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Abstract 

Author: Malin Simonsson 
Title: Adolescent Parents or Parents? – How professionals in human service professions 
think of and work with pregnant teens and adolescent parents. 
Supervisor: Tina Mattsson 
 

The purpose of this study was to examine what viewpoints professionals in human service 

professions had on pregnant and parenting teens and how these viewpoints affected the 

activities offered to the teens. The study was carried out in a town in southeast of Sweden, 

based on a flexible design where the method used was qualitative interviews with 

professionals. The informants consisted of two pedagogues working within daycentres were 

parents can visit with their children, a social worker with focus on parents and families, a 

midwife and a nurse working at the child health services.  An interview guide was used during 

the interviews that were made up of themes concerning e. g. how the informants got in contact 

with the teens, what they thought about the teens parenting-skills and how they worked with 

this group of parents. Theories about categorisation were then used to analyse the empirics 

from the five interviews.  

 

The conclusions of the study were mainly that professionals strive to treat teenagers in the 

same ways as they treat anyone else that comes to there operations. And they are well-aware 

of the negative responses that teenagers might face in their daily lives therefore the 

professionals actively try to be a counterweight to that, in the sense that they pursue to see 

each persons particular situation instead of categorising them into different groups of parents. 

On the other hand the professional indicates that there are special consequences for adolescent 

parents that might become problems for the teens that give ground for some special treatment.   

 

Key words: Teenage parents, teenage pregnancies, human service profession, categorisation.  
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1. Problemformulering 

Enligt publikationen Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn, som ges ut av 

Socialstyrelsen en gång om året är förekomsten med tonårsmammor något som minskat sedan 

mätningar påbörjades 1973 (Socialstyrelsen, 2009:15). Statistik från Statistiska Centralbyrån 

som Danielsson, Rogala och Sundström (2001) redovisar i en rapport om svenska tonåringars 

sexuella och reproduktiva beteenden, visar att födelsetalen bland tonåringar årligen fram till 

1970 låg kring 40 till 50 födslar per tusen tonåringar i åldrarna femton till nitton år 

(Danielsson et al, 2001:7). I och med att kvinnor sedan började arbeta utanför hemmen och 

möjligheterna till abort blev större från 1970 och framåt, sjönk födelsetalen och 1975 var det 

30 tonårstjejer per tusen i samma åldersgrupp som födde barn (Danielsson et al, 2001:8). 

Enligt statistik från socialstyrelsen, som Hertfelt Wahn (2007) hänvisar till, från 2003 till 

2005 var födelsesiffran nere i ungefär fyra födslar per 1000 tonårsflickor i åldern femton till 

nitton år och totalt sett över alla åldersgrupper har två procent av alla barn som föds varje år 

mammor som räknas in i den nämnda åldersgruppen (Hertfelt Wahn, 2007:2; Ekéus & 

Christensson, 2003:73). 1

 

 

Som siffrorna ovan visar är det inte speciellt vanligt att tonåringar föder barn i Sverige och ur 

ett hälsoperspektiv är denna minskning också något som uppfattas som positivt enligt 

Danielsson et al. (Danielsson et al, 2001:20). Ungdomsmottagningar i Sverige jobbar också 

med att hjälpa tonåringar att förebygga oönskade graviditeter genom att sprida kunskap om 

hur sexuellt aktiva tonåringar kan skydda sig mot att bli gravida (Darroch et al. 2001:72). I en 

artikel i Läkartidningen som bygger på rapporten jag tidigare hänvisat till skriver Danielsson 

et al. (2003) att en allmän uppfattning hos dagens svenskar är att föräldraskap är något som 

hör vuxenlivet till samt att det är bättre att vänta med att skaffa barn tills föräldraskapet går att 

                                                 
1 Referenshänvisning till Socialstyrelsen saknas hos Hertfelt Wahn, därav refererar jag här till hennes avhandling 
från 2007:2.  
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kombinera med jobb och en stabil ekonomi (Danielsson et al, 2003: 2064). En uppfattning 

som jag även uppmärksammat genom kommentarer och foruminlägg på flera webbplatser 

som handlar om graviditeter och föräldraskap. På Dalarnas Tidningars hemsida (2010) finns 

bland annat kommentarer:  

 ”Barn ska inte ha barn […] att skaffa barn när man inte kan försörja sig och sin 
 familj är ju helt befängt! Soc. ska väl vara ett skyddsnät när det behövs inte en 
 försörjningsform! ”                       
 
 ”Att två barn på femton år skaffar ban kallar jag inget annat än oansvarigt.” 

(Dalarnas Tidningar, 2010) 
 
som en respons på en artikel om en femtonårig kille som inte fått ut några pappadagar i 

samband med sitt barns födelse, till följd av att han inte hade någon annan inkomst än sitt eget 

barnbidrag. På en av Sveriges största communities på Internet för ungdomar återfinns även 

följande svar till en tjej som skrivit om sina svårigheter med att få sin mamma att förstå att 

hon vill behålla barnet hon bär på:  

 ”Jag önskar dig tyvärr all olycka. En 16-årig morsa? Tror du att du kommer ta 
 hand om ungen själv eller? Du kommer sluta utan utbildning. Ta bidrag tills du 
 är halvvägs till 30. Killen kommer tröttna och lämna dig. Din morsa kommer ta 
 över, eller så kommer du adoptera bort den […] dockorna du lekte med för 
 några år sen gills inte.”    
 
 ”Du har inte ens gått ut grundskolan, tycker du att det lämpar sig att skaffa barn 
 då? Du är bara ett barn själv, vänta med allt det här.”  

(Ungdomar.se, 2006) 
 
Åsikterna som jag valt att lyfta fram här är inte på något vis utstickare i debatterna på Internet, 

utan vanliga exempel på hur resonemangen går hos dem som gör inlägg rörande tonåringar 

som skaffar barn eller blir gravida. Vidare hänvisar Danielsson et al. (2001) i sin rapport om 

tonåringars sexuella och reproduktiva beteenden till en undersökning som visar på att 

tonårsmammor vanligtvis känner att de är undantagen som bekräftar regeln när det gäller 

föräldraskap och att förväntningarna på dem från många olika håll när de blev gravida var att 
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de skulle göra en abort, vilket också snabbt erbjöds tonåringarna när de tog kontakt med 

sjukvården (Danielsson et al, 2001:47).2

 

 

Som motsats till detta synsätt verkar det dock inom de verksamheter som möter föräldrar och 

blivande föräldrar finnas en inställning som innebär att tonåringar som blir gravida inte 

automatiskt ska ses som ett problem utan ska behandlas som vilka föräldrar som helst.  

 ”Teenage mothers are considered a part of the population of mothers, although 
 in the youngest group. Still, teenage mothers do constitute a selected group with 
 specific background characteristics and a need of special attention.” 

(Danielsson et al, 2001:47) 

Denna inställning har bidragit med en tanke hos mig som handlar om att jag skulle vilja 

undersöka hur professionella inom verksamheter som kommer i kontakt med föräldrar eller 

blivande föräldrar och som säger sig jobba för att skapa en god hälsa hos hela befolkningen, 

förhåller sig till tonårsföräldrar och gravida tonåringar (Sveriges Kommuner och Landsting, 

2010). Har de uppfattningar som finns i samhället i stort också tagit sig in i de verksamheter 

som är till för föräldrar och gravida, eller jobbar de professionella utifrån de premisser som 

Danielsson et al. (2001) ger uttryck för i citatet ovan?  

 

Vidare är detta fokus intressant då det inte verkar finnas speciellt mycket svensk forskning 

som fokuserar på professionellas åsikter kring gravida tonåringar och tonårsföräldrar.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken syn professionella som jobbar med gravida och 

föräldrar har på tonårsföräldrar och tonåringar som väntar barn, samt hur dessa synsätt 

påverkar de verksamheter som erbjuds dessa tonåringar. 

                                                 
2 Danielsson et al. hänvisar i sin rapport till en D-uppsats som jag inte kunnat skaffa fram, där av min hänvisning till 
Danielsson et al. D-uppsatsen är skriven av Sohlström, A. (1993) Young Mother and Young Mother:Support and Change in 
the Social Network,   
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För att kunna besvara syftet i uppsatsen och avgränsa mig har jag använt mig av följande 

frågeställningar: 

- Vad har personalen för erfarenheter kring tonårsföräldrar och tonåringar som väntar 

barn? 

- Hur lägger de upp arbetet kring dessa tonåringar? 

- Vilka blir konsekvenserna av deras arbete för de tonåringar som berörs? 

 

I det svenska språket används ordet ’tonårsförälder’ i allmänhet om föräldrar till barn som är 

tretton till nitton år gamla, med andra ord tonåringar. Men enligt Svenska Akademiens 

Ordbok kan ordet ’tonårsförälder’ även syfta på en tonåring som är förälder (SAOB). Det är 

också denna innebörd av ordet som jag åsyftar i denna uppsats när jag skriver ’tonårsförälder’ 

men också ’tonårsmamma’ eller ’tonårspappa’, då det inte finns något bättre uttryck i svenska 

språket som på ett kortfattat sätt beskriver en tonåringar som är förälder.  

 

2. Tidigare forskning 

Forskningsrapporter kring tonåringar som är eller ska bli föräldrar är relativt omfattande 

särskilt internationellt och när det kommer till tonårstjejer, däremot verkar det inte finnas lika 

mycket forskning som fokuserar på tonårskillar och deras erfarenheter av att bli pappor i 

tonåren. Den forskning som produceras kommer framförallt från USA och Storbritannien men 

det finns även jämförande internationella studier kring ungas sexuella och reproduktiva 

beteenden där Sverige tillsammans med de tidigare nämnda samt Frankrike och Kanada ingår.  

 

Forskningen som gjorts handlar i stor utsträckning om socioekonomiska nackdelar som 

tonåringar som väljer att bli föräldrar hamnar i, men också om vilka bakgrunder dessa 

tonåringar kommer ifrån och vad det är som gör att de väljer att bli föräldrar tidigt istället för 
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att göra abort eller skydda sig mer effektivt mot oönskade graviditeter. Dessutom finns det 

studier som utvärderar interventioner som gjorts för att stötta tonårsföräldrar och gravida 

tonåringar.  

 

Utifrån dessa forskningsrapporter har jag valt att fokusera på resultat och redogörelser som 

behandlar inställningar till dessa tonåringar och hur de upplever att de blir bemötta av sin 

omgivning, framförallt när det gäller bemötandet från professionella som föräldrar och 

blivande föräldrar kommer i kontakt med.  

