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Abstrakt 

Enligt statistik föreligger det en högre frekvens av tonårsfödslar i detta specifika 

brukssamhälle i jämförelse med en närliggande mellanstorstad.  Det existerar ofta en speciell 

bruksanda i brukssamhällen där arbete många gånger föredras framför utbildning. 

Uppmuntrar denna mentalitet till att skaffa barn i ung ålder och vilken betydelse och påverkan 

har mödrarnas ålder vid barnafödande? Skapar tonårsmammorna sin identitet genom att 

reproducera mödrarnas livsstil? För att ta reda på detta har fem tonårsmammor blivit 

intervjuade och fått lämna sin livsberättelse. Intervjufrågorna var uppdelade i tematisk 

ordning för att få en följsam berättelse. En professionell person som är anställd i en stödgrupp 

på orten har blivit intervjuad för att få en nyanserad bild av tonårsmammornas situation. 

Analysen av intervjuerna är genomförd med hjälp av teorier av Skeggs, Angelöw & Jonsson 

och Giddens om respektabilitet, roller och identitet. I forskningsprocessen upptäcktes vissa 

tydliga mönster gällande barnafödande och utbildningsnivå. De flesta tonårsmammorna hade 

mödrar som skaffat barn när de var i tonåren. De flest unga mammorna och deras föräldrar 

saknade eftergymnasial utbildning. Kulturen och den norm som råder i brukssamhället 

uppmuntrar ungdomar att skaffa barn tidigt. 

 

Nyckelord: Tonårsmammor, tonårsgraviditeter, brukssamhälle/arbetarklass, bruksanda, 

identitet/mammaroll, respektabilitet 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Title: Oh are you going to keep it – teenagemothers in an industrial community  

Abstract 

According to statistics, there is a higher rate of teenage births in this specific industrial 

community in comparison with the big city. There is often a special spirit of the mining 

communities where work is preferred more often than education. Does this mentality 

encourages having children at a young age and which meaning and influence do their 

mother’s age at childbirth. Creates teenage mothers their identity by reproducing maternal 

lifestyle. To find this out, five teenage mothers had been surveyed and they left theirs life 

story. The interview questions were divided into thematic order to get a smooth narrative. A 

professional person who is employed in a support group in the community has been 

interviewed to get a balanced picture of teenage mothers' situation. The analysis of the 

interviews implemented with using theories of Skeggs, Angelöw & Jonsson, and Giddens on 

respectability, roles and identity. The research discovered some clear patterns concerning 

child bearing and education. Most teenage mothers were mothers who had children when they 

were in their teens. The most of the young mothers and their parents had no post-secondary 

education. In the industrial community, the culture and the norms  encourages young people 

to have children earlier. 

 

Keywords: Teenage Mothers, teenage pregnancy, industrial community / working class, mill 

spirit, identity / mother role, respectability,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Förord 

 

Vi har skrivit denna C-uppsats som en del av vår examen i Sociologi och socialt 

utvecklingsarbete på Högskolan i Halmstad.  

 

Vi vill börja med att tacka alla våra intervjuade tonårsmammor som har tagit emot oss i sina 

hem och delat med sig av sina erfarenheter.  Vi vill också tacka den intervjuade personen 

som jobbar med mammagrupper. Vi vill också tacka er alla för den tid ni avsatt för oss. Utan 

er öppenhjärtliga inställning hade det inte varit möjligt för oss att slutföra denna uppsats. 

 

Sen vill vi också tacka vår handledare Christopher Kindblad som har stöttat oss och tagit sig 

tid för oss när vi har behövt extra vägledning. 

 

Ann-Catrin Broström & Eeva Huttu 

Högskolan i Halmstad maj 2011 
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1. Inledning  

Vi blev intresserade av fenomenet tonårsgraviditeter i ett brukssamhälle för att en av 

författarna hade bott i brukssamhället under större delen av hennes liv. När författaren själv 

fick barn som 24 åring upplevde hon att det var många i omgivningen som skaffade barn i 

tonåren och att det inte var någon som höjde på ögonbrynen för det. Det ansågs inte avvika 

från normen. De tonåringar som författaren hade kännedom om, skaffade sitt första barn på 

åttiotalet och ingen av dem genomförde gymnasieutbildning. Idag är det vanligare att kvinnor 

oftare satsar på att utbilda sig och skaffa jobb innan de bildar familj. Detta gjorde oss 

intresserade av tonårsmammor i detta specifika brukssamhälle, vi ville undersöka om normen 

att skaffa barn i tonåren har förändrats, och om den inte förändrats ville vi veta vad det kunde 

bero på.  

1.1 Problemformulering  

 

I brukssamhällen råder det ofta en speciell mentalitet som fått benämningen bruksanda. Med 

bruksanda menas att det föreligger en specifik kultur med gemensamma värderingar och 

kollektiva normer. I brukssamhällen är det naturligt att prioritera arbete framför utbildning. 

Detta brukssamhälle är uppbyggt kring en stor industri och invånarna på orten har under lång 

tid varit beroende av bruket som arbetsplats samtidig som bruket har varit beroende av 

befolkningen för att driva fabriken på orten. Bruket hade från början ansvaret över de sociala 

inrättningar som idag sköts av kommunen, det gjorde att befolkningen blev beroende och 

bundna till bruket. Den patriarkala uppdelningen på fabriken gjorde att det blev en tydlig 

klassindelning, arbetarna blev arbetarklass, tjänstemännen tillhörde medelklassen och 

fabriksägarna förblev överklass.   

Vi ville ta reda på om tonåringar skaffar barn i högre grad i brukssamhället i jämförelse med 

en mellanstorstad och vad det i så fall kunde bero på och även se om det fanns något mönster 

för reproducering, gällande tonårsmammorna och deras föräldrars utbildningsnivå, 

graviditetsålder och arbetssituation till varför flickorna skaffar barn i tonåren. 

Enligt statistik från Statistiska Central Byrån (SCB) årtalen 2000 till och med 2010 

framkommer det att födslar av alla tonårsmammor i brukssamhället uppgick till 8,6 % medan 

det i mellanstorstaden uppgick till 1,2 % under den aktuella perioden. I undersökningen från 

SCB tittade vi på tonårsmödrar i förhållande till alla mödrar i kommunen i fertil ålder dvs. 15 – 

49 år.  
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Enligt statistik låg brukssamhället högt över riksgenomsnittet där utbildningsnivån endast var 

förgymnasial, siffran var 25 % medan mellanstorstaden och riksgenomsnittet låg på 14 % . De 

som hade eftergymnasial utbildning var totalt 18 % i brukssamhället, mellanstorstaden 36 % 

och riksgenomsnittet 36 %. Siffrorna visade att personer i högre grad i mellanstorstaden och i 

riket vidareutbildar sig efter gymnasiet och att personer boende i brukssamhället sällan läser 

vidare efter grundskolan.  

1.2 Syfte och frågeställning  

Bruksmentalitet brukar förknippas med en stark konformism där människor rättar sig efter de 

regler och normer som gäller en viss grupp i samhället. Uppmuntrar bruksmentaliteten de 

dominerande normerna och värderingarna till att skaffa barn i yngre ålder och vilken 

betydelse har vidareutbildning? Är de flesta människor som lever i ett brukssamhälle 

arbetarklass där arbete är viktigare än vidareutbildning? Vårt syfte blir att ta reda på om 

mentaliteten i ett brukssamhälle kan vara en betydande faktor till varför kvinnor skaffar barn 

tidigare i jämförelse med en större stad, där kvinnorna oftast väntar till efter 30-års ålder. Vi 

undrar därför; 

 Vilken kulturell betydelse har tonårsgraviditeter i ett brukssamhälle?  

1.3 Avgränsning 

Vi undersökte hur den rådande normen såg ut för att skaffa barn i tonåren i ett specifikt 

brukssamhälle. Vi valde att begränsa oss till tonårsmammor mellan 15 -19 år. När vi tog fram 

statistik för tonårsfödslar valde vi att inrikta oss på åren 2000 fram till 2010. I denna 

undersökning valde vi att fokusera på de unga mammornas perspektiv och har medvetet 

uteslutit fäder och barn från att bli intervjuade. 

