna fenomenens mening” (Kvale, 1997 s.13). Fördelen med att använda sig av 
intervjuer är att det är lättare att få mer djup i de påstående som sägs. Forskaren kan följa upp 
påståendena som informanterna ger och det är lättare att gå djupare i vissa frågor under 
intervjutillfället (Kvale, 1997).  

Mina egna åsikter, tankar och föreställningar kring unga mammor är något som jag reflekterat 
över under arbetets gång. Det har varit viktigt att jag satt dessa åt sidan för att vara så neutral 
som möjligt under uppsatsens gång. Kvale (1997) menar att det är viktigt att under arbetets 
gång försöka samla in material så förutsättningslöst som möjligt och att man hela tiden skall 
vara kritisk mot sina egna antaganden och hypoteser. Jag är född och uppvuxen i en mindre 
ort där det funnits många som valt att skaffa barn tidigt. Det har inte alltid direkt setts som 
något positivt och jag har då både medvetet och omedvetet påverkats av det jag hört andra 
säga. Det har inte alltid gått så bra för alla dessa mammor och då ser nog människor lätt unga 
mammor som något negativt. Under åren som gått har mina föreställningar av unga mammor 
för min del delvis ändrats då vänner och bekanta skaffat barn tidigt. Det pratas fortfarande om 
unga mammor som grupp och de bilder som framställs i massmedia är inte alltid till de unga 
mammornas fördel. Det är utifrån dessa faktorer samt min nyfikenhet på hur unga mammor 
själva ser på sin roll som min nyfikenhet för ämnet väckts och detta har gjort att jag valt att 
titta på detta djupare.  

Nackdelen med mina tidigare erfarenheter och tankar kring unga mammor är att dessa kan ha 
påverkat tolkningen av de intervjuade mammornas svar. Jag har under hela processen 
reflekterat över hur mina tolkningar påverkats av min förförståelse och jag har försökt att var 
öppen för de intervjuade mammornas berättelser.  
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Urval och att få tag på informanter 
När idén till uppsatsen började formas var min tanke att hitta informanter som fött sitt första 
barn när de var mellan 16 och 19 års ålder. Att jag ville hitta informanter i denna ålder var för 
att de fortfarande då var tonåring och de flesta fortfarande går i skolan eller precis tagit 
studenten. Jag började med att kontakta öppna förskolor för att se om dessa kunde hjälpa mig 
att komma i kontakt med unga mammor som varit inom ramen för mitt urval. Efter att ha 
ringt och e-postat dem utan att få någon hjälp fick jag avsluta mina försök på detta sätt. För 
att komma vidare med mitt arbete valde jag att ändra åldersspannet på de tilltänkta 
informanterna. Med tanke på att det är relativt få som får barn som tonåringar så valde jag att 
höja åldern från 19 år till 21 år när första barnet föddes och började söka i min omgivning 
efter kvinnor som jag visste fått barn som unga.  

Jag kontaktade per e-post en mamma som jag träffat i en föräldragrupp. Hon ställde sig 
mycket positiv till att medverka i studien. Jag kontaktade ytterligare en bekant som även hon 
var positiv till att intervjuas. Efter att jag bestämt intervjutillfälle och plats kontaktade hon 
mig och berättade att en ytlig bekant till henne också var intresserad av att medverka. Jag 
kontaktade henne per e-post och hon tackade ja, hon var för mig helt okänd innan vi 
träffades. En kamrat från lågstadiet hade fått reda på att jag skrev en uppsats om unga 
mammor och hon kontaktade mig genom e-post och kunde tänka sig att medverka i en 
intervju. Tiden gick och informanter saknades. Jag medverkar i en grupp på Facebook där det 
framförallt diskuteras barn och familjeliv och medlemmarna är utspridda över hela Sverige. 
Jag skrev att jag hade svårt att hitta informanter till studien och undrade om någon möjligtvis 
bodde i min närhet. En ung mamma kontaktade mig och berättade att hon bodde i en 
kommun nära och att hon kunde tänka sig att ställa upp på att medverka. En annan person 
som jag var bekant med ringde och berättade att hon hade en kamrat som ville vara med. 
Detta innebar att jag till studien fått kontakt med sex informanter som ville ställa upp. 

Mitt urval liknar det så kallade snöbollsurvalet. Enligt May (2001) bygger ett snöbollsurval 
på att forskaren får kontakt med en informant som blir ombedd att hjälpa forskaren med att 
komma i kontakt med andra personer som informanten känner som skulle vara aktuella att 
ställa upp i intervjun. Dessa ombeds i sin tur att förmedla en kontakt med andra bekanta som 
skulle kunna ställa upp på en intervju. Forskaren får på så sätt en kedja med informanter till 
sin studie. Fördelen med att använda sig av detta urvalsförfarande är att forskaren kommer i 
kontakt med vissa grupper som annars kanske är svåra att komma i kontakt med t.ex. 
missbrukare, hemlösa etc. (May, 2001). Enligt samma författare är en nackdel med 
snöbollsurvalet att forskaren överlämnar uppgiften att bestämma vem som ska medverka i en 
intervju till varje informant som finns i kedjan. Detta kan påverka forskarens empiriska 
insamling då det inte ingår röster från andra än inom det speciella nätverket i kedjan. Detta 
ser inte jag som en risk då jag inte har en lång kedja utan flera olika kedjor som är korta. May 
(2001) menar också att detta inte behöver vara ett problem med användningen av 
snöbollsurval. Att intervjua personer som jag känner eller har träffat innan kan innebära en 
påverkan på det insamlade materialet. Mammorna kan hamna i en sådan situation att hon 
håller tillbaka på sina upplevda upplevelser då hon inte känner sig bekväm med att berätta 
detta för någon som hon har en relation till. Hade hon intervjuats av en okänd person hade det 
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kunnat vara lättare för henne att berätta mer. Det finns också en risk att de intervjuade 
mammorna delade med sig av mer information än hon velat och att detta får henne att känna 
sig illa till mods efter intervjutillfället. Efter att ha genomfört intervjuerna anser jag mig fått 
ett rikt material och jag hoppas att de intervjuade mammorna inte upplever att de deltagit i 
något som fått dem att känna sig illa till mods. 

Intervjuguide 
Innan intervjuerna genomfördes formulerades en halvstrukturerad intervjuguide (bilaga 1) 
Intervjuguiden skapades utifrån olika teman som kopplades till uppsatsens syfte och 
frågeställningar (Kvale och Brinkmann, 2009). Under tre rubriker i intervjuguiden finns det 
underfrågor. Intervjuguiden användes under intervjuerna för att se till att alla frågor blivit 
besvarade. Utrymme för följdfrågor har funnits under intervjutillfällena, detta för att göra 
intervjuerna med levande och intressanta (Kvale, 1997). Att valet blev en halvstrukturerad 
intervju beror på att jag under intervjun ville ha en mer spontan och flexibel intervju som 
kändes naturlig och inte allt för styrd. Jacobsen (1993) menar att en bra intervju bygger på att 
den har en bra sammanhållning och hänger ihop, att svaren och frågorna hela tiden kopplas 
samman och har en röd tråd. Genom att använda intervjuguiden som verktyg under 
intervjuerna har detta underlättat för att försöka hålla den röda tråden under 
intervjutillfällena. Under intervjuernas gång kunde frågornas ordning ändras men jag var 
noga med att få med alla delar ur intervjuguiden. Jag undvek i möjligaste mån att ställa 
ledande frågor för att inte styra samtalet mer än nödvändigt utifrån intervjuguiden. 

Genomförande av intervjuerna 
Jag började med att göra två intervjuer. Under intervjuerna upplevde jag att det inte kändes 
helt bra för informanterna. De hade svårt att svara på frågorna och när jag lyssnade igenom 
intervjuerna förstod jag att mina frågor som jag haft i min ursprungliga intervjuguide var allt 
för breda och svåra för mammorna att svara på. För att kunna få ett bra underlag till min 
studie behövdes frågeställningarna arbetas om. De första frågorna var mer övergripande om 
hur mammorna upplevde samhällets syn på deras föräldraskap och detta är svårt att dels 
definiera och dels svårt för mammorna att svara på, t.ex. vad som var samhälle för 
informanterna inte samma sak. Utifrån detta formulerades frågorna om och de kom mer att 
även svara mot syfte och frågeställningar. 

Med den nya intervjuguiden (bilaga 1) kändes intervjuerna mer avslappnade och jag kände att 
informanterna förstod frågorna. Under intervjutillfällena har fem av sex intervjuer spelats in. 
Inför första intervjutillfället gjordes en provinspelning för att säkerställa att allt fungerade 
problemfritt med att spela in på detta sätt. Den sjätte intervjun antecknades då mamman inte 
kände sig bekväm med att spelas in. Nackdelen med att inte spela in en intervju utan att bara 
föra anteckningar är att möjligheten att gå tillbaka och lyssna på intervjun försvinner. Det är 
svårt att säkerhetsställa att alla detaljer kommer med. Det är också en nackdel att enbart spela 
in då ansiktsuttryck och kroppsspråk går att återse och kunna tolka in dessa i svaren som ges 
(Kvale, 1997). Intervjuerna genomfördes i mammornas bostad. Detta för att de skulle känna 
sig bekväma med omgivningen samt att några av dem var hemma på föräldraledighet med 
sina barn och delvis var begränsade i möjligheterna att träffas på annan plats. Jag uppfattade 
samtalen som avslappnade och mammorna verkade vara bekväma i situationen. 
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Informanterna fick också bestämma tider för intervjun utifrån deras egna rutiner och tider 
med deras barn. 

Varje intervju tog drygt en timme och informanterna svarade utförligt på de flesta frågor som 
ställdes.  

Etiska reflektioner 
Vid intervjuer eller andra insamlingsmetoder ska genomföras finns det vissa etiska regler 
man som forskare ska förhålla sig till samt informera informanterna om (Einarsson & Chiriac 
- Hammar, 2002). Innan jag gick ut och letade informanter skrev jag ett informationsbrev 
(bilaga 2) där jag beskrev min uppsats. Detta brev skrev jag för att informera mina 
informanter om studiens innehåll och vad jag hade för syfte med min studie, dvs. 
informationskravet.  

Jag skrev också noggrant ner så mammorna förstod att det var en frivillig medverkan och att 
de när som helst under intervjun fick lov att avbryta intervjun. Jag informerade även om att 
om de skulle hoppa av sin medverkan och så skulle all deras information tas bort, dvs. 
samtyckeskravet.  

Jag har i detta brev informerat om att informationen de lämnar endast kommer att vara 
tillgängliga för mig och min handledare under studiens gång. Vidare framkommer att jag 
kommer att avidentifiera dem och att namn och bostadsort inte kommer att vara med i min 
studie, dvs. konfidentialitetskravet. 

Jag skrev även ner min och min handledares telefonnummer samt e-post så informanterna lätt 
skulle kunna få tag i oss. Fem av sex intervjuer har spelats in efter informanternas 
godkännande. En mamma ville inte låta sig spelas in utan då har jag enbart fört anteckningar. 
Inspelningarna har förvarats oåtkomligt för utomstående. Under transkriberingen har 
materialet endast varit tillgängligt för mig och handledaren.  

Jag övervägde noga innan jag tog beslutet att intervjua personer som jag var bekant med. 
Kvale (1997) menar att man lätt intar olika roller i en intervju och detta kan få olika 
konsekvenser. Att som vän intervjua någon man känner kan medföra att personen man 
berättar mer än vad hon möjligtvis gjort om det var någon okänd. Jag tog beslutet att 
genomföra intervjuerna med dessa personer då jag anser att frågorna jag har inte är direkt 
”farliga” eller kan skada personerna. Jag upplevde att dessa personer var mer avslappnade i 
samtalet och kände sig bekväma i situationen.  

Det finns vissa etiska svårigheter som jag kan tänkas stöta på i denna undersökning. Då jag 
har en relation till några av de intervjuade mammorna riskerar detta att kunna påverka dem 
och deras svar under intervjuerna. Det skulle kunna vara så att den unga mamman säger mer 
än hon tänkt och velat dela med sig av då hon har en relation till mig som intervjuar. Detta 
kan göra att hon efter intervjutillfället mår dåligt över att hon sagt för mycket. Det skulle 
också kunna vara så att de intervjuade mammorna säger mindre än de tänkt då de inte vill 
berätta för mycket av deras liv på grund av vår relation. Detta skulle i så fall göra att 
informationen som jag fått ut under intervjuerna inte är hela bilden av intervjufrågan 
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mamman tänk beskriva. Jag har hela tiden under intervjuerna försökt tänka på detta och jag 
har försökt sätta vår tidigare relation åt sidan för att kunna vara så professionell som möjligt 
under intervjuerna.  

Validitet, Reliabilitet och Generalisering 
Validitet, menar Kvale & Brinkman (2009) är att man mäter det man vill mäta samt att 
resultatet i texten är tillförlitlig och hållbar. Jag har därför under studiens gång hela tiden 
återkopplat till mitt syfte och de frågeställningar jag har för att säkerhetsställa att jag 
verkligen följt dessa. Att jag hela tiden återkopplat till syfte och frågeställningar har gjort att 
jag anser min studie håller sig till det jag avser att undersöka. Kvale & Brinkman (2009) 
menar att det är viktigt att hela tiden under processens gång återkoppla och påminna sig om 
vad man gör och vad syftet med sin undersökning är. 

Reliabilitet innebär att resultatet av forskningen är tillförlitlig och skulle vid ett senare tillfälle 
kunna återskapas vid annan tidpunkt och av annan forskare (Kvale & Brinkman, 2009). Det 
är däremot svårt att säkerhetsställa reliabiliteten av en intervju. Det är många faktorer som 
kan påverka hur intervjun och resultatet blir. Skulle en annan person intervjua samma 
informant kanske svaren skulle blivit helt annorlunda. Vi är olika som personer och hur jag 
får andra att känna sig i situationen påverkar även det hur svaren från informanten blir. Hur 
dagsformen på informanten är det är sådant som också påverkar vid de olika tillfällena. Har 
t.ex. en mamma varit uppe flera gånger på natten med ett ledset barn så är hennes dagsform 
troligtvis inte den bästa för att sitta och bli intervjuad. Även intervjuplats och annan yttre 
påverkan är sådant som spelar in både på den som intervjuar och informanten. Hur min roll 
som intervjuare är påverkar hur en intervju blir. Att försöka se på svaren utan att lägga sina 
egna föreställningar är också svårt. Alla lever vi med våra föreställningar och tankar som vi 
även har med oss i vår förförståelse när vi intervjuar. Det är svårt att se allt nyanserat. Det är 
viktigt att hela tiden reflektera över hur vi är och att vi tänker oss för under intervjuns gång. 
Men det är svårt då vi undermedvetet tänker och gör saker. Men att hela tiden reflektera över 
detta kan bidra till att vi tänker oss för hur vi är under intervjun. 

Generaliserbarhet handlar om hur aktuella resultaten av min uppsats är i andra sammanhang. 
Gäller dessa resultat jag kommit fram till på alla unga mammor? (Kvale, 1997). Kvale & 
Brinkman (2009) menar att vi hela tiden i vardagen generaliserar situationer och personer. Att 
vi från en tidigare upplevd händelse förväntar oss att samma sak kommer hända. Då min 
studie är förhållandevis liten och avgränsad så är det svårt att uttala sig om 
generaliserbarheten. Samtidigt är det svårt att avgöra generaliserbarheten av unga mammors 
upplevelser av sitt föräldraskap då de har olika föreställningar och förutsättningar i deras roll. 
Detta gör inte resultatet i studien mindre viktigt. Det som framkommer i denna studie bygger 
trots allt på berättelser från sex unga mammor och studien blir på det sättet unikt. 

Bearbetning och analys av data 
Jag valde att transkribera varje intervju senast dagen efter intervjutillfället. Detta för att ha så 
mycket som möjligt kvar i minnet från själva intervjutillfället. Efter att alla intervjuer var 
genomförda lyssnade jag på de sex intervjuerna igen samtidigt som transkriberingen lästes. 
Detta för att säkerhetsställa att jag inte missat någon information. Att ha en struktur i arbetet 

20 
 



 
 

och i arbetets gång har underlättat det fortsatta arbetet med min studie. Att strukturera upp 
texterna har underlättat för vidare att kunna gå vidare med analysen, enligt Kvale (1997) 
innebär struktureringen av materialet i sig är en början till analys. 

Analysmetod 
Enligt Kvale (1997) börjar analysen redan vid intervjun där den intervjuade beskriver sin 
livsvärd. Jag kommer under detta avsnitt att beskriva min analysmetod som påbörjats efter att 
intervjuer och transkribering gjorts. 

I en första del av min analys har jag börjat med att presentera de intervjuade mammorna för 
att ge en bild av hur deras liv ser ut.  Vidare har jag sammanfattat hur de intervjuade 
mammorna beskrivit sitt liv som ung mamma. I dessa beskrivningar har jag tillsammans med 
den tidigare forskningen försökt att se vilka likheter och skillnader som framkommit utifrån 
det insamlade materialet. För att göra texten mer levande och för att belysa vad de intervjuade 
mammorna beskrivit har jag valt att citera dem kontinuerligt i resultatdelen. 

 I den andra delen av analysen har jag utifrån mitt syfte och mina frågeställningar valt att 
analysera empirin utifrån Marcias fyra identitetspositioner fullbordad identitet, moratorium, 
för tidig identitet samt identitetsförvirring (Hwang & Nilsson, 2003). Dessa positioner bildar 
fyra olika teman i analysdelen. Även i denna del har jag valt att citera de intervjuade 
mammorna för att belysa de unga mammornas beskrivningar och för att göra analysdelen mer 
levande. 

Syftet med min studie är också att försöka förstå vilken typ av stöd de unga mammorna 
behöver i sin roll som ung förälder. För att försöka förstå detta har jag utifrån socialt stöd valt 
att analysera empirin utifrån Lenneér – Axelssons (2010) fyra kategorier av socialt stöd: 
social tillhörighet och nätverksstöd, praktiskt stöd, kognitivt stöd samt emotionellt stöd. De 
olika kategorierna bildar fyra teman och utifrån dessa har jag presenterat det analyserade 
material som framkommit. Jag har även i denna del valt att citera de intervjuade mammornas 
beskrivningar.  
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Resultat och analys 
Detta avsnitt är uppdelat i två delar. I den första delen har jag valt att presentera de unga 
mammorna som intervjuats. Jag har beskrivit vilken ålder de befunnit sig i vid 
intervjutillfället, vid vilken ålder de fått sitt första barn, hur deras relation till pappan ser ut 
och hur deras studie/arbetsliv ser ut i dagsläget. Vidare har jag under rubriken att vara ung 
mamma gjort en första analys som avspeglar det som de intervjuade mammorna berättat 
under intervjuerna. Dessa berättelser är också ställda i relation till den tidigare forskningen 
om unga mammor. Jag har sedan gått över till den andra delen av analysen där jag utifrån 
mina teoretiska perspektiv, identitet och socialt stöd valt att tolka det som de intervjuade 
mammorna beskrivit.  

Presentation av de intervjuade mammorna 
A - Mamma A var vid intervjutillfället 25 år gammal. När hon fick sitt första barn var hon 21 
år. Hon lever fortfarande tillsammans med pappan och de har både gift sig och fått ett barn 
till. Pappan är tre år äldre och de har tillsammans köpt villa som de nu bor i. Mamma A har 
utbildat sig och är nu utbildad sjuksköterska. Hon har även fått en fast tjänst som 
sjuksköterska. 

B - Mamma B var vid intervjutillfället 21 år gammal. När hon fick sitt första barn var hon 19 
år gammal. Hon lever fortfarande tillsammans med pappan som är 7 år äldre och de har fått 
ett barn till. De lever tillsammans i en villa. B hann precis ta studenten innan barnet kom och 
hon har inte påbörjat någon annan utbildning och hon har heller inte fått något jobb.  

C - Mamma C var vid intervjutillfället 25 år gammal. När hon fick sitt första barn var hon 18 
år gammal. Hon och barnets pappa som är 5 år äldre lever inte längre tillsammans, hon bor nu 
tillsammans med en annan man. De bor tillsammans i ett hus och hennes barn bor hos dem 
varannan vecka. C hann precis ta studenten innan barnet kom och hon har inte påbörjat någon 
annan utbildning efter detta. Hon arbetar ibland timmar som personlig assistent.  

D - Mamma D var vid intervjutillfället 21 år gammal. När hon fick sitt första barn var hon 18 
år gammal. Hon och barnets pappa som är 4 år äldre lever inte längre tillsammans, hon bor 
tillsammans med en annan man. De bor tillsammans i en villa och har hennes barn hos sig 
varannan vecka. D har inte påbörjat någon utbildning efter studenten. Hon jobbar extra på 
olika timanställningar.  

E - Mamma E var vid intervjutillfället 18 år gammal. När hon fick sitt första barn var hon 16 
år gammal. Hon hade ingen direkt kontakt med pappan under graviditeten men deras relation 
börjar nu bli bättre nu när barnet är fött. Pappan är tre år äldre. E bor tillsammans med sitt 
barn hos sina föräldrar. Hon ska snart flytta till egen lägenhet. E hann läsa klart första året på 
gymnasiet men planerar nu att fortsätta sina studier. 

F - Mamma F var vid intervjutillfället 21 år gammal. När hon fick sitt första barn var hon 21 
år gammal. Hon och barnets pappa som är 9 år äldre bor tillsammans i ett radhus. F läste en 
praktisk utbildning på gymnasiet och när sedan hon slutade skolan startade hon ett eget 
företag som hon fortfarande driver. 
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Att vara ung mamma 
I denna del gör jag en första analys som avspeglar det som de intervjuade mammorna berättat 
under intervjuerna. Dessa beskrivningar är också ställda i relation till den tidigare 
forskningen om unga mammor. 

Viljan att få barn 
Mammorna berättar att de hade planerat sina graviditeter tillsammans med pappan till barnet. 
De hade gjort ett aktivt val att försöka bli gravida. Dessa mammor hade under graviditeten ett 
stort stöd av barnets pappa. De upplevde också att pappans stöd var viktig för dem under 
graviditeten. 

Jo alltså just i de har han alltid vart väldigt väldigt bra och han har verkligen varit 
engagerad. De måste jag ju verkligen säga. Jag kände alltid ett stöd ifrån honom... /A 

En av mammorna blev gravid av misstag men hon såg ändå sin graviditet och sitt barn som 
någon positiv trots att hon genomgick hela graviditeten utan pappan. Samtliga mammor 
berättar om att deras mamma också var ung när hon fick sitt första barn och att de alltid vetat 
att de själva skulle bli mamma tidigt. De intervjuade mammorna beskriver samtliga att de 
haft en stark längtan efter att bli mamma och de var heller inte villiga att vänta med det. 
Davies m.fl. (2010) kom i sin studie fram till att det är långt ifrån alla som ser sin graviditet 
som ett misstag. De finns de som i tidig ålder planerar och bildar familj. Denna bild bekräftas 
av de intervjuade mammorna. 

Ansvarsfördelning mellan föräldrarna 
Davies m.fl. (2010) kom också fram till att de unga mammorna är duktiga på att involvera 
hela sin omgivning i situationen. Detta var någon som mammorna berättar om fast de hade 
inte riktigt lyckats med att få pappan involverad så mycket som de önskade i familjen. De 
upplevde att större delen av pappans stöd försvann efter att barnet var fött då han var tvungen 
att återgå till arbetet för att försörja familjen. Samtliga mammor hade önskat att papporna var 
mer delaktiga i familjen och i hemmet även att de hade känts skönt för dem med avlastning. 
Papporna har inte heller varit intresserade eller haft möjlighet att kunna utnyttja rätten till att 
vara föräldralediga med sina barn. 

I de flesta familjerna har pappan varit den som arbetat och haft den stadiga inkomsten. En av 
mammorna har bidragsstöd och en mamma driver eget företag och har inte varit beroende av 
pappans inkomst på samma sätt som de andra intervjuade mammorna. Bilden som 
mammorna beskriver liknar i stort den könsuppdelning som beskrivs i den tidigare nämnda 
studie om unga föräldrar som intervjuades för över 30 år sedan. Papporna i den studien såg 
det som sin huvuduppgift att försörja familjen. De var inte heller så delaktiga i barnens 
uppväxt och i hemmet (Tryggvason, Sorbring & Samuelson, 2012). 

En mammas svar på frågan om pappan finns med i bilden idag bekräftar hur det ser ut för 
flera av mammorna. 

Haha ja han gör ju det titt som tätt när han inte jobbar./B 
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Mamman som sa detta sa det på ett skämtsamt sätt. Men blev snabbt allvarlig igen och 
berättade att vissa dagar blir otroligt långa och tunga då hon är ensam med allt ansvar för 
barnet samt för hemmets skötsel. Denna bild delas av de andra mammorna som också 
upplevde att dagarna blev långa och tråkiga då dagarna var väldigt lika varandra och de hade 
ett stort ansvar för att allt skulle fungera. En mamma delar till viss del denna bild då hon 
upplevde att dagarna hemma var tråkiga och att det innebar mycket måsten i hemmet. Hon 
kände ändå att hon var ute och gjorde andra saker än att bara vara hemma och detta gjorde att 
dagarna hemma ändå kändes okej. 

Stöd från de egna föräldrarna 
En mamma bor tillsammans med sina föräldrar i sitt föräldrahem. Då barnets pappa inte varit 
delaktig alls är det hennes föräldrar som stöttat henne istället. Hon upplever deras stöd som 
betydelsefullt och avlastningen är det stöd som hon lyfter fram under intervjun. Hon 
beskriver det praktiska stödet som ovärderligt då barnets pappa inte fanns med i bilden och 
kunde stötta och avlasta. 

Alltså det är ju jobbigt att ha barn även om inte alla säger det rakt ut. I vissa perioder är det 
ju jättejobbigt å då känner man ju att man att man vill lämna iväg henne och att hon kommer 
tillbaka om ett par år, men ibland är hon ju helt underbar. Men jag är jätteglad att jag bott 
hemma nu i ett år med henne när det har vart kämpigt. Mina föräldrar har slutat jobbet har 
de ju kunnat ta henne en stund så jag har kunnat göra annat och bara slappna av. Det har 
vart jätteskönt i de jobbiga perioderna. / E 

Hon upplevde att tack vare att hon kan bo hos sina föräldrar och få deras hjälp och stöd 
känner hon en större trygghet i sig själv. Hon känner att tack vare detta är hon snart redo att 
våga ta steget och flytta till något eget.  

Samtliga mammor beskriver relationen till sin mamma som oerhört stark. För mammorna är 
deras egen mamma ett oerhört stort stöd på flera olika sätt. I studien som gjorts utav 
Tryggvason, Sorbring och Samuelsson (2012) framkom det att relationen till mor- och 
farföräldrar är av stor betydelse för föräldrarna och även för barnen. Vikten av att få stöd av 
sitt närmsta nätverk är också något som framkommer som en viktig del i Wahns (2007) 
studie.  

De unga mammorna har främst efter att barnet fötts funnit det största stödet i sina egna 
mammor. I avsaknad av jämnåriga vänner och arbetande pappor har det blivit deras egen 
mamma som fyllt det tomrummet. Både Gaudie m.fl. (2010) och Danielsson, Rogala och 
Sundström (2003) har i sina studier kommit fram till att ungt föräldraskap är förknippat med 
bidragsberoende, att bli ensamstående förälder, att bli rökare samt ha en lägre social status. 
De har också kommit fram till att barn till dessa föräldrar tenderar att följa samma mönster. 
Till skillnad från dessa mammor är de intervjuade mammorna i min studie inte direkt några 
mammor som lever i utsatta förhållanden utan de lever ett till synes ganska ordnat liv. De 
intervjuade mammorna har trots att de inte vuxit upp i utsatt förhållanden följt sina egna 
mammors mönster. De intervjuade mammornas egna mammor hade själva fått sitt första barn 
innan de fyllt 24 år, vilket också kan ses som ungt. 
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Så även i familjer där det till synes fungerar bra kan man se att barnen följer samma mönster 
som sina egna mammor, det behöver inte enbart ha med social status att göra. Mammorna 
berättar att de upplever en stor förståelse från sin egen mamma. Trots att flera av mammorna 
lever med barnets pappa är det deras egen mamma som beskrivs som den viktigaste personen 
i deras liv. 

De enda stöd jag har behövt är mest barnvakt och såna saker.. och det är mamma som 
funnits där då.. men jag har inte haft något behov av stöd så direkt.. mamma är den som är 
mig närmast.. / D 

Wahn (2007) kommer i sin studie fram till att mammorna var osäkra på vad för typ av stöd de 
ansåg att de behövde eller ville ha men att de gärna ville ha människor ur sitt nätverk runt sig. 
Detta är något som även de intervjuade mammorna upplever. De uttrycker till en början inte 
att de är i så stort behov av stöd men när vi kom in och började prata om hur deras relationer i 
det nära nätverket ser ut kom det fram att deras egen mamma bidragit med mycket stöd. 
Stödet från deras egna mammor ser olika ut. Flera av dem har daglig kontakt genom att de 
träffas och andra har telefonkontakt. Stödet från den egna mamman är både praktiskt stöd 
samt känslomässigt, dock är de få av dem som har haft hjälp av sin mamma med 
barnpassning. När de som fick hjälp med barnvakt av sin mamma utnyttjat den är det inte för 
att träffa sina vänner utan för att göra andra saker som t.ex. gå till doktorn eller tandläkaren. 
Den intervjuade mamman som bor med sina föräldrar får ganska ofta avlastning av sina 
föräldrar både med barnvakt och kring det praktiska, det blir mer naturligt för dem då de bor 
tillsammans. 

Stöd utanför familjen 
Hälften av mammorna upplever inte att de har behov av stöd och hjälp av andra än sin 
närmsta familj. De mammor som efter barnets födelse separerat från barnets pappa berättar 
att deras behov av stöd först uppkom efter separationen. Något som framkommer i Wahns 
(2007) studie är att mammorna ofta är osäkra på själv vilken typ av stöd de behöver och vill 
ha. Detta är något som två av mammorna beskriver under intervjuerna. Först när mammorna 
hamnade i situationer som de inte riktigt visste hur de skulle ta sig ur kände de ett större 
behov av stöd. Vilket stöd de behövde var de då till en början väldigt osäkra på. En mamma 
beskriver att hennes behov av stöd och hjälp efter separationen var större än vad närmsta 
vänner och familj kunde hjälpa till med och hon fick ta hjälp utifrån. 

Stöd behövde jag inte före vi separerade. Då fick jag kontakta psykologer, familjebehandlare 
ja det va ett virrvarr. I början var det jätte olustigt. Jag hade inställningen att dom skulle 
döma mig… Men jag fick otroligt bra stöd och det har varit jätte viktigt.. /C 

Mamman upplevde en känsla av att andra skulle döma henne och se henne som en dålig 
mamma bara för att hon behövde hjälp och stöd, hon beskrev också att hon blev extra 
granskad bara för att hon var en ung mamma. Hon upplevde inte att hennes egna nätverk 
kunde stötta henne och hjälpa henne vidare efter separationen. Mamman berättar att hon inte 
alls upplevt att psykologerna och familjebehandlarna var dömande som hon först trott och att 
hon verkligen fick den hjälp hon behövde för att komma vidare på ett bra sätt. Hon är väldigt 
stolt över sig själv att hon vågade ta emot hjälp när hon verkligen behövde det som mest. Hon 
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beskriver att denna upplevelse gjorde att hon växte i sig själv. Den andra mamman beskriver 
att hennes ökade behov av stöd efter att hon separerat mest bestod av praktiskt stöd och att 
människor i hennes närhet gjort mycket för att det skulle fungera för den splittrade familjen. 
Mamman beskriver hur personalen på förskolan varit väldigt hjälpsamma för att det skulle bli 
så bra som möjligt för barnet då föräldrarna separerade. De är flexibla med tider och hon 
upplever även att de stöttat henne genom att lyssna på henne och de har även gett tips och råd 
i hur hon ska bemöta sitt barn som också påverkats av separationen och att ha två föräldrar 
som lever isär. 

I motsats till Wahns (2007) studie finns de också mammor som inte är intresserade av att ta 
emot det stöd som finns att få. En mamma beskriver sig som så självsäker och trygg i sig 
själv att hon valt att gå på besöken på mödravårdcentralen (MVC) under graviditeten helt 
själv utan pappans delaktighet. Hon valde också att inte delta i de föräldragrupper som 
erbjuds inför förlossningen och kommande föräldraskap.   

Jag kände att, eller jag sa det att typ du behöver inte följa med för jag känner mig så stark så 
jag klarar detta själv… så känns det jag har inte varit rädd för det... jag har inte vart ett 
dugg orolig så jag har inte behövt något extra stöd så… /F 

Hon berättar att pappan har varit positiv till att medverka och att han erbjöd sig flera gånger 
att följa med, hon valde dock att gå ensam. Mamman beskriver att hon ändå kände att hon 
hade ett stort stöd av pappan trots att de inte gick på några träffar på MVC tillsammans. Hon 
beskriver sig själv som en stark tjej som är trygg i sig själv. Hon beskriver att hon litade på 
sig själv att hon skulle klara av detta med att bli mamma i ung ålder. 

Att inte kunna leva som vanligt 
Turner m.fl. (1990) kom i sin studie fram till att socialt stöd är betydelsefullt för unga 
mammor i deras situation. De kom fram till att det finns tre olika typer av stöd, föräldrarnas 
stöd, pappans stöd samt stödet från vännerna. Samtliga mammor beskriver hur förvånade 
deras vänner blev då de berättade att de skulle bli mamma. Även fast deras vänner visste att 
de ville bli mamma tidigt blev de ändå förvånade när det väl blev så.  

Nja det var lite sådär… de har lite svårt att tro det än tror jag, de tycker det är sååå långt 
bort för mig och är inte alls där ännu, tänk om jag hade..onej det hade inte alls fungerat nu å 
så.. /F 

De känner inte riktigt att deras vänner har varit direkt stöttande i deras val och de glidit allt 
mer ifrån varandra under graviditeterna. 

Under intervjuerna beskriver mammorna hur deras liv numera skiljer sig väldigt mycket mot 
hur deras vänners liv ser ut. Deras vänner träffar sina kompisar, går på krogen, studerar eller 
arbetar och har en annan möjlighet att kunna delta i olika aktiviteter i livet. Mammorna 
beskriver att de upplever sig ganska låsta till hemmet och till sitt barn. De intervjuade 
mammorna upplever en saknad över att inte kunna göra vad de vill när de vill utan att de hela 
tiden måste ta hänsyn till någon annan än sig själv. 
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Ja jag levde ju ett ungdomsliv, men jag kände inte först att jag gav upp något men sen efter 
ett tag när man märkte att kompisarna levde som vanligt och när de skulle åka iväg på saker 
och så då kände man ju att man inte kunde följa med som förut och det va jobbigt till en 
början..  å jag tänkte vad har jag gjort liksom.. men sen släppte det så de höll inte i sig så 
länge.. /D 

Mammorna beskriver hur deras vänner delvis tagit avstånd för de tyckte det blev jobbigt att 
umgås då det för mamman kretsade mycket runt barnet. De slutade höra av sig på samma sätt 
som de tidigare gjort. Deras vänner har inte riktigt förstått hur mycket jobb det är att ha ett 
barn att ta hand om och att mamman nu har ett ansvar att ta hand om sitt barn. Mammorna 
beskriver hur de har svårt att kunna lämna barnen hemma för att kunna komma ut och träffa 
sina vänner. Det är ingen som kan ta hand om barnen hur som helst. Mammorna upplever inte 
att det får så mycket stöd från sina vänner och i motsats till Turner m.fl. (1990) så upplever 
inte mammorna att deras vänners stöd har varit det viktigaste stödet, kanske då de inte heller 
erbjuds. 

Man kan ju inte umgås med vänner hur som helst heller.. Man är så begränsad.. /E 

Mammorna berättar att papporna är sällan hemma och att de umgås mycket med den egna 
mamman men det blir lite som en ersättare för vännerna och inte en avlastning i form av 
barnvakt.  

Samtliga mammor beskriver hur svårt de upplever att det är att komma ut och träffa andra 
mammor som befinner sig i samma situation som dem. Mammorna upplever inte att de finns 
så många andra i samma situation som de känner sig bekväma att umgås med. Det finns få i 
samma ålder som är intresserade av att umgås med de unga mammorna då de befinner sig på 
så olika platser i livet. Mammorna upplever också att det är svårt att känna gemenskap och 
delaktighet med äldre mammor som har barn. 

Den unga mammans begränsade möjligheter 
Samtliga mammor berättar om hur de hade väntat med att skaffa barn om de haft möjligheten 
att göra annorlunda. Mammorna i studien hade inte riktigt förstått hur mycket jobb de innebar 
att bli mamma och svårigheterna som skulle uppstå då de var färdiga med sin 
föräldraledighet. Mammorna beskriver att de inte ångrar sitt val att skaffa barn men att de 
gärna hade velat studera färdigt på högskolenivå eller att de hade haft ett arbete som de visste 
de kunde komma tillbaka till efter sin föräldraledighet. 

Mycket! Jag hade pluggat först och skaffat jobb.. och så hade vi byggt klart huset först och 
sen hade vi skaffat barn.. /B 

Ovanstående citat beskriver hur de intervjuade mammorna svarade på vad de hade valt att 
gjort annorlunda om de kunnat. De beskriver svårigheten i att få ett jobb då de har barn att ta 
hänsyn till. Flera av mammorna har sökt jobb och de beskriver hur de upplever svårigheter i 
att få några. Mammorna kan inte jobba flexibla tider då de är i behov av förskola till sitt barn 
och de flesta papporna jobbar sena kvällar och ibland även helger och det begränsar mamman 
att kunna ta vilka jobb som helst.  
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Det hade vart skönt att ha ett jobb att komma tillbaka till och att han inte hade behövt jobba 
lika mycket.. för jag hade fått bättre mammapeng och å så.. och nu har jag inte heller rätt att 
stämpla… /B 

De intervjuade mammorna beskriver att de är svårt att veta vad de vill arbeta med och 
eftersom de inte får möjligheter till att prova på olika arbeten är det också svårt att vet vad de 
vill bli och kunna studera vidare. Mammorna beskriver också att de inte fått något större stöd 
i jobbsökandet av t.ex. arbetsförmedlingen.  

Linde gjorde 2003 en kartläggning på uppdrag av regeringen för att undersöka hur det ser ut 
för ungdomar som inte studerar, arbetar eller söker arbete. Den kartläggningen visade att 
unga mammor var en starkt överrepresenterad grupp när det kom till bidragsberoende som 
ofta är långvarigt då de flesta är ensamstående. Linde (2003) kom fram till att det främst var 
den låga utbildningsnivån som var en bidragande orsak till de unga mammornas 
bidragsberoende och deras svårigheter att komma ut i arbete. De flesta av mammorna som jag 
intervjuat är i motsats till vad Linde (2003) kommit fram till inte bidragsberoende. De 
intervjuade mammorna blir försörjda av pappan till barnet som de också lever tillsammans 
med. Endast en av mammorna är vid intervjutillfället bidragsberoende. Wahl (2008) kom i 
sin kartläggning fram till det är av vikt att flera olika aktörer samverkar för att undvika att de 
unga mammorna ska behöva ha kontakt med flera olika aktörer samtidigt. Wahl (2008) kom 
också fram till att det är av vikt att dessa aktörer samverkar för att stötta de unga mammorna 
till att påbörja/fortsätta sina studier och att prioriteringar görs för att få ut de unga mammorna 
på arbetsmarknaden. 

Under intervjuerna beskriver flera av mammorna att de nästan gett upp tanken på att få ett 
jobb eller möjligheter att komma vidare med sina studier. De beskriver att det är tufft på 
arbetsmarknaden och att deras begränsningar gör det svårt för dem att få en anställning. En 
mamma har trots att hon är mamma löst det praktiska med pappan så att hon kunnat läsa 
vidare på högre nivå och nu fått en fast tjänst. De är endast en mamma som inte slutfört 
gymnasiestudierna, hon är väldigt positiv till att fortsätta sina studier. Hon beskriver också 
hur hjälpsamma hennes lärare varit då hon blev gravid och fortfarande gick i gymnasiet. 
Lärarna gjorde bland annat en handlingsplan för hur mamman skulle kunna genomföra sina 
nationella prov och hur de skulle göra om mamman behövde åka till sjukhus för att föda 
under skoltid.  

Jag har ju haft en lärare speciellt som jag kunnat prata med om allt.. och eftersom X skulle 
komma när vi hade nationella proven hade dom förberett att om jag skulle behöva åka in och 
föda då eller vid den tiden så hade de en lärare med körkort som skulle köra in mig i så fall.. 
och sen när det vart jobbigt på idrottslektionen och så har jag fått göra andra grejer.. det har 
alltid funnits en plan för mig… /E 

Att känna stöd från skolan har betytt mycket för den unga mamman och det gör att hon 
känner att hon kommer kunna återgå till sin ofullständiga utbildning för att fortsätta på den 
och bli färdig med sina gymnasiestudier. Mamman beskriver att hon upplever att de kommer 

28 
 



 
 

vara lika stöttande och så när hon kommer tillbaka för att studera fast hon då kommer att 
komma tillbaka som mamma och allt som följer med den rollen då hon fått barn.  
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Identitet som ung mamma 
I denna del görs en andra tolkning av studiens resultat för att besvara uppsatsens syfte och 
frågeställningar. I detta avsnitt analyseras resultatet med fokus på frågan om hur det unga 
moderskapet inverkar på identitetsutvecklingen. Detta görs med hjälp av Marcias teori om 
identitetspositioner. Marcia utgår från fyra olika positioner, moratorium – en period av 
experimenterande och utforskande, identitetsförvirring – där ungdomarna har svårt att hitta 
sig själva och faller lätt för grupptryck, för tidig identitet – en period där tonåringen gjort 
ställningstaganden utan att först experimentera och de tillskriver sig en vuxenhet den fjärde 
och sista perioden kallar Marcia fullbordad identitet – i denna position har tonåringen 
utforskat och experimenterat och har utifrån detta tagit ställning till sin identitet (Hwang & 
Nilsson, 2003).  

Moratorium- att utforska vem man vill vara 
Marcia beskriver att ungdomar i denna position befinner sig i en period utav 
experimenterande. Inga ställningstagande är gjorda och Marcia beskriver ungdomarna som 
osäkra. Under denna period i livet är ungdomarna upproriska i deras relationer till familjen 
(Hwang & Nilsson, 2003). Denna beskrivning skulle kunna passa bättre in på ungdomar som 
befann sig i samma ålder som de intervjuade mammorna var i när de fick sitt första barn. Att 
experimentera och testa sig fram är en typisk bild av tonåringar. Att de ena stunden vara sin 
familj nära för att sedan tycka att familjen är det värsta som finns. En av de intervjuade 
mammorna beskrivning av hur hon var passar in på denna beskrivning av moratorium 
positionen (Hwang & Nilsson, 2003). 

Oj, nej jag tror de blev glada faktiskt. De ville nog att jag skulle lugna ner mig med mitt liv så 
det va nog därför de blev glada, att det skulle bli min räddning… /D 

Istället för att lugna ner sitt liv och göra något annat än att leva fartfullt valde denna mamma 
att skaffa barn. 

Jag ville själv få det lite lugnare… vi hade inga preventivmedel och så blev jag gravid men vi 
fick missfall... då blev det änna som en kick, jag ska bli gravid... lite så va det... så hon var 
verkligen planerad… /D 

Den intervjuade mamman beskrev hur hon levt ett fartfyllt liv och valde att bli mamma för att 
lugna ner sig tillskrev sig då en vuxenhet utan att egentligen experimenterat färdigt sin 
person. Wrangsjö (2006) menar att identiteten är det som vi upplever oss att vara och det är 
den som definierar oss som personer. Mamman upplevde att hon blev vuxen direkt hon blivit 
mamma.  

Marcia beskriver denna fas som en övergångsfas till fullbordad identitet men att perioden dit 
ofta är lång och att det kan bli problematiskt (Hwang & Nilsson, 2003). Den intervjuade 
mamman valde att avbryta sin experimenterande period. Istället för att fortsätta perioden och 
utveckla en fullbordad identitet hamnade ovanstående mamma snarare i en för tidig identitet.  
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Identitetsförvirring – att tappa bort sig själv 
Även om alla mammorna kan beskrivas som unga när de fick barn var de i lite olika åldrar. 
Någon fick barn mitt under gymnasieutbildning, några precis efter avslutade studier och 
någon fick barn några år efter studenten. Mammorna har inte hunnit leva ett så långt och 
experimenterande liv som är vanligt nu för tiden (Arnett, 2004). Några av mammorna i 
studien beskrev ett relativ ensamt och isolerat liv.  

Man kan ju inte umgås med vänner hur som helst heller.. Man är så begränsad.. /E 

De intervjuade mammorna beskrev att deras begränsningar i att komma utanför hemmet 
främst berodde på pappans arbetstider och hans frånvaro. De fann sig i att ha det så och det 
var få av mammorna som gjorde något åt sin situation. Mammorna visste att det var så det 
skulle komma att bli innan de fick barnet, de hade låg föräldrapenning och pappans inkomst 
var behövlig för att kunna betala deras utgifter. Det kan också vara en av anledningarna till 
att de inte kände att de hade rätten att ”klaga” över sin situation då de själva gjort ett 
medvetet val trots att de visste förutsättningarna. 

Flera av de intervjuade mammorna beskrev en känsla av ensamhet och hopplöshet. 
Utbildningsnivån för flera av dem är låg och de har svårt att ta sig ut i arbetslivet. 

Jag vet inte vad jag ska göra sen… alltså jag har ju gymnasieutbildningen... men med den 
kommer man ju inte långt... vem anställer en tjej som har barn är 21 å bara har läst på 
gymnasiet... /B 

Marcia menar att i positionen identitetsförvirring undviker ungdomarna att utforska olika 
alternativ och olika roller (Hwang & Nilsson, 2003). För dessa mammor ges inte heller 
möjligheten att utforska vem de är utanför livet som mamma. De är bundna till sina barn och 
det närmsta kontaktnätet har inte tagit på sig uppgiften att hjälpa den unga mamman med 
detta. Det gör också att de blir osäkra och känner sig obekväma i sammanhang där de får en 
ökad press på sig att vara någon annan än bara en mamma. 

Jag kände mig aldrig delaktig i gruppen. De började prata om när de skulle gå hem från 
jobbet eller när de skulle börja jobba igen. Där satt jag utan jobb och utbildning. Jag ville 
bara försvinna. /B 

Då de befinner sig på så olika platser i livet ökade den unga mammans känsla av utanförskap, 
inte bara gentemot föräldragruppen utan det blev också så märkbart att hon även stod utanför 
andra sociala arenor t.ex. arbetsmarknaden. De unga mammorna hade också svårt att ta plats i 
grupperna och själva starta samtal om olika ämnen som passade dem. Eftersom de 
gemensamma ämnena var få gjorde detta att de inte kunde känna sig bekväma i gruppen. 
Wrangsjö (2006) menar att det först är när identiteten utvecklas och tonåringen blir mer 
självsäker som det blir bekvämt för tonåringen att umgås i sammansatta sammanhang som 
t.ex. föräldragrupper. Då de blivit mammor tidigt i deras liv har de också varit begränsade i 
möjligheterna till att delta i olika arenor och utveckla sig själv i dessa. 
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För tidig identitet - att bestämma sig för fort 
En av de intervjuade mammorna beskriver hur hon från början stått stadigt på sina ben och 
känt sig så trygg i sig själv att hon inte varit i behov av någon annan.  

Jag tror jag är rätt trygg i mig själv så de kanske känner av att jag klarar mig bra../F 

Den intervjuade mamman beskriver vidare hur hårt hon jobbat för att uppnå sina mål. Hon 
har startat en egen firma och kämpar för att kunna driva den vidare trots att hon blivit 
mamma. Hon låter inte barnet begränsa henne och hon värderar sitt företag högt och kämpar 
för att det ska fortsätta fungera. Denna mamma kan tänkas ha vad Marica beskriver mycket 
starka åsikter och en stark jag - känsla. Detta innebär att den intervjuade mamman kan tänkas 
ha en svag identitet och kan komma att vara sårbar inför kommande livskriser (Hwang & 
Nilsson, 2003). Men en annan tolkning kan vara att mamman har uppnått en fullbordad 
identitet genom att hon samtidigt som hon blivit mamma också haft möjligheter att utveckla 
andra sidor än föräldraskapet. 

Tonåringar som utvecklat en för tidig identitet har hoppat över den experimenterande 
perioden och tillskrivit sig en vuxenhet. De står ofta sina familjer nära och de har svårt att 
skiljas från dem, de har också övertagit familjens värderingar.  

Ja jag hade bestämt mig jag skulle vara en ung mamma… för jag har så bra kontakt med min 
mamma eftersom hon bara är 20 år äldre… /F 

Flera av mammorna beskriver sin egen mamma som den viktigaste personen. Samtligas 
mammor fick barn tidigt och detta kan också påverka deras relationer. Marcia beskriver hur 
det i denna position är vanligt att ungdomen övertar förälderns värderingar (Hwang & 
Nilsson, 2003). Detta blir tydligt i de unga mammornas vardag. Då stödet från deras egen 
mamma var stort förstår man också att hennes värderingar påverkar den unga mammans. 

Fullbordad identitet - att veta vem man är 
Marcia beskriver att personer som uppnått en fullbordad identitet inte rättar sig efter andras 
önskemål utan de är drivna och har egna värderingar och mål (Hwang & Nilsson, 2003). 

En av de intervjuade mammorna beskriver hur hon lyckats studera tre år på högskola trots att 
hon har haft ett barn att ta hand om. Hon visste tidigt vad hon ville utbilda sig till och det 
hade alltid varit hennes mål.  

Alla trodde att jag skulle plugga i många år innan det skulle bli aktuellt. De blev ju glada 
också förstås… /A 

Vidare beskrev hon hur hon hela tiden kämpat för att ta sig dit hon är idag även om det har 
tagit längre och varit hårdare än hon trodde det skulle vara. Mamman beskrev också att det 
inte fanns några andra alternativ för henne än att studera, hon skulle aldrig kunna bli det hon 
ville om hon inte studerade och hon skulle då inte känna sig nöjd och tillfreds. Giddens m.fl 
(2007) menar med sociala identiteter att vi tillskrivs en viss identitet och vi förväntas leva 
upp till denna, t.ex. att finns det en utbredd syn bland landets invånare att en ung mamma är 
oansvarig tillskrivs alla unga mammor den rollen utan att det finns en grund för det. 

32 
 



 
 

Jag brydde mig ganska mycket om hur andra skulle tycka om mig som mamma.. /A 

Wrangsjö (2006) beskriver hur andras negativa förväntningar kan vändas till något positivt 
och personer kan motiveras av den negativa bilden som finns av dem och vilja bevisa 
motsatsen. Mamman beskriver hur hon delvis låtit sig påverkas av andras uppfattning av 
henne. Denna mamma valde att fokusera på annat och inte lägga så stor vikt på hur andra 
tänkte om henne. Hon kämpade hårt för att nå sina egna mål. Utifrån Marcias definition av 
fullbordad identitet kan denna intervjuade mamma anses uppnått en fullbordad identitet 
(Hwang & Nilsson, 2003). Mamman har trots hinder på vägen hittat egna lösningar för att nå 
sina mål i livet, hon har inte fokuserat på det negativa och hon känner sig väldigt trygg i sig 
själv. 

Sammanfattande reflektion 
De mammor som inte varit så isolerade och inte bara hänvisat till sin mammaroll verkar ha 
haft en annan möjlighet att fortsätta utforska vem de vill vara och hur de vill ha det i sina liv. 
Dessa mammor verkar ha lättare att uppnå Marcias definition av fullbordad identitet. De 
andra mammorna som inte haft dessa möjligheter verkar inte vara trygga i sin identitet. Dessa 
mammor kan antas ha gått in i en för tidig identitet och de är begränsade i sina möjligheter till 
att fortsätta utforska sin identitet.  
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Unga mammors behov av stöd 
I denna del görs också en andra tolkning av studiens resultat med syfte att besvara uppsatsens 
frågeställning om vilket stöd mammorna behöver. Analysen görs utifrån begreppet socialt 
stöd utifrån Lennéer – Axelssons (2010) fyra kategorier av socialt stöd. De fyra kategorierna 
är emotionellt stöd som innebär känslomässigt stöd, kognitivt stöd handlar om hjälp med 
vägledning och hjälp med ny information, nätverksstöd handlar stöd till att kunna delta i sin 
omgivnings sociala arenor samt den fjärde och sista kategorin praktiskt stöd som handlar om 
stöd i vardagen med t.ex. barnpassning och matlagning.  

Social tillhörighet och nätverksstöd - Att kunna delta 
Samtliga mammor beskrev hur svårt de hade att känna sig delaktiga i föräldraträffarna och de 
träffar som fanns på barnavårdcentralen (BVC) efter att barnet var fött. De kände inte att de 
hade något gemensamt med de äldre mammorna och det gjorde att de valde att inte gå dit.  

Jag kände mig aldrig delaktig i gruppen. De började prata om när de skulle gå hem från 
jobbet eller när de skulle börja jobba igen. Där satt jag utan jobb och utbildning. Jag ville 
bara försvinna. /B 

Enligt Lennéer – Axelssons (2010) definiering av socialt stöd i nätverk är det viktigt att 
möjligheter till att delta i dessa typer av sammanhang ges för individer. Att få känna 
gemenskap och delaktighet kan ha stor betydelse för individens framtida utveckling. Då dessa 
mammor inte känner gemenskap eller delaktighet i denna gruppform har de inte heller 
möjlighet att tillgodogöra sig det ev. stöd de skulle kunna få ut av att medverka aktiv i denna 
typ av grupper. Mammorna som intervjuats bor alla i mindre städer där möjligheterna till att 
göra andra typer av gruppkonstellationer är svårt, i större städer är det vanligt att det finns 
specifika grupper för unga mammor. I större städer finns det ofta fler unga som blir mammor 
samtidigt och de väljer då att göra grupper som riktar sig till denna grupp. I dessa grupper kan 
det tänkas att de unga mammorna lättare hade känt sig mer inkluderade och hade haft lättare 
att kunna delta då alla hade deltagit med liknande erfarenheter och problem. 

Flera av mammorna i studien kände också att det var svårt för dem att kunna umgås med sina 
vänner som de gjort tidigare. När de fick sitt första barn förändrades deras relation med 
vännerna och inte heller där kunde de känna någon större tillhörighet och möjlighet till att 
kunna delta. 

Man kan ju inte umgås med vänner hur som helst heller.. Man är så begränsad.. /E 

Klamas (2010) menar att när behov av stöd uppkommer är det ofta nyare vänner som 
försvinner ur personens liv, till skillnad mot de vänner som funnits där länge och en djupare 
och närmare relation har uppstått. Personliga samtal kring känslor och problem är det 
vanligare att vänner delar än med närmsta familjen. Flera av mammorna kände att de inte 
hade någon vän som de kunde dela sina upplevelser med och inte heller någon vän de kunde 
få stöd av i den situation de befann sig i. En anledning till att det var så för dessa mammor 
kan vara att det inte är ett problem som en vän kan stötta mamman genom. Hade mammorna 
befunnit sig på samma plan som sina vänner hade vännernas stöd möjligtvis sett annorlunda 
ut. Ungdomars problem kan i allmänhet tänkas vara mer övergående som till exempel 
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kärleksproblem och kompisrelationer och inte en så genomgripande förändring som det 
innebär att bli mamma i ung ålder. 

En mamma kände att hennes relation till sina vänner fungerade i stort sett likadant som innan. 
Barnet följde med på de grejer som hon var på och hon kände sig inte direkt begränsad i sina 
möjligheter att vara med. Dock kände hon inte direkt att hon fick eller behövde något stöd i 
sin roll som mamma utav sina vänner. För henne betydde det mycket att hon kunde vara med 
som förut fast tillsammans med sitt barn, bara det var ett stöd i sig. 

Mammornas begränsningar av att ha barn fri tid utanför hemmet, påverkar också deras 
möjligheter att kunna komma tillbaka till studier och ut i arbetslivet. Med en ofullständig 
eller låg utbildning är det också svårt för dem att kunna komma tillbaka till studier och 
arbetsliv. De flesta av mammorna hade slutfört sin gymnasieutbildning men upplevde 
svårigheter att kunna läsa vidare. Att få stöd att komma ut på arbetsmarknaden upplevde de 
inte att de fick. De var inskrivna på arbetsförmedlingen men de kände inte att det hände något 
större med det. Några av mammorna har kunnat arbeta timmar efter att deras barn fått en 
förskoleplats. Men de upplevde sig begränsade i att kunna jobba ändå, då de 
timanställningarna de fick oftast var inom vårdyrket med obekväma arbetstider. 

Enligt Lennéer – Axelsson (2010) är motsatsen till social tillhörighet ensamhet och isolering. 
Utifrån mammornas upplevelser av sin tillvaro kan man tydligt se att de är till viss del är 
ensamma och isolerade. De har svårt att komma ut och träffa sina vänner då de är begränsade 
i sina möjligheter till att delta. Deras vänner har svårt att veta hur de ska stötta dem och väljer 
därför att dra sig undan. Det var endast en mamma som kunde ta med sitt barn då hon skulle 
umgås med sina vänner. De hade inga problem med att barnet var med, detta är inget som de 
andra mammorna upplevt sig fått möjlighet att kunna göra. Barnets pappa som har 
försörjningen av familjen som sitt största ansvar har svårt att räcka till och stötta mamman att 
komma ut och umgås i andra sammanhang utan att ha med sig sitt barn. Samtliga mammor 
beskrev en typ av ensamhet de upplevde som jobbig. 

Praktiskt stöd - En fungerande vardag 
Mammorna beskriver hur de står för de mesta ansvaret när de kommer till barnet och 
hemmet. Papporna är frånvarande då de är tvungna och arbeta för att försörja familjen. Ändå 
beskriver de att han är delaktig när han inte arbetar. 

Haha ja han gör ju det titt som tätt när han inte jobbar  /B 

Att papporna arbetar mycket innebär att mammorna har tvingats ta ansvar för att hemmet 
fungerar. Flera av mammorna beskriver hur de fått praktisk hjälp av sin egen mamma. Det är 
främst städning och att handla mat som de fått hjälp med. Då flera av mammorna beskriver 
en ensam tillvaro med svårigheter att kunna umgås med vänner hade stödet från deras egen 
mamma kunnat antas vara stöd med barnvakt så att den unga mamman skulle kunna få 
möjlighet till att träffa vännerna. Detta är inget som de egna mammorna eller övriga 
familjemedlemmar stöttat dem med. Det var endast en mamma som fått den typ av praktisk 
hjälp av sin mamma och det var först när hon blev ensamstående som hon fick stöd med 
detta. 
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De enda stöd jag har behövt är mest barnvakt och såna saker.. och det är mamma som 
funnits där då.. men jag har inte haft något behov av stöd så direkt.. mamma är den som är 
mig närmast.. / D 

Efter att hon separerat blev hon också tvungen att själv ta ansvar för att ekonomin skulle 
fungera. Detta gjorde att hennes behov av hjälp för att kunna ta sig utanför hemmet utan barn 
uppkom. Innan hon separerade upplevde hon inte att hennes behov av barnpassning fanns. 
Hedin (1994) menar att när tillgång finns till ett socialt nätverk och det i detta nätverk finns 
stödjande relationer underlättar det då individen hamnar i en svår livssituation. De flesta av 
mammorna beskriver inte att de hamnat i en större kris. De känner utanförskap och de känner 
sig ensamma men de beskriver inte att de upplevt att de hamnat i en större kris. Det är endast 
två mammor som beskriver hur de hamnat i en krissituation och varit i behov av mer stöd av 
familjen än tidigare.  

Enligt Lennéer – Axelsson (2010) kan den praktiska hjälpen som ges även ge en slags 
emotionell bekräftelse. Mammornas beskrivning av den egna mammans stöd i vardagen gör 
att man förstår att så är fallet. Pappan som mest jobbar har också svårt att se och förstå allt 
jobb mamman lägger ner på barnet och hemmet. Deras egen mamma som är mer delaktig i 
deras vardag ser och bekräftar mamman i sin roll som förälder. 

Kognitivt stöd - Att ta sig vidare 
Flera av mammorna känner en hopplöshet i den situation de befinner sig i. De har svårt att se 
hur de ska kunna få jobb eller kunna komma in på en skola för att studera vidare. De har inte 
heller någon arbetslivserfarenhet och detta gör att det är svårt att veta vad de eventuellt skulle 
vilja läsa vidare till om de fått möjligheten.  

Det känns omöjligt att få något jobb.. Det finns inget att söka och jag vet inte ens vad jag vill 
jobba med heller.. Jag har ju aldrig jobbat och testat på något sånt.. å praktikplatser finns 
det inte att få på något ställe heller.. /B 

Som nämns ovan är det för mammorna svårt att förändra sin situation. Deras kontaktnät är 
begränsat och hur de ska kunna förändra sitt liv har de också svårt att se då de är begränsade i 
sina möjligheter. Enligt Lennéer – Axelsson (2010) innebär kognitivt stöd att kunna hitta 
verktyg att kunna förändra sin situation och ta sig vidare framåt. Är möjligheterna till detta 
begränsade som för de intervjuade mammorna ökar återigen ensamheten och isoleringen från 
de olika arenorna i samhället.  

Mamma C beskrev hur hennes behov av hjälp av stöd ökade efter att hon separerat från 
barnets pappa.  

Stöd behövde jag inte före vi separerade. Då fick jag kontakta psykologer, familjebehandlare 
ja det va ett virrvarr. I början var det jätte olustigt. Jag hade inställningen att dom skulle 
döma mig… Men jag fick otroligt bra stöd och det har varit jätte viktigt.. /C 

Mamman beskriver hur stödet hon fick av sitt närmsta nätverk och av professionella gjort att 
hon växt som person. Lennéer – Axelsson (2010) beskriver att det är viktigt att få rätt stöd för 
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att kunna se ett bredare perspektiv och för att lättare genomföra handlingar och komma 
vidare.  

Man upptäcker att det finns resurser i sitt handlande man inte visste om innan man blev 
mamma.. /C 

Lennéer – Axelsson (2010) menar att det är nödvändigt att som mamman ovan tillägna sig 
nya färdigheter vid en kris för att kunna ta sig vidare. Denna typ av hjälp är inget som de 
andra mammorna beskriver sig ha upplevt. De andra mammorna anser inte att deras behov av 
stöd utifrån har funnits, några av mammorna beskriver också att de inte ens vet vart de skulle 
vända sig för att kunna få hjälp. De ställer sig frågande till vad det skulle vara för typ av hjälp 
de skulle vara i behov av då. Flera av dem har också varit på arbetsförmedlingen och känt att 
det inte finns något stöd att få på detta ställe för att förändra sin situation. 

Emotionellt stöd - Att ha någon som bryr sig 
De mammor som var tillsammans med barnets pappa under graviditeten upplevde samtliga 
att det blev bekräftade och sedda av sina partners. De kände att de fick ett stort stöd under 
graviditeten och att pappan fanns där hela tiden för dem.  

Jo alltså just i de har han alltid vart väldigt väldigt bra och han har verkligen varit 
engagerad. De måste jag ju verkligen säga. Jag kände alltid ett stöd ifrån honom... /A 

Lennéer – Axelsson (2010) menar att det är viktigt att personen känner engagemang, 
uppmuntran och förståelse. Detta gör personen tryggare och förebygger ensamhetskänslor. 
Det är först efter att barnet fötts och pappan återgått till arbetet som bristen på emotionellt 
stöd från barnets pappa uppmärksammats från mamman.  

Han var ju tvungen att jobba för att vi skulle klara den ekonomiska biten.. De visste vi om 
redan när vi planerade X.. Så de kom ju inte som en överraskning.. Även om det ibland 
kändes jobbigt.. /A 

Eftersom pappan är den som står för den ekonomiska tryggheten verkar inte mamman direkt 
besviken eller överraskad över hans frånvaro. Klamas (2010) beskriver att det är vanligt att 
då en individ bildar en familj med en partner, är det främst denna person som det blir 
naturligt att vända sig till för att få stöd. Detta stämmer väl överens med mammornas 
beskrivning av deras graviditet men efter att barnet fötts har det inte varit pappan de vänder 
sig till för att få stöd i första hand. Det är deras egen mamma som blivit den de vänder sig till 
istället. Hade de levt i en mer jämlik fördelning hade detta kanske kunnat stämma in på 
Klamas (2010) beskrivning av vem de söker stöd hos, men för dessa mammor har inte 
möjligheten riktigt funnits.  

Det är ju mamma som funnits där och stöttat mig mest.. /E 

Mammorna beskriver inte heller en saknad av stöd då deras mamma funnits där och stöttat 
dem. De upplever att deras mammor förstått dem och kunnat stötta dem i deras nya situation.  
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Sammanfattande reflektion 
Klamas (2010) menar att olika typer av socialt stöd kan finnas samtidig och det är inte 
ovanligt att de överlappar varandra. Detta framkommer även i intervjuerna med mammorna. 
Vem som stöttar när och hur är också något som ändrats under mammornas graviditet och i 
deras liv. Trots att de intervjuade mammorna beskriver att de inte behöver något stöd kan 
man i deras svar ana att de saknas stöd i alla fyra stödkategorier. Det är också uppenbart hur 
dessa hänger samman. De intervjuade mammorna saknar praktiskt stöd för att kunna ta sig ut, 
inte bara i utbildning och på arbetsmarknaden utan även för att kunna delta i aktiviteter och 
arenor utanför familjen. De saknar också emotionellt stöd i sitt föräldraskap av barnets pappa 
och kognitivt stöd för att kunna förändra sin situation. 
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Slutdiskussion 
Syftet med min studie har varit att försöka fånga de unga mammornas egna upplevelser av att 
vara ung mamma och hur detta påverkar deras identitetsutveckling och behov av stöd. De 
unga mammornas beskrivningar av sitt unga föräldraskap kan ses och förstås på flera olika 
sätt. Det är viktigt att inte se alla unga mammor som en och samma utan att de är olika 
individer med olika förutsättningar och möjligheter. Mammorna i studien beskriver en 
upplevelse av utanförskap och ensamhet. Deras vänner glider allt längre ifrån dem då de har 
svårt att kombinera sitt föräldraskap och sina relationer till vännerna. Deras vänner lever 
vidare och studerar och vissa arbetar. Mammorna går inte på bidrag och lever inte heller ett 
socialt utsatt liv. De unga mammorna är beroende av deras partners inkomst och han är på 
grund av sitt ekonomiska ansvar tvungen att vara borta mycket från hemmet för att kunna 
jobba ihop familjens pengar. Detta gör att de unga mammorna blir begränsade i deras 
möjligheter till att experimentera och utforska sig själva. Detta påverkar deras 
identitetsprocess och möjligheterna till att utforska den. Får de unga mammorna inte 
möjlighet till att utforska sig själva och sin identitet i vad Marcia kallar moratorium, riskerar 
de att bli otrygga i sin identitet och detta gör att det blir svårt för dem att kunna utveckla den 
vidare. De mammor som inte varit isolerade har haft större möjlighet att fortsätta utveckla 
vem de är och vem de vill vara och de har kommit längre i sin identitetsutveckling. Att den 
unga mamman får stöd och möjlighet till att vistas utanför hemmet utan barn gör att hennes 
möjligheter till utveckla sig själv och sin identitet ökar. Detta är något som flera av de unga 
mammorna saknat och därmed kan anses befinna sig i vad Marcia kallar för 
identitetsförvirring (Hwang & Nilsson, 2003). 

Mammorna beskriver pappans frånvaro och hur detta även begränsar dem till att behålla sina 
kontakter utanför hemmet. Pappans frånvaro har också bidragit till att mammorna stått för det 
största ansvaret gällande barnens uppfostran och hemmet skötsel. Mammorna beskriver också 
de även på de olika föräldragrupperna/öppnaförskolan upplevde en känsla av utanförskap och 
de upplevde inte att de kände sig delaktiga och kunde delta. Även fast denna grupp inte 
medvetet sätts utanför gemenskapen i de arenor som finns så beskriver de en känsla av 
utanförskap. Där andra finner stöd och gemenskap har denna grupp svårt att uppleva samma 
gemenskap. De har istället hittat det stora stödet i deras närmsta nätverk. Samtliga mammor 
beskrev hur deras egen mamma funnits för dem och stöttat dem på flera olika sätt. Den egna 
mamman har inte bara varit deras mamma som stöttat med praktisk hjälp och råd utan hon 
har även blivit som deras bästa vän. Även i Wahns (2007) studie framkom det att det var en 
viktig del att få stöd ur sitt eget nätverk. Detta innebär att mammorna är i behov av ytterligare 
emotionellt och praktiskt stöd. Både från barnets pappa och i form av ett nätverk utanför 
familjen. Flera av de intervjuade mammorna saknade andra nätverk de kunde känna sig 
delaktiga i. Hade de intervjuade mammorna kunnat delta i andra grupper så som 
föräldragrupper för unga mammor, med deras vänner eller i andra nätverk hade deras 
möjligeter till stöd utanför familjen troligtvis ökat. 

Både Linde (2003) och Wahl (2008) kom i sina kartläggningar fram till att det är svårt för 
unga mammor att komma tillbaka till studier eller ut på arbetsmarknaden. Även de 
intervjuade mammorna beskrev svårigheter med att kunna fortsätta studera eller att få ett 
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arbete. Deras låga utbildningsnivå gör att de har svårt att få ett arbete och ingen av 
mammorna har erbjudits praktikplats. Att de har ett stort ansvar för barn och hem gör också 
att de har svårt att jobba oregelbundna tider och det gör att de begränsas ytterligare. Att 
underlätta för de unga mammorna att komma ut på arbetsmarknaden eller tillbaka till studier 
kan tänkas stärka deras känsla av delaktighet och få dem att utvecklas som personer. Både 
Linde (2003) och Wahl (2008) betonar vikten av att de unga mammorna får hjälp och stöd 
med att komma ut på arbetsmarknaden. Det innebär att mammorna även är i behov av 
kognitivt stöd för att kunna förändra sin situation. 

Inom det sociala arbetet är det viktigt att vara medveten om denna grupp unga mammor och 
vad det finns för problem kring de unga mammornas livssituation. Gaudie m.fl. (2010) kom i 
sin studie fram till att det var vanligt att barn till unga föräldrar följer samma mönster och blir 
unga föräldrar själva. Det är därför viktigt när man träffar unga mammor att uppmärksamma 
deras situation och försöka stödja vidare utbildning för att undvika att deras barn inte ska 
ekonomiska svårigheter hela livet. I resultaten kan man se att de unga mammornas relationer 
med barnets pappa liknar de stereotypa familjeförhållandena som var tillbaka i tiden där 
pappans uppgift var att försörja familjen och kvinnan skulle sköta hem och barn. Det är 
viktigt att som socialarbetare försöka involvera pappan i familjen och hemmets skötsel så den 
unga mamman får möjlighet att även kunna leva ett självständigt liv vid sidan om sitt liv som 
mamma. För att stödja mammorna behöver man utveckla olika former av både praktiskt, 
emotionellt, kognitivt och nätverksstöd som är anpassat efter varje individs specifika 
situation. 

Kan man arbeta med att stärka mammor i deras situation hade det kanske vid en oförutsedd 
händelse inte blivit lika tungt och svårt för dem att ta sig vidare framåt. Jag har förstått att i 
vissa kommuner erbjuds det föräldragrupper för unga föräldrar. Det finns också de som har 
specifika grupper på öppna förskolan för de som är unga och att de i dessa grupper ges stöd. I 
mindre kommuner kan detta vara svårt då det inte alltid finns så många unga föräldrar 
samtidigt. 

Det är viktigt att se de unga mammornas styrkor, kapacitet och möjligheter istället för att bara 
fokusera på den negativa bild som de unga mammorna oftast fått. Den största och svåraste 
biten är att få mammorna att tro på sig själva och sin kapacitet utanför hemmet. För just i 
hemmet är de som tryggast och bekvämast och då i sin roll som mamma.  

Förslag på framtida forskning 
För att få en djupare bild och större förståelse av ungt föräldraskap hade det varit mycket 
intressant om framtida forskning även riktade in sig på unga pappors upplevelse av ungt 
föräldraskap. De syns sällan i sammanhanget och ändå är de en sådan stor del av barnets liv 
och det är viktigt att de inkluderas på alla tänkbara sätt. Det hade också varit intressant att 
titta på hur föräldrar till unga mammor ser på föräldraskapet och hur de tänker kring stödet 
till deras barn och barnbarn. Det är bra att det under senare år forskas mer på unga mammors 
egna tankar och upplevelser och inte enbart tittar på de risker som finns.  
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Bilagor 
BILAGA 1 

Intervjuguide  
 

– Ålder  
– Namn 

 
• Hur ser de unga mammorna på sitt moderskap? 

 
- Hur gammal var du när du fick ditt första barn? 
- Hur upplever du din roll som mamma? 
- Hur tänkte du kring unga mammor innan du själv fick barn? 
- Tror du att din mammaroll skiljer sig från de som är äldre? (- på vilket 

sätt är det annorlunda?) 
- Tror du att din roll som mamma hade sett annorlunda ut om du var 

äldre när du fick ditt första barn? (- på vilket sätt?) 
 

• Hur upplever de omgivningens reaktion på deras unga moderskap? 
 

- Vilka reaktioner fick du från familjen när du berättade att du skulle bli 
mamma? 

- Hur upplever du omgivningens reaktioner på att du blev mamma ungt? 
(Kompisar, Lärare, jobb, etc..) 

- Vilket bemötande fick du av BVC, Förlossning och BB? 
- Vad hade folk för kommentarer när du berättade att du skulle bli 

mamma? 
 

• Vilket stöd upplever de unga mammorna att de får i sitt moderskap? 
 

- Hur var pappans delaktighet och stöd under graviditeten?  
- Finns pappan med i bilden idag? 
- Vilket stöd har du fått från din omgivning? 
- Känner du att du haft ett behov av stöd i din roll som mamma? 
- Om du hade fått gjort något annorlunda vad hade du gjort då? 
- Vad har varit den största utmaningen med att bli mamma? 
- Hur tycker du att det är att vara ung mamma i Sverige? 



BILAGA 2 

 

 

Institutionen för Individ och Samhälle 

Socialpedagogiska programmet 

 

Hej! 

Mitt namn är Tina Ekerum och jag gör min sista termin på Högskolan Väst i Trollhättan. Jag 
läser socialpedagogiska programmet 180hp. Denna termin skriver jag mitt examensarbete och 
mitt syfte med studien är att undersöka unga mammors upplevelser av att vara ung mamma. 

Jag kommer att avidentifiera dig och dina svar kommer att behandlas konfidentiellt. Jag 
kommer inte att ha med ditt namn eller vart du bor i min uppsats. Du kan under intervjuns 
gång välja att avbryta, du kan även under min studies gång välja att inte vara med. Dina 
intervjusvar kommer då att raderas och du kommer inte vara delaktig i min studie. 

Är det okej med dig spelar jag gärna in intervjun för att enklare kunna gå tillbaka utan att 
missa viktiga delar. Allt intervjumaterial kommer endast användas av mig och jag kommer 
förvara det så endast jag är den som kommer åt det. 

Jag svarar självklart på frågor om du har några! Du är även välkommen att kontakta min 
handledare om du undrar över något! 

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning, 

Tina Ekerum 0735 30 48 14, tinaekerum@yahoo.se 

Handledare: Nina Tryggvason0520-223767, nina.tryggvason@hv.se 
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