 

2.1 Socioekonomiska nackdelar och vikten av ett socialt nätverk 

Det återkommande i forskning som rör tonårsföräldrar och gravida tonåringar visar att de ofta 

har en ofördelaktig socioekonomisk bakgrund i form av tillexempel fattiga 

familjeförhållanden och dåliga relationer med sina egna föräldrar, vilket av vissa forskare ses 

som bidragande orsaker eller gemensamma nämnare till att dessa tonåringar blir föräldrar i 

unga år (Ekéus & Christensson, 2003:74; Otterblad Olausson et al, 2001:72; Hoffman, 

1998:236). Hertfelt Wahn, Niessen och Ahlberg (2005) skriver i artikeln Becoming and Being 

a Teenage Mother: How Teenage Girls in South Western Sweden View Their Situation som 

bygger på kvalitativa intervjuer med tonårsföräldrar i Sverige, att vissa tonåringar medvetet 

blir gravida då de vill lämna en svår situation bakom sig och ser föräldraskapet som en nystart 

och att faktiskt bli någon (Hertfelt Wahn, Niessen & Ahlberg,  2005:597). Herfelt Wahn 

(2007) skriver även i sin avhandling Teenage Childbearing in Sweden- Support from Social 

Network and Midwife att dessa tonåringar såg det som viktigt att de blev behandlade som 

vuxna och ansvarstagande personer under graviditeten och senare i föräldraskapet (Hertfelt 

Wahn, 2007:17). En svensk kvantitativ studie gjord av Petra Otterblad Olausson et al. (2001) 

som bygger på nationell statistik över svenska kvinnor födda 1941-1970 och som var under 
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30 år när de fick sitt första barn, visar på att desto yngre en kvinna är när hon får sitt första 

barn desto större risk är det att hon senare i livet får en ofördelaktig socioekonomisk situation. 

Då det är sannolikt att hon kommer ha lägre utbildning än de som var äldre när de fick sitt 

första barn, risken är också större att en tonåring i högre utsträckning än de som är mellan 20- 

29 år när de får sitt första barn drabbas av arbetslöshet eller blir ensamstående förälder 

(Otterblad Olausson et al, 2001:70).  

 

Också papporna till de barn som föds av mammor som är tonåringar är mer socioekonomiskt 

utsatta än de män som får barn med kvinnor som lämnat tonåren bakom sig, det visar en 

svensk kvantitativ enkätundersökning gjord av Ekéus och Christensson (2003) som riktade sig 

till män som besökte sina nyfödda barn på BB-avdelningar i Stockholmsområdet (Ekéus 

&Christensson, 2003:74). Deras undersökning redovisar också att anledningen till pappornas 

ofördelaktiga socioekonomiska situation ligger i att de har dålig utbildning (40  procent hade 

ingen utbildning högre än grundskolenivå, trots att fyra av fem pappor enligt deras 

undersökning är mer än 19 år), många är också drogberoende och inblandade i kriminalitet av 

olika slag (Ekéus & Christensson, 2003:74f). 

 

En avgörande roll för ett bra föräldraskap är ett fungerande nätverk som hjälper tonåringarna 

att hantera sitt föräldraskap (Roye & Balk, 1996:86; Hertfelt Wahn, 2007:30). Hertfelt Wahn 

visar dock i sin avhandling (2007) att tonåringar som blir föräldrar får sämre stöd från sin 

omgivning än de som får sitt första barn när de är mellan 25-29 år (Hertfelt Wahn, 2007:22). 

Vidare upplever flickorna enligt Hertfelt Wahn (2007), som i sin avhandling gjort intervjuer 

direkt med tonårsmammor, det som jobbigt när de känner att de blir lämnade utanför och inte 

längre har så mycket gemensamt med sina gamla vänner. Flickorna upplever också att de har 

svårt att kommunicera sina behov då de inte alltid vet vad de behöver, inte minst gäller detta i 
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förhållandet till barnets pappa vilket gör att förhållandet dem emellan påfrestas av 

graviditeten (Hertfelt Wahn, 2007:22f, 30). 49 procent av föräldrarna i åldersgruppen femton 

till nitton år är också ensamstående föräldrar (Danielsson et al, 2001:12).  

 

Hertfelt Wahn (2007) kommer i sin avhandling fram till att det vore positivt om barnmorskor 

kunde involverar tonåringarnas nätverk för att underlätta den blivande mammans situation 

(Hertfelt Wahn, 2007:30) och Ekéus & Christensson (2003) i sin tur drar slutsatsen att 

papporna till barnen borde få mer stöd för att kunna vara ett stöd för de blivande mammorna 

(Ekéus & Christensson, 2003:75).  

 

2.2 Åsikter kring tonårsgraviditeter och ungas sexuella vanor 

I den internationella studien ”Teenage Sexual and Reproductive Behavior in Developed 

Countries- Can More Progress Be Made?” presenterar Darroch, Frost och Singh (2001) 

resultat som behandlar tonåringars sexuella beteenden, i studien presenteras attityder kring 

tonårsgraviditeter och hur situationen för tonårsföräldrar ser ut i de länder som deltagit i 

studien (de aktuella länderna var USA, Kanada, Frankrike, Sverige och Storbritannien).  

 

The Alan Guttmacher Institute i USA är initiativtagare till den nationella studein och 

bakgrunden till deras forskning är att forskarna på det nämnda institutet ville komma åt varför 

nedgången av tonårsgraviditeter inte har varit lika brant i USA som i de europeiska länderna 

eller Kanada (Darroch et al, 2001:13).  

Studien bygger på djupgående fallstudier från de fem länderna som redovisats kvantitativt, 

rapporten från Danielsson et al. (2001) som jag använder mig av i denna uppsats är det 

svenska bidraget till den internationella studien.  
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Skillnaderna mellan de fem länderna är stora när det kommer till antalet tonårsgraviditeter och 

förlossningar. Sverige har minst antal tonåringar som föder barn, ungefär fyra tonårstjejer 

mellan femton till nitton år per tusen kvinnor som får barn är tonåringar, medan den 

motsvarande siffran i USA ligger på 50 stycken per tusen kvinnor (Hertfelt Wahn, 2007:2; 

Darroch et al, 2001:18). Slutsatser som forskarna till studien gjort är att länder där tonåringar 

har förväntningar på sig att träda in i vuxenvärldens innan de blir föräldrar i kombination med 

en öppenhet för att tonåringar är sexuellt aktiva, är bidragande orsaker till att de har både 

lägre andel gravida tonåringar samt mindre könssjukdomar (Darroch et al, 2001:5). Till detta 

ska tilläggas att födelsetal hålls nere då tonåringar har tillgång till bra kunskap om hur de ska 

skydda sig gentemot oönskade graviditeter (ibid.). Darroch et al. (2001) pekar också på att det 

i de flesta länderna i studien finns en positiv attityd hos befolkningen till att tonåringar är 

sexuellt aktiva, vilket framförallt gäller Sverige och Frankrike, men att det samtidigt anses 

oklokt att bli gravid som tonåring (Darroch et al, 2001:61).  

 

 “ Public discourse in Sweden is the clearest of the case-study countries in 
 viewing sexuality among young people as natural and good. At the same time, 
 clear expectations are set  regarding responsible sexual behaviour and 
 supportive services and incentives are provided.” 

     (Darroch et al, 2001:58) 
 

Angående situationen här i Sverige lyfter Darroch et al. (2001) även fram att det inte finns 

några organiserade försök att minska tonåringars sexuella aktiviteter, fokus riktas istället mot 

att förhindra det som definieras som osunda sexuella beteenden och beteenden som går emot 

de jämställdhetsnormer som finns i dagens svenska samhälle (Darroch et al, 2001:58f). Vidare 

finns det ungdomsmottagningar runt om i Sverige som jobbar med att möta tonåringar och 

unga vuxna med syfte att motverka såväl fysisk som psykisk ohälsa, stärka unga i deras 

sexualitet och få dem att respektera sig själva, förebygga oplanerade graviditeter och 

könssjukdomar (Darroch et al, 2001:72).  
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2.3 Erfarenheter av gravida tonåringar inom hälsovården 

Hertfelt Wahn, von Post och Niessen (2006) har gjort en kvalitativ studie med fokusgrupper 

där de samlat barnmorskor och samtalat kring ämnet tonårsgraviditeter. Av denna studie har 

Hertfelt Wahn et al. (2006) sedan presenterat vad barnmorskorna ansett som viktigt i mötet 

med gravida tonåringar och vad de har för erfarenheter av att jobba med dessa personer. 

Det som kommit fram efter intervjuerna med barnmorskorna är att gravida tonåringar kan 

delas in i tre kategorier. Den första kategorin är de tonåringar som är stolta över att bli 

föräldrar och ser det som något positivt och livsförändrande, den andra kategorin är de som är 

oförberedda och upplever hela graviditeten som något skrämmande, slutligen består den tredje 

kategorin av tonårstjejer med invandrarbakgrund eller en annan kultur än den svenska där det 

inte uppfattas som avvikande att få barn i tonåren (Hertfelt Wahn et al, 2006:272f). Studien 

med barnmorskorna har också visat att det är viktigt för barnmorskorna att visa tonåringarna 

att de tar dem på allvar och verkligen vill sätter sig in i deras behov och upplevelser av 

situationen för att kunna behandla tonåringarna som en blivande förälder, då risken annars är 

att de behandlas som omogna tonåringar. Barnmorskorna i studien framhäver dock att det 

ibland kan vara svårt att veta hur de ska bete sig i mötet med tonåringarna då de unga 

mammorna å ena sidan vill bli sedda som vuxna men å andra sidan beter sig som barn genom 

att tillexempel smälla i dörrar när de inte får som de vill (Hertfelt Wahn et al, 2007:273ff). 

 

2.4 Diskussion kring tidigare forskning 

Som jag ser det är det inte oproblematiskt att jämföra svenska förhållanden med andra länder 

när det gäller gravida tonåringar och tonårsföräldrars situation. Vilket innebär att den 

internationella forskning som finns att tillgå måste vägas mot svenska förhållanden då det 

finns stora kulturella, ekonomiska och social skillnader mellan länder som det måste tas 

hänsyn till. Sverige tillexempel har ett välfärdssystem som garanterar tonåringar 
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föräldrapenning genom Försäkringskassan medan tonåringar med barn som går i skolan i 

USA inte får någon typ av ’barnbidrag’, även om de skulle jobba istället för att utbilda sig är 

det bara de allra fattigaste som får ekonomisk hjälp från staten (Darroch et al, 2001:53). 

Vidare har Sverige ett utbyggt system för barnomsorg och det ses inte heller som annorlunda 

att vara ensamstående mamma eller pappa i dagens svenska samhälle (Danielsson et al, 

2001:7, 20). Medan just förhållandet mellan barnets föräldrar i USA ibland kan vara direkt 

avgörande för huruvida en tonåring med barn klassas som ett socialt problem eller inte, då 

normen i USA många gånger är att gifta sig innan man skaffar barn oavsett ålder (Darroch et 

al, 2001:61). 

 

Att tonåringarna klassas som ett socialt problem verkar också varierar mellan länderna som 

ingår i den jämförande internationella studien. I en amerikansk artikel skriver 

artikelförfattaren tillexempel att ”adolescent pregnancy represents a major public health and 

social problem” (Roye & Balk, 1996:86), vilket  även den förre amerikanska presidenten Bill 

Clinton framförde i sitt tal till nationen 1995 då han sa att ”Teenage pracnancy is our most 

serious social problem” (Hoffamn, 1998:236). Sverige å sin sida har som jag tidigare skrivit 

om inställningen att även om det är ovist att skaffa barn som tonåring ska de som blir 

föräldrar bemötas utifrån premissen att de är som vilken annan mamma som helst, även om de 

kan komma att behöva extra stöd och insatser (Darroch et al, 2001:61; Danielsson et al, 

2001:47).  

 

Förutom dessa reflektioner har det blivit tydligt för mig att det är svårt att få fram studier som 

fokuserar på professionellas inställning till tonårsgraviditeter och tonårsföräldrar, 

förhoppningen är ändå att de allmänna inställningar och resultat som visas i forskningskapitlet 

ska ge en blid av den situation som tonåringar med barn eller som är gravida kan befinna sig i. 
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Jag vill dock poängtera precis som Hoffman (1998) gör att forskningen inte erbjuder en 

universallösning för företeelsen med tonårsföräldrar och gravida tonåringar utan att alla 

tonåringar är unika individer där vissa klarar sig bra och andra mindre bra, samtidigt som det 

finne en poäng i att kunna beskriva den genomsnittliga effekten av en tonårsgraviditet för att 

skapa förståelse för tonåringarnas situationer (Hoffamn, 1998: 236). 

 

3. Metod 

I detta kapitel presenteras mitt val av metod och hur detta val påverkar studien. Jag 

presenterar också hur jag valt att gå tillväga för att samla in empiri och hur jag har arbetat 

fram metodinstrumentet, samt hur jag upplever att utfallet blev av min insamlingsmetod. Här 

redovisas även hur empirin bearbetats och analyserats dessutom diskuteras överförbarheten i 

de resultat som jag presenterar . Utöver detta tar jag även upp vilka etiska överväganden som 

gjorts och vad jag har behövt ta hänsyn till i denna studie. 

 

3.1 Metodval 

I uppsats har jag valt att inta ett kvalitativt tillvägagångssätt i forskningsprocessen då jag är 

intresseras av att förstå de sociala processer som finns kring gravida tonåringar och 

tonårsföräldrar, detta val resulterar i en lägre grad av strukturering samt att upplägg och 

planering av studien tillåts vidareutvecklas under själva undersökningsfasen (Holme & 

Solvang, 1991: 85,95). Att hålla sig till denna typ av flexibel design får också konsekvensen 

att det som undersöks studeras på djupet och att det som eftersträvas är en helhetsbild av 

företeelsen, samt att skapa en förståelse för det studerade problemet (Holme & Solvang, 

1991:95; Robson, 2002:165).  
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3.2 Urval   

För att samla in empiri till min studie hade jag planerat att göra sex stycken intervjuer med 

professionella som jobbar med gravida och föräldrar, i realiteten blev det dock fem intervjuer 

då jag inte lyckades få tag på en sjätte informant. Anledningen till detta ligger dels i att 

personal inom de verksamhetsområden som jag ville intervjua inte hade tid till att delta i min 

studie men också att flera som jag kontaktade inte hade träffat några gravida tonåringar eller 

tonårsföräldrar, vilket gjorde att de inte ville delta. För min studie innebär detta att ett redan 

litet antal informanter blir något mindre, jag ser det dock som positivt att jag lyckats inkludera 

många olika professioner genom de intervjuer jag faktiskt gjort. Jag har intervjuat en 

barnsjuksköterska, en barnmorska, två förskolelärare samt en social sekreterare. 

 

Alla informanter som intervjuats är anslutna till så kallade familjecentraler då det är modellen 

för arbetet i den för studien aktuella kommunen. Att jobba utifrån modellen med 

familjecentral innebär att barnhälso- och mödrahälsovården tillsammans med öppna förskolan 

och kommunens socialtjänst har ett nära samarbete med varandra för att på bästa sätt stötta så 

väl blivande föräldrar som föräldrar samt erbjuda givande mötesplatser för både vuxna och 

barn (FFFF, 2007). En samverkan och ett arbetssätt som jag ser som en möjlighet till att få 

mitt problemområde belyst från olika infallsvinklar, då de olika professionerna har olika 

utgångspunkter och mål med sina verksamheter. Barnmorskan ska finnas till för föräldrarna 

under graviditeten och övervaka barnets och den blivande mammans hälsa medan en 

förskolelärare har en pedagogisk kunskapsgrund och fokuserar på att erbjuda en mötesplats i 

öppna förskolan som ska stimulerar framförallt barnen men också innebära en god mötesplats 

för föräldrar. 
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Som urvalsmodell har jag använt mig av subjektivt urval (Denscombe, 2009:37) vilket 

innebär att jag ”handblockat” informanterna utifrån bedömningen att de kunnat bidra med 

värdefull information till studien enligt det resonemang som jag för ovan (Denscombe, 

2009:37). Men valet grundar sig även i att professionella inom dessa verksamheter träffar alla 

föräldrar oavsett ålder på en frivillig basis till skillnad från dem som jobbar inom kommunens 

socialtjänst med försörjningsstöd eller kuratorer på skolor och ungdomsmottagningar, dit 

enbart en del av alla föräldrar söker sig. Vidare har jag också använt mig av så kallat 

”snöbollsurval” (Denscombe, 2009:38) då jag vid några tillfällen fått kontakt med nya 

informanter genom de jag redan intervjuat eller varit i kontakt med inom familjecentralerna.  

    

3.3 Tillvägagångssätt 

För att samla in material till min uppsats har jag funnit det lämpligt att göra intervjuer med en 

liten grad av strukturering, vilket med ett annat ord kan kallas för riktade öppna intervjuer 

(Lantz, 2007:30). Detta val ger den intervjuade utrymme att fritt beskriva hur han eller hon ser 

på det aktuella ämnet, samtidigt som det ger mig som intervjuare möjligheter att ställa 

följdfrågor på det som är relevant för studie (Lantz, 2007:33). Att intervjua på detta sätt gör 

att informanten får vara med och bestämma vilken information som ska hamna i fokus, då det 

är han eller hon som får slår an vad som är viktigt att prata om. Något som jag ansett centralt i 

min uppsats då jag velat komma åt vad informanterna i min studie tycker är viktigt att ta upp 

när det gäller tonårsföräldrar och gravida tonåringar (Holme & Solvang, 1991:90).  

 

Metodinstrumentet i denna studie består av en intervjuguide som jag arbetat fram utifrån mitt 

syfte och mina frågeställningar, jag har använt samma intervjuguide i alla intervjuer även om 

frågorna har omformulerats lite beroende på om jag intervjuat personer som möter gravida 

tonåringar eller de som redan har fått barn. Allt för att frågorna ska fungera så bra som möjligt 
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i varje enskild intervju. Vinsten med att ha en intervjuguide av detta slag är att den erbjuder 

ett stöd under själva intervjutillfället och jag som intervjuare kan också försäkra mig om att 

jag inte missar något av mina frågeområden även om det är informanten som tillåts styra 

samtalsriktningen (Lantz, 2007:33, 56), detta gör också att intervjuerna blir lättare att jämföra 

med varandra.  

 

Frågeområdena i intervjuguiden handlar om hur informanterna kommer i kontakt med 

tonåringarna, hur de upplever att tonåringar klarar av att bli föräldrar eller vänta barn och hur 

de professionella jobbar med dessa tonåringar. Ytterligare ett frågeområde i min intervjuguide 

handlar om vad informanterna generellt tycker är viktigt med föräldraskap, för att inte bara 

tydliggöra informanternas inställningar till tonåringar som väntar barn eller är föräldrar. 

Utöver dessa frågeområden har jag även inlett mina intervjuer med lite ”uppvärmningsfrågor” 

som handlat om informantens nuvarande yrkesroll, utbildning och verksamheten som 

informanten jobbar inom för att på så sätt få igång intervjun på ett lättsamt sätt. Dessutom har 

jag varit noga med att inte formulera ”varför-frågor” och försökt undvika frågor som varit 

långa och invecklade (Esaiasson, 2007:298). 

 

Själva kontaktskapandet med informanterna till studien togs genom att jag efter 

sammanställningen av intervjuguiden via telefon kontaktade potentiella informanter, någon 

träffade jag också personligen genom en av de andra informanterna. Till dem som ville ställa 

upp på en intervju skickade jag sedan ett informationsbrev där jag förklarade syftet med min 

studie, att materialet från intervjun enbart kommer att användas till en c-uppsats samt att de 

som deltar i studien kommer att vara anonyma och att jag följer de forskningsetiska riktlinjer 

som gäller för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002).  
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Att intervjua är mycket en vanesak och det jag upplevt under de intervjuer jag gjort är hur 

vikigt det är att vara förberedd, vilket jag försökt vara genom att läsa in mig på min 

intervjuguide men också genom att sätta mig in i hur systemen kring familjecentraler fungerar 

och vad tidigare forskning inom ämnet med tonårsgraviditeter och tonårsföräldrar säger. 

Denna kunskap och antagligen också att jag själv är mamma har gjort att samtalen i 

intervjuerna har fungerat väl  då jag från start känt mig insatt i det som informanterna tagit 

upp, vidare upplever jag att det varit intressanta samtal som gett mig mycket ny kunskap och 

nya synsätt. Det underlättade också att de jag intervjuade var positivt inställda till att delta i 

min studie och att de fick prata om sin verksamhet och något de verkade anse viktigt. Vilket 

gjorde att samtalen flöt på bra, det var inte heller några problem för mig att komma in med 

följdfrågor eller ställa nya frågor. Jag upplever också att jag utvecklats i min intervjuteknik att 

jag blivit tryggare i intervjusituationen och att jag har lättare för att ge informanten tid att 

formulera sig. Tystnad som kan uppstå ser jag snarare som en tillgång då det ger informanten 

tid att tänka eller komplettera sina svar samtidigt som jag får tillfälle att tänka över vad som 

ska komma längre fram i intervjun eller formulera följdfrågor på något som kommit upp. Vid 

genomlyssningar av mitt empiriska material upplever jag dock att jag skulle kunna utvecklas 

mer när det gäller att formulera mina frågor, då jag kan konstatera att jag tenderar att ställa 

lite väl långa frågor vid vissa tillfällen. Vilket kan innebära att det blir invecklat för 

informanten eller att den egentliga frågan inte uppfattas som jag från början hade tänkt. 

Dessutom hade jag gott och väl kunnat utöka min intervjuguide med fler frågor då de flesta 

intervjuer tog kortare tid än de 50 till 60 minuter som jag först hade planerat att de skulle ta. 

Under alla intervjuer har jag gjort ljudupptagningar efter informanternas medgivande till 

detta, i direkt anslutning till varje intervjutillfälle har jag också skrivit ner tankar och ämnen 

som kommit upp under intervjun och som jag funnit extra intressanta. Jag har transkriberat 
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intervjuerna och sedan analyserat dem genom att koda dem efter ämnen som varit 

återkommande i intervjuerna och som jag funnit relevanta i förhållande till mitt syfte.   

 

3.4 Analys och bearbetning  

Som jag nämner i stycket ovan redovisas och analyseras empirin i teman som vuxit fram efter 

att jag kodat och kategoriserat mitt transkriberade material, utifrån regelbundenheter och 

återkommande företeelser som jag uppmärksammat (Merriam, 1994:145). I denna analytiska 

process har jag även försökt vara lyhörd för vilka huvudteman som visat sig i mitt material 

och vilka kategorier som jag skulle kunna föras samman för att skapa fylligare men också 

homogena kategorier, som skiljer sig från andra teman i materialet (Merriam, 1994:146f). En 

bra analys innebär dessutom att kunna presentera en helhetsbild och förståelse kring det 

studerade och därför har jag utgått från de tankar som finns inom hermeneutiken om den så 

kallade hermeneutiska spiralen. Vilket innebär att tolkningen av det som kommit fram i 

studien har fått vara en rörelse mellan delarna och helheten av det empiriska materialet (Patel 

& Davidsson, 2003:30), på så sätt har jag velat försäkra mig om att jag inte valt ut och tolkat 

vissa delar av empirin på ett sätt som inte stämmer med den helhetsbild som jag uppfattat att 

mina informanter beskrivit. För att på så sätt göra det möjligt att visa på vilket typ av 

bemötande de anställda inom familjecentralerna har för gravida tonåringar och tonårsföräldrar 

samt hur deras verksamhet är utformad. Detta har också inneburit ett pusselläggande där jag 

tillåtit min egen förförståelse och den tidigare forskningen att vara en tillgång  för att bättre 

kunna analysera och förstå (Esaiasson et al, 2007: 303; Patel & Davidsson, 2003:30). 

 

Inte bara under analysdelen utan under hela mitt uppsatsarbete har jag försökt inta en öppen 

inställning till mitt problemområde och det jag fått fram, vilket både Robson (2002: 167) och 

Denscombe (2009:385) skriver om som något viktigt. Det har också varit viktigt att kunna 



 22 

behålla en objektivitet till det studerade (ibid.) och insikten om att både forskarens agerande 

och förförståelse påverkar en studie varpå det sätt forskaren förhåller sig till sitt arbete 

(Denscombe, 2009:167ff) har ständigt funnits med mig . För att belysa den komplexitet som 

uppstår i forskningsprocessen då jag som forskare dels påverkar och dels tillåts att påverka 

min forskning har jag, precis som Denscombe (2009) skriver om, valt att i slutdiskussionen 

göra en reflexiv redogörelse för hur jag som forskare kan ha påverkat forskningsprocessen 

(Denscombe, 2009:385). Dels för min egen skull, men framför allt för att ge läsaren möjlighet 

att värdera rimligheten i det jag presenterar (ibid). 

 

Angående överförbarheten av och pålitligheten i min studie har jag haft som ambition att 

presentera min forskningsprocess på ett sådant sätt att jag gör det möjligt för läsaren att själv 

bilda sig en uppfattning om hur jag bearbetat empiri och arbetat med att ta fram den samma 

för att visa på studiens relevans och tillämplighet för att så långt det är mljligt ge läsaren en 

förutsättning att kunna återskapa det jag har gjort i min studie (Denscombe, 2009:382f; 

Robson, 2002:168).  

 

3.5 Etiska överväganden 

Inom forskning som involverar människor är det alltid viktigt att reflektera över vilka 

konsekvenserna blir för enskilda individer i samband med att forskning bedrivs, då forskning 

inte får riskera att på något sätt skada de som deltar i studien eller berörs av den mer indirekt 

(Vetenskapsrådet, 2001: 5). Forskningen som bedrivs ska också hålla hög kvalitet, beröra 

relevanta frågor och kunna bidra till att en positiv utveckling främjas inom det undersökta 

området (ibid.). Dessa två krav brukar inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 

kallas för individskyddskravet och forskningskravet två krav som vid varje forskningstillfälle 
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måste vägas mot varandra då det inte alltid är självklart var gränserna går för vad som är 

relevant för forskningen att undersöka och hur det påverkar den enskilda individen (ibid.).  

Inför min undersökning har jag gjort två huvudsakliga överväganden i förhållande till 

individskyddskravet och forskningskravet. För det första övervägde jag om jag skulle göra 

intervjuer med tonåringarna direkt eller med professionella som möter dem, för det andra 

övervägde jag hur jag skulle presentera informanterna för att inte avslöja deras identiteter på 

något sätt. Då skyddandet av informanternas identitet och personuppgifter är en av fyra 

huvudkrav inom individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 2001: 6).  

 

Vad gäller den första aspekten valde jag att intervjua professionella eftersom att jag inte 

finner det helt oproblematiskt att intervjua tonårsföräldrar eller gravida tonåringar direkt. 

Tonåringarna befinner sig mitt i den situation som jag avser att undersöka och med tanke på 

att det finns forskning som visar på att det kan följa många svårigheter med att vara 

tonårsförälder eller gravid tonåring ville jag inte riskera att utsätta dem för något som skulle 

kunna leda till psykisk skada eller men (Vetenskapsrådet, 2002:5), denna slutsats bygger även 

på synpunkter från personer med mer erfarenhet inom forskning som argumenterat för att det 

kan vara svårt att göra intervjuer med dem som är direkt berörda då de kan ha svårt att se med 

distans på sin egen situation.  Dessa synpunkter gör att individskyddskravet enligt mig väger 

starkare än forskningskravet, när jag dessutom har möjligheten att rikta mig till professionella 

som kommer i kontakt med dessa tonåringar ser jag än mindre anledning att riskera 

tonåringarnas välmående genom att göra dem till en del i min studie.  

 

När det gäller den andra aspekten valde jag att anonymisera de som deltagit som informanter 

genom att inte tala om den aktuella kommunen i mitt material, jag har inte heller använt några 

namn när jag redovisat min empiri en åtgärd som jag informerade mina informanter om innan 
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intervjuerna gjordes. I analys- och resultatdelen kommer jag däremot att använda mig utav de 

yrkestitlar som informanterna har, i fallet med de två förskolepedagogerna har jag valt att 

kalla dem för förskolepedagog 1 respektive 2. Detta kan förvisso innebära att informanterna 

själva kan förstå vem som sagt vad då de har möjlighet att räkna ut vilka som kan ha deltagit i 

studien. Min bedömning är dock att detta inte medför någon skada då informanterna är relativt 

entydiga i sina resonemang, ingen av informanterna har heller framhållit att de velat vara 

anonyma. Det har snarare varit mitt val då anonymitet var något som jag från början lovade 

alla som skulle delta i min studie.  

 

4. Teori  

I följande kapitel kommer jag att presentera begreppet ’kategorisering’ och hur 

kategoriseringar tillåts skapa logik, förklaringar, förståelse och mening i människors tillvaro 

(Börjesson & Palmblad, 2008:57; Mattsson, 2010:37). Jag kommer även att ta upp hur 

kategorisering påverkar det sociala arbetet, lägga fram några teoretiska infallsvinklar kring 

vad det innebär att vara del i en grupp samt beskriva behovet av att kategorisera. 

 

Mitt val av dessa teorietiska infallsvinklar bygger på att indelning i grupper och 

kategorisering av individer blir aktuellt i förhållande till syftet med denna uppsats, dessa 

teoretiska begrepp blir vidare en god referensram i analysen av uppsatsen. 

  

4.1 Behov av kategorier 

Två ofta återkommande begrepp inom sociologin är ’vi’ och ’dom’ vilka används för att 

beskriva någon slags grundbult i vad det innebär att göra kategorier och för att definiera sig 

själv i ett sammanhang i förhållande till andra. Bauman och May (2001) skriver att den ena 

kategorin omfattar grupper som vi upplever att vi tillhör och kan förstå medan den andra 
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gruppen är det som vi inte förstår och inte vill eller kan bli förknippade med, dessa grupper 

innehar också ett antagonistiskt förhållande till varandra och de är beroende av varandras 

existens (Bauman & May, 2001:47f). Vidare menar Månsson (2000)  att samhället behöver en 

viss nivå av individer med avvikande beteende, några som kan klassas som ’dom’, finns inte 

dessa avvikande individer eller beteenden ser samhället till att skapa detsamma (Månsson, 

2000:85). I denna process är det ofta de mindre grupperna eller främlingarna som blir utsatta 

för att bli klassade som onormala och störare av ordningen i förhållande till de som styr i 

samhället (Bauman & May, 2001:54), denna klassificering är också förknippad med hur den 

stora gruppen vill uppfatta sig själv för att skapa en identitet och sammanhållning inom ’vi-

gruppen’. Vilket gör att de som hamnar utanför ’vi-gruppen’ tillskrivs karaktärsdrag som 

anses mindre värda och som ’vi-gruppen’ inte vill bli förknippade med, de ges också mindre 

handlingsutrymme och ”hålls kort” av de dominerande grupperna (Bauman & May, 2001:48, 

55, 61; Dominelli, 2002:14).  

 

Reaktionen från den dominerande gruppen kan vara öppen lika väl som dold och kan ta sig 

uttryck i allt från att de ignorerar individer som de vill utesluta till att brott begås emot dessa 

individer (Bunkholdt, 1997:198). Detta sätt att definiera sig själv på innebär också att kriterier 

som skapar olika grupper ställs i förhållande till varandra och utgör grunden för en grupps 

status i samhället (Börjesson & Palmblad, 2008:37; Bauman & May, 2001:44). Enligt 

Månsson (2000) är det sedan upp till den enskilde individen att genom de 

socialisationsprocesser som en individ genomgår ta till sig och lära sig vad gruppen förväntar 

sig av en och handla där efter för att inte störa den ordning som gruppen försöker skapa 

(Månsson, 2000:87). Individen ska helt enkelt göra de rätta valen det som är i linje med vad 

samhället önskar för att bli accepterad istället för utstött (Börjesson & Palmblad, 2008:138).  
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4.2 Kategorisering i socialt arbete 

Att ordna världen utifrån kategorier av olika slag begränsas inte enbart till den del av 

samhället som hanterar de privata relationer som uppstår mellan människor, kategorisering 

och det ’vi’ och ’dom’ förhållande som jag presenterat ovan är något som förekommer även 

inom institutioner då samhällsstrukturer och kategoriseringar anammas även av dessa (Tilly 

2000: 86ff). Tilly (2000) menar också att de kategorier som skapas inom organisationer och 

anammas utifrån förstärker ojämlikhet och gör det möjligt att rättfärdiga och tillhandahålla 

ojämställda rutiner, samt upprätthålla de skiljelinjer som avgör gruppers relation till 

organisationen (ibid.). Berger och Luckmann (2003) menar dessutom att en institution enbart 

genom sin existens kontrollerar den enskilde individens handlande genom i förväg bestämda 

accepterade handlingsmönster (Berger & Luckmann, 2003:71), vilket gör att klienten tenderar 

att hamna i underläge i förhållande till den professionelle som är en del av dem som definierar 

vad som är eller inte är acceptabelt ( Börjesson & Palmblad, 2008:15).  

 

En annan aspekt på kategorisering inom socialt arbete är att kategorier kan vara ett sätt för de 

professionella att ordna sitt arbete i då de skapar en repertoar av berättelser och 

kategoriseringar som kan tillhandahålla specifika valmöjligheter i olika situationer, samt 

hjälpa de professionella att se mönster och detaljer som kan vara värdefulla när det kommer 

till att förstå de enskilda individer de är tillsatta att hjälpa (Börjesson & Palmblad, 2008:16; 

Mattsson, 2010:37). Vilket gör att tidigare erfarenheter kan vara till hjälp för de professionella 

då de möter nya personer. Gränsen mellan vad som hjälper och vad som inte hjälper klienten 

kan dock vara diffus då följderna av en viss typ av kategorisering inte enbart behöver betyda 

att den enskilde får en snabb och effektiv hjälp, det kan även innebära att klienten eller 

patienten som den professionelle möter under lång tid tvingas leva med de epitet och 

karaktärsdrag som en professionell tillskrivit honom eller henne genom det sätt varpå denna 
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valt att jobba med individen. Vilket kan hända då den professionella låtit sig styras av en 

stereotyp bild som bygger på exempelvis okunskap och traditionella uppfattningar (Börjesson 

& Palmblad, 2008:34; Bunkholdt, 1997:185). Det blir en typ av paternalism som innebär att 

den professionella tar sig rätten att bestämma över den enskilde individen (Starrin & Jönsson, 

2000:208f), en makt som den professionella besitter i och med att denne är en del av den 

samhällsinstitution som dikterar regler (Berger & Luckmann, 2003:71).  

 

Ett sätt att motverka denna risk för paternalism och kategorisering som den professionella kan 

komma att hamna i, genom att befästa de föreställningar som samhället lagt på personer som 

klassats som avvikande eller som störare av ordning och moral. Är att inta ett förhållningssätt 

som innebär att individen bakom kategoriseringen blir synlig och att den professionella 

istället jobbar med att stärka denna unika person. Det som med andra ord brukar kallas för 

empowerment (Starrin & Jönsson, 2000:211f). I och med detta synsätt kan det också bli fråga 

om ett samförstånd mellan den som erbjuder något och den som är mottagare för insatsen då 

ett ökat hänsynstagande för den enskilde samt dialog, jämbördiga möten och en positiv 

människosyn får prägla verksamheten (Börjesson & Palmblad, 2008:152ff).  

 

4.3 Att vara del av en grupp 

De flesta människor är under sitt liv delaktiga i många grupper, grupper som mer eller mindre 

frivilligt har valts då de både kan grunda sig på frivilliga grupptillhörigheter som exempelvis 

livsåskådning eller politisk övertygelse men också på mer tvingande tillhörigheter som har 

med kön och etnicitet eller ett pålagt epitet från professionella som ”missbrukare” eller 

”jagsvag” att göra (Bunkholdt, 1997:173; Börjesson & Palmblad, 2008:33; Bauman & May, 

2001:35). Oavsett vad som ligger till grund för en persons delaktighet i en grupp skapas det 

förväntningar på den enskilde individen, förväntningar som innebär att det finns vissa 
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karakteristiska drag som individen bör uppfylla för att vara en del av gruppen. Följderna av att 

dessa inte uppfylls innebär således att gruppen kan utesluta den individ som inte platsar, det 

kan också vara så att individen själv inte känner sig bekväm eller tillräckligt fri i ett specifikt 

sammanhang vilket får konsekvensen att denne medvetet jobbar sig bort från gruppen för att 

hitta nya grupperingar som passar bättre (Bauman & May, 2001:35f). Exempel på sådana 

sammanhang kan vara självhjälpsgrupper, vilka bygger på att personer med liknande 

erfarenheter går samman för att stötta varandra och påverka sin omgivning genom att 

tillsammans visa vad de vill ha tillgång till eller vad de upplever behöver förändras (Payne, 

2005:422; Bunkholdt, 1997:212).  

 

Att vilja bryta sig loss från en grupp kan också innebära att gruppen har något som individen 

inte vill identifieras med något som göra att personen upplever sig annorlunda eller begränsas 

och inte accepteras av dem som personen vill bli accepterad av, vilket tillexempel kan röra sig 

om ungdomar med invandrarbakgrund som vill komma in i en ny kultur och därmed mer eller 

mindre behöver bryta med sitt ursprung och den kultur som föräldrar och övrig familj är 

bärare av (Bunkholdt, 1997:174f; Bauman & May, 2001:41). 

 

5. Resultat och analys 

I detta kapitel kommer jag att redovisa och analysera det som jag kommit fram till genom 

mina intervjuer och den analys som följts av dessa. För att strukturera min framställning 

kommer jag att presentera materialet i fem olika avsnitt som bygger på de kategorier jag 

uppmärksammat i det empiriska materialet, kategorier som också hjälper till att besvara syftet 

och frågeställningarna i denna uppsats. Det första avsnittet handlar om åsikter kring 

tonårsföräldrar och tonåringar som väntar barn, det andra om hur personal som finns 

representerade på familjecentraler säger sig bemöta tonåringar som är gravida eller har barn, 
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det tredje handlar om de professionellas arbetssätt, det fjärde om positiva respektive negativa 

erfarenheter av att göra grupper och slutligen ett femte avsnitt som handlar om vilka 

konsekvenser personalen kan se med de arbetssätt som de valt att hålla sig till.  

 

5.1 Åsikter kring tonårsföräldrar och gravida tonåringar 

Alla de som jag intervjuat har gett uttryck för att de inte vill behandla gravida tonåringar eller 

tonåringar med barn som något problem, utan att de tonåringar som kommer till dem ska 

känna att de blir bemötta som vilka föräldrar som helst. Vilket bekräftar den inställning om 

tonårsföräldrar som presenteras av Danielsson et al. (2001:47) och som innebär att 

verksamheter som möter föräldrar inte ska behandla dessa tonåringar som problem. Vidare 

nämner flera av informanterna att de tonårsföräldrar som de träffat själva gett uttryck för att 

de vill bli behandlade som föräldrar och inte unga föräldrar. 

 
 ”Det jag mött när jag träffat en del unga föräldrar är att de säger: Vad skönt att 
 du inte fokuserar på mig som ett bekymmer.”    

    Socialsekreterare på Familjecentral 
 

En annan åsikt som kommit fram under intervjuerna och som jag upplever att informanterna 

också är eniga i är att de inte upplever att tonåringar de mött automatiskt fått en svårare första 

tid med sitt barn än äldre föräldrar, åldern är inte avgörande för en persons förmåga att vara 

en bra förälder. Däremot kan det enligt de jag intervjuat finnas omständigheter runt själva 

föräldraskapet som kan innebära mer probelm för en tonårsförälder än någon som följer den 

mer etablerade linjen med utbildning, yrkeserfarenhet och ordnad ekonomi.  Det är kanske 

också här som tanken om att tonårsföräldrar kan behöva extra stöd från de verksamheter som 

de är i kontakt med kommer in. Exempel på detta kan vara att det för vissa tonåringar kan 

vara svårt att definiera sin föräldraroll då de fortfarande bor hemma hos sina respektive 

föräldrar och att det lätt blir så att mor- och farföräldrarna vill ta över föräldraskapet.  
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 ”Många bor ju hemma när de är så här unga, så jag vet inte, det bli en annan 
 familjesituation och då är det viktigt att tonåringarna får sköta sitt föräldraskap 
 så att inte farmor eller mormor lägger sig i för mycket. För då sätter inte det här 
 föräldrablivandet igång.” 

    Sjuksköterska på Barnhälsovården
     

  
För papporna till barnen innebär detta också att de hamnar i en position där de endast hälsar 

på sitt barn hos mamman, speciellt om det är så att han och mamman inte längre är 

tillsammans. Relationen mellan tonårsföräldrarna är ytterliggare en aspekt som informanterna 

ser som en faktor som kan röra till det för tonåringarna, vilket också Hertfelt Wahn (2007) 

visar på i sin avhandling då hon tar upp att tonårsmammorna upplever det svårt att 

kommunicera sina behov till barnets pappa (Hertfelt Wahn, 2007: 23,30). Socialsekreteraren 

som jag intervjuat tar även upp att det finns lagstiftning som krockar för tonåringar som inte 

är myndiga. då de å ena sidan är försörjningsskyldiga gentemot sitt barn men å andra sidan är 

det deras föräldrar som är försörjningsskyldiga gentemot dem,  

 
 ”Det man kan säga generellt för föräldrar som ännu inte har uppnått 
 myndighetsålder och som inte är färdiga med sin skolgång det är ju att det blir 
 en annan ren problematik runt den här sociala, framförallt bostadssituationen, 
 man har inte hunnit etablera sig på bostadsmarknaden eller arbetsmarknaden. 
 […] Föräldrarna är fortfarande försörjningsskyldiga enligt föräldrabalken. Det 
 finns liksom lite lagstiftning som krockar där. Men tonåringen är 
 försörjningsskyldig mot sitt barn.” 

    Socialsekreterare på Familjcentral 

 Detta innebär att det är tonåringens föräldrars ekonomi och villighet att ställa upp för sitt barn 

som avgör om tonåringarna tillexempel kan få ett eget boende och på så sätt få bättre 

möjligheter att starta en egen familj och träda in i sin roll som förälder. En annan informant 

nämner också att detta ofta är tonåringar som har en del sociala problem och svårt i skolan 

som verkar bli gravida. Informanten är också inne på samma linje som Hertfelt Wahn (2007) 

då hon beskriver att föräldraskap är ett sätt för tonåringar som har det svårt att bli någon och 

skaffa sig en nystart i livet (Hertfelt Wahn, 2007: 272). 



 31 

Informanterna är alltså väl medvetna om de svårigheter som kan uppstå då en tonåring blir 

förälder. Utifrån det informanterna berättar under intervjuerna tolkar jag det som att de vill ta 

tillvara på dessa insikter och förhålla sig till dem på ett bra sätt i mötet med tonåringarna, då 

de inte vill låta dessa omständigheter påverka deras syn på tonåringarna som föräldrar. Flera 

av informanterna poängterar att de inte vill kategorisera och stämpla dessa tonåringar som 

annorlunda i jämförelse med andra föräldrar, de ger också uttryck för att det är något som 

tonåringarna får tillräckligt av som det är. 

 

Informanterna ger samtidigt uttryck för att tonåringarna inte har samma erfarenhet av livet 

som äldre som blir föräldrar och att det inte är ovanligt att tonåringarna behöver mer stöd på 

grund av detta. 

 
 ”Det är ett väldigt krav att bli förälder och det kravet måste ställas på dem, 
 samtidigt som man måste ha förståelse för att det är en ung människa som inte 
 har så mycket erfarenhet och där behöver de stöd för att hitta rätt balans.” 

    Pedagog 2 på Öppnaförskolan 
 
Vidare tolkar jag det som så att informanterna trots uppfattningen om att de inte vill behandla 

tonåringarna som problem ändå anser att tonåringar bör vänta med att skaffa barn och att det 

inte är något som ska uppmuntras.  Den andra förskolepedagogen som jag intervjuat uttrycker 

det som följer:  

 
 ”För mig är detta med tonåringar som föräldrar inget problem, förutom att jag 
 kan känna att jag aldrig skulle önska mina tonårsdöttrar att blir föräldrar tidigt. 
 Och det propagerar jag starkt för hemma, förälder det kommer du hinna att bli 
 […] så det är väl klart att det är väl inget man ska sikta på.” 

    Pedagog 1 på Öppnaförskolan 
    
 

Sett ur perspektivet hur vi ordnar vår tillvaro utifrån kategoriseringar om vad som är 

accepterade och eftersträvansvärd handlingar enligt de samhällsnormer som styr vårt 

samhälle, är det inte otroligt att tänka att åsikter som att det är oklokt att skaffa barn innan 
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man blivit vuxen och skaffat sig ett jobb finns även hos dem som jobbar inom de 

verksamheter som jag varit i kontakt med. Speciellt som organisationer enligt tillexempelvis 

Tilly (2000) tenderar att ta till sig av de värderingar som florerar i samhället i övrigt (Tilly, 

2000:86ff; Darroch et al, 2001:61).   

 

5.2 Att möta med respekt 

Hur professionella väljer att bemöta tonåringar som är gravida eller har blivit föräldrar är 

avgörande för hur dessa tonåringar upplever kontakten med exempelvis barnhälsovården eller 

öppna förskolan, därför såg jag det som viktigt att i mina intervjuer fråga informanterna om 

hur de uppträder i mötet med en tonåring som kommer till dem. De jag intervjuat nämner dels 

det jag tagit upp tidigare som handlar om att se tonåringarna som föräldrar men också att det 

gäller att inte bli den där duktige professionella som sitter inne med alla svar på hur de som 

föräldrar borde göra för att ta hand om sina barn. Vissa av informanterna har uttryckt det som 

så att det gäller att inte falla in i rollen som förstående mormor eller moralisk morsa som 

berättar hur saker ska göras på bästa sätt. 

 
 ”Dom har ju ingen erfarenhet dom har inte gjort dom här misstagen som jag har 
 gjort eller andra gjort, vi kan inte säga att det här kommer inte fungera speciellt 
 bra så det skulle jag inte göra. Utan det måste de komma på själva.”  

    Sjuksköterska på Barnhälsovården 

Flera av informanterna lyfter också fram hur viktigt det är att bemöta tonåringar som kommer 

till dem, antingen när de är gravida eller när de fött sina barn, med en stor respekt. En av 

informanterna poängterade till och med att det är ännu viktigare att möta dessa föräldrar med 

respekt än en förälder som mer gått den traditionella vägen fram till föräldraskapet då dessa 

tonåringar är så vana vid att bli ifrågasatta.  En annan säger att de som jobbar professionellt 

med att möta föräldrar inte behöver spä på det ifrågasättande som tonåringarna möts av i sitt 

vardagsliv. 
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 ”Jag tror att det är tillräckligt många som gör det (ifrågasätter) i deras 
 vardagsliv, så jag tycker inte att vi behöver spä på det. Naturligtvis ska man få 
 hjälp med det som är individuellt och som kanske har att göra med att man är 
 yngre. Men ledstjärnan i vår verksamhet (familjecentralens) är att stötta och 
 finnas här och hjälpa till att bygga ett föräldraskap.” 

    Socialsekreterare på Familjecentral 

 
 ”De man träffat har någon gång sagt att man måste vara så mycket dugligare. 
 Och det jag tänker att vi kan göra i dessa verksamheter är att träffa dem som alla 
 andra och säga att de duger som de är, oavsett det du har med dig speciellt en 
 sådan sak som ålder som du inte kan göra något åt.” 

    Ibid. 
 
 ”Jag tror inte att vi är så viktiga egentligen utan det är mer att man inte 
 försämrar deras självkänsla och tro på sig själv, utan att man bygger på den när 
 de kommer hit (barnhälsovården) istället. De ska känna sig stärkta när de går här 
 ifrån och inte ifrågasatta, känna att hon tyckte nog att jag inte duger.” 

    Sjuksköterska på Barnhälsovården 

Inställningarna som dessa ovan visar på hur de professionella jag intervjuat har för avsikt att 

bemöta ungdomarna på ett sätt som inte placerar dem i fack eller kategorisera dem som 

annorlunda och problematiska. Utan det informanterna enligt mig visar på är att de är väl 

medvetna om att tonåringarna kan råka ut för denna typ av negativa behandling, därför vill de 

vara en motvikt genom att erbjuda ett arbetssätt som innebär att de möter tonåringarna där de 

är genom att visa respekt och stärka tonåringarna i deras föräldraroll. Vilket är i linje med det 

Danielsson et al. (2001) tar upp när de menar på att tonårsföräldrar inte är en grupp föräldrar 

som automatiskt ska uppfattas som problematiska (Danielsson et al, 2001: 47). 

  

5.3 Arbetssätt 

I mina intervjuer har det blivit tydligt att de jag intervjuat aktivt försöker att bemöta 

tonåringar som kommer till dem utifrån att de är föräldrar istället för att kategorisera dem som 

unga föräldrar, lika lite som de kategoriserar någon som fått sitt första barn vid 35 som en 

gammal förälder. De försöker också jobba stöttande och rådgivande och erbjuda samma 

insatser och verksamhet till tonåringarna som de gör till vilken annan förälder som helst. 
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               ”Vi är helt överrens om att de inte ska sorteras in i några grupper, utan de ska 
 behandlas så normalt som möjligt.” 
    Barnmorska på Mödrahälsovården 
  
 
 ”Vi har samma info och bemötande och sen ibland att man av olika skäl får göra 
 något extra, men vi försöker balansera det också så att andra runt omkring inte 
 upplever att den mamman behöver det och det och att det är något speciellt med 
 henne. För det är ju ganska tråkigt att hamna i och man känner kanske av det 
 själv också och det är väl något som man inte vill få förstärkt. Utan för dem 
 måste det väl vara skönt att få känna att här är jag som alla andra.” 

    Pedagog 2 på Öppnaförskolan  

Intervjupersonerna trycker på att tonåringarna som kommer till deras verksamheter inte 

automatiskt ska bli föremål för speciella insatser, men att de kan erbjuda enskilda individ 

extra stöd genom individuella insatser om det skulle behövas. Något som givetvis inte barna 

gäller tonårsföräldrar. Att erbjuda individuella instser verkar inte heller vara något 

resurskrävande arbete eller något som behöver synas på familjecentralen då socialsekreterarna 

som är anslutna till verksamheterna med familjecentraler har till uppgift att samtala med dem 

som vill och behöver, vid behov slussa de sedan vidare till andra professionella som kan 

hjälpa dem mer ingående. Viktigt att uppmärksamma i anslutning till detta är dock att 

professionella behöver vara medvetna om det som Hertfelt Wahn (2007) tar upp i sin 

avhandling då hon framhåller att tonåringar kan ha svårt a att kommunicera sina behov och att 

de ibland inte heller vet vad de vill (Hertfelt Wahn, 2007: 22). En faktor som kräver att 

professionella är öppna för att sätta sig in i tonåringarnas situation för att förstå deras behov. 

 
 ”Att vara inlyssnande, vad är det de vill? Sen måste de ju ha samma rätt som alla 
 till de basprogram som vi har, men jag tror att man måste vara ännu mer lyhörd 
 och försiktigare med vad man säger och gör. ” 

    Sjuksköterska på Barnhälsovården 
 
 ”Man får verkligen vara ödmjuk och lite tillbakalutad. Att mer lyssna och inte 
 babbla på så mycket själv.”   

    Ibid. 
 
Att förhålla sig på ett sådant sätt som informanten från barnhälsovården ger exempel på ökar 

förhoppningsvis möjligheterna för de professionella att förstå tonåringarna och vad de har för 
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funderingar, speciellt som tidigare forskning visar på att en del tonårsföräldrar inte riktigt har 

hittat sig själva då de pendlar mellan att vara vuxen och barn i sitt beteende (Hertfelt Wahn et 

al, 2007:274).  

  

5.4 Speciell gruppverksamhet, eller inte? 

Att skapa kategorier och dela in människor i grupper av olika slag är ett sätt att organisera 

tillvaron på  vilket inte enbart innebär positiva saker för enskilda individer, då de som anses 

som störare av ordning och avvikare ofta hamnar utanför de grupper som anser sig ha fattat de 

rätta besluten och lever efter de normer som samhället ser som de rätta (Börjesson & 

Palmblad, 2008:57, 138; Bauman & May, 2001:54). En marginalisering av individer som 

forskning rörande tonårsföräldrar visar på som trolig, då tonåringarnas val att bli föräldrar 

innebär att de riskerar att utsättas för socioekonomiska nackdelar som skulle kunna 

nedvärderas av de styrande i samhället (Otterblad Olausson et al, 2001:70; Ekéus 

&Christensson, 2003:74).  

 

Att göra grupper grundade på ålder eller socialstatus är inget som de jag intervjuat ser som 

enbart positivt, vilket de tidigare avsnitten i detta kapitel också visar på, när det rör sig om 

tonårsföräldrar är det knappt ens möjligt att skapa grupper i den aktuella kommunen då antalet 

tonårsföräldrar som får barn ungefär samtidigt är relativt liten. Däremot skulle de 

verksamheter som informanterna jobbar inom kunna ses som kategoriserande utifrån att de 

ofta indelas efter barnens åldrar eller hur lånt en graviditet är gången, å andra sidan flyttas 

fokus från föräldrarna till barnen och tillåter mammor och pappor oavsett ålder eller 

socialstatus att ingå i ett allmänt föräldraskap. Det har enligt några informanter tidigare 

funnits grupper för tonårsföräldrar men dessa fungerade inte speciellt väl då barnen till 

föräldrarna befann sig på olika stadier i graviditeten vilket gjorde att utbytet i gruppen inte 
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blev speciellt bra.  Vidare menar barnmorskan som jag intervjuat att detta inte bara gällde 

tonåringarna utan gick igen i alla åldrar 

 
 ”Faktiskt vet jag att vi testade någon gång att ha alla de lite äldre i en grupp och 
 lite yngre i en grupp. Men det blev inte alls bra, det blev inte alls någon bra 
 gruppsamhörighet. Utan det var bättre att blanda när man ska ha barn samtidigt. 
 Man är i samma utvecklingsfaser under graviditeten och lika så när man har fått 
 barnet. Det ger nog den bästa gruppsamhörigheten.” 

    Barnmorska på Mödrahälsovården 
 
Barnmorskan poängterar också att de föräldragrupper som bygger på när det är dags för 

kvinnorna att föda är de som ger den bästa sammanhållning. Vidare säger hon i sin intervju att 

hon upplever att detta fungerar väl för tonåringarna och att det kan vara lika nervöst för någon 

som är fyrtio och väntar sitt första barn, men att alla är i samma situation i föräldragruppen.  

 

Socialsekreteraren som jag intervjuat går också in på att kategoriseringar i verksamheter kan 

vara sätt för de professionella att känna sig duktiga och betydelsefulla i det de gör,  då det är 

den professionella som får avgöra vem som har problem eller inte. I egenskap av professionell 

med större och viktigare kunskap ska denne sedan lära gruppmedlemmarna ett bättre sätt att 

hantera sin tillvaro, ett agerande som enligt informanten sällan ifrågasätts av de som 

verksamheten riktar sig till. 

 
 ”Vi har också haft under en period grupper för unga föräldrar och det som blev 
 väldigt tydligt är att unga inte är någon grupp, de är lika lite en grupp som 
 trettioåriga föräldrar. Kanske är det för vår egen skull det känns bra att göra en 
 grupp för dem för att det känns som om de skulle behöva det. Man kanske också 
 skapar ett behov av utsatthet och utanförskap om man talar om något som någon 
 behöver utan att ha frågat efter det.” 

    Socialsekreterare på Familjecentral 
 

Detta resonemang är även Berger och Luckmann (2003) inne på då de skriver om att 

institutioner försöker kontrollera sin omgivning i givna riktningar (Berger & Luckmann, 

2003:71). Ur ett kategoriserings perspektiv är det också troligt att verksamma inom olika 
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organisationer tenderar att ta till sig samhällets normer och föra dem vidare i sitt eget arbete, 

vilket riskerar att leda till ett paternalismiskt arbetssätt som förstärker exempelvis upplevelsen 

av utsatthet (Tilly, 2000:86f; Starrin & Jönsson, 2000:208f ). Informanten tilläger dock att 

detta inte gör att hon generellt är emot grupper då grupper som bildats utifrån att personer har 

ett gemensamt intresse, så kallade självhjälpsgrupper, kan innebära en styrka för individer och 

att det skapas en positiv dynamik i gruppen.  

 
 ”Om vi säger att det plötsligt skulle dyka upp tio stycken fjortonåringar, väldigt 
 unga med trassel, då får man kanske stå i en annan position. Då får man kanske 
 tänka om detta skulle vara något som gruppen är bra för.” 

    Socialsekreterare på Familjecentral 
 

Informanten från Barnhälsovården påpekade också att även om tidigare föräldragrupper för 

tonårsföräldrar inte fungerat speciellt bra på grund av bland annat dålig uppslutning, skulle 

det kanske vara bra att göra nya försök och låta dessa grupper leddas av föräldrar som nu är 

lite äldre men som själva var tonåringar då de fick barn. Precis som att de som väntar 

tvillingar har speciella grupper som leds av personer som varit i samma situation. Grunden till 

denna inställning hos informanten verkar vara att personen ser ett behov av att låta tonåringar 

träffas för att utbyta erfarenheter men att de som är äldre och jobbar inom familjecentraler på 

olika sätt uppfattas, precis som jag varit inne på ovan, som präktiga experter och att det också 

blir lätt för en professionell att inta den rollen vilket gör att det skär sig i kontakten mellan 

tonåringarna och de som leder exempelvis föräldragrupper.  

 

5.5 Konsekvenser av aktuella arbetssätt 

De jag intervjuat har beskrivet att de inte ser på tonåringar med barn eller som är gravida som 

något problematiskt, vidare har de också valt att inte särbehandla gruppen på så sätt att de har 

speciella verksamheter enbart för unga föräldrar. Däremot ger de uttryck för att det krävs en 

större lyhördhet för tonårsföräldrar och att de kan behöva mer hjälp för att komma in i 
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verksamheter så som öppna förskolan eller föräldragrupper och att de professionella då vill 

hjälpa till med detta.  

 
 ”Ibland om det är väldigt väldigt jobbigt att ta sig iväg kan barnhälsovården säga 
 att vi kan gå dit (öppna förskolan) tillsammans första gången.”  

    Pedagog 1 på Öppnaförskolan 
 
 ”Just för de som inte känner så många eller har någon vana av dessa 
 verksamheter så är det jätte bra att få sällskap av någon som man redan känner 
 sig lite trygg med.” 

    Ibid. 
 

I intervjuerna ger informanterna vid flera tillfällen också exempel på vad arbetssättet de 

representerar innebär för individen och dennes unika behov då de upplever att tonåringarna 

som kommer till dem växer i sig och sin föräldraroll, de får en bättre självkänsla då de märker 

att andra föräldrar accepterar dem och både de och deras barn får en positiv uppmärksamhet 

riktade emot dem. 

 ”De blir sedda och de får vara med. Det kan egentligen bara vara fördelar med 
 det tror jag. Och att man känner att man klarar sitt barn som alla andra. Det är en 
 bekräftelse som vi kan hjälpa till med för även om någon har det rörigt i sitt liv 
 så märks det inte här. Här kan man få känna sig vanlig en liten stund, det blir en 
 styrka i föräldraskapet och att de kan få känna att de gör rätt.” 

    Pedagog 2 på Öppnaförskolan 
 
Att acceptans från andra föräldrar kan få bli en konsekvens av det arbetssätt som de 

professionella som jag mött valt att jobba efter innebär möjligen också att de fördomar som 

verkar finnas ute i samhället om tonårsföräldrar luckras upp, då de möten som skapas mellan 

olika typer av föräldrar på öppna förskolan och föräldragrupper kan hjälpa till att knyta band 

mellan föräldrar och visa på likheter istället för olikheter.  Barnmorskna jag intervjuat sa vid 

ett tillfälle under sin intervju att det är spännande att låta personer mötas i föräldragrupper 

som i ålder likaväl hade kunnat vara mor och dotter, då de trots ålderskillnad hittar likheter 

som de kanske saknar bland sina jämnåriga.  
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Slutligen vill jag lyfta fram den konsekvens som jag upplever som viktigast utifrån det 

empiriska material som jag samlat in. Vilken är att tonåringarna som träffar professionella 

som arbetar efter principen att tonåringar har samma förutsättningar som vilken vuxen som 

helst att bli bra föräldrar kan blir en motvikt till de attityder som tonåringarna annars riskerar 

att möta i sin omgivning. Något som borde hjälpa tonåringarna att växa i sin föräldraroll och 

förhoppningsvis också bli tryggare med sig själva då de inte behöver känna sig utpekade och 

instoppade i fack som säger att de skulle ha sämre förutsättningar att klara sig än äldre 

föräldrar. För som informanterna är inne på gör dessa kategoriseringar på andra håll i 

tonåringarnas omgivningar.  

 

5.6 Sammanfattning av analysen 

En tydlig linje som jag återfinner hos alla informanter och som också bekräftar den bild som 

Danielsson et al. (2001) ger då de säger att tonåringar som blir föräldrar i Sverige inte 

automatiskt ska ses som problem (Danielsson et al, 2001: 47), är att informanterna är tydliga 

med att de vill behandla de tonåringar som de möter i sina verksamheter som föräldrar istället 

för att kategorisera dem som tonårsföräldrar. Tonåringarna kan dock ha speciella behov som 

är relaterade till deras ålder och som de behöver få hjälp med, men denna hjälp behöver inte 

komma i forma av att alla tonåringar som är gravida eller har fått barn förs samman i speciella 

grupper. Då detta tillvägagångssätt innebär att alla tonåringar förutsätts få problem då de blir 

gravida och senare föräldrar.  

 

De jag intervjuat verkar också vara klara över att vissa sociala problem kan uppstå för de 

tonåringar som blir gravida och väljer att behålla sina barn, de har också erfarenheter av att 

tonåringarna i sin omgivning möts av fördomar eller kategoriseras som sämre föräldrar på 

grund av sin ålder. Vilket gör att de genom sina verksamheter vill vara en motvikt till detta 
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och visa på att tonåringarna precis som äldre personer har alla förutsättningar att bli goda 

föräldrar.  

 

När jag lyssnat på vad informanterna i min undersökning sagt har det också vuxit fram en bild 

av deras förhållningssätt gentemot tonåringarna som visar på ett arbetssätt som för mina 

tankar till teorier om empowerment, då de professionella verkar vara måna om att stärka och 

stötta de personer som de möter utifrån deras speciella situation. Flera av informanterna säger 

också att det är extra viktigt att visa tonåringar respekt och hjälpa dem att ta kommandot över 

sin situation då de just kan ha erfarenheter av att omgivningen ser ner på dem och 

kategoriserar dem som föräldrar som inte kommer klara av föräldraskapet.   

 

Informanterna visar också på att det finns en balansgång mellan att erbjuda speciella 

verksamheter för vissa föräldrar och att inte göra det, och att de professionella verkar inta ett 

förhållningssätt som visar på att det finns en lyhördhet för vad individer som kommer till dem 

själva vill. Vilket gör att de framöver om behov uppstår kan vara öppna för att skapa grupper 

som riktar sig till tonåringar, men att det kanske mer får bli i form av så kallade 

självhjälpsgrupper. Utifrån att de professionella har erfarenheter av att det är lätt att annars bli 

de där duktiga som vet alla svaren och som ska hjälpa de osäkra föräldrarna att tänka om och 

tänka rätt. 

 

6. Avslutande diskussion 

Syftet med min uppsatsen blev  att undersöka vilken syn professionella har på tonåringar som 

blir gravida och väljer att behålla sina barn och på så sätt också blir tonårsföräldrar, samt hur 

denna syn påverkar det arbete som erbjuds inom de verksamheter som kommer i kontakt med 

gravida och föräldrar. 
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Det jag kommit fram till efter att ha gjort min studie är att de professionella vill möta 

tonåringar som unika individer och som föräldrar istället för tonårsföräldrar, att de aktivt valt 

att inte kategorisera in tonåringar i särskilda grupper och att erfarenheterna de har av det 

slaget inte är speciellt goda. Min studie visar också på den ambition som finns hos de 

professionella som innebär att personer som kommer till dem ska känna sig stärkta och 

accepterade som de är, inte minst gäller detta tonåringar som informanterna upplever är vana 

vid negativa bemötanden.  

 

De jag intervjuat verkar dock inte ha samma negativa blid av verkligheten för dessa 

tonåringar som den som redovisas i den tidigare forskning som jag tagit del av, vilket är något 

som är vätt att reflektera över. Det kan givetvis finnas flera anledningar till detta. Kanske är 

det så att de sammanhang som jag utfört min undersökning i skiljer sig från dem i annan 

forskning. Eller kan det vara så att skillnaderna ligger i att de professionella ser en annan sida 

av det studerade? Att deras aktiva val att i sina möten med tonåringarna inte kategorisera in 

tonåringarna i fack och behandla dem som extra behövande eller utsatta påverkar hur de ser 

på dessa tonåringar? Oavsett vilket så har jag svårt att helt matcha de bilder som mina 

informanter ger med dem som jag tar upp i kapitlet om tidigare forskning. 

 

Däremot bekräftar informanterna den bild som Danielsson et al. (2001) tar upp i sin rapport 

då de skriver att professionella som möter dessa tonåringar inte ser dem som problem utan 

som föräldrar som kan vara i behov av mer stöd.  

 

Konsekvensen av att inte kategorisera in föräldrar i olika underkategorier kan förhoppningsvis 

också leda till att tonåringar som får barn ser till att ta för sig mer i samhället, då de inte 
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behöver uppleva att de särbehandlas eller hålls åtskilda från andra föräldrar. Att inte 

kategorisera minska antagligen också  ”vi” och ”dom” tänkandet och tonåringar som ges en 

chans att vara enbart förälder kan då få utmana de stereotypa uppfattningar som finna av ungt 

föräldraskap.  

 

Vad jag presenterat i detta arbete är en produkt av en process som jag som 

undersökningsperson, eller forskare, är intimt förknippad med vilket enligt mig leder till att 

jag också påverkat slutprodukten i den mån att jag har valt att lyfta fram det jag sett som 

relevant utifrån den teori, empiri och tidigare forskning som jag valt att föra samman. Detta 

innebär också att det är svårt att återskapa de förutsättningar som jag haft i form av 

informanter, tidigare erfarenheter och yttre påverkan som vilken typ av verksamhet mina 

informanter befunnit sig i.  

 

Däremot har jag helt och fullt haft för avsikt att ge en så sann bild som möjligt av det material 

som jag haft att arbeta med, min förhoppningen är också att det jag presenterat i denna 

uppsats ska kunna få leda till att den som läser detta ges möjlighet att reflektera över hur 

inställningarna till olika grupper påverkar de verksamheter som vi som socialarbetare eller 

vårdpersonal rör oss inom. Förhoppningen är också att det jag visat på i analysen av denna 

uppsats i någon mån ska bidra till att väcka tankar kring tonårsföräldrar och 

tonårsgraviditeter. 

 

Jag har under min studie fått indikationer på att det framförallt är de mer välfungerande 

tonårsföräldrarna som kommer i kontakt med tillexempel familjecentraler och andra liknande 

verksamheter, medan det är svårare att nå de som kanske mest behöver ta del av de 

verksamheter som riktar sig till föräldrar. Vidare har jag också blivit uppmärksammad på att 
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adoption i dagens Sverige inte är något som diskuteras, medan det för gravida tonåringar som 

varken vill genomgå en abort eller gå in i föräldraskapet hade varit en bättre lösning. Därför 

hade det varit intressant att se mer forskning kring dessa ämnen. 
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Bilaga 1 – Informationsbrev till informanter 
 

Kalmar den 8 april 2010 
Hej. 
 
Jag heter Malin Simonsson och läser till socionom på Linnéuniversitetet i 
Kalmar. Just nu jobbar jag med min c-uppsats som kommer att handla 
om hur personal inom verksamheter så som barn- och 
mödrahälsovården, socialtjänsten med flera ser på tonåringar (15-19 år) 
som väntar barn eller är föräldrar.  
 
Intervjufrågorna kommer att vara uppbyggda kring synen på och 
erfarenheter av dessa tonåringar, hur deras livssituation ser ut och hur 
de upplevs som föräldrar. Vilka eventuella skillnader det finns mellan 
tonåringar och äldre som blir föräldrar och hur ni jobbar med denna 
grupp av tonåringar. Vidare är jag också intresserad av att belysa 
eventuella skillnader mellan de unga tjejerna och killarna. 
 
Intervjun kommer att göras vid ett tillfälle och jag räknar med att den 
kommer att ta mellan 30 till 60 minuter. Allt som sägs under intervjun 
kommer att hanteras konfidentiellt, i enlighet med de etiska riktlinjer som 
vetenskapsrådet har fastslagit för humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning. Vilket innebär att det som kommer fram under intervjun inte på 
något sätt får avslöja eller bli till skada för informanten, inga namn 
kommer heller att nämnas. Vidare ska det vara frivilligt att delta i en 
undersökning och du har rätt att avbryta din medverkan om du inte 
längre känner dig bekväm med att delta i undersökningen. Det material 
som jag samlar in kommer inte att användas till något annat än min 
uppsats, och jag är den enda som kommer har tillgång till råmaterialet 
från intervjuerna.   
 
 
Finns det frågor kan ni nå mig på min mail: XXXXXXXX eller 
telefonnummer: XXXXXXXXXX 
 
 
Tack på förhand/  

Malin Simonsson, socionomstudent på Linnéuniversitet 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 
 
Inledande frågor kring informanternas utbildning, yrkesroll, hur länge de jobbat inom yrket, 
hur vanligt det är att de träffar tonåringar som är eller kommer att bli föräldrar? 
 
 
 
1. På vilket sätt kommer du i kontakt med tonåringar som väntar barn/ är föräldrar?  
 
Vilka träffar du? (mamman, pappan, båda, olika) 
Hur jobbar du med dessa tonåringar? 
 
2. Vad skulle du säga är viktigt för att någon, oavsett ålder, ska bli en välfungerande 
förälder? 
 
3. Hur skulle du vilja definiera ett bra föräldraskap? 
 
4. Hur upplever du att tonårstjejer hanterar situationen som gravid/förälder? 
 
Vilka faktorer tror du påverkar hur de hanterar sin situation? (är det skillnad på oplanerade 
och planerade graviditeter, nätverk runt personen, bakgrund, ekonomi, mognad) 
Vilka svårigheter ställs de inför? 
Hur löser de dem? 
Vad brukar fungera och inte fungera? 
 
5. Hur upplever du att killar hanterar situationen som blivande förälder och att vara 
förälder? 
 
Vad påverkar deras reaktioner? 
Vad är deras svårigheter? 
Hur hanterar de dessa? 
Vilken blir deras roll i föräldraskapet? 
 
6. Vilka skillnader och likheter kan du se mellan hur tonåringar och äldre personer som 
väntar barn/ är föräldrar hanterar sin situation? 
 
7. Vad tycker du är viktigt att tänka på när du i din yrkesroll möter tonåringar som 
väntar/ har barn? 
 
Tänker du olika beroende på om det är en kille eller tjej du träffar, eller om du träffar dem 
som par? Vilka eventuella skillnader? 
Hur påverkar deras bakgrund, sociala situation mm ditt agerande? 
 
 
8.Har ni speciella arbetsrutiner som ni jobbar efter när ni får kontakt med tonåringar 
som väntar barn/ är föräldrar? 
 
Hur ser dessa rutiner i så fall ut? 
Hur skiljer de sig från rutiner som finns kring gravida/ föräldrar som är äldre? 
Om det inte finns speciella rutiner, hur motiverar de detta? 
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9. Har ni verksamheter som riktar sig speciellt till tonåringar som väntar barn/ är 
föräldrar? 
 
Hur är den utformad? 
Hur fungerar den? 
Vilka är det som deltar i verksamheten 
Hur många är det som deltar? 
Hur tas denna verksamhet emot av tonåringarna? 
 
10. När jag har läst på om ämnet har jag i tidigare forskning stött på åsikten att 
fenomenet med gravida tonåringar i Sverige inte ska ses som ett problem, utan tjejerna 
ska behandlas som vilka blivande mammor som helst. Hur tänker du kring det 
påståendet? 
 
Är det så i realiteten? 
Är det bra eller mindre bra? 
Borde det vara annorlunda? 
 
11. Vilka tankegångar finns på din arbetsplats angående tonåringar som väljer att bli 
föräldrar istället för att göra abort när de får reda på att de är gravida? 
 
 
12. Har du någon speciell erfarenhet kring tonåringar med barn eller som väntat barn 
som du skulle vilja berätta om? Som är talande på något sätt? 
 
 
 
Sammanfattning av det som har kommit fram. 
 
13. Finns det något mer som du vill tillägga? 
 
14. Om jag kommer på ytterligare frågor efter vår intervju, skulle det vara okej att jag 
kontaktar dig då för en komplettering? 
 
Informerar att jag kommer skicka den färdiga uppsatsen till de informanter som vill ha 
del av den.  
 
 
 