1.4  Disposition 

 

I kapitel två beskrivs bakgrunden historiskt och där förklaras innebörden av att leva i ett 

brukssamhälle samt en beskrivning av vad bruksandan innebär. I samma kapitel kommer vi 

genom avhandlingar och vetenskapliga artiklar förklara hur många tonåringars livssituation 

kan se ut under graviditeten. I vår teoretiska utgångspunkt kapitel tre valde vi att använda oss 

av Skeggs teori om att bli respektabel, Angelöw & Jonssons rollteori och Giddens 

självidentitet. I metoddelen kapitel fyra beskrivs vårt tillvägagångssätt och metodval. Kapitel 

fem börjar med en kortare presentation av intervjupersonerna och därefter presenteras vårt 
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empiriska material tematiskt. I kapitel sex analyseras det empiriska materialet utifrån våra 

valda teorier. I kapitel sju för vi våra egna diskussioner och därefter under rubriken egna 

reflektioner kommer vi att ge förslag på vidare forskning och idéer om hur man skulle kunna 

forska vidare om ämnet. 

2. Bakgrund 

2.1 Den patriarkala bruksandan 

Det råder delade meningar när det gäller att definiera brukssamhälle och 

bruksmentalitet/bruksanda. I boken Bruksandan – hinder eller möjlighet, som bygger på fyra 

seminarier har sexton författare deltagit och bidragit med sitt material för att ge sin syn på 

bruksandan och dess betydelse. Författarna är eniga om att bruk är mindre samhällen 

uppbyggda kring en dominerande industri och de anser att definitionen bruksanda bygger på 

den kultur som råder på en företagsort. På en bruksort dominerar stora industriföretag inom 

traditionella branscher som exempelvis skog och massa. En förklaring till vad bruksandan 

innebär är den platsmedvetenhet invånarna i brukssamhället upplever, de identifierar sig med 

platsen, företaget, de kollektiva normer och värderingar som råder, miljön och den 

gemensamma historien. Om det inte fanns någon annan eller tidigare kulturell tradition på 

orten var det lättare för en fabrik att skapa en lokal identitet (Bergdahl, Isacson & Mellander, 

1997).  

 

Det fanns en stark patriarkalism på bruken under 1700-talet fram till början av 1900-talet.  

Patriarkalism var en lojalitetsskapande strategi för att framkalla social kontroll över arbetarna. 

Företagsledarna skulle ta ansvar över sina anställdas sociala och ekonomiska trygghet 

samtidigt som det i gengäld förväntades lojalitet och respekt. De anställda garanterades en 

viss social trygghet som kunde bestå av hjälp med boende, läkarvård och en viss pension efter 

avslutad anställning. Naturahushållningen hjälpte till att bevara den hierarkiska 

samhällsordningen, arbetarnas förmåner var inbyggda i lönesystemet och kunde bestå av fri 

hyra och ved, detta gjorde att arbetarna hamnade i en beroendeställning till fabriken och 

företagsledningen. Till bruksmentalitet brukar också räknas en stark konformism där 

människor ska rätta sig efter de regler och normer som gäller för en viss grupp eller samhälle. 

Klassificeringssystemet där arbetaren tillhörde arbetarklassen och fabriksägaren var del av 

överklassen (Bergdahl, Isacson & Mellander, 1997).  
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Kultur kan vara de estetiska kulturbegreppen; musik, litteratur, konst, teater och dans men 

kultur handlar också om värderingar, föreställningar, åsikter och kunskaper. Det kan också 

handla om hur människor försörjer sig eller hur de organiserar sig socialt och politiskt. 

Bruksandan ses ibland som en egen kultur där den gemensamma historien och kulturen spelar 

en roll medan de i andra sammanhang kan vara symboler och andra intressen som är viktiga i 

andra kontexter (Bergdahl, Isacson & Mellander, 1997).   

 

Gunnel Forsberg, fil.dr. och docent i kulturgeografi ställer sig frågan varför den patriarkala 

bruksandan fortfarande lever och varför den sociala och kulturella strukturen fortfarande 

existerar för kvinnan när den ekonomiska strukturen är förändrad. Med det menar Forsberg att 

kvinnan lever kvar i det patriarkala familjemodellen där hon har en underordnad ställning 

medan hon inom det ekonomiska livet har fått en annan roll. Forsberg menar att det finns 

många bidragande orsaker till varför kvinnan har en underordnad roll i den patriarkala 

bruksandan och varför den fortsätter att reproduceras. Det kan bero på de självbilder och 

handlingar som var och en utvecklar, eller i familjen där det bestäms vem som ska göra vad, 

även i det lokala samhället, politiken, tidningar eller arbetsgivare. Samhällen i övrigt bidrar 

genom forskning, statistik politik, konst och litteratur att befästa bilden av ett brukssamhälle 

som något annorlunda (Bergdahl, Isacson & Mellander, 1997).   

En kvinna från den specifika bruksorten beskriver den övervakning som skedde i sortersalen 

där alla kvinnor stod i ofördelaktiga arbetsställningar och bevakades av män, arbetet var 

lågavlönat men ändå en inkomst. En annan kvinna berättar om när hon jobbade på 

laboratorium (som inte var så vanlig arbetsplats för kvinnor 1968) så skulle det ordnas lite 

extra gott till kaffet på fredagarna men ingen av karlarna kunde tänka sig att ordna det så det 

blev de enda två kvinnornas uppgift att fixa det, oberoende av hur mycket de hade att göra 

(Andersson & Olsson, 2006).   

2.2 Bruksamhället  

År 1907 beslutade disponent Olsson att starta ett bruk i ett samhälle beläget i Hallands län. 

Bruket som har funnits i över hundra år växte upp ur skogen och blev strategiskt placerad 

bredvid Nissan. Det krävdes mycket arbetskraft för att bygga kraftdamm, dra järnvägsspår 

samt uppföra alla byggnader innan bygget av pappersfabriken stod klart, det tog tre år. När 

pappersfabriken år 1910 stod klar var de flesta arbetstagare män medan kvinnorna som 

jobbade där oftast återfanns i sortersalen som tillhörde de sämre betalda jobben. De personer 

som hade högre befattningar var alltid män (Andersson & Olsson, 2006). 
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Bruket har betytt mycket för samhället och dess existens. Bruket tog ett stort ansvar för 

många sociala inrättningar det sades; ”kommunen är i stort sett liktydigt med bruket” 

(Andersson & Olsson, 2006 sid. 112). Det byggdes ett flickhem för den kvinnliga 

arbetskraften samt ett ungkarlshem för den manliga arbetskraften. Bruket byggde också större 

hus med bostadslägenheter till arbetare och dennes familj, hyrorna drogs direkt från lönen. 

Det fanns en sjukstuga med sjuksköterska och läkare. Bruket ansvarade för sjuk och 

begravningskassa, även teknisk service som underhåll och byggnationer av gator, torg, 

plantering, vatten och avlopp, brunnar och gatubelysning. Det byggdes så småningom skola, 

kyrka och idrottsplan/hall och samtliga byggnader låg samlade runt bruket. I slutet av år 1923 

släpptes tomter på brukets marker för att bolaget skulle ha kontroll att det blev bebyggelse 

omkring bruket.  

Det gjordes stor skillnad mellan arbetare och högre tjänstemän, arbetarna bodde i små och 

trånga lägenheter med utedass medan disponent Olsson var bosatt i en tjusig villa med 

rinnande vatten och tjänstefolk. En kvinna från bruket berättar om hur uppdelat det var i 

samhället, arbetarens och tjänstemännens barn gick på samma skola trots det lekte de aldrig 

med varandra. Brukets ägare ansåg att hemmafruarna var en tillgång och förutsättning för att 

arbetet skulle fortgå så smidigt som möjligt. Utan betalning ansvarade kvinnorna för 

barnuppfostran, hemmet, familjen och de äldres vård och omsorg (Andersson & Olsson, 

2006).   

Idag sköter kommunen de sociala inrättningar som förr sköttes av bruket. Det sker fortfarande 

samarbete mellan bruket och kommunen i form av energiutvinning för bostäder. Bruket har 

även finansierat en naturskola där mycket av undervisningen sker utomhus, bruket sponsrar 

också ett lokalt elitidrottslag (Andersson & Olsson, 2006).  Förr var det främst bruket som 

sysselsatte de flesta invånarna på orten. Idag har det byggts fler sociala inrättningar som 

äldreboenden, fler skolor, vårdcentral, kommunhus med socialtjänst och daghem. Dessa 

inrättningar är numera en stor arbetsplats för kvinnorna i samhället, likaså är bruket 

fortfarande en stor arbetsgivare (SCB). Om en klassificering utförs av de vanligaste yrkena på 

orten så tillhör de allra flesta arbetarklassen. Befolkningen har ökat från tiden då bruket 

startade fram till idag. Enligt statistik bodde det drygt 10 000 personer i kommun 2009 (SCB).  

Samhället tillgodoser de flesta behov, allt från det materiella till det sociala. Det som saknas i 

brukssamhället är teoretisk gymnasieskola (lärlingsprogram finns på orten) därför måste 

traktens ungdomar förflytta sig till annan ort för gymnasieutbildning.  
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2.3 Ungdomars framtid i brukssamhällen 

På de orter där det inte erbjuds utbildning för ungdomar riskerar samhällen att dö ut. Vissa 

ungdomar väljer att utbilda sig och komma tillbaka till samhället medan andra väljer att flytta 

till andra orter. Det finns också ungdomar som väljer att stanna kvar utan att utbilda sig och 

hoppas på arbete, men det har visat sig sedan trettio år tillbaka i tiden att de yrken som blir 

vanligare kräver högutbildade personer medan de jobb som inte kräver någon utbildning alls 

blir färre. Det har visat sig att låg utbildning går vidare till nästa generation. Det har också 

konstaterats ifall politikerna gör ungdomssatsningar skapas ett samhälle där ungdomar trivs. 

Det gör att ungdomarna väljer att bo kvar på orten och även flytta tillbaka (Bergdahl, Isacson 

& Mellander, 1997).   

2.4 Forskning om tonårsmammor 

Elisabeth Hertfelt- Wahn (2007) belyser i sin doktorsavhandling två faktorer som är av vikt 

varför tonårsflickor väljer att fullfölja sin graviditet. Moderskapet kan vara en väg ut från en 

svår psykosocial situation samt att det finns mönster och traditioner inom familjen, där 

kvinnorna i familjen har fött barn i tidig ålder. Det framkom att de unga kvinnorna ofta hade 

misslyckats i skolan och upplevde därför dålig självkänsla. Det var också vanligt 

förekommande att de hade upplevt såväl psykiskt som fysiskt våld.  

Barnmorskorna beskrev att de unga mammorna ofta hade omgivningens ögon på sig, 

exempelvis skolpersonal, tonårsmammans egen moder och från barnets farmor. De unga 

mammorna upplevde att de ofta blev ifrågasatta och att omgivningen såg ner på dem under 

graviditeten. I studien fann Hertfelt-Wahn (2007) att de unga mammorna ofta var tvungna att 

försvara sin graviditet och sig själva mot normer och attityder i det svenska samhället 

eftersom de antogs vara oansvariga och omogna. Barnmorskorna upplevde att omgivningens 

negativa attityder mot tidigt föräldraskap gjorde att dem ansåg sig vara nödgade att hjälpa de 

unga mammorna.  

Hertfelt-Wahn (2007) fann att flera av de unga mammorna upplevde föräldraskapet som 

någonting positivt, att förändringen blev en stabiliserande faktor i deras liv. Denna förändring 

bestod i att de kände att föräldraskapet medförde mer mognad och ansvar, moderskapsrollen 

ledde till en ökad självkänsla och styrka.  

Författaren beskriver att en ung förälder som får stöd och utbildning (inför blivande 

mammaroll) under själva graviditeten och efter graviditeten har stor betydelse. Det kan 
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hänföras till att man som tonårsförälder inte har lika stor livserfarenhet som äldre föräldrar. 

Därför är det viktigt att upplysa och stötta de unga föräldrarna. Flertalet av de unga 

mammorna berättade att barnmorskorna varit ett viktigt stöd under graviditeten och flickorna 

framställde dem som förstående och vänliga. Inte minst då det viktiga beslutet skulle tas, barn 

eller abort (Hertfelt-Wahn, 2007). 

I avhandlingen som Cecilia Ekéus har skrivit nämner hon att det föddes 1237 barn till unga 

mödrar under 20 år i Sverige 2006. I större städer väntar kvinnor oftast med att skaffa barn 

tills de är över 30 år. Det blir allt vanligare att tonåringar har sex utan skydd och att 

tonårsaborterna ökar. Att välja bort barn eller att fullfölja graviditeten är ett svårt val, åtta av 

tio gravida tonåringar väljer abort. Många barnmorskor förutsätter att graviditeten ska 

avbrytas vilket kan vara tufft för de unga föräldrar som kämpar hårt för att bli accepterade för 

deras val (Ekéus 2007).   

I låginkomstområden väljer tonåringar i högre utsträckning att behålla barnet. Många av de 

unga föräldrarna har problem i skolan och kommer från splittrade hem. Många tonårsgravida 

tvingas avsluta sina studier och riskerar därför att hamna utanför samhällssystemet. Risken är 

stor att de blir arbetslösa och får leva på socialbidrag. En del tonåringar kanske inte är så 

duktiga i skolan och hoppas att barnet ska ge dem en ny identitet. De har heller inte hunnit 

skaffa sig någon yrkesidentitet men då är de i alla fall mamma och får förbehållslös kärlek av 

barnet (Ekéus 2007). 

Det moderna samhället uppmuntrar till växande informationsflöde och ökad geografisk 

rörlighet. Detta bidrar till att bl.a. ungdomar ställs inför nya utmaningar och förutsättningar att 

förhålla sig till, inte minst till de förändrade normer och ideal som råder jämfört med den 

tidigare föräldragenerationens. Det här gör att framtiden läggs i den enskildes händer, vilket 

kan upplevas både som positivt och negativt. Kåks (2007) menar att det finns yttre givna 

förutsättningar (personlighet, etnicitet, klass och kön) som har betydelse för vad en ung 

individ tror sig kunna uppnå, vad som faktiskt framstår vara realistiskt för vad den unga 

individen ska kunna genomföra (Kåks 2007). 

I avhandlingen beskrivs att vuxenblivandet handlar i stor utsträckning om en strävan efter 

identitet, självständighet samt en given plats i samhället. Kåks (2007) menar att synen på 

ålder i västvärlden har betydelse, beroende på hur individen ser på sig själv och hur denne blir 

betraktad av andra. Den allmänna synen på individers livslopp sätter upp förhållandevis 

strikta ramar för den unga människan att förhålla sig till eftersom han eller hon skall följa en 
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viss livskronologi, till exempel att somliga ”saker” bör göras vid en särskild ålder. En viktig 

aspekt är vilka normer, ideal och föreställningar som dominerar i samhället, synen på 

utbildning, flytta hemifrån, skaffa ett arbete och inte minst bilda familj (Kåks 2007).  

Kåks (2007) menar också att det ofta uppstår en viktig vändpunkt någon gång i ungdomarnas 

liv, den kan te sig lite olika beroende på bakgrund, familjemönster och erfarenheter. I en av 

livsberättelserna i avhandlingen kom modersrollen att bli en sådan vändpunkt, mamman 

beskriver att hennes omgivning, vänner och hennes val av ”fel” spår i livet ordnade upp sig 

efter barnets födsel.  

 

3. Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Respektabilitet 

  

Beverly Skeggs (1997) beskriver 83 vita arbetarklasskvinnor och deras förutsättningar för 

utbildning, arbete och familj utifrån klassteori och feministisk teori. Skeggs har ”återinfört” 

begreppet klass för att analysera arbetarklasskvinnorna och deras känsla av bland annat 

respektabilitet. Respektabiliteten har alltid varit något att sträva mot, vilket utmärkte sig 

antingen som en klassbörda eller klassmarkör beroende på var i samhällsskiktet man befann 

sig. 

Författaren går historiskt tillbaka för att se hur klass konstruerats genom tiden och fram till 

dagens moderna samhälle. Detta för att se vilka positioner kvinnorna har tillskrivits från då till 

nu. Arbetarklassen har ständigt beskrivits som hotande, farlig, förorenande, revolutionär, 

patologisk och inte minst respektlös. 

Skeggs (1997) kombinerar klassteori och feministisk teori för att synliggöra hur viktig och 

gällande klasspositionen är för kvinnorna och deras möjliga mobilitet i det sociala rummet, 

vilket har en fysisk effekt, framförallt till de områden de förvägras tillträde. Att bli 

klassbestämd var helt avgörande för kvinnornas liv och arbetsdelningen var det som styrde 

kvinnornas ekonomiska utsikter. För att undvika arbetslöshet och få ett respektabelt arbete 

hoppades kvinnorna att omsorgsutbildningen skulle öka deras chanser på arbetsmarknaden.  

Denna studie av Skeggs (1997) visar hur begränsad tillgänglighet är avgörande för 

subjektskonstruktionen, dvs. kvinnornas subjektivitet konstrueras efter hand och att villkoret 

är att man underkastar sig kontrollerande ramar för till exempel kunskap eller utbildning. 
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Feministisk teori belyser och tolkar kvinnors erfarenheter 

[…] teorier utvecklades som ett sätt att förstå det som artikulerades: de 

åstadkom nya och annorlunda förklaringar som bättre fångade kvinnors 

erfarenheter […] kvinnornas erfarenheter tolkades exempelvis som en produkt 

av patriarkal makt, kapitalistisk makt, global organisering […] (Skeggs, 1997 s. 

45).  

Kvinnornas gemensamma erfarenheter kunde ur denna process formulera nya synsätt och 

sedan användas för att omtolka tidigare lärdomar. Med tiden blev teorierna förbättrade i den 

självkritiska utvecklingen. De ifrågasatte klassifikationer, beskrivningar och universalistiska 

ideologier mot den objektiva kunskapen, dvs. den manliga erfarenheten. 

Kvinnornas egna erfarenheter av klasstillhörighet var en känsla av total uteslutning, den 

kritiska norm vars medelklasskvinnor och deras subjektiva omdömen om arbetarklasskvinnor 

innefattar uteslutning av tillgångar. Istället investerade arbetarklasskvinnorna i femininitet 

(utseende och beteende) för att bevisa sin respektabilitet, allt för att undkomma värderande 

omdömen om utseendet eftersom det var av medelklasskvinnorna ett sätt att 

positionsbestämma och ”märka” dessa kvinnor.  

Kvinnorna (tror) de talar om identitet och identifikation men istället handlar det om 

motsatsen, det vill säga, disidentifikation. Deras argument påtalar just disidentifiering.  

Disidentifiering för arbetarklasskvinnorna var att vägra erkänna tillhörighet med arbetarklass 

och deras oberättigade tillträden till bättre klasstillhörighet, vilket i sin tur behandlar 

förhållandet mellan kvinnornas identitet och positionsbestämning. Olika definitioner på klass 

tas upp i Skeggs bok, någon av kvinnorna tyckte bland annat att husägande och anställning 

var avgörande för att inte räknas som arbetarklass, tidigare var det förmannen som 

definierades som bättre klass men nu var det husägande och de nya fönster som byttes ut som 

angav en bättre klasstillhörighet (de ville utmärka sig och vara annorlunda). 

Kvinnorna i studien berättar om sina liv på ett tämligen ursäktande sätt, detta gjordes för att 

försöka passa in i en ”bättre” kontext än de levde i. Kvinnorna undvek att tala om 

klasstillhörighet, ett förnekande och urskuldanden om deras egen subjektivitet, ”jag är inte 

sån” och ”jag är nog klasslös” visar hur medvetna kvinnorna egentligen var av sitt ursprung. 

På detta sätt valde de unga kvinnorna att disidentifiera sig. 
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3.2 Rollteori 

Rollteorier används för att undersöka hur det individuella beteendet påverkas av olika sociala 

roller inom samhällslivet. Samhället är en social arena för människor att agera på, här kan 

individen ge andra människor intryck (roll) de vill ha förmedlat av sig själva. De reaktioner 

och bemötande som individen får avgör och förändrar individens agerande. På så sätt kan 

andra människors uppfattning och reaktioner om den roll som antagits påverka självbilden. 

Betydelsen av den egna personligheten betonas i interaktionen med andra människor, detta för 

att bemöta förväntningar som finns i de olika relationerna. Den roll som individen spelar kan 

stundtals vara omedveten, han eller hon blir inte varse om vilka egenskaper som är viktiga i 

situationer och händelser som uppstår. Verkligheten torde fungera smidigare om individen har 

en roll att följa i det sociala samspelet med andra människor. Roller kan bidra till en viss 

förutsägbarhet och därmed underlätta socialt för individen. Därför kan den förutsägbara rollen 

ibland förklara olika förväntningar och mönster om det egna beteendet. Dessa förväntningar 

och beteendemönster är förankrade både kulturellt och historiskt då de uppstått och formats 

mellan individers sociala interaktioner (Angelöw & Jonsson 2000).  

Rollteoretiker studerar även olika sociala rollers funktioner och de uppställda förväntningarna 

på olika personer i en bestämd ställning eller med en bestämd uppgift. De skiljer mellan tre 

förhållanden, positionen, rollen och rollbeteendet. Positionen är de yttre egenskaperna som 

utmärker en person, exempelvis mamma, barn eller dagisfröken. Rollen framställs av 

förväntningarna som positionen för med sig. Rollbeteendet syftar till uppförandet av rollen 

utav rollinnehavaren. Personer bedöms också positivt eller negativt beroende på hur deras 

rollbeteenden stämmer överens med rollförväntningarna och att de kan vara generella eller 

specifika. Specifika roller är mer styrda av regler och formalitet, t.ex. en yrkesroll. 

Föräldrarollen t.ex. kan ses som en generell roll eftersom föräldrar har större frihet att utforma 

det egna rollbeteendet. Att spela en roll ingår i alla människors liv, exempelvis kan en individ 

inneha rollen av att vara mamma samtidigt som hon är kock, partner, 45 år etc. När en roll 

längre inte går att sammanföras med en annan roll uppstår rollkonflikt. Att t.ex. vara en ung 

tonårsmamma kan frambringa en rollkonflikt. Tonåringen förknippas oftast med rollen av att 

vara ung, impulsiv och inte allt för ansvarstagande, men samtidigt ska dem klara av rollen 

som mamma. Således kan förväntningarna på rollerna bli förvirrande och skapa en 

rollkonflikt. Kring ungdoms- och mammarollen existerar en normativ inställning i samhället, 

att leva efter en livskronologi där var sak har sin tid. I samhället kan unga tonårsmammor 

bemötas av negativa attityder och nedvärdera den unga mammans beslut att behålla barnet. En 
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rollkonflikt kan uppstå då motstridiga förväntningar riktas från olika håll mot en och samma 

individ (Angelöw & Jonsson 2000).  

3.3 Självidentitet 

Anthony Giddens (1997) beskriver i sin bok Modernitet och självidentitet att självidentiteten 

utvecklas genom ett samspel mellan individens psykologiska karaktär och dess miljö. Denna 

reflexiva medvetenhet beskriver all mänsklig handling och menar att människor tar för givet 

en rad förhållanden. De olika förhållandena är existentiella frågor vilket rör individens liv vad 

gäller tid, identitet och kontinuitet, faktorer som innebär att individen kan ”gå vidare” med sitt 

liv. 

Giddens (1997) menar att det finns två tätt samspelande processer som möjliggör reflexivitet, 

den institutionella reflexiviteten (expertkunskaper) och en personlig reflexivitet som 

behandlar frågor som rör det egna jaget t.ex. på vilket sätt de ska agera och vem de ska vara. I 

det moderna välfärdssamhället finns en mängd valmöjligheter för individen och genom 

expertkunskapens framfart har detta medverkat till en avtraditionalisering av människors 

vardagsliv. Den tidigare traditionella erfarenhetsbaserade kunskap värdesätts allt mindre och 

individen tvingas allt oftare förlita sig på expertkunskap t.ex. när det gäller att fostra och ta 

hand om barnen.  

Hur ska man göra? Hur ska man handla? Vem ska man vara? (Giddens, 1997 s. 89). Det här 

är frågor som individen på olika sätt besvarar. I grunden handlar det om att människan vill 

känna ontologisk trygghet och tillit, en känsla av trygghet och säkerhet i det institutionella 

samhällsperspektivet.  Tillit har en väsentlig betydelse för den ”skyddshinna” som värnar om 

självet när individen i många avseenden kommer i kontakt med vardagslivets verklighet.  

Giddens (1997) menar att det finns ett samband mellan personlighetsutveckling och tillit och 

påpekar att individens ”själv” betraktas som ett reflexivt och biografiskt projekt där ansvaret 

ligger hos dem själva Vi är inte det vi är, utan det som vi gör oss till (Giddens, 1997 s. 95). 

Den biografiska ”skildringen” måste för att existera, sammanhänga och relateras till både det 

förflutna och framtiden. Detta för att individen skall kunna konstruera en självidentitet genom 

den mängd sociala händelser som sker under livsförloppet. Det blir en strävan efter varaktig 

och positiv identitetskänsla.  

Mängden av valmöjligheter kan vara svåra att ta ställning till, har gett upphov till de olika 

livsstilarnas betydelse idag. Livsstilens dominans tvingar individen att följa vissa villkor, helt 
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enkelt för att det inte finns andra valmöjligheter Ju striktare posttraditionell miljö individen 

rör sig inom, desto mer påverkar det själva kärnan till självidentiteten (Giddens, 1997). 

Giddens menar att livsstilen kan symbolisera ett ”sätt att vara på” snarare än att det ”gått i 

arv”. En livsstil karakteriserar en mängd seder, målsättningar och orienteringar som bildar en 

helhet vilket länkar samman händelser i ett organiserat mönster, detta utgör känslan av 

ontologisk trygghet dvs. att individen upplever en kontinuitet och ordning i sin verklighet.  

Enligt Giddens (1997) är livsplanering ett redskap inför framtiden. Somliga situationer och 

händelser som i realiteten har en definitiv innebörd för människan har Giddens kommit att 

kalla för ”ödesdigra ögonblick” (fateful moments). Dessa ödesdigra ögonblick kräver att 

människor på ett eller annat sätt behöver ta svåra beslut när olika händelser vävts samman. 

Det kan få stora konsekvenser antingen i det som de just är engagerade i eller konsekvenser 

längre fram i tiden, det blir vad Giddens kallar, ett existentiellt vägskäl (Giddens, 1997). 

 Giddens ger exempel på ödesdigra ögonblick som kan vara att välja utbildning, ta examen, att 

antingen gifta sig eller skilja sig. De beslut som individen tar kan vara riskfyllda eftersom de 

skulle kunna gå fel. Ödesdigra ögonblick kan även vara valet att antingen behålla eller välja 

att inte föda barnet. Giddens syftar på att kalkylerandet med risker är en oundviklig del som 

människor på något sätt kommer i kontakt med någon gång under sin livsplanering (Giddens, 

1997). 

4. Metod  

4.1 Hermeneutik  

Den problemformulering som forskarna har utformat styr valet av metod. Vi kommer att 

använda oss av hermeneutisk forskning med analytisk induktion som metod.  

Inom den hermeneutiska forskningsmetoden ska en kartläggning göras sedan sker en tolkning 

av det som undersökts. Inom denna forskningsmetod eftersträvas ingen fullständig sanning. 

Detta kan relateras till vår uppsats då den absoluta sanningen inte går att finna i vårt 

insamlade material. Det betyder att det blir vår tolkning och förståelse för det insamlade 

materialet som kommer att presenteras i denna uppsats. Därför kan det inte uteslutas att andra 

forskare kommer att dra andra slutsatser av vårt material. Vid kvalitativa intervjuer är det 

vanligast att använda sig av induktivt förhållningssätt. Det innebär att utifrån den empiri som 

samlats in utformas teorier som sedan forskaren drar slutsatser av (Watt Boolsen, 2007).  
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Den aktuella förståelsen innebar att vi skulle förstå och känna till reglerna för ett visst 

beteende eller ha förmågan att känna empati när en person visar känslor. Några av de unga 

mammorna hade varit med om negativa händelser och en del tonårsmammor valde att berätta 

mer om sina liv än vad vi efterfrågade. Den förklarande förståelsen har mer att göra med 

personers sätt att agera och dennes motiv. Vi kan bara ge en förklaring till en händelse om vi 

känner till motiven för handlingen. Inom hermeneutiken är den hermeneutiska cirkeln/spiralen 

ett viktigt begrepp för att leda fram till ny förståelse. Det innebär att förförståelse, erfarenheter 

och idéer växer fram i cirkelliknande rörelser och kan åstadkomma nya tolkningar.    

 

4.2 Förförståelse 

Vår uppfattning var att personer som lever i ett arbetarklassamhälle inte satsar på 

vidareutbildning utan prioriterar arbete. Författarna av denna uppsats trodde att flickorna kom 

från arbetarfamiljer och att det kunde vara en bidragande orsak till varför flickorna valde att 

skaffa barn i tidig ålder. Det antogs även att detta kunde vara traditionsbundet från generation 

till generation. Vidare trodde författarna att tonårsmammornas graviditeter inte var planerade 

och att dem inte skulle leva tillsammans med pappan till barnet, samt att tonårsmammorna 

levde på ekonomiskt bidrag under graviditeten.  

 

4.3 Kvalitativ intervju 

Fem tonårsmammor samt en av personalen från en stödgrupp för mammor har blivit 

intervjuade i denna studie, för att få veta hur tonårsföräldrarna har upplevt samhället, familjen 

och vänners stöd i samband med graviditeten. Frågor ställdes också om de levde tillsammans 

med papporna till barnet och hur deras liv förändrats gällande utbildning, jobb och ekonomi. 

Tonårsmammorna blev även tillfrågade om deras mödrar för att se om det fanns ett mönster 

att skaffa barn i tidig ålder samt om mödrarnas utbildningsnivå. Det är tonårsmammornas 

livsberättelser som har analyserats för att se vad de upplevde som positivt och negativt med 

föräldraskapet. Respondenterna fick svara på bestämda frågor, samtidigt som respondenterna 

fick möjlighet att utveckla sina svar genom att låta dem berätta mer utförligt om det ämne 

som berördes. Författarna till uppsatsen fick också vara flexibla när det gällde frågornas 

ordningsföljd (Denscombe, 2000).  

4.4 Urval  

Urvalet bestod av unga mammor som fött barn under åren 2000-2010 när de var mellan 15 - 

19 år. Vi har intervjuat sex personer varav fem mammor och en professionell. Fyra av 

mammorna valde själva att bli intervjuade i deras hem. Den femte mamman bodde tillfälligt 
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hos en kompis och hon valde att bli intervjuad i hennes lägenhet. Våra respondenter valdes 

utifrån ett subjektivt urval, vilket betyder att vi som forskare själva valde ut personer efter vår 

bedömning, för ett varierat urval (Hellevik, 1984 sid.78). En jämförelse gjordes mellan 

tonårsgraviditeter i ett specifikt brukssamhälle och en förutbestämd mellanstorstad. 

Undersökningen genomfördes på SCB hemsida där antalet tonårsfödslar under åren 2000 till 

och med 2010 räknades och jämfördes med alla barnfödslar på bruksorten och den 

mellanstorastaden. Vi valde att intervjua de unga mammorna för att ta del av deras 

upplevelseperspektiv, utbildningsnivå och familjeförhållanden. När upplägget för vår uppsats 

planerades var vi osäkra om papporna fortfarande fanns med i familjebilden därför 

begränsades intervjuerna till de unga mammorna. Vårt syfte var att ta reda på betydelsen av 

tonårsgraviditeter i ett brukssamhälle därför blev inte heller de minderåriga barnen 

intervjuade. 

 

4.5 Tillvägagångssätt processen 

Genom en kombination av intervjuer, litteraturstudier, vetenskapliga artiklar, avhandlingar 

och statistik hoppades vi kunna se ett mönster för att kunna dra vetenskapliga slutsatser. Efter 

första kontakten bestämdes det att mammorna själva fick välja platsen för intervjun. De valde 

att bli intervjuade i deras hemmiljö där vi bjöd på fika och miljön kändes avslappnad. 

Mammorna valde att dela med sig mer av sina liv än vad vi efterfrågade. Den professionella 

valde att bli intervjuad på hennes arbetsplats. Intervjupersonerna fick först läsa igenom 

intervjufrågorna och därefter blev de tillfrågade om vi fick spela in dem på diktafon och 

mobiltelefon, efter godkännande sattes intervjun igång, allt för ett få ett så korrekt resultat 

som möjligt. Vi informerade samtliga intervjupersoner om vår tystnadsplikt samt att 

intervjumaterialet skulle godkännas av respektive person innan det bearbetades. Varje intervju 

tog cirka 40 minuter exklusive tiden före och efter intervjun. I tre av intervjutillfällena fanns 

ytterligare familjemedlemmar närvarande vilket kan ha påverkat koncentrationen och 

öppenheten i positiv eller negativ bemärkelse. De resterande tre var vid intervjutillfällena 

ostörda från yttre påverkan. I alla intervjuer utom en har vi transkriberat direkt efteråt och vi 

har båda suttit med i alla transkriberingar för att få den bästa tolkningen av materialet. Efteråt 

har det färdiga intervjumaterialet skickats till respektive intervjuperson som har fått läsa 

igenom, tillägga och godkänna materialet. Två av mammorna gjorde tillägg då de inte direkt 

visste svaret på enstaka intervjufrågor. Utifrån det insamlade materialet har vi gjort en 

presentation av alla intervjupersoner. Intervjuguiden var tematisk uppdelad och så har även 
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det empiriska materialet efter intervjuerna blivit placerade i uppsatsen. 

Personlighetsbeskrivningarna av tonårsmammorna kommer att presenteras i den följd de blivit 

intervjuade. Vi har försökt välja ut citat från våra intervjuer som inte ska röja identiteten på 

personen ifråga.  

4.6 Tillförlitlighet  

Vid användning av kvalitativ metod går det aldrig att få full reliabilitet på det fenomen som 

ska undersökas. Även om förutsättningarna är de samma som frågor, personer och plats så 

kan tidpunkten aldrig vara densamma. Vi tar in nya intryck från människor runtomkring oss vi 

skaffar nya erfarenheter och vi påverkas ständigt av medias uppdaterade nyheter. Statistik har 

tagits fram från SCB som är en tillförlitlig källa och vi har gjort egna uträkningar utifrån dem 

statistiken. Vi har varit noga med att spara det statistiska materialet och vilket 

tillvägagångssätt vi har använt oss av vid uträkningarna. Endast originallitteratur har använts 

då det betraktas som en säker källa. De tolkningar som utförts har skett utifrån våra egna 

förståenderamar, det betyder att andra författare kan tolka samma material annorlunda. Vid 

några av intervjutillfällena var inte intervjumammorna ensamma vilket kan ha påverkat 

resultatet i både positiv och negativ riktning. Dem kan ha känt sig stärkta men samtidigt 

kanske de inte kunde vara helt sanningsenliga.   

För att få bästa validitet har vi försökt tolka materialet så fördomsfritt som möjligt. Relevanta 

frågor har ställts utifrån vårt syfte, vår förförståelse kan ändå ha påverkat innehållet. Frågorna 

har ställts tematiskt. De olika teman som har varit aktuella under intervjutillfällena är; 

betydelsen av att bo i ett brukssamhälle, familjebakgrund, utbildningsnivå, mammarollens 

betydelse, vännernas reaktioner och stöd samt hur myndigheternas stöd sett ut. Vår ansats har 

varit att undvika en förenkling av tonårsmammornas livsberättelser. Vi har gjort ett subjektivt 

urval, uppsatsen handlar om tonårsmammor i ett specifikt brukssamhälle och samtliga 

intervjuade tonårsmammor bor och är uppvuxna i brukssamhället. Den professionella 

personen som intervjuats är också relevant för uppsatsen, för att få ytterligare perspektiv på de 

unga mammornas situation. För att få en så bra bakgrund som möjligt har vi har läst om 

bruksanda och vilken mentalitet som ofta råder på bruksorter. Vi har läst bruksortens 100 

åriga historia samt avhandlingar och vetenskapliga artiklar som handlar om tonårsmammors 

och ungdomars liv. Vi har jobbat oss fram med olika teorier och med hjälp av vår handledare 

valde vi slutligen att använda oss av Skeggs, Angelöw & Jonsson och Giddens teorier.  
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Samtliga intervjupersoner har fått ta del av och godkänna intervjumaterialet innan det har 

använts (Denscombe 2000).  

4.7 Etik  

I uppsatsen följs de fyra riktlinjer som ingår i humanistisk- och samhällsvetenskaplig 

forskning. Samtycke, information om syfte, hur resultatet kommer att presenteras och 

anonymiteten (Forskningsetiska principerna, 1990).  

Respondenterna har informerats om deras anonymitet i studien, all data har hanterats 

konfidentiellt, det vill säga inga namn eller personliga uppgifter har redovisats. All data och 

samtliga personliga utskrifter har raderats och förstörts. Respondenterna som intervjuades är 

berättigade till sin integritet därför informerades respondenterna om att de när som helst 

kunde avsluta intervjun. Alla respondenter har fått ta del av och godkänna transkriberingen av 

intervjuerna innan de publicerades. Intervjun med en professionell person som arbetar med 

stödgrupper för unga mammor benämns som Åsa i uppsatsen. I vår beskrivning av Åsa 

utelämnas hennes riktiga namn, ålder och arbetsplats för att behålla anonymiteten. En av 

författarna hade kännedom om två tonårsmammor i brukssamhället och tog därefter kontakt 

med dessa via mail. Förfrågan ställdes om de var intresserade av att ställa upp på intervju 

inför en fallstudie, därefter ställdes frågan om de hade kännedom om andra tonårsmammor i 

brukssamhället som skulle kunna tänka sig att ställa upp på intervju. Mailet skickades vidare 

och ytterligare tonårsmammor visade intresse. Några tonårsmammor kände till varandra sedan 

tidigare, därför kan det vara svårt att garantera anonymiteten fullt ut. De kan i viss mån känna 

igen varandra på ålder och personlighetsbeskrivning. För att möjliggöra en så bra och 

målande beskrivning av tonårsmammorna har det varit nödvändigt att använda citat. Någon 

värdering har inte att lagts vid de unga mammornas livssituation eller livsstil utan författarna 

har i möjligaste mån förhållit sig fördomsfria i uppsatsskrivningen (Trost, 2005). 

  

5. Resultat 

5.1 Presentation av intervjupersonerna 

Alla tonårsmammor som har intervjuats är födda och uppvuxna och bor fortfarande kvar i det 

brukssamhälle som vi har undersökt. Den professionella personen som intervjuats jobbar med 

en stödgrupp för mammor i brukssamhället. Tonårsmammorna och den professionella 

personen kommer i uppsatsen att benämnas med fingerade namn.  
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Lisa var 17 år men skulle fylla arton när hon fick sitt första barn. Idag är hon 25 år och har 

ytterligare ett barn. Barnen är idag sju och tre år gamla. Lisa fick veta att hon var gravid när 

hon var tvungen att åka in akut för buksmärtor. Hon hade inte planerat att skaffa barn. Lisa 

hoppade av gymnasiet efter ett och ett halvt år, när hon fick reda på att hon var gravid. Lisa 

och pappan till barnet saknade inkomst därför blev de tvungna att leva på socialt bistånd. 

Innan de fick besked om graviditeten bodde de tillsammans i lägenhet vilket de gör även idag 

i brukssamhället. Idag läser Lisa på distans till förskolelärare och pappan till barnet har en fast 

anställning på en annan ort dit han pendlar. 

Sara var 18 år när hon fick sitt första barn och bodde då tillsammans med pappan till barnet i 

en lägenhet. Idag är hon 23 år och paret har ytterligare ett barn och bor i hus. Barnen är idag 

fem och tre år gamla. Sara berättar att det inte var planerat att skaffa barn, men när hon fick 

reda på att hon var gravid så beslutade hon sig för att behålla barnet. Sara påbörjade 

gymnasieutbildning men hoppade av programmet efter ett halvår då hon saknade relevanta 

förkunskaper. Sara saknade försörjning under graviditeten och trots att pappan till barnet hade 

ett flertal skulder och låg back med hyror beviljades inget ekonomiskt bistånd. Idag har både 

mamman och pappan fast anställning, hon jobbar i samhället och han pendlar till annan ort. 

Anna var sjutton år när hon fick sitt barn, idag är hon arton år och fyller snart nitton. Hon 

bodde tillsammans med pappan innan hon blev gravid och gör så även idag. Barnet är idag 

drygt ett år. Graviditeten var inte planerad men hon beslöt sig för att behålla barnet eftersom 

hon ansåg att abort vore att ta ett liv. Anna hoppade av sin gymnasieutbildning efter ett och ett 

halvt år då ekonomin inte tillät detta. Anledningen till detta var att socialen inte betalade ut 

ekonomiskt bistånd till Anna om hon inte flyttade hem till sina föräldrar eller gifte sig. 

Graviditeten hade en avgörande betydelse i Annas liv, hon hade tidigare ett 

självskadebeteende som efter barnets födsel fick henne att mogna och komma tillrätta med sitt 

skadebeteende. Anna funderar på att påbörja gymnasieutbildning på komvux i samhället när 

hon fyller 20 år. Annas sambo går en utbildning som sedan ska leda till ett halvårsvikariat. 

Deras försörjning idag enligt Anna själv består av socialen, bostadsbidrag, barnbidrag alla 

sådana bidrag. 

Emma var nitton år och skulle fylla tjugo en månad efter att hon fått sitt första barn. Hon 

bodde tillsammans med pappan i ett hus på landet under graviditeten men idag bor de i ett hus 

i brukssamhället. Idag är Emma 26 år och paret har tre barn som är 5 ½, 4 och 3 år. De två 

äldsta barnen har varit planerade medan den yngsta inte var planerad. Emma avslutade sina 
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gymnasiestudier och pappan hade arbete och fast inkomst innan de skaffade barn. Emma 

upplevde sig själv som mogen och förberedd och upplevde därför ingen större personlig 

förändring efter barnets födelse. Emma gifte sig 2010 med pappan till barnen. Hon och 

hennes man har båda fast jobb idag. 

Lena var sexton år när hon fick sitt första barn och tjugoett när hon fick sitt andra barn, 

pappan till barnen var sex år äldre än mamman. Det äldsta barnet är idag tio och ska fylla elva 

år och det yngsta barnet är fem år. Det är samma pappa till båda barnen och de bodde ihop i 

pappans lägenhet redan innan hon fick veta att hon var gravid. Graviditeten var inte planerad 

men efter övertalning från svärföräldrarna beslutade hon att behålla barnet. Lena hann precis 

avsluta grundskolan med godkända betyg innan sommarlovet. Lena har påbörjat en 

yrkesutbildning till undersköterska men den är ännu inte är slutförd. Hon har ibland funderat 

på gymnasieutbildning men upplever det som jobbigt att läsa på egen hand. Pappan till barnen 

hade inkomst genom a-kassa när de väntade första barnet och idag är han egen företagare. 

Lena flyttade hemifrån tidigt för att hon inte kom överens med sin egen mamma då hon hade 

en jobbig tonårstid och var väldigt rebellisk. Paret flyttade från lägenhet till hus. Föräldrarna 

har levt ihop tills de separerade för tre år sedan och separationen varade i två år. Den 

gemensamma vårdnaden fungerade väldigt bra och de hade barnen varannan vecka. Efter det 

flyttade de åter tillsammans för ett nytt försök men har nyligen separerat igen. Lena som idag 

är 27 år bor tillfälligt hos en väninna med sina barn men kommer att flytta till egen lägenhet 

inom kort.  

5.2 Betydelsen av att bo i ett brukssamhälle 

De tonårsmammor som har ingått i vår studie lever och är uppvuxna i det specifika 

brukssamhälle vi har undersökt. I brukssamhällen föreligger det ofta en speciell bruksanda, 

med bruksanda menas den kultur som råder på orten. Med kultur menas individens 

värderingar, föreställningar, åsikter, kunskaper eller hur man försörjer sig, det kan även 

handla om hur man engagerar sig i politik eller i organisationer. Det betyder att personen 

identifierar sig med platsen, företaget, den kollektiva normen, värderingar som råder, miljön 

och den gemensamma historien (Bergdahl, Isacson & Mellander, 1997). 

Alla flickor bor i nära anknytning till deras föräldrar utom en flicka som inte har någon 

kontakt med sin pappa. De upplever en trygghet av att bo i ett litet samhälle för barnens skull. 

När vi frågar hur flickorna trivs svarar en av dem; 
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Jag ska bo kvar, trivs här vi har pratat om det flera gånger att vi har sagt, att vi 

kan inte flytta någonstans vi trivs här så bra, ja det här är stället för mig […] vi 

har ju nästan allt här i brukssamhället. 

Vi frågar en mamma om de tänker stanna på bruksorten hon svarar; ja vi har alla våra 

kompisar, ja och nära till allt alltså så. De flesta av mammorna har inte uppfattat några 

negativa attityder från omgivningen och som en flicka nämner Nej det gjorde jag inte jag har 

inte hört någonting heller, samhället är rätt litet så man brukar höra någonting. En mamma 

har upplevt negativa attityder från invånarna i brukssamhället hon säger; 

Mmm man märkte ju av att folk reagerade och man förstod ju själv att de 

snackade ganska mycket, man märker av sånt ja jo det gör man ju.  

Ytterligare attityder från människor i omgivningen kunde vara; 

 Ja man fick ju höra hela tiden oj är det inte svårt och är det inte jobbigt och så, 

det trodde de liksom att det var väldigt synd om en såhär, men jag fick säga det 

hela tiden nej nej det går så bra så.  

Tonårsmamman är noga med att påtala att hon inte kände av någon elak attityd. En annan 

mamma efterfrågar lekplatser i brukssamhället och hon uttrycker;  

Om man jämför med mellanstorstad så har de ju en massa olika lekplatser som 

man kan gå till och träffa andra och ha picknick och så där det finns ju 

ingenting här i samhället förutom dagis då, men det är ju inte så kul för barnen 

att gå på dagis…  

5.3 De unga mammornas familjebakgrund  

Om det finns traditioner inom familjen där kvinnorna har fött barn i tidig ålder följer ofta 

tonåringen samma mönster (Hertfelt-Wahn, 2007). Alla unga tonårsmammor som blivit 

intervjuade i denna studie bor i brukssamhället. Tonårsmammorna var mellan 15-19 år när de 

fick barn och deras första barn föddes mellan åren 2000 och 2010. De unga mammornas 

mödrar blev själva mammor när de var mellan 16 och 20 år. De unga tonårsmammorna 

kommer från skilsmässohem. Samtliga flickors föräldrar (utom en där vi saknar uppgifter) är 

arbetare och tillhör följaktligen arbetarklass. Fyra av flickorna har kontakt både med sin 

mamma och pappa och en av flickorna har aldrig träffat sin pappa. Flickornas stöd i samband 

med graviditeten har sett olika ut, tre av de unga tonårsmammornas mödrar har stöttat dem 



  

20 
 

från första början och för de andra två mödrarna tog det lite längre tid innan de accepterade 

situationen; 

 Ja men det har ju gått bra och hon har sett att det gått bra, hon har inte klagat 

och tjatat på mig eller nåt utan hon accepterade det, det tyckte jag var lite 

speciellt, så jag hade nog blivit, du går och gör abort till mitt barn om det var 

femton. 

 Fäderna har varit mer negativa och har velat att flickorna skulle skaffa sig utbildning och 

jobb för att de skulle kunna försörja sig innan de skaffade barn. När vi frågade ifall Lisas 

familj stöttat henne i sitt beslut att behålla barnet svarar hon; 

 Ja det har dem väldigt mycket, pappa var väl lite sådär från början han 

räknade ut hur mycket ett barn kostade så att säga, han sa ju att jag aldrig 

skulle kunna ta bort det så han sa det, jag kommer ändå att stötta dig. 

 Anna berättade hur hennes far reagerade när han fick veta att hon väntade barn; 

 Jag fick ju världens utskällning där och pappa var ju emot det under hela 

graviditeten och ville gärna att jag skulle göra abort.  

Anna beskrev att hennes pappa ställer upp väldigt mycket idag och är barnvakt vid behov. 

Två av de unga tonårsmammorna berättade att deras svärföräldrar varit väldigt positiva till 

graviditeten. När vi frågade Lena varför hon ville skaffa barn så beskrev hon svärföräldrarnas 

reaktion; 

 Jaa jag ville väl det, blev väl så, jag blev gravid och sen så, sen så fick jag 

mycket pushning och stöd från mina svärföräldrar de tyckte att vi skulle behålla 

barnet och de skulle hjälpa oss och det skulle bli så fint och bra, så blev man lite 

övertalad och jaa och så blev det så.  

 Lena berättade att svärmodern kom hem till henne nästan dagligen och som Lena uttryckte 

sig; […] bara var med mig och hjälpte mig […] vi fick komma hem och äta så vi hade ju alltid 

det om det skulle bli dåligt med pengar. Lisa tyckte att släkten hade ställt upp väldigt bra, de 

kom med barnvagn och andra grejer när de fick veta att hon väntade barn. Även Emmas 

mamma ställde upp och har varit väldig glad för alla hennes barnbarn. Emmas pappa var lite 

mer tveksam och tycker fortfarande att båda ska ha fast jobb innan man skaffar barn; 
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[…] men att jag gått färdigt skolan, jag har tagit körkort och vi har hus och min 

man har fast jobb och så, då kan han ju se lite på det också.  

Emma poängterade att hennes pappa är glad för sina barnbarn idag. Samtliga av flickornas 

föräldrar bor i eller inom en mils omkrets från brukssamhället.  

5.4 Utbildningsnivå 

På de orter som inte erbjuder utbildningar dör oftast samhällena ut. På vissa orter stannar 

ungdomarna kvar och hoppas på arbeten. Tyvärr har det visat sig sen trettio år tillbaka i tiden 

att de vanligaste yrken som finns idag kräver högre utbildning medan det endast finns ett fåtal 

yrken där det inte krävs någon gymnasie- eller högskolekompetens (Bergdahl, Isacson & 

Mellander, 1997).   

Lisa har genomfört 1½ år gymnasium och hoppade av vid graviditetsbesked hon läser idag på 

distans till förskolelärare på komvux i brukssamhället. Lisas mamma hoppade av sin tvååriga 

utbildning och pappan slutförde en tvåårig yrkesutbildning med garantiplats på bruket. Sara 

hade knappt genomfört grundskoleutbildning men senare pluggade hon upp vissa ämnen på 

komvux för att få gymnasiekompetens. Saras mamma har ingen utbildning förutom 

grundskolan men läste sedan upp något år på komvux, pappan har genomfört 

grundskoleutbildning. Anna gick 1½ år på gymnasium men hoppade sedan av när hon fick 

veta att hon var gravid. Anna har i dagsläget inte ekonomi att fortsätta med sina studier men 

har planerat att läsa upp till gymnasiekompetens när hon fyller 20 år. Anna säger; 

Man hade ändå velat ha lite mera hjälp nu efter man har fått barn med att 

kunna plugga, gå klart utbildning för socialen hjälper inte utan man måste flytta 

hem för att kunna gå klart. 

 Anna vet inte vilken utbildning hennes pappa har och är osäker på vilken utbildning mamman 

har men tror att hon har läst kocklinjen. Emma har genomfört gymnasieutbildning innan hon 

blev gravid. Hennes mamma hoppade av sin tvååriga utbildning då hon kände sig skoltrött 

och pappan har genomfört en tvåårig yrkesutbildning som ledde till jobb på bruket. Lena blev 

gravid under högstadiet men hann gå färdigt grundskolan med godkända resultat innan hon 

fick sitt barn. Lena har inte gått någon gymnasieutbildning men har påbörjat en 

yrkesutbildning som undersköterska men har för tillfället lagt det åt sidan. När vi frågar om 

Lena har tänkt genomföra gymnasium så svarar hon; 
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Jag har funderat på det jag går på komvux nu men det låter rätt jobbigt det är 

segt att läsa på egen hand.  

 Lenas mamma gick inte på gymnasium när hon var ung men har tagit igen det på senare år.  

Lenas mamma har även läst en del kurser på en högskola. Lena har ingen kontakt med sin 

pappa. 

5.5 Mammarollens betydelse 

Det råder en allmänt negativ syn på tonårsgraviditeter i samhället och de unga flickorna måste 

försvara sitt val av att behålla barnet. Det som Hertfelt-Wahn (2007) påpekar är att för många 

tonårsmammor har graviditeten inneburit en positiv väg ut ur något dåligt. Detta mönster ser 

även vi i vår studie utifrån det material som har bearbetats. I en av livsberättelserna i Kåks 

(2007) avhandling kom modersrollen att bli en sådan vändpunkt, mamman beskriver att 

hennes omgivning, vänner och hennes val av ”fel” spår i livet ordnade upp sig efter barnets 

födsel.  

För fyra flickor har graviditeten inte varit planerad och en av tonårsmammorna hade övervägt 

abort. När vi frågade om varför de ville skaffa barn svarade tre av mammorna följande; 

 Det var inte direkt planerat faktiskt, jag fick reda på det när jag åkte in akut 

med buksmärtor och då tog de ett graviditetstest och det visade positivt, jaa det 

var ju inte planerat jag blev ju på tjocken, det var inte planerat men jag hade 

inte mage att ta bort det så jag behöll. 

 Emma var nitton år och skulle fylla tjugo när hon fick sitt första barn hon berättade att 

graviditeten var planerad och uttryckte sig; 

 Jaa jag var ganska mogen eller så när Barnet kom och visst, allting var ju nytt 

alltså, så om man jämför med första barnet och tredje barnet så visste man ju 

mycket mer och var mycket mer osäker på vissa grejer så man var självsäker då 

när tredje kom.  

Några flickor hade haft problem i tonåren och de upplevde att barnet förändrade dem positivt. 

När vi frågade om mammarollens betydelse svarade Lisa som var sjutton när hon fick sitt 

första barn; 
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 Mycket den har betytt jättemycket den har faktiskt fått mig att växa, det har den 

gjort alltså fått mig att mogna tidigt, den har betytt väldigt mycket och den 

betyder väldigt mycket, det gör den faktiskt.  

Sara var arton när hon fick sitt första barn och hon sa; Mycket, jag vet inte… vad ska man 

säga väldigt stort steg i livet det jaa, jag ångrar ingenting, Sara svarade; Ja jag hade knappt 

gått i skolan och så heller, så för mig var det ju bara en räddning i livet att jag tog tag i mig 

själv. Anna som var sjutton år när hon fick barn svarade;  

Väldigt mycket för den har förändrat mig som person eftersom jag eee jag 

skärde mig och så, det har ändrats så mycket sen högstadiet och jag har mognat 

så det är ett bevis på hur mycket man kan mogna.  

För Emma var barnet planerat och hon upplevde inga större förändringar och betraktade sig 

själv som mogen och förberedd inför förlossningen. Lena beskrev sin mammaroll på följande 

vis; 

 Jaa man växer ju som människa man blir ju mer omhändertagande och 

ansvarsfