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Abstract

The purpose of our paper was to examine what it is like to be a young mother in todays
society. We have focused on the young mothers social network and how people around them
has been treating them. We have also looked at what kind of support the young mothers get
from the society and how they picture their future.

We have been working out of a qualitative method of inquiry and interviewed ten mothers in
the age of 20 to 25. Our paper is also based on former research and literature regarding young
mothers.

We have come to the conclusion that the young mothers in our paper have got a network that
is relatively large, with exception from the single mothers. They have gotten both positive and
negative reactions from people around them. According to the mothers the information
regarding support for this group ought to improve, even though they are pleased with the
support itself. Finally all the young mothers have got a bright and positive vision of the future
and sees more advantages than disadvantages with an early parentage.
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Förord

När vi påbörjade vår uppsats, kände vi att det var otroligt spännande att få börja gräva i ett

helt nytt ämne som vi inte hade särskilt mycket kunskap om och det blev bara bättre när vi väl

insåg hur mycket vi lärde oss under resans gång. De här veckorna har varit stimulerande på

alla sätt och vis, inte minst för att vi har haft möjlighet att få träffa så många härliga

människor.

Vi vill först och främst tacka alla er unga mammor, som varmt tagit emot oss i era hem. Vi är

fortfarande fascinerade över att det finns så många människor som verkligen ställer upp för

andra, utan att egentligen få någonting i gengäld. Utan er hade denna uppsats aldrig varit

genomförbar.

Vi vill även rikta ett stort tack till ledaren för gruppverksamheten Unga mödrar i Lund, som

hjälpt oss att vidarebefordra våra brev till de som deltar eller har deltagit i verksamheten.

Slutligen skulle vi vilja tacka vår handledare Maria Bangura Arvidsson, som gett oss en hel

del användbara tips på vägen.

Och tack mamma Linghagen, för lånet av bilen….

Lund 20 maj 2003

_____________                ________________

 Malin Wuopio                    Hanne Linghagen
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1. Inledning

1.1  Problemformulering

En förändring som man har kunnat urskilja under 1990-talet, är att kvinnor väntar allt längre

innan de skaffar sitt första barn (SOU 2000:3). Fler och fler kvinnor väljer att satsa på sin

karriär och drömmer om att kunna förverkliga sig själva innan de träder in i mammarollen.

Möjligtvis kan detta ha att göra med det jämställdhetsideal som så ofta florerar i media.

Kanske är det till och med så att kvinnor idag känner en allt större press på sig att leva upp till

de förväntningar som samhället ställer på dem för att kunna närma sig männens plattform, där

ledarskap, hög lön och lockande förmåner ingår.

Marianne Larmén (1996) skriver att kvinnors livsvillkor har förändrats radikalt under de

senaste årtiondena, i och med att de har tagit klivet ut på arbetsmarknaden. Förr hade kvinnor

fullt upp med att ta hand om både barn och hushåll. Idag ska de dessutom hinna med ett

förvärvsarbete, vilket i sig bidrar till att de känner sig mer stressade, splittrade och

otillräckliga både hemma och på jobbet. Kvinnor lägger då ofta skulden på sig själva och

plågas av dåligt samvete för att de inte hinner och orkar med allt som ska göras. Kanske är

detta inte alls särskilt konstigt, med tanke på att hemarbete ur ett samhällsperspektiv i själva

verket ses som en osynlig fritidssysselsättning, som varken värderas i tid eller i pengar

(Larmén 1996).

Eftersom kvinnor idag lönearbetar, är de inte lika beroende av sina män som de var tidigare,

men fortfarande har kvinnorna generellt sett lägre lön än männen och sämre möjligheter till

avancemang och förbättrade villkor. Yvonne Hirdman (1999) menar att kvinnors lönearbete

alltjämt är styrt av att kvinnor i första hand tar ett större ansvar för barnen. Det är för barnens

skull som över en miljon kvinnor arbetar deltid och för barnens skull som kvinnor ”byter ner

sig” när de blir gravida, för att få ett mindre ansträngande och krävande arbete (Hirdman

1999).

Även om flertalet kvinnor idag väljer att skaffa barn senare i livet, föds det årligen i Sverige

runt 2000 barn av kvinnor under 19 år (Ekelöf m.fl. 2001). Att få barn som ung innebär att

man relativt snabbt måste ändra inriktning på sitt liv. Man tar genast ett kliv in i

vuxenvärlden, vilket kan vara väldigt påfrestande, då man kanske redan befinner sig i en

omtumlande period i livet, det vill säga ungdomsåren. Kanske har man fullt upp med att
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planera för framtiden. Det kan handla om allt ifrån att resa till att studera vidare eller skaffa

sig ett arbete efter studenten. Ett graviditetsbesked behöver inte nödvändigtvis innebära att

ens planer måste överges helt och hållet, men man kanske får skjuta på dem ett tag framöver.

Som nybliven ung mamma kan det också vara viktigt att hitta någon att identifiera sig med

och som kan förstå hur ens nya vardag ser ut. Plötsligt utvecklas man kanske mycket fortare

än sina kompisar vad beträffar ansvar, mognad, livsinsikt eller vad det nu än må vara. Att

samhället stöttar en och att man blir bekräftad och uppmuntrad i rollen som mamma kan

möjligen vara viktigt för en tonåring som just fått veta att hon väntar barn. Men frågan är om

den bild vi målat upp här verkligen stämmer. Vad är det egentligen som säger att det skulle

vara mycket tuffare att få barn i tonåren, än senare i livet?

1.2 Syfte

Syftet med vår uppsats är att, utifrån intervjuer med tio unga mödrar, få en bild av hur det är

att vara ung mamma i dagens svenska samhälle.

1.3 Frågeställningar

• Hur ser de unga mödrarnas sociala nätverk ut och vilken betydelse har detta?

• Hur upplever de unga mödrarna sig bli betraktade av omgivningen?

• Vilket stöd bidrar samhället med till unga mödrar och hur upplevs detta?

• Hur ser de unga mödrarna på sin framtid?

1.4  Metod

1.4.1. Studiens uppläggning

När vi bestämde oss för att skriva en uppsats om unga mödrar hade vi inte särskilt mycket

kunskap om detta. Vi valde därför att göra en kvalitativ undersökning med en hermeneutisk

inriktning, vilket innebär att vi inte var ute efter att få fram någon absolut sanning, utan mer

reviderade tankegångar. Vetenskap som bedriver tolkningar av ett förstående slag kallas

hermeneutik och ordet i sig betyder tolkningslära. Ren hermeneutik är det när man använder

sina egna minnen, upplevelser och sin förförståelse för att tolka andra människors känslor och

erfarenheter (Thurén 1991). Eftersom vår uppsats just handlar om unga mammors tankar,

känslor och upplevelser ansåg vi att denna inriktning kunde vara väl användbar. I
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intervjuguiden använde vi oss främst utav öppna frågor eftersom vi inte ville att våra

intervjupersoner skulle bli alltför styrda av oss, utan svara mer öppet och spontant på

frågorna.

1.4.2 Resultatets tillförlitlighet

En bandspelare har använts vid samtliga intervjutillfällen, för att vi lättare skulle komma ihåg

de uppgifter som framkom under samtalen. Den har varit till stor hjälp i och med att vi inte

har behövt anteckna under intervjuerna, men den har också fått oss att känna oss mer

avslappnade i samtalssituationerna. Bandinspelningen har gett oss möjlighet att reflektera

över hur vi själva har hanterat intervjuerna, varpå vi gjort justeringar inför kommande

intervjutillfällen. I det insamlade materialet har vi fått med de uppgifter som krävs för att vi

ska kunna besvara vårt syfte och våra frågeställningar.

Samtliga intervjuer har genomförts hemma hos de unga mammorna och detta har vi enbart

betraktat som positivt. Vi tror att det har känts tryggt för våra intervjupersoner att träffas i sin

egen hemmiljö, då de förmodligen har kunnat känna sig mer avslappnade där och det i sin tur

kan också ha främjat ett mer öppet och spontant samtal. Då vi båda är jämngamla med

flertalet av de intervjuade har det känts lätt att få igång ett bra samtal med dem, men å andra

sidan vet vi inte om de skulle ha berättat andra saker för någon som varit äldre än oss. Det

skilde sig åt om barnen var hemma vid intervjutillfällena eller inte, men att barnen var

närvarande tror vi inte har påverkat mammornas uppgifter nämnvärt. Det som i och för sig

skulle ha kunnat påverka öppenheten hos dem är det faktum att vi båda har varit närvarande

vid samtliga intervjutillfällen. Möjligtvis skulle detta ha kunnat få dem att känna sig i

underläge, men det är inget vi direkt har känt av. Samspelet med intervjupersonerna har även

det fungerat mycket bra och vi har verkligen känt oss väl mottagna i deras hem.

1.4.3 Urvalsmetod

I vår ursprungliga projektplan tänkte vi oss att våra intervjupersoner skulle vara 20 år eller

yngre, just för att de inte skulle ha hunnit etablera sig i samhället. Emellertid visade det sig att

det var svårt att få tag på denna åldersgrupp, så vi beslutade oss istället för att tillåta en större

spridning åldersmässigt. Kontakt med hälften av mammorna fick vi dels genom

socialförvaltningen som vidarebefordrade ett brev vi skrivit till de unga mödrarna, dels genom

Internet där vi skrev ett inlägg på en sida för unga föräldrar. Den andra hälften tillkom genom

den s.k. snöbollseffekten, där någon kände någon som kände någon (Denscombe 2000).
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De mammor vi har intervjuat var mellan 18 och 23 år gamla när de fick sitt första barn. I

dagsläget är de mellan 20 och 25 år och anledningen till att vi, i vår undersökning, satte den

övre gränsen på 25 år är att man på många håll i Sydsverige har just denna gräns för att man

ska få lov delta i gruppverksamheter för unga mödrar.

1.4.4 Analys och transkribering av intervjuer

Resultatsammanställningen har vi valt att sammanfatta i en löpande text med utgångspunkt

från våra frågeställningar. Vi har tagit med de citat som vi funnit mest relevanta för

resonemanget eller de svar som har avvikit från de övriga. För att underlätta för läsaren har vi

också valt att presentera resultatet och analysen var för sig.

1.4.5 Källkritik

Vi har inte funnit särskilt mycket svensk litteratur med fokus på unga mammor. Däremot har

vi fått tag i brittisk forskning om tonårsföräldrar, som vi upplever har en hel del gemensamt

med våra svenska förhållanden. Det finns emellertid en del olikheter mellan länderna.

Storbritannien har t.ex. ett annat stödsystem än vad vi har i Sverige och det i sin tur kan

komma att påverka hur de unga mammorna ser på sin egen situation. Vi har också tagit del

utav annan forskning som undersöker hur unga tjejer ser på sin framtid. Även om delar av vårt

material är av äldre årgång, så tycker vi fortfarande att det har relevans för den tid vi lever i.

Vi har bl.a. använt oss utav böcker som belyser ämnesområdet, två c-uppsatser som är gjorda

på Socialhögskolan och en SOU-utredning från år 2000. Vi bedömer detta material som

tillförlitligt, då de allra flesta författarna har anknytning till universitetet.

1.4.6 Etiska överväganden

Samtliga intervjupersoner som har valt att delta i vår undersökning har gjort det på frivillig

basis. Vi har informerat dem om att allt material vi samlat in behandlas konfidentiellt och vi

har även garanterat dem anonymitet. I resultatsammanställningen använder vi oss därför utav

fingerade namn på våra intervjupersoner och nämner inte heller var de bor någonstans.

Mammorna har dessutom fått veta att vi spelar över alla intervjuer så fort vi skrivit ner dem

och att de inte behöver besvara frågor som de eventuellt tycker är alldeles för privata.

Emellertid är det ingen som har ansett att en fråga har varit alltför personlig.
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1.4.7 Disposition

Vi inleder vår uppsats med att ta upp kvinnor och mödraskap, för att sedan gestalta hur

abortlagstiftningen påverkats av det samhälle vi lever i. Därefter följer ett avsnitt som närmre

tar upp frågan om vilka det är som får barn tidigt och hur situationen kan se ut för unga,

ensamstående mammor. Vi fortsätter med att beskriva det sociala nätverket och övergår sedan

till ett stycke som tar upp vad det finns för stödinsatser till unga mammor i dagens samhälle.

Vidare ges en beskrivning av hur unga tjejer generellt sett, ser på sin framtid. Därefter

presenterar vi vårt resultat och innan slutdiskussionen analyserar vi resultatet och jämför det

med de uppgifter vi fått fram ur litteraturen.

1.5 Begreppsdefinitioner

Socialt stöd:

En definition av socialt stöd är de personer i en individs närhet från vilka hon vid behov kan

erhålla hjälp, uppmuntran och stöd (SOU 2000:3).

Vi har funnit ytterligare en definition av Orlando Mello som menar att socialt stöd är ett

resultat av interpersonella relationer vilka dels kan vara emotionella, dels instrumentella.

Människor är helt beroende av ett tillfredsställande samspel med andra människor. Vi behöver

alla känna att vi är accepterade, uppskattade av andra som vi själva sätter värde på och att vi

har en trygg plats i en socialgrupp. Socialt stöd innebär i grunden att detta behov blir

tillfredsställt, att vi har stabila sociala relationer med personer och situationer som vi känner

igen och uppskattar och att vi genom dem får kunskap om vad som händer i den sociala

omgivningen och hjälp att känna igen de situationer som vi hamnar i (Mello 1990).

Vi i vår tur utgår ifrån den första definitionen då vi anser att den bäst stämmer överens med de

svar vi fått från våra intervjupersoner när de beskrivit sin livssituation.

Socialt nätverk:

Andersson och Gunnarsson (1990) definierar socialt nätverk som de människor man har

kontakt med och hur denna kontakt påverkar vårt sätt att tänka känna och handla. Socialt

nätverk delas in i formellt nätverk, vilket är samhällets samlade insatser och informellt

nätverk som avser familj, släktingar, grannar, vänner o.s.v. (Andersson & Gunnarsson 1990).



11

En annan definition utav Orlando Mello (1990) säger att varje individs sociala omgivning

består av sociala relationer som genereras i familjelivet, grannskapet, arbetslivet m.m.

Begreppet socialt nätverk används ofta för att beteckna dessa relationer. Man brukar skilja

mellan olika typer av sociala nätverk, främst efter hur täta kontakterna är eller hur stort antal

personer som är inblandade (Mello 1990).

I vår undersökning använder vi oss utav Orlando Mellos definition eftersom han främst

koncentrerar sig på familjelivet och individens närmsta omgivning. I likhet med Mello

definierar vi nätverkets storlek i förhållande till hur många individer som ingår i det.
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2. Tidigare forskning

2.1 Kvinnor och mödraskap

2.1.1. Kvinnor idag

En förändring som man har kunnat urskilja under 1990-talet, är de snabbt fallande

födelsetalen. Fruktsamheten bland kvinnor under 30 år har minskat för varje år under 90-talet

och det har skett en successiv förskjutning av barnafödandet mot allt högre åldrar. År 1998

var över 70 procent av alla svenskfödda kvinnor under 26 år barnlösa, vilket kan jämföras

med 45 procent, tjugo år tidigare. Kvinnors val att senarelägga barnafödandet förklaras ofta

med att det har blivit allt vanligare att skaffa sig en längre utbildning och att etablera sig på

arbetsmarknaden, innan man väl fattar beslutet om att bilda familj. Faktorer som kan påverka

det sjunkande barnafödandet i Sverige idag, kan vara allt ifrån utbildning, till sämre stöd för

barnfamiljer, ökade boendekostnader och en allmänt sviktande framtidstro i den ekonomiska

krisens spår. Många potentiella föräldrar kanske till och med saknar de ekonomiska

förutsättningarna som krävs, för att de överhuvudtaget ska våga bilda familj (SOU 2000:3).

Enligt Ohlander och Strömberg (1997) professor i historia respektive vetenskapsjournalist,

betalar kvinnor ett högre pris för att få barn, än vad män gör. Många kvinnor arbetar deltid, då

de inte anser sig kunna kombinera ett heltidsarbete med omsorg om barn och hem. Det finns

en risk att kvinnorna då tvingas välja bort ett bra arbete, eller ett erbjudande om att bli chef,

eftersom detta engagemang upptar väldigt mycket utav deras tid. Som deltidsarbetande

mamma har man inte bara lägre lön än barnens heltidsarbetande pappa, utan man kommer

också få en lägre pension så småningom (Ohlander & Strömberg 1997).

Vidare hävdar Ohlander och Strömberg (1997) att svenska kvinnor föder fler barn, än vad

kvinnor i många andra europeiska industriländer gör. Barnen är till övervägande del planerade

och efterlängtade av sina föräldrar. Svenska kvinnor yrkesarbetar också i större utsträckning

än kvinnor i andra länder. Föräldraledigheten, äktenskapslagstiftningen och skattesystemen är

uppbyggda för att stödja en familjeenhet där båda parter är självständiga, förvärvsarbetar och

tar ett lika stort ansvar (ibid.). Bjerrum Nielsen & Rudberg (1991), som båda är verksamma

vid pedagogiska forskningsinstitutet i Oslo, menar att det i vårt samhälle inte är särskilt lätt att

kombinera mammarollen med ett yrkesarbete. Eftersom kvinnan tar det huvudsakliga ansvaret
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för barnen är det också i hennes liv de stora förändringarna märks som mest (Bjerrum Nielsen

& Rudberg 1991).

2.1.2. Att behålla sitt barn eller göra abort

Nina Yderberg (i Hede m.fl. 1995), läkare och skribent, hävdar att det faktum att en kvinna

faktiskt inte vill bli mamma kan ses som provocerande för många. Ibland betraktas inte

människor med livmoder som ”riktiga kvinnor” förrän de fött barn. Att göra abort blir därför

inte bara en personlig kris, utan också ett avståndstagande från kvinnorollen. Att ifrågasätta

normen, det normala, kan vara jobbigt. En del kvinnor har väldigt svårt för att stå emot inre

och yttre tryck och väljer därför istället att föda sitt barn (Hede m.fl. 1995).

Vidare beskylls tonårstjejer ofta för att orsaka Sveriges höga aborttal, men detta är enligt

Yderberg endast en myt. De flesta aborterna utförs av kvinnor mellan 20 och 30 år, det vill

säga i den ålder då man är som mest fertil. Det som är speciellt med tonårsaborter, är den

många gånger osäkra sociala situationen tjejerna befinner sig i. Hur mogna de blivande

föräldrarna är varierar från fall till fall, men att få barn när man själv är barn skapar ofta

svårigheter. Bara 10 procent av de 15 och 16-åringar som blir gravida, väljer att behålla barnet

(Hede m.fl. 1995).

Philip Hwang, professor i psykologi, och Björn Nilsson, socialpsykolog (1999), menar att

tonårsgraviditeten kan bli lösningen på en identitetskris för en del tjejer även om tonåringar

oftast har orealistiska föreställningar om vilken tid och energi ett barn faktiskt tar i anspråk.

Graviditeter i tonåren är mer riskfyllda än graviditeter senare i livet. Författarna påpekar att

det inte är särskilt ovanligt att barnet föds alldeles för tidigt och att förlossningen ofta är

längre och svårare för tonåringen. Mamman kan råka ut för allvarliga komplikationer i

samband med graviditeten och spädbarnsdödligheten är även den högre. Dessutom är

tonårsförälderns ekonomiska och sociala situation ofta mer problematisk än vad den är för

föräldrar som skaffar barn senare i livet (Hwang & Nilsson 1999).

Enligt uppgifter från Socialstyrelsen fortsätter tonårsaborterna i Sverige att öka i antal. År

2002 var det 6503 svenska tonårstjejer som valde att göra abort, vilket är en ökning med 12

procent jämfört med år 2001, detta trots den goda tillgången till säkra preventivmedel.

Socialstyrelsens expert på abortfrågor, Viveca Odlind, efterlyser forskning för att kunna

förklara denna ökning. Hon menar att tonåringar känner en stor oro över att använda dagens
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p-piller, med tanke på de risker och biverkningar som finns. Därför väljer de istället mindre

säkra sätt att skydda sig på eller så struntar de i det överhuvudtaget. För att komma tillrätta

med detta problem, anser Odlind, att man bör bygga ut den rådgivning som redan existerar

och att det måste bli lättare för ungdomar att få tag på gratis eller billiga preventivmedel

(Metro 2003-03-20).

2.2 Unga mammor idag

2.2.1 Vilka är det som får barn tidigt?

Det har gjorts många försök i tidigare forskning att skildra unga mammor som en grupp och

det vanligaste sättet är att man tittar på kopplingar till klasstillhörighet. Bill Gillham (1997),

lektor inom psykologi, har genomfört en undersökning i Storbritannien där resultatet har visat

på att unga tjejer som bor i storstädernas fattigaste delar löper fyra till åtta gånger så stor risk

att bli gravida i tonåren, jämfört med tjejer som bor i mer välbärgade områden. Slutsatsen han

drog av detta var att sociala faktorer i hög grad påverkar ungdomars sexuella beteende. Det

visade sig också vara vanligare för tjejer i välbärgade områden att göra abort. 29 procent av de

tonåringar som ändå valde att föda sitt barn hade själva en mamma som fick sitt första barn i

tonåren. Gillham menar att mödrar som själva fått barn tidigt lättare kan se tonårsdotterns

graviditet som något normalt och mindre katastrofalt än familjer som valt att skaffa barn

senare i livet, vilket också bidrar till att de inte pressar sin dotter lika hårt till att göra abort

(Gillham 1997).

Annan brittisk forskning av Judith Musick (1993), som har varit med om att starta upp en

gruppverksamhet för tonårsmammor i England, har visat på att det finns en mängd olika

psykologiska faktorer som gör tonårstjejer mer benägna att skaffa barn. Det handlar då

framförallt om tjejer som är osäkra, har låg självkänsla och som är starkt beroende av att

andra människor ska tycka om dem. Deras uppväxt har ofta präglats av en tidig separation

från en viktig anknytningsperson, vilket i sin tur kan ha bidragit till att de är mycket sårbara

och rädda för att bli övergivna. De här tjejerna saknar ofta positiva förebilder i sin omgivning

(Musick 1993).

2.2.2 Hur är det att vara ensamstående ung mamma idag?

Enligt de norska pedagogikforskarna Oddbjörn Evenshaug och Dag Hallen (1992)

kännetecknas en ensamstående förälders situation generellt sett av dålig ekonomi, lite tid över

för hushållsarbete och barn, samt avsaknad av någon att dela sina vardagsbekymmer med.
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Ofta kan mamman uppleva att hon inte klarar av omsorgen och uppfostran av sitt barn (ibid.).

För ensamstående småbarnsföräldrar är det svårt att ta sig ur en socioekonomisk problemfylld

situation. Unga mammor stöter på ännu större svårigheter. De bor ofta i "sämre"

bostadsområden, har sämre möjligheter att skaffa sig ett jobb och är socialt isolerade (Musick

1993).

2.2.3 Unga mammors tankar

Gillian Schofield (1994), verksam vid universitetet i Norwich, har intervjuat unga mödrar i

Storbritannien. Den allmänna uppfattningen var att folk omkring dem, var negativt inställda

till deras föräldraskap och att många såg ner på dem. Trots detta upplevde de unga mammorna

många fördelar med att få barn tidigt. Bland annat ansåg de sig ha mycket tålamod och de såg

också möjligheter i att göra karriär senare i livet. De kände sig dessutom mer mogna och hade

känslan av att de äntligen funnit en mening med sitt liv (Schofield 1994).

Resultat från en annan genomförd studie i Storbritannien visar på liknande resultat som det

Schofield kommit fram till. De unga mammorna tyckte t.ex. att allt hade gått mycket bättre

för dem än vad de hade trott från början, de beskrev sin hälsa och sitt boende som

tillfredsställande och sade sig ha det minst lika bra som andra ungdomar i samma ålder. Även

om tonårsmammorna vid uppföljningen ett år senare gav en mer dyster bild av sin situation,

var ändå nio av tio mammor glada för att de fick sitt barn i tidig ålder (Gillham 1997).

Frida Edborg och Johanna Hansson (1998) har skrivit en c-uppsats där de har intervjuat nio

unga mödrar som fått svara på frågan om hur omgivningen reagerat vid deras

graviditetsbesked och efter barnets födsel. De flesta mödrarna i deras undersökning upplevde

sig till övervägande del ha blivit positivt bemötta, medan tre stycken svarade att de till största

del fått negativa reaktioner från omgivningen. Detta då folk i allmänhet ifrågasatte hur de

skulle klara av föräldraskapet med tanke på deras låga ålder och det faktum att de varken hade

utbildning eller ett fast arbete. Men flera mammor angav ändå att de mötts av beröm, vilket i

sin tur stärkt dem i rollen som mamma (Edborg & Hansson 1998).

En annan c-uppsats som belyser samma ämne är Ingrid Olssons ”Unga mammor berättar”

(1996). Hon har intervjuat sju unga mammor som besvarat frågan hur föräldrarna reagerade

vid deras graviditetsbesked. För vissa föräldrar kom beskedet som en chock medan andra var

mer lugna. Ett par unga mammor berättade att den egna mammans reaktion var väldigt
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kraftig, medan pappan var mer behärskad. En ung mamma vågade inte berätta det för sina

föräldrar, men de flesta mammorna upplevde ändå bara positiva reaktioner från sina föräldrar.

Olsson skriver också att de flesta mammorna fick positiva reaktioner från sina vänner (Olsson

1996).

2.3 Det sociala nätverket

2.3.1 Socialt stöd och socialt nätverk

I en SOU-utredning från år 2000 har det framkommit att såväl socialt stöd som socialt nätverk

är av stor betydelse i sig, men det kan också ses som resurser för andra aspekter av välfärd

och välbefinnande. Socialt stöd och sociala nätverk utgör resurser, med vars hjälp människor

bättre kan hantera stress. Med bristande eller svaga sociala nätverk avses individer som endast

har glesa kontakter med vänner, föräldrar, barn och syskon som inte bor i hushållet. Att sakna

en riktigt nära vän innebär även det att man har ett svagt socialt stöd. (SOU 2000:3).

Kontakter mellan människor utgör en central del i en människas liv, men sociala relationer är

också viktiga för att hålla ihop grupper och samhällen. Bristande sociala relationer som

ensamhet, isolering och utanförskap utgör därmed ett problem för den enskilde, men kan

samtidigt utgöra ett samhällsproblem i form av marginalisering, social desintegration och

minskad tillit människor emellan (SOU 2000:3).

2.3.2 Vad betyder nätverket för en människas liv?

I dagens västerländska samhälle är det relativt vanligt att människor flyttar och det inte är

sällsynt att man bosätter sig långt ifrån släkt och vänner. Johan Cullberg (1980) docent i

psykiatri, menar att det inte längre är en självklarhet att en kvinna som ska föda sitt första

barn har ett socialt nätverk omkring sig, som kan stötta henne vid denna tidpunkt i livet.

Tidigare fanns den egna mamman oftast i närheten och kunde bidra med avlastning och

psykologiskt stöd. Man hade också mer kunskap om barnavård, eftersom man i större

utsträckning tog hand om sina småsyskon. Idag kan det, enligt Cullberg, därför vara så, att en

nybliven mamma inte vet så mycket mer om skötseln av sitt barn, än vad hon läst sig till eller

vad hon minns från föräldrautbildningen (ibid.). Även om dessa kvinnor har ambitionen att

vara bra föräldrar, så finns det ändå en risk att de kan få det svårt i och med deras allmänna

livssituation. Psykoterapeuten Gunilla Sydsjö (1995) påpekar att det är vanligt att unga

mammor saknar en stabil relation till barnets pappa, vilket innebär att de får dra det tunga
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lasset alldeles själva. För att dessa mammor inte ska bli lämnade helt ensamma och isolerade

efter barnets födsel, krävs det samordnade insatser från samhällets sida (Sydsjö 1995).

Margareta Berg Brodén (1989), docent i psykologi, menar att den nyblivna mammans relation

till den övriga familjen är viktig på många sätt. Framförallt för att få bekräftelse i sin roll som

mamma, men också för att det underlättar för henne att skapa en bra relation till sitt eget barn.

Om det sociala nätverket kring mamman är svagt är det viktigt att reparera det. Förutom

fadern till barnet är det av stor vikt att man involverar barnets mor- och farföräldrar i

nätverket, de egna syskonen och andra närstående (Berg Brodén 1989).

Terje Ogden, professor i socialpedagogik, och Johan Klefbeck, psykoterapeut (1996), hävdar

att släkten har stor betydelse för småbarnsföräldrar. De har funnit att släktens deltagande i

nätverket ökar under denna period i livet, med undantag för ensamstående mödrar med låg

klasstillhörighet. För dessa mödrar kan man urskilja att nätverket blir mindre och man har

också funnit flera fall av depressioner hos dessa kvinnor (Klefbeck & Ogden 1996).

Åsa Lindström (1997) utredare på Rädda Barnen, menar att många föräldrar idag upplever en

otillräcklighet i sitt föräldraskap. De känner att de inte räcker till. Detta påverkas emellertid av

hur familjesituationen i sin helhet ser ut, vilket nätverk som finns kring familjen och hur

situationen utanför hemmet, med exempelvis arbete, gestaltar sig. Ensamstående mammor är

en grupp som i större utsträckning än andra upplever just denna otillräcklighet (Lindström

1997).

2.4 Samhällets stödinsatser

2.4.1 Dagens familjestöd

Det svenska familjestödet kan definieras som sociala, pedagogiska, ekonomiska,

arbetsmarknadsmässiga, medicinska och juridiska åtgärder, såväl formella som informella,

som både stöder barnet och dess föräldrar i deras olika roller. Familjestödet kan sedan delas in

i tre olika typer av insatser (Lindström 1997).

För det första finns det generella insatser som alla Sveriges barnfamiljer har rätt till. Det är

bl.a. ekonomiskt stöd för fördyrade levnadskostnader, ekonomisk ersättning för förlorad

arbetsinkomst vid vård av barn, ersättning vid föräldraledighet, föräldrautbildning, social
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omsorg och pedagogisk stimulans, samhällets barnomsorg och skola, rådgivning och

hälsokontroll inom ramen för mödra- och hälsovården (Lindström 1997).

För det andra, riktade insatser, som är till för föräldrar och barn som p.g.a. speciella

omständigheter lever i en mer utsatt position än andra familjer och som därigenom också är i

behov av ett utökat stöd från samhällets sida. Det handlar främst om barn i

ensamförälderhushåll, barn med invandrarbakgrund, barn i segregerade bostadsmiljöer och

barn med fysiska, psykiska eller sociala handikapp (Lindström 1997).

För det tredje finns det individuellt anpassade insatser. De är framförallt till för familjer som

sviktar i omsorgen och där föräldrarna saknar kraft att på egen hand klara av föräldrarollen.

Dessa insatser är individuellt utformade och ska stödja en specifik familj som befinner sig i en

specifik situation (Lindström 1997).

Genom ett besök på St. Lars mödravårdscentral i Lund, fick vi tag på informationsblad om

verksamheter för nyblivna föräldrar. Idag kan man delta i en mängd olika pedagogiska och

sociala verksamheter som babysim, babycafé, unga mammorgrupper m.m. Alla aktiviteter

riktar sig till nyblivna föräldrar och deras barn, men har olika åldersgränser. När det gäller

specifika verksamheter för just unga mammor har vi endast hittat information om unga

mammorgruppen som drivs i socialtjänstens regi och funnit en sida på Internet – Unga

föräldrars nätverk – där unga föräldrar kan komma i kontakt med andra i samma situation.

Gruppverksamheters betydelse

Berg Brodén (1989) skriver att gruppsamtal i olika former kan ge mammor möjlighet att

diskutera specifikt kvinnliga erfarenheter som graviditet och förlossning. För många, särskilt

de isolerade mammorna som saknar vänner, är det betydelsefullt att kunna identifiera sig med

andra i samma situation, dela erfarenheter och få kvinnliga sidor av sig själv bekräftade. Ett

annat centralt ämne i gruppsamtalen kan vara relationen till den egna modern, där andras

liknande erfarenheter kan vara av stor hjälp för att få perspektiv på de egna svåra känslorna

som besvikelse, förakt och skuld i relation till den egna mamman (Berg Brodén 1989).

Stödverksamheter för unga mammor bör, enligt Schofield (1994), hjälpa dem att få en mer

positiv syn på sig själva samt öka deras självförtroende. Detta kan vara viktigt, för att de på ett

bättre sätt ska kunna bemöta en negativ inställning från det omgivande samhället. Man måste
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därför både se till så att tjejerna upplever att de blir behandlade som helt vanliga mammor,

samtidigt som man måste ta hänsyn till att de kan vara i behov av extra stöd just för att de är

så pass unga. Unga föräldrar behöver inte specialbehandling i alla lägen, men enligt

Schofield, är det viktigt att man bemöter dem med förståelse. De flesta unga mammorna

klarar av att hantera vuxenrollen med alla dess krav, om de bara ges tid till det och om de får

ett stöd som bekräftar deras förmåga (Schofield 1994).

2.5 Hur ser unga tjejer på sin framtid?

Sociologerna Cwejman och Fürst (i Ganetz & Lövgren red. 1991) skriver om en ny kvinnoroll

som gjort sig gällande och som omfattar både moderskap och yrkesarbete. Dessa två områden

i en kvinnas liv har i stort sett motsatta normer och intressen. I familjen kräver barnen

kvinnans engagemang och tid, medan hon på arbetsplatsen måste uppfylla arbetsgivarens krav

och passa in i en annan kultur. Konflikten mellan dessa roller finns enligt författarna även hos

tonårsflickor, eftersom de redan vid denna tidpunkt i livet måste ta ställning till utbildning och

kommande yrke. De resonerar kring utbildningsval utifrån möjligheten att förena ett framtida

yrke med ett moderskap. Allt fler möjligheter står öppna för dessa tjejer. Deras förhållande till

det framtida moderskapet är också det mer öppet, i och med att man kan reglera sin

fruktsamhet. Man kan välja att skaffa barn när man vill och har också möjlighet att helt välja

bort moderskapet (Ganetz & Lövgren red. 1991).

En hel del undersökningar har gjorts för att försöka skapa sig en bild utav tonåringars

framtidsvisioner. Bjerrum Nielsen och Rudberg (1991) har kommit fram till att tjejer i

högstadieåldern oftast bär på väldigt osäkra och diffusa framtidsplaner. Antingen ska de bli

något som har med språk, djur och människor att göra eller så ska de skaffa sig ett arbete på

ett kontor. Tjejerna tecknar en bild av en värld där allt är möjligt och där det viktigaste är att

ha det bra och att få vara tillsammans med andra. Tjejer brukar ofta ta den kommande

familjen i beaktande när de föreställer sig utbildning och arbete. De sätter ofta den framtida

familjen i centrum, för att därefter välja vilket yrke de ska satsa på. De vill framförallt ha ett

arbete som inte kräver alltför mycket resor av dem och där de kan välja att arbeta deltid om

det skulle bli nödvändigt (Bjerrum Nielsen & Rudberg 1991).

I en undersökning som Cwejman och Fürst (i Ganetz & Lövgren red. 1991) har genomfört

med 40 tjejer i tonåren har följande uppgifter framkommit. Tjejerna räknar helt klart med att
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bli mödrar i framtiden. De ser på barn och moderskap som något positivt, som de kommer att

ägna sig åt inom överskådlig framtid. Att bli mamma är för de flesta en av få kända faktorer i

deras framtida liv (Ganetz & Lövgren red. 1991).

Tjejerna som deltagit i Cwejman och Fürsts undersökning saknar yrkeserfarenhet och oavsett

ålder känner de sig osäkra inför det faktum att de måste välja ett yrke. Dels är

arbetsmarknadens möjligheter svåra att överskåda, dels är det svårt att bestämma inom vilket

yrke ens intressen bäst kommer till användning och som de känner att de kan trivas med.

Familjen däremot upplevs som någonting som alla har erfarenhet av och uppfattning om

(Ganetz & Lövgren red. 1991).

Tjejerna i ovan beskrivna undersökning anser vidare att man kan kombinera moderskapet med

ett yrkesarbete. Ingen föreställer sig en framtid som hemmafru, men samtidigt finns tankarna

om att de måste välja ett traditionellt yrkesarbete som går att kombinera med familjelivet.

Tonårstjejerna räknar med att den egna mamman och pojkvännen ska hjälpa till med barnet,

men ser ändå sig själva som mest ansvariga (Ganetz & Lövgren red. 1991).

Cwejman och Fürst har även kommit fram till att vuxenlivet skjuts upp för de allra flesta

tonåringarna, eftersom de inte vill binda sig för tidigt. De vill kunna planera sitt liv för varje

sak de känner att de vill göra. Deras drömmar och planer präglas av det moderna samhället vi

lever i. Självutveckling och självförverkligande är centrala element i deras berättelser. De vill

utvecklas och se sig om i världen. Anledningen till att de skjuter upp vuxenlivet har också att

göra med att det idag är svårare att välja utbildning och yrke. Högskoleutbildningarna tar allt

längre tid och nya värderingar gör att de värdesätter självutveckling och väntar med att skaffa

barn, eftersom det kräver att man som förälder ska vara mogen att ta detta ansvar. Det är då

man blir en bra mamma (Ganetz & Lövgren red. 1991).

Cwejman och Fürsts intervjupersoner vill vänta med att skaffa barn, inte bara för att de vill

hinna göra så mycket som möjligt innan, utan framförallt för att de tycker att det är viktigt att

man är redo för det ansvar som väntas av en. En positiv framtidstro kan urskiljas hos de allra

flesta i undersökningen och tankar om att allt kommer ordna sig längre fram finns hos dem

alla (Ganetz & Lövgren red. 1991).
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3. Teori

Som grund för vår teoretiska diskussion använder vi fragment utav symbolisk interaktionism

som bl.a. George Herbert Mead och Ralph Linton förespråkar.

Den interaktionistiska teorin fokuserar på kommunikation och relationer mellan människor.

För att människor ska lära sig de innebörder som ligger i roller och relationer, saker och

händelser, krävs ett samspel med andra människor. Man anser inte att människan i någon

större utsträckning styrs utav inre drivkrafter, utan man lär sig framförallt hur individer,

grupper och man själv fungerar i samspel med andra. Människans personliga och sociala

utveckling bestäms utav normer och rollförväntningar, roller och status, som i sin tur har

fastställts utav människor i ens närhet. Individens omgivning är därmed avgörande för hur

denna person betraktar eller uppfattar sig själv (Hwang & Nilsson 1999).

Enligt nordamerikanen George Herbert Mead som var professor vid universitetet i Chicago,

förändras vår föreställningsvärld kontinuerligt allteftersom vi får nya erfarenheter. Ens synsätt

kan förändras väldigt snabbt om man ofta hamnar i nya situationer med nya människor. För

att kunna se sig själv i sitt sammanhang, måste man komma utanför sig själv och se sig själv

ur andras ögon (Hwang & Nilsson 1999).

Mead (1976) tar upp begreppen subjektsjaget, objektsjaget och den generaliserade andre. Den

generaliserade andre är individens egen uppfattning av sin omgivning. Denna uppfattning kan

röra sig om samhället i stort, övriga familjemedlemmar, och så vidare. Här spelar språket en

betydande roll. Det är nödvändigt att kunna förstå andra för att kunna göra sig förstådd och

tvärtom. Andra individer måste respondera på det individen säger. Det är här diskussionen om

subjektsjag och objektsjag kommer in. Individen måste göra sig till ett objekt för andra för att

kunna göra sig förstådd. Han måste bli tolkad och få en individuell mening för att han ska

kunna se sig själv som en enhetlig person, eller ett själv som Mead kallar det. Mead använder

uttrycket I, det vill säga subjektsjaget om den fantasifulla delen av självet som kan föreslå nya

handlingssätt och komma med överraskningar. Objektsjaget däremot, det vill säga Me, är en

mer objektiv sida av självet och är personens uppfattning om vem han eller hon är utifrån den

generaliserade andre. Objektsjaget innehåller tidigare erfarenheter av olika roller, situationer,

andra individer och sociala värderingar. Självet består alltså av en integration av subjektsjaget

och objektsjaget (Mead 1976).
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Att ta andras sociala roller är ett uttryck som många med rätta associerar till Mead, men han

var inte särskilt intresserad av roller och rollteori, utan använde detta uttryck som en

vardagsterm eller i den meningen att man skulle ta eller sätta sig in i andras perspektiv. Den

mer seriösa meningen med termen ”social roll”, kommer från den amerikanske

socialantropologen Ralph Linton. Han menar att vi människor lever i grupper och att

grupperna har den egenheten att vi ser oss själva och de andra i gruppen som en enhet. Var

och en är visserligen en enhet i sig, men genom att tillhöra en given grupp får vi förväntningar

riktade mot oss från gruppen som enhet och från alla dess medlemmar, förväntningar som har

betydelse för den enskilde och för hur denne ska handla i en given situation (Trost & Levin

1996).

Enligt Linton (i Trost & Levin 1996) är det fyra termer som är av stor betydelse för det man

brukar kalla rollteori: position, förväntningar, beteende och roll. Med position menas att

medlemmarna i en grupp har olika slags medlemskap. Olika positioner står i relation till

varandra. Förväntningar handlar om normer och regler för hur man ska bete sig i en given

position. Samhället sänder till oss en stor mängd förväntningar/normer om hur vi ska

respektive inte ska bete oss. Beteende handlar om vad vi gör eller inte gör, vad vi säger eller

inte säger och vad vi tänker eller inte tänker. Roll står för de begrepp som omfattas av de

processer som finns kring positionerna och förväntningarna och som leder till ett visst

beteende. Det handlar alltså om en process som är relaterad till positionen, förväntningarna

och beteendet (Trost & Levin 1996).

Ralph Linton (1951) skriver att människor är i behov av att få emotionell respons från andra.

Han menar att termen emotionell respons används med avsikt, då detta behov kan förbli

otillfredsställt. Exempelvis kan man i en storstad samverka med ett stort antal människor utan

att för den delen etablera någon känslokontakt. Under sådana omständigheter blir individens

psykiska kontaktbehov otillfredsställt och hon känner sig då lika ensam och isolerad som om

det inte funnits andra människor i närheten, något som nästan är lika påfrestande som verklig

ensamhet (Linton 1951).

Människor har även behov av trygghet på lång sikt. Människan har enligt Linton (1951) en

förmåga att uppfatta tiden som något fortlöpande som sträcker sig från det förflutna och in i

framtiden. Därför är ögonblickets tillfredsställelse inte nog, så länge framtiden är osäker.
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Människan har ett konstant behov av trygghetsgarantier, men å andra sidan kan vi tack vare

vår tidsuppfattning klara av stundens smärta i väntan på framtida belöning (Linton 1951).

Människor har idag inte till uppgift att bygga upp ett helt nytt samhälle, utan istället anpassa

sig efter ett mönster för gruppliv som sedan länge är utkristalliserat. Att tillhöra ett samhälle

innebär att man är tvungen att offra en del av sin individuella frihet. Enligt Linton (1951)

existerar inte de så kallade fria samhällena i verkligheten. De är snarare samhällen som

uppmuntrar sina medlemmar att uttrycka sin individualitet i några få och socialt accepterade

former. Samtidigt kräver samhället att medlemmarna ska underkasta sig ett oräkneligt antal

regler och bestämmelser, men detta sker på ett sådant sätt, att medlemmarna knappast är

medvetna om deras existens (Linton 1951).
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4. Resultatsammanställning

4.1 Presentation av de unga mammorna

Mira är idag 23 år gammal men var 19 år när hon blev gravid för första gången. Hon har i

dagsläget två barn och bor tillsammans med barnens pappa. Mira gick barn- och

fritidsprogrammet på gymnasiet och jobbade ett halvår innan hon fick veta att hon var gravid.

Det första barnet var inte alls planerat, men det andra var planerat halvt om halvt. Tankar på

abort fanns till viss del under första graviditeten, men det var ändå självklart att de skulle

behålla barnet i slutändan. Just nu har Mira ett tillfälligt arbete fram till sommaren, då hon ska

vara hemma med sina barn, men till hösten ska hon börja studera. Först och främst till

undersköterska, men sedan har hon också planer på att vidareutbilda sig till syokonsulent.

Elva är idag 20 år gammal och har en dotter på ett och ett halvt år. Hon var 17 år när hon fick

reda på att hon var gravid och hade därför inte hunnit avsluta gymnasiet, där hon gick det

samhällsvetenskapliga programmet med ekonomisk inriktning. Elva är idag ensamstående

men var tillsammans med barnets pappa under hela graviditeten. Barnet var inte planerat men

hon hade trots det aldrig några tankar på att göra abort. Elva är fortfarande mammaledig, men

har kommit på att hon vill läsa vidare till undersköterska, studier hon ska påbörja till hösten.

Amalia är 23 år gammal och var 20 år när hon blev gravid. Hon bor ihop med barnets pappa.

Relationen upplever hon som bra. På gymnasiet har Amalia läst barn- och fritidsprogrammet.

Efter det har hon hunnit med att jobba en del. Graviditeten var halvt om halvt planerad, men

när den väl var ett faktum dök emellertid aldrig några tankar på abort upp. Amalia arbetar för

tillfället som personlig assistent, men funderar på att skola om sig till antingen målare eller

snickare trots att hon är medveten om att branschen kan vara tuff med tanke på framtida

möjligheter att få jobb.

Tindra har fyllt 24 år och blev gravid då hon var 22 år. Relationen till barnets pappa är

mycket stabil efter ett sex år långt förhållande. På gymnasiet läste Tindra handels- och

administrationsprogrammet. Efter det har hon hunnit med ytterligare studier på komvux och

högskola samt att jobba med lite allt möjligt. Graviditeten var inte helt planerad men en tanke

om att det blir som det blir fanns ändå där. Abort var således aldrig aktuellt. Tindra är

mammaledig just nu, men vill utbilda sig så småningom. Till vad vet hon inte än.
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Moa är 25 år gammal. Hon bor tillsammans med sin pojkvän och de har gemensamt två barn.

I familjen finns ytterligare ett barn som är pappans från ett tidigare förhållande. Moa var 21 år

första gången hon blev gravid och båda hennes graviditeter var planerade. På gymnasiet gick

hon det samhällsvetenskapliga programmet med media som inriktning. Moa har både arbetat

och studerat en hel del sedan dess. Hon är för tillfället mammaledig och hoppas bli gravid

igen inom en snar framtid. Tankar på utbildning finns, men inte än på några år.

Julia är 25 år gammal och har två barn. Första gången hon blev gravid var hon 22 år gammal.

Relationen till barnens pappa är bra. De bor ihop och har varit tillsammans i fyra år. På

gymnasiet läste Julia handel- och administrationsprogrammet varefter hon ströjobbade en del.

Båda graviditeterna var planerade. Julia har nio månader kvar av sin mammaledighet. Sen vill

hon utbilda sig och göra karriär, men hon vet ännu inte inom vilket område.

Liv har fyllt 20 år men var 18 när hon blev gravid. I samband med studenten efter gymnasiets

barn- och fritidsprogram kom graviditetsbeskedet. Därefter hann Liv med att jobba i åtta

månader. Graviditeten var inte planerad så tanken på abort fanns där, men Liv och hennes

sambo - tillika barnets pappa - beslutade sig ändå för att behålla det, då den ekonomiska

situationen såg bra ut. Relationen till barnets pappa är stabil och de hade också hunnit vara

tillsammans ett bra tag innan hon fick veta att hon väntade barn. Idag är Liv mammaledig,

men ska så småningom utbilda sig och hoppas på att få ett jobb på förlossningen eller arbeta

med för tidigt födda barn.

Melissa är i dagsläget 24 år gammal och har en liten son på tre veckor. Hon bor tillsammans

med pappan till barnet. Melissa gick det samhällsvetenskapliga programmet med humanistisk

inriktning på gymnasiet. Sedan dess har hon läst språk och litteraturkunskap på universitetet.

Graviditeten var inte planerad men abort övervägde hon aldrig eftersom både hon och hennes

pojkvän är emot det. Melissa är färdigutbildad och ska börja söka jobb framåt hösten. För

tillfället är hon mammaledig.

Molly är 23 år gammal och har en son på tre år. Hon hade precis gått ut gymnasiet, där hon

läste det naturvetenskapliga programmet och påbörjat studier på universitetet när hon fick

reda på att hon väntade barn. Graviditeten var inte planerad men det fanns ändå inga direkta

tankar på att göra abort. Molly och pappan till barnet hade varit tillsammans i närmre tre år

innan hon blev gravid, men förhållandet tog slut för ungefär ett och ett halvt år sedan. Hon bor
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idag tillsammans med sin son och har sedan ett år tillbaka en ny pojkvän. Molly arbetar heltid

som lärare och kombinerar det med att studera pedagogik på halvfart.

Tilde är 23 år gammal har en son på sju månader. Hon gick en treårig utbildning på

naturbruksgymnasiet och har därefter ströjobbat lite här och var. Graviditeten var inte planerad,

men hon beslöt sig ändå för att behålla barnet. Tilde är idag ensamstående och bor tillsammans

med sin son, men har sedan några månader tillbaka en ny pojkvän. För tillfället är hon

mammaledig. Längre fram har hon en önskan om att få jobb inom vården eller som

fritidspedagog, med ungdomar som har problem.

4.2 Socialt nätverk

Generellt sett har de unga mammorna i vår undersökning ett relativt stort socialt nätverk och

håller regelbunden kontakt med en eller båda sina föräldrar, eventuella syskon och sina

närmsta vänner. Vi citerar Amalia som säger:

”Ja, släkt har jag! Mormor, morfar och mina föräldrar. Jag har också en

storasyster som har ett barn som är två år äldre än min dotter och en

lillebror. Vi träffas rätt så mycket allihop.”

Tilde har dock en väldigt dålig relation till båda sina föräldrar och uttrycker sig på följande vis:

”Mitt sociala nätverk består helt och hållet av mina vänner. Jag har dålig

kontakt med min mamma, vi pratar några gånger i veckan men vi har en

väldigt dålig relation. Min pappa och övrig släkt har jag ingen kontakt med

alls.”

Elva håller regelbunden kontakt med familjeenheten, då hon inte har en särskilt bra relation till

sin egen mamma. Hon betraktar en i personalgruppen där som mycket viktig och säger:

”Av personerna i min omgivning är det min pappa och mina kompisar som

är viktigast för mig. Det finns också en person på familjeenheten som jag

tycker mycket om. Hon är mer som en extramamma för mig.”
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Av resultatet att döma har de ensamstående mammorna ett mindre socialt nätverk än de

mammor som lever ihop med sina pojkvänner, men de anser trots allt att det nätverk de har är

väldigt viktigt för dem. Molly säger:

”Alltså, jag har ju föräldrar, syskon och kompisar men jag tycker det här

med litet och stort socialt nätverk är en definitionsfråga. Jag vet inte om jag

tycker att jag har så mycket stöd från mitt nätverk, bara barnvakt någon

gång ibland, men mitt nätverk har stor betydelse på så sätt att det är viktiga

personer i mitt liv.

Samtliga mammor anser att det sociala nätverket är betydelsefullt för dem. Främst för att ha

någon att prata med, men också för att de ska kunna träffa kompisar och ha tid över för att göra

saker på egen hand. Moa berättar:

” Framförallt är det mina föräldrar och min syster som är mitt stora stöd.

Det är skönt att ha dem, inte bara för att få avlastning utan det är mest det

här att man har någon att prata med, någon vuxen också, för det är ju inte

samma snack med en två och ett halvt åring som det är med en vuxen. Det

går ju till en viss gräns, men det är ju inte något intellektuellt samtal precis,

så det är jätteviktigt!”

...och Tindra säger:

”Nätverket har stor betydelse. Man kan träffas och komma ut och träffa

andra. Det är jätteskönt och samtidigt kan man vara sig själv igen och gå ut

med kompisarna och då känns det precis som innan man fick barn om man

säger så.

Flertalet mammor i vår undersökning har förlorat en hel del gamla kompisar sedan de fått barn.

De har själva berättat att de inte har så mycket tid över för sina gamla vänner längre i och med

att det är fullt upp med barnen. Molly uttrycker sig på följande sätt:

”Sen kompisar det vet ni hur det är, alla sprids ju runtom i hela Sverige och

hela världen till och med och det är ju inte så mycket kontakt man har med
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dem, det är ju mest mail och telefon ibland och såhär. Det är ju inte så

många som är på plats.”

De flesta mammorna anser att de egna föräldrarna är de viktigaste personerna i deras nätverk,

medan resterande del har nämnt sin pojkvän i första hand. Hälften av intervjupersonerna anser

att de personer som är viktigast för dem idag också var det innan de fick barn. Övriga mammor

tycker att kompisarna delvis har förlorat sin betydelse och att familjen och släkten istället har

blivit allt viktigare.

4.3 Omgivningens reaktioner och bemötande

Hälften utav de unga mammorna i vår undersökning upplever att de i mammarollen mött både

positiva och negativa reaktioner från människor i allmänhet. Det kan handla om allt från att

äldre människor kommer fram och vill titta på barnet och prata lite, till att människor i

allmänhet tar sig frihet att komma med tillrättavisanden. Liv som enbart blivit negativt bemött

säger:

 ”Andra mammor som är äldre än mig tittar på mig som om jag inte kan

vara hans mamma. ´ Vad gör hon med honom, ungefär´. Jag har fått jätte,

jättedålig respons från andra mammor som är äldre än mig. De tror inte att

jag klarar av det. Och äldre människor, man kan se att de tittar och tänker,

men de flesta har inte sagt någonting. Jag har aldrig fått höra, ´Åh, vad

duktig du är som klarar det, och sånt´. Det har jag aldrig fått höra av

någon. Eller, ja av min pappa kanske någon gång…”

Övriga mammor har enbart fått positiv respons från människor i allmänhet. Tilde svarar på

följande sätt:

”Väldigt positivt! De blir ofta förvånade och  säger, ´Va, har du barn?´

men det är alltid i positiv bemärkelse.”

De unga mammornas föräldrar reagerade på olika sätt när deras döttrar blev gravida. Somliga

fick ett positivt gensvar medan majoriteten uppfattade föräldrarna som negativt inställda till

deras graviditet. Då handlade det främst om att de var för unga för att få barn, att de inte hunnit

utbilda sig eller etablera sig på arbetsmarknaden. Vissa föräldrar ville också att deras döttrar
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skulle tänka igenom sin ekonomiska situation innan de väl beslöt sig för att behålla barnet.

Andra föräldrar var oroade över att dottern inte hade varit tillsammans med pojkvännen särskilt

länge. De föräldrar som själva fick barn tidigt visade sig vara mer positivt inställda till dotterns

graviditet än de föräldrar som fick barn senare i livet.

De föräldrar som reagerade negativt väckte också upprörda känslor till liv hos några

intervjupersoner, vilket fick dem att känna sig ensamma och osäkra i sin situation. Liv

uttrycker sig på följande sätt:

”Min pappa tyckte att jag skulle göra abort när han fick veta att jag var

gravid. Han sa, ´Åh nej, det går inte, det går inte, det går inte…Du kommer

aldrig att klara det´. Både han och min bror satt här och försökte övertyga

mig om att det aldrig skulle gå och att vi aldrig skulle klara det. Men jag sa

att jag skiter i vad de säger! Jag skulle ha barnet! Jag var ju bara 19 år.

Men idag säger min pappa ibland att han tycker att jag är jätteduktig som

klarar av det hela. Allt känns mycket bättre nu…”

Flertalet unga mammor upplevde att majoriteten utav deras kompisar gav positiv respons på

deras graviditet. De var nyfikna, förväntansfulla och tyckte att det hela var jätteroligt. För

resterande mammor var reaktionerna inte lika positiva. Vännerna drog sig undan och slutade

höra av sig. Mira säger:

”Jag har bara två kompisar kvar från gymnasiet. De flesta tyckte att jag var

knäpp som skulle föda mitt barn för att jag var så pass ung.”

Nästan alla mammor har förlorat kontakten med en del gamla kompisar sedan de fått barn, men

de har ändå ett par nära vänner kvar. De flesta tycker dock inte att relationen är densamma som

den var tidigare då de kommit in i en ny livsfas, där barnen är det viktigaste och där gamla

intressen fått träda tillbaka. Tindra uttrycker sig på följande vis:

”Mina kompisar var viktigare för mig innan än vad de är idag. Jag är inte

lika beroende av dem längre. Förr var det så himla viktigt att umgås. Man

skulle ju vara med på allt. Om man inte gick ut en helg, så hände allt då och
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man missade så mycket om man inte var med. Att gå ut är inte alls viktigt

längre.”

Nästan alla unga mammor i undersökningen har fått nya vänner i samband med att de fick

barn, främst genom samhällets stödinsatser för unga mödrar. Hälften har i dagsläget fler nya än

gamla kompisar. Mira säger:

” Jag har mest nya kompisar. 95 % är det. Efter det att vi fick vårt första

barn skrev jag ihop en lapp om att jag ville starta en grupp för nyblivna

föräldrar och genom det fick vi nya vänner. Det är viktigt att träffa andra

människor i en liknande situation eftersom man har ungefär samma

värderingar.”

Bland de mammor som bor ihop med pappan till barnen är relationen bra, av resultatet att

döma. Vissa unga mammor har uttryckt att relationen har mognat sedan barnet kom, även om

tiden för varandra har minskat. Det har varit en omställning för många men relationen ser i

dagsläget stabil ut. Julia säger:

”Varför ska man vänta om allt känns rätt? Vi kanske skulle ha rest och sånt

mer innan för att vara säkra på vårt förhållande, men vad hjälper det att vi

är tillsammans i tio år innan vi skaffar barn. Det kan ju ta slut lika lätt för

det.”

Medan Moa säger:

” Min pojkvän har stöttat mig hela tiden. Vi har väl i stort sett bestämt oss

för att vi ska ha en uppdelning där jag sköter barnen och där han arbetar

och sköter andra saker. Det är väl tyvärr så ibland att man går in i en fälla,

att innan man har barn så delar man på hushållsarbetet. Sen blir man då

mammaledig och då får man sköta allt här hemma och det är ju inte mer än

rätt, eftersom han arbetar hela dagarna. Men när mammaledigheten sedan

är förbi, då fortsätter ofta denna fördelning av hushållsarbetet och det är ju

rätt så tråkigt. Man kan säga att min pojkvän inte utgör något praktiskt stöd

för mig, i och med att det ändå är jag som är hemma och tar hand om
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barnen, utan det är det här liksom att ha någon att prata med på kvällen.

Det betyder väldigt mycket.”

De ensamstående mammorna har däremot ingen bra relation till sina barns pappor och de

känner att de saknar det stöd som våra övriga unga mödrar upplever sig ha från sina

pojkvänner. Tilde uttrycker sig på följande sätt:

"Hampus pappa har jag ingen kontakt med alls tyvärr. Jag har försökt

förgäves, men han vill inte och ger mig inget stöd överhuvudtaget."

4.4 Stödinsatser från samhällets sida

Följande myndigheter har de unga mammorna nämnt att de kommit i kontakt med under och

efter graviditeten: BB, barnavårdscentralen, mödravårdscentralen, försäkringskassan,

skattemyndigheten, socialtjänsten, familjeenheten, familjerätten, CSN, unga mammorgruppen.

Hälften utav mammorna i vår undersökning har blivit erbjudna någon form av stöd från

samhällets sida, efter att de fick sitt barn. När det gäller stödverksamheter för enbart unga

mammor, är det dock färre som blivit erbjudna just detta. De mammor som ändå har deltagit i

unga mammorgruppen, har fått information om verksamheten genom lappar i väntrum, genom

broschyrer, genom hörsägen eller genom att de själva sökt upp informationen. Tindra säger:

”Min pojkvän hittade information om unga mödrars verksamhet på Internet

och berättade det för mig innan jag flyttade ner hit. Det var ju sådär att det

var jobbigt att komma ner hit och ha barn och inte känna någon som man

kunde umgås med och så. Sen så hängde det en lapp på BVC, på

anslagstavlan men det var ingen som sa något till mig om det. Jag tror inte

att de känner till det, i alla fall inte på BVC liksom.”

Majoriteten av de som har fått information om unga mammorgruppen, har dock valt att inte

delta i den. Liv uttrycker sig på följande sätt:

"Jag har fått information om att det finns en gruppverksamhet för unga

mammor här i stan, men jag har inte varit med där. Den är ju dessutom till
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för mammor som är mycket äldre än mig och har man inte blivit så positivt

bemött innan så vill man ju inte direkt gå dit."

Bemötandet från myndigheters sida har uppfattats på olika sätt utav våra intervjupersoner.

Några mammor har angett att de har blivit bra bemötta, en har enbart negativa erfarenheter,

medan resterande fem har delade uppfattningar om bemötandet. Ett par mammor blev

dessutom ifrågasatta om de verkligen visste hur man tog hand om ett barn och om de var säkra

på att de verkligen skulle behålla det. Liv som enbart blivit negativt bemött av myndigheterna

säger:

”På BVC har de varit fruktansvärda. Hon som jag har träffat har bl.a. sagt

att hon inte trodde att jag gav honom tillräckligt med mat. Hon sa, ´Du kan

ju inte bara ge honom gröt hela dagen, du måste ge honom annan mat

också´. Och sånt förstår jag väl själv att jag måste. Nej, det stödet har inte

alls varit bra. När det har gått bra för honom har hon sagt, ´Jamen, det är

ju så jag har tyckt hela tiden´. Men när det går dåligt för honom, som när

han har gått upp i vikt dåligt och sådär, då har det liksom varit mitt fel.”

Medan Tilde säger:

”Jag har inte blivit negativt bemött av någon. Jo, förresten på

mödravårdscentralen vid förlossningen kände jag att jag blev ganska

ovänligt bemött, jag vet inte varför, men det var jobbigt i den känsliga

situationen…”

Samtliga mammor som deltagit i unga mammorgruppen har upplevt detta stöd som väldigt

positivt. Där träffas de och fikar medan barnen leker och en del mammor har även vidhållit

kontakten med andra i gruppen efter det att mammaledigheten var över. Unga mammorgruppen

har också bidragit till att ge våra intervjupersoner råd och stöd i föräldrarollen, samtidigt som

den har stöttat de unga mammor som saknar en stabil relation till de egna föräldrarna.

De flesta mammorna skulle gärna vilja att man fick mer information om olika typer av

stödverksamheter för unga mammor i samband med graviditeten. Detta i och med att man

kanske är den enda i omgivningen som har fått barn och då kan det vara bra att träffa andra

unga mammor som befinner sig i samma situation. Samtidigt har några uttryckt att de inte vill
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bli stämplade och känna sig utpekade bara för att de är unga mammor. Några uttryckte en

önskan om att barnmorskan kunde vara den person som informerade om samhällets

stödverksamheter, eftersom de också kommer med andra typer av information.

4.5 Framtiden

Flertalet unga mammor har planer på att utbilda sig längre fram. Resultatet visar emellertid att

val av utbildning varierar. Tre stycken kan tänka sig att arbeta inom vården, den första som

undersköterska, den andra med handikappade och den tredje på förlossningen eller med för

tidigt födda barn. En mamma vill färdigställa sin lärarutbildning, en vill bli syokonsulent, en

har tankar på att skola om sig till att bli antingen målare eller snickare, en har tänkt sig att

arbeta som översättare eller på IKEA och tre har ännu inte bestämt sig för vad de vill göra

längre fram. Gemensamt för dem alla är att de vill ha ett arbete som de trivs med, och några har

nämnt att de gärna vill ha ett fast arbete inom snar framtid för att kunna trygga sin ekonomi.

Samtidigt behöver det inte vara ett heltidsarbete. Ett par mammor har berättat att inspiration till

val av yrke kommit i samband med graviditeten. Elva säger:

”Framtiden ser bra ut. Jag har inte riktigt vetat vad jag ville syssla med

tidigare men nu efter att min dotter föddes för tidigt, så har jag kommit fram

till att jag vill bli undersköterska för jag känner att jag vill hjälpa andra

människor så som de har hjälpt mig.”

I undersökningen har det framkommit det att de flesta intervjupersonerna inte har särskilt

mycket tid över för egna intressen. De berättar att det är något de har fått ge upp allt mer i

samband med att barnet kom.

Flertalet har tankar på att de ska bo kvar i närheten av var de bor just nu när barnen blir äldre

och samtliga har drömmen om att de någon gång ska bo i hus.

Majoriteten av mammorna har också planer på att skaffa fler barn längre fram. Övriga

mammor har inga tankar på detta just nu, men säger att vad som helst kan hända. Julia

uttrycker sig på följande vis:

”Min pojkvän vill inte ha fler barn, han är så nöjd med två. Jag har alltid

sagt att jag också är jättenöjd med två men jag tyckte den här senaste
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graviditeten var så mysig så jag kan mycket väl tänka mig att vara gravid

igen. Men just nu känns det bra med två barn men jag ska inte säga att jag

inte vill ha fler barn i framtiden. Det är en senare fråga…”

De allra flesta mammorna i vår undersökning har uttryckt att de önskar sig ett ”svensson-liv”,

samtidigt som de kan tycka att det låter lite tråkigt att säga så. Mira berättar:

”Om tio år kommer vi ha ett hus här i närheten. Vi kommer att vara rika

och jag kommer att ha ett fast arbete. Då är barnen lite äldre också och de

klarar sig lite mer själva. Vi kommer ha två bilar och allt kommer att vara

underbart. Jag har en väldigt ljus bild av framtiden. Det låter som ett riktigt

svensson-liv, men så är det!”

4.6 För- och nackdelar med ett ungt mödraskap

De flesta mammorna i vår undersökning trivs med att vara unga föräldrar och ser fler fördelar

än nackdelar med föräldraskapet. Samtidigt säger två av dem att det kanske inte alltid är så lätt

i dagens samhälle. Molly redogör för detta:

”Jag tycker att det är väldigt individuellt hur man uppfattar att det är att

vara ung mamma i dagens samhälle. Jag kan ju tycka att det är ganska

jobbigt och så, för att man har så mycket att göra och mycket att tänka på

med jobbet och skolan. Jag menar, om det är en ung mamma som har det på

ett annat sätt så kanske hon tycker att ekonomin är jobbigast och det faktum

att hon är arbetslös, men å andra sidan tycker ju inte hon att det är jobbigt

för att hon är stressad eftersom hon är ledig hela dagarna. Jag har det

däremot inte jobbigt med ekonomin, men jag är superstressad istället. Sen

beror det ju på vilken kontakt man har med barnets pappa och hur

engagerad han är i sitt barn. Det har ju inte så mycket med mammans ålder

att göra, utan det handlar ju om hur hela ens livssituation ser ut. Så jag tror

att det är det som gör det jobbigt eller inte. Jag hade ju tyckt att denna

situationen hade varit lika jobbig även om jag hade varit tio år äldre, det

vill säga att jag har det stressigt och så just nu. Det har som sagt inte med

min ålder att göra!”
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Det som våra unga mammor har sett som fördelar med att få barn tidigt är bl.a. att man har

mer ork och att man fortfarande är ung när barnet blir äldre. Mammorna har uttryckt att man

har tid på sig att skaffa fler barn, att man umgås på ett annat sätt med barnet än vad äldre

mammor kanske gör och att man själv minns hur det var att vara ung. Det har också

framkommit att de unga mammorna anser att de fortfarande har tid på sig att studera vidare.

Slutligen tycker de att det är mer naturligt att få barn när man är ung, eftersom kroppen

fungerar bättre då samtidigt som de har känt att de har växt som människor och funnit andra

värden i livet.

Nackdelarna som framkommit är att de ännu inte har hunnit utbilda sig, att de har tappat

kontakt med kompisar och knappt hinner umgås med dem som finns kvar. De har inte särskilt

mycket tid över för egna intressen längre då fokus nu ligger på barnet och ekonomin kan vara

dålig för dem som inte hunnit arbeta innan barnets födsel eller för de ensamstående

mammorna. Att vara ung mamma kan också kännas ensamt och det kan vara svårt att få ett

arbete, då arbetsgivaren kanske aktar sig för att anställa kvinnor som har barn. Det är även

svårare att gå ut och roa sig när man väl har fått barn, eftersom man har ett stort ansvar på sig

som mamma. De unga mammorna tycker också att det är tråkigt att de egna vännerna inte har

hunnit få barn ännu och att de inte har hunnit göra allt som de har velat innan. Somliga har

också uttryckt att de i vissa lägen kan känna sig annorlunda jämfört med andra tjejer i deras

ålder.
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5. Analys

Vårt syfte med denna uppsats var att undersöka hur det egentligen är att vara ung mamma i

dagens samhälle. Efter att ha tagit del av relevant litteratur inom ämnet och genomfört

intervjuer med tio unga mammor har vi fått en inblick i hur det kan vara att få barn tidigt i

livet och hur detta i sin tur kan påverka de unga mammornas tillvaro.

5.1 Socialt nätverk

I vår undersökning har det framkommit att en övervägande del unga mammor, bor

tillsammans med barnets pappa och upplever sig få bra stöd utav honom, vilket talar emot

Sydsjös (1995) resonemang om att unga mammor ofta saknar en stabil relation till barnets

pappa. Däremot kan vi ta till oss hennes tankar när det gäller de ensamstående mammornas

situation. Dessa tre har ingen stabil relation till sina barns pappor, vilket innebär att de får dra

det tunga lasset alldeles själva. Sydsjö menar att det krävs samordnade insatser från

samhällets sida just för att dessa mammor inte ska bli lämnade helt ensamma och isolerade.

Samtliga mammor i vår undersökning som deltagit i gruppverksamheten för unga mödrar har

varit väldigt positivt inställda till denna, i och med att de där har haft möjlighet att träffa andra

i samma situation.

På frågan om hur de unga mammornas nätverk ser ut har flertalet i vår undersökning svarat att

de anser sig ha ett relativt stort nätverk. De håller framförallt regelbunden kontakt med en

eller båda sina föräldrar, med eventuella syskon och med sina närmsta vänner. Vi har dock

funnit att de ensamstående mammorna har ett mindre socialt nätverk än övriga mammor som

lever tillsammans med barnens pappor, vilket stämmer överens med Klefbecks & Ogdens

(1996) resonemang om att ensamstående mammors nätverk oftast blir mindre när de är

småbarnsföräldrar. Till skillnad från vår undersökning har Klefbeck och Ogden fokuserat på

ensamstående mödrar med låg klasstillhörighet, men vi har valt att inte lägga någon större vikt

vid detta.

Det sociala nätverkets betydelse är enligt Berg Brodén (1989) viktigt på många sätt. Dels för

att den nyblivna mamman ska få bekräftelse i sin roll som mamma, men också för att

underlätta för henne att skapa en bra relation till sitt eget barn. Vi har i vår undersökning

istället kommit fram till att det sociala nätverket är viktigt för våra intervjupersoner då det

gäller avlastning, eftersom det ger dem tillfälle att umgås med vänner och göra saker på egen
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hand. Detta stämmer bättre överens med den SOU-utredning (2000:3) vi tagit del av, som

säger att det sociala nätverket är viktigt för en individs välfärd och välbefinnande och bidrar

till att motverka stress hos den enskilde individen.

Våra intervjupersoner upplever att de egna föräldrarna blivit allt viktigare för dem sedan de

själva fått barn, samtidigt som kompisarna har förlorat den centrala platsen i deras liv.

Liknande resultat har Klefbeck och Ogden (1996) kommit fram till, då de påpekar att släkten

har en förmåga att bli alltmer delaktig i mammans liv då hon fått barn. De mammor vi har

intervjuat anser även dem att övrig släkt fått större betydelse, i och med att de kommit in i en

ny livsfas.

5.2 Omgivningens reaktioner

Schofield (1994) har genomfört en studie i Storbritannien där hennes undersökningspersoner

upplevde att människor omkring dem var negativt inställda till deras mödraskap. Den brittiska

studien stämmer inte helt överens med vår undersökning då våra intervjupersoner både mött

negativa och positiva reaktioner. Vi har fått veta att även om människor ibland kan ifrågasätta

de unga mödrarnas lämplighet som föräldrar, så är de flesta ändå positivt inställda och visar

intresse för de unga mammorna och deras barn genom att t.ex. komma fram och prata med

dem. Vårt resultat stämmer däremot bättre överens med Edborg och Hanssons c-uppsats

(1998) där de kom fram till att de allra flesta mödrarna upplevde sig ha blivit positivt bemötta

av omgivningen, medan ett par svarat att de till största del mött negativa reaktioner. Detta då

folk i allmänhet ifrågasatte hur de skulle klara av föräldraskapet med tanke på deras låga ålder

och det faktum att de varken hade utbildning eller ett fast arbete.

Vi har inte funnit litteratur som visar på hur unga mödrars vänner och föräldrar reagerat i

samband med deras graviditetsbesked och jämför därför våra resultat med en annan c-uppsats

inom ämnet. Olsson (1996) har i likhet med oss kommit fram till att de unga mammorna

upplevde blandade känslor från sina närmsta när de berättade för dem att de väntade barn.

Kompisarna reagerade dock mer positivt än vad föräldrarna gjorde, vilket vi tolkar är en följd

av att föräldrar känner större ansvar för sina barn än vad kompisar gör för varandra.

Mead (1976) säger att individen betraktar och uppfattar sig själv genom den generaliserade

andre. Vi kan, i vår undersökning, se att de unga mammor som mött motstånd från sin familj i

samband med graviditetsbeskedet också har känt sig osäkra och ensamma i sin situation. I det
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här fallet är det den unga mammans familj som utgör den generaliserade andre och som har

påverkat den unga mammans objektsjag på så sätt att hon känt sig annorlunda. I likhet med

den symboliska interaktionismen, har dessa mödrars synsätt förändrats genom att de fått nya

erfarenheter och stiftat nya bekantskaper, de har blivit starkare och hittat sig själva i den nya

rollen som mamma. En utav våra intervjupersoner har också nämnt hur föräldrarnas reaktion

fick henne att bli arg och ledsen. Icke desto mindre fattade hon själv beslutet att föda barnet

och visade omvärlden att det faktiskt gick bra. När den närmaste omgivningen successivt

ändrade uppfattning om henne som mamma och insåg att hon faktiskt klarade av det,

upplevde hon också mödraskapet som lättare.

Fokus i de nyblivna mammornas liv ligger framförallt på barnet och den nya livssituationen.

Enligt Hwang och Nilssons (1999) tolkning av den symboliska interaktionismen kan en

människas synsätt förändras väldigt snabbt om man hamnar i nya situationer med nya

människor. Gemensamt för våra intervjupersoner är att de alla har börjat värdesätta andra

saker i livet sedan de fått barn och att det liv de levde innan med typiskt ungdomliga intressen

inte längre är lika viktigt för dem.

Gillham (1997) har i sin undersökning kommit fram till att det är positivt om den unga

mammans föräldrar själva var unga när de fick sitt första barn, just för att de då betraktar en

tidig graviditet som normal och inte kommer med så mycket kritik. Detta stämmer överens

med det resultat vår undersökning gett oss. De unga mammor som själva har föräldrar som

fått barn tidigt i livet har upplevt föräldrarna som positivt inställda till deras graviditet, jämfört

med de mammor vars föräldrar fått barn senare i livet. De sistnämnda var negativt inställda

till dotterns graviditet och oroade sig, samtidigt som dottern själv uppfattade sig som en

avvikare.

Våra intervjupersoner har beskrivit att de har förlorat kontakt med en hel del vänner sedan de

fick barn. Hwang och Nilsson (1999) menar att den symboliska interaktionismen beskriver

hur människor i ens närhet fastställer de normer och rollförväntningar, roller och status som i

sin tur avgör individens personliga och sociala utveckling. Därmed blir omgivningen

avgörande för hur individen i fråga betraktar eller uppfattar sig själv. För våra

intervjupersoner kom beskedet om graviditeten plötsligt och kanske hade inte deras kompisar

heller tänkt sig att den unga mamman skulle få barn så pass tidigt. Parallellt med kompisarnas

föreställning om att hon inte längre var samma individ som innan hon blev gravid, kom
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således känslan av ensamhet och utanförskap hos den unga mamman i och med att hon var

den enda i umgängeskretsen som skulle bli förälder. Den unga mamman uppfattade därmed

sannolikt sig själv som annorlunda, eftersom kompisarna gjorde det.

Den amerikanske socialantropologen Ralph Linton (i Trost och Levin 1996) menar att vi

genom att tillhöra en given grupp får förväntningar riktade mot oss från gruppen som enhet

och från alla dess medlemmar. Dessa förväntningar har betydelse för den enskilde och för hur

denne ska handla i en given situation. I vår undersökning kan vi knyta an Lintons resonemang

till en utav våra intervjupersoner, vars kompisar tyckte att hon var ”knäpp” som valde att

behålla sitt barn vid graviditetsbeskedet. Kompisarna förväntade sig att hon skulle fortsätta

vara den tjej hon alltid varit och ett barn ingick inte i den bilden, varpå kontakten bröts.

Samma mamma har nu hamnat i en helt ny grupp med jämnåriga mammor där hon måste leva

upp till de förväntningar som den nya gruppen ställer på henne.

5.3 Samhällets stöd

De stödinsatser som enbart riktar sig till unga föräldrar är dels unga mammorgruppen som

finns på flera orter i Sverige och dels Unga föräldrars nätverk, som är ett forum för unga

föräldrar på Internet.

Berg Brodén (1989) nämner att det är viktigt att det finns gruppverksamheter för unga

mammor. Särskilt för de mammor som inte har så många vänner. För dem kan det vara

betydelsefullt att ha någon i samma situation som de kan identifiera sig med. Det handlar då

främst om att ha någon att dela erfarenheter med och få de kvinnliga sidorna av sig själv

bekräftade. Detta kan vi tydligt se i vår egen undersökning där de flesta mammorna har gett

uttryck för att de fått nya vänner genom just unga mammorgruppen. Gruppverksamheten för

unga mammor har även fyllt andra viktiga funktioner för våra intervjupersoner i och med att

de fått råd och stöd i sin föräldraroll. Den har brutit ensamheten för ett par mammor där de

gamla kompisarna dragit sig undan. Den har också spelat en stor roll för de mammor som

flyttat långt bort från släkt och vänner och för dem som saknar en stabil relation till de egna

föräldrarna. Unga mammorgruppen har gett dem möjlighet att se att det finns andra

människor som befinner sig i samma situation som de själva gör. De mammor som deltagit i

denna gruppverksamhet har betraktat detta stöd som något väldigt positivt.
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Hwang och Nilsson (1999) menar att människor, enligt den symboliska interaktionismen, lär

sig innebörden i en roll eller relation genom ett samspel med andra. Unga mammorgruppen,

där majoriteten av våra intervjupersoner deltagit, är en grupp där individer i ungefär samma

ålder och situation träffas för att fika tillsammans medan barnen leker. De unga mammorna i

vår undersökning hävdar att unga mammorgruppen är bra eftersom de där får en möjlighet att

utbyta erfarenheter och samtala med andra. Samtidigt får de en bekräftelse på att de beter sig

som andra mammor gör, genom att jämföra sig själva med andra och konstatera att de gör rätt.

När vi frågade våra intervjupersoner om de önskat att något såg annorlunda ut då det gällde

informationen om vilka stödinsatser som finns för unga mammor, så var svaren tvetydiga.

Samtidigt som flertalet önskade sig få mer information om vart man kan vända sig som ung

mamma, så ville de ändå inte känna sig stämplade bara för att de var unga föräldrar. De vill

att människor ska behandla dem som vilken mamma som helst. Schofield (1994) har även hon

kommit fram till liknande resultat då hon skriver att man både måste se till så att tjejerna

upplever att de blir behandlade som helt vanliga mammor, samtidigt som man måste ta

hänsyn till att de kan vara i behov av extra stöd just för att de är unga.

Schofield (1994) ger uttryck för att unga föräldrar inte är i behov av specialbehandling i alla

lägen, men att det är nödvändigt att man från myndigheters sida bemöter dem med förståelse

och respekt. Detta är något som ett par mammor i vår undersökning inte anser sig ha upplevt.

Bl.a. har två intervjupersoner fått frågan om de verkligen var säkra på att de skulle behålla sitt

barn när de var så pass unga. En annan fick två dagar efter förlossningen frågan om hon

verkligen visste hur man tog hand om ett litet barn. Här kan man se att samhällets ideal

avspeglar sig i personalens sätt att tänka om unga mammor och deras kapacitet.

5.4 Framtiden

I vår undersökning har flertalet unga mammor planer på att utbilda sig längre fram. Deras

framtidsplaner är något osäkra och diffusa även om de har en uppfattning om inom vilket

område de kan tänka sig arbeta. Vårt resultat överensstämmer med Bjerrum Nielsen och

Rudbergs (1991) som konstaterat att tonårstjejer oftast är kluvna då det gäller planer för

framtiden. Även Cwejman och Fürst (i Ganetz & Lövgren red. 1991) bekräftar det faktum att

tonårstjejer känner sig osäkra inför valet av framtida yrke. De menar dels att

arbetsmarknadens möjligheter är svåra att överskåda, dels att det är svårt att bestämma inom

vilket yrke ens intressen bäst kommer till användning. I vår undersökning har ett par mammor
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kommit fram till vad de vill arbeta med i samband med sin graviditet. Det finns dock

fortfarande en viss osäkerhet hos somliga.

Vi har i vår undersökning kommit fram till att majoriteten av de unga mammorna helst vill ha

ett arbete som har med människor att göra, men viktigast för dem är ändå att de ska ha ett

arbete som de kan trivas med. Ett liknande resultat kan urskiljas i Bjerrum Nielsen och

Rudbergs (1991) undersökning där tjejerna helst vill jobba med människor, djur eller något

som har med språk att göra. I vår undersökning har det också framkommit att några

intervjupersoner vill ha ett fast jobb för att kunna trygga sin ekonomi och vara säkra på att de

kan försörja sina barn. Att ha ett fast jobb blir därför viktigare än valet av yrke och

möjligheten till att snabbt få en fast tjänst får styra vilken utbildning det blir. Detta har även

Bjerrum Nielsen och Rudberg sett, då de betonar att unga tjejer ofta sätter den framtida

familjen i centrum för att därefter välja yrke.

De unga mammorna i vår undersökning anser sig kunna kombinera moderskapet med ett

yrkesarbete. Samtliga mammor som ännu inte hunnit utbilda sig, har dock planer på detta

längre fram. Drömmen om ett liv som hemmafru finns således inte, även om några helst

skulle vilja arbeta deltid för sina barns skull. Tonåringarna i Cwejman och Fürsts (i Ganetz &

Lövgren red. 1991) undersökning anser även dem att man kan kombinera mammarollen med

ett arbete. Ingen föreställer sig heller där en framtid som hemmafru även om de tänker att de

måste välja ett traditionellt kvinnoyrke som går att kombinera med familjelivet.

Tonårstjejerna i deras undersökning räknar med att den egna mamman och pojkvännen ska

hjälpa till med barnet, men ser ändå sig själva som mest ansvariga. Även våra

intervjupersoner resonerar på detta sätt, eftersom de tycker sig ha fått ta det största ansvaret

för både barn och hem, när de varit mammalediga. En mamma har t.ex. berättat att pappan till

barnen mer fungerar som ett socialt stöd än ett praktiskt.

I vår studie har det visat sig att samtliga mammor har en väldigt ljus bild av framtiden och tar

dagen lite som den kommer. Tjejerna i Cwejman och Fürsts (i Ganetz & Lövgren red. 1991)

undersökning har även dem en positiv framtidstro och oroar sig inte så mycket för framtiden,

eftersom allt antagligen kommer att ordna sig längre fram. Majoriteten av våra

intervjupersoner har även planer på att skaffa fler barn framöver, medan tjejerna i Cwejman

och Fürsts undersökning helst vill vänta med detta, vilket kanske kan ha att göra med att de

inte heller har barn sedan tidigare. De tycker att det är viktigt att man är redo för det ansvar
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som väntas av en och att man har hunnit göra så mycket som möjligt innan, så att man kan bli

en bra mamma. Detta är dock inte något våra intervjupersoner känner av i dagsläget.

Ralph Linton (1951) säger att ögonblickets tillfredsställelse inte är nog, så länge framtiden är

osäker. Även om mammorna i vår undersökning känner sig tillfreds med livet just nu, så finns

det ändå vissa som oroar sig för att de inte ska få ett jobb när mammaledigheten börjar närma

sig sitt slut och andra planerar redan nu vilken utbildning de ska söka sig till.

5.5 För- och nackdelar med ett ungt mödraskap

När vi frågade våra intervjupersoner om de kunde beskriva hur de tycker att det är att vara

ung mamma i dagens samhälle, så hade de rätt så svårt för att besvara denna fråga. De har

trots detta gett oss en positiv bild av hur det är att vara ung mamma i dag och ser fler fördelar

än nackdelar med föräldraskapet. Det finns en hel del gemensamma drag i litteraturen vi läst

och den undersökning vi själva gjort, när det gäller vad som kan ses som positivt och negativt

med att vara ung förälder. Till exempel har man som ung mamma mer ork och tålamod än vad

en äldre mamma har och barnet har också bidragit till att man ser en ny mening med sitt liv.

Unga mammor anser sig ha tid att göra karriär senare i livet och upplever att de har mognat

sedan de fått barn. Vi kan också konstatera att de unga mammorna vi träffat är väldigt glada

för att de fick barn tidigt, vilket också återkommer i litteraturen när det gäller unga mödrar i

allmänhet. Nackdelar som berörs både i litteraturen och i vår undersökning är att man som

ung mamma kan känna sig väldigt ensam och isolerad, man har sämre möjligheter att skaffa

jobb senare, samtidigt som ekonomin kan vara knaper. De ensamstående mammorna har

också många gånger en instabil relation till barnets pappa.

Ralph Linton (i Trost & Levin 1996) för ett resonemang kring de olika begreppen position,

förväntningar, beteende och roll. När de unga mammorna i vår undersökning fick veta att de

var gravida antog de en viss roll som senare kom att påverka deras position i samhället. De

fick också utifrån denna roll förväntningar på sig om hur de skulle agera i situationen de

hamnat i. De var inte längre ungdomar men inte heller vuxna, utan befann sig någonstans

mittemellan. I samhället har vi alla olika positioner som står i relation till varandra. De unga

mammorna har gått ifrån att vara ungdom med allt vad det innebär, till att helt plötsligt

befinna sig i vuxenvärlden där de egna behoven har åsidosatts i och med barnets födsel. Vår

tolkning är att man som ungdom i dagens senmoderna samhälle har förväntningar på sig om

att leva ett aktivt liv där man ska tillvarata sina ungdomliga intressen. Ungdomar ska hinna
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med så mycket som möjligt innan de stadgar sig och bildar familj. Att bli mamma i tidig ålder

ingår dock inte i dessa förväntningar. Våra intervjupersoner beter sig, i enlighet med

samhällets förväntningar, som helt vanliga mammor gör, men avviker ändå från normen i och

med att de födde barn så pass tidigt. Även om de kanske har tankar på att det skulle vara kul

att vara ute med sina kompisar precis som förut, så har de ändå accepterat det faktum att deras

liv har förändrats och att de får göra det bästa möjliga utav det.
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6. Slutdiskussion

Vi har med hjälp av en kvalitativ metod skildrat hur ens liv kan se ut om man är ung mamma i

dagens samhälle. De frågeställningar vi använt oss av är hur de unga mödrarnas sociala

nätverk ser ut och vilken betydelse detta har för dem, hur de upplever sig ha blivit betraktade

av omgivningen, vilket stöd samhället bidrar med till unga mödrar och hur detta stöd upplevs

och slutligen hur de ser på sin framtid. Med hjälp av vår egen undersökning har vi försökt

belysa hur situationen kan se ut för unga mammor i dagens samhälle, varpå vi knutit an detta

till relevant forskning om unga mödrar.

Det resultat vi kommit fram till i vår undersökning är att de unga mödrarna har en

förvånansvärt bra kontakt med sitt sociala nätverk som de dessutom uppfattar som relativt

stort. Vår förförståelse sa oss att unga mammor skulle vara mycket mer isolerade än vad vi

kommit fram till i vår undersökning, men kanske är det så att de mammor som faktiskt har

valt att delta också har det bättre ställt än genomsnittet.

När det gäller omgivningens reaktioner har vi fått helt olika svar från våra intervjupersoner,

men kan nu i efterhand ändå konstatera att omgivningen har bemött de unga mödrarna vi har

träffat på ett mer positivt sätt än vad vi från början trott. Fascinerande är det faktum att fyra

utav våra intervjupersoner inte har mött negativa reaktioner överhuvudtaget.

Vidare har vi fått veta att det stöd som samhället bidrar med i form av unga mammorgruppen

är väl utvecklat, i alla fall i södra Sverige där vi har genomfört vår undersökning. Dessvärre

fungerar det dåligt när det gäller att gå ut med information om verksamheten. Endast tre

mammor fick personlig information om just denna verksamhet, medan övriga fick söka upp

informationen själva. Vi tänker oss att man som ung och gravid redan befinner sig i en utsatt

position och därmed kanske inte har ork att själv söka upp olika verksamheter dit man kan

vända sig för att få stöd. Vad vi ser som en lösning på detta problem är att barnmorskan som

de unga mammorna alltid kommer i kontakt med i samband med graviditeten, borde ha till

uppgift att informera de unga mammorna om vart de kan vända sig för att få stöd i

mammarollen.

Av resultatet att döma har alla våra intervjupersoner en väldigt ljus bild av sin framtid. De har

planer som vilka unga kvinnor som helst och ser inte mammarollen som ett hinder för vidare
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studier. De flesta har också tankar på att skaffa fler barn längre fram och drömmer om ett liv,

med "Volvo, villa och vovve". De unga mammorna ser fler fördelar än nackdelar med ett ungt

mödraskap och ingen skulle någonsin vilja ha det ogjort. De trivs med att vara mammor och

känner att de har funnit en ny mening med sitt liv.

Vi har inte funnit mycket tidigare forskning kring det ämne vi valt att belysa. Detta tycker vi

känns tråkigt eftersom vi hade hoppats på att kunna jämföra våra egna resultat med annan

aktuell svensk forskning. Vårt resultat stämmer dock bra överens med den litteratur vi tagit

del av, även om vi tror att vi hade fått en större spridning på våra svar med ett annat resultat

som följd om vi intervjuat mammor i en lägre ålder.

En fråga vi själva har ställt oss efter att ha träffat alla unga mammor är hur det kan komma sig

att människor i allmänhet tycker att det är så fel att man får barn tidigt i livet. Hur kan man

t.ex. som barnmorska anse sig ha rätt att ifrågasätta en ung mammas beslut om att behålla sitt

barn. Vi har tvärtom uppfattat de unga mammorna som väldigt vuxna och ansvarsfulla i sitt

sätt att vara, om man jämför med andra tjejer i samma ålder. Samtidigt kan vi tycka att unga

mammor kan behöva det stöd som finns tillgängligt för dem i dagens samhälle eftersom man

inte alltid har en bra relation till sina närmsta och det kan därför vara bra att träffa andra

jämnåriga i samma situation för att få nya vänner som befinner sig i samma skede i livet.

Att bli mamma som ung hade flertalet av våra intervjupersoner inte riktigt räknat med, men så

blev det. Vi, som författare, är emellertid glatt överraskade av den ljusa och positiva bild som

förmedlats till oss under intervjuarbetets gång. Att få barn som ung innebär att man relativt

snabbt måste ändra inriktning på sitt liv. Detta är något som våra unga intervjupersoner har

fått erfara då graviditeten blev ett faktum. Plötsligt var de tvungna att lägga sig själva åt sidan

och sätta det kommande barnet i centrum. Ens liv blir således inte alltid som man tänkt sig,

men de unga mammorna i vår undersökning har visat att man får göra det bästa utav

situationen om planerna skulle förändras. Att börja ett nytt liv är inte så svårt, det krångliga är

att ändra det gamla…
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Bilaga 1 Intervjuguide till intervjuer med de unga mammorna

• Skulle du vilja börja med att kort beskriva dig själv?

- Ålder på dig och ditt/dina barn?

- Familj

- Intressen

- Senast slutförda utbildning

- Planerad/Icke planerad graviditet

- Hur gammal var din egen mamma när hon fick sitt första barn?

• Hur ser ditt sociala nätverk ut?

- Vad betyder detta nätverk för dig?

- Vilka personer i din omgivning anser du vara viktigast för dig?

- Är samma personer viktiga för dig nu som innan du fick barn?

- Hur tror du att ditt liv hade sett ut om ditt sociala nätverk varit större/mindre än vad det är

idag?

•  Hur reagerar människor i allmänhet när de får reda på att du har barn?

- Hur reagerade dina föräldrar över ditt graviditetsbesked?

- Hur ser din relation till dina gamla kompisar ut idag och har den förändrats på något sätt

sedan du fick barn?

- Har du skaffat dig nya vänner sedan du blev mamma?

- Hur ser relationen till barnets/barnens pappa ut? Vilket stöd har du fått ifrån honom?

• Kan du beskriva hur du har blivit bemött av olika myndigheter sedan du blev mamma?

Vilken typ av stöd har du som mamma blivit erbjuden av samhället?

- Hur har du upplevt/upplever du detta stöd?

- Skulle du vilja att något såg annorlunda ut och i så fall vad?

• Hur ser du på din framtid?

- Har du några speciella planer för vad du vill göra längre fram?

- Tror du att du kommer skaffa fler barn inom den närmsta framtiden?

- Hur tror du att ditt liv kommer se ut om tio år?

• Så vill vi att du sammanfattar för oss hur du tycker det är att vara ung mamma i dagens

samhälle?

- Vad finns det för fördelar och nackdelar med att få barn tidigt?
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Bilaga 2                Eslöv 2003-03-18

Hej!

Vi är två tjejer, Malin Wuopio och Hanne Linghagen, som går sjätte terminen på

Socialhögskolan i Lund. Vi har precis påbörjat vår C-uppsats som ska handla om hur det är

att vara ung mamma i dagens Sverige. Vi kontaktade ledaren för gruppverksamheten unga

mödrar i Lund, som erbjöd sig att vidarebefordra detta brev till alla som deltar eller har

deltagit i verksamheten under det senaste året.

Härmed söker vi dig som vill och har möjlighet att ställa upp på en personlig intervju. Vi är

bl.a. intresserade av att få reda på hur du som ung mamma ser på din framtid, hur du upplever

att samhället stöttat dig samt vilken betydelse din närmsta omgivning har haft för dig sedan du

fick barn. Du kommer givetvis att vara anonym i vår uppsats och tid och plats för intervjun

kommer vi gemensamt överens om senare. Vi ser gärna att du som vill delta i vår

undersökning hör av dig till oss snarast möjligt, antingen via email eller per telefon, dock

senast fredagen den 28 mars.

Då du bär på så mycket viktig kunskap som många andra saknar, hoppas vi innerligt att just

du vill medverka i vår uppsats. Om det är något du undrar över, får du naturligtvis kontakta

oss!!!

Med vänliga hälsningar,

________________           _________________

Malin Wuopio Hanne Linghagen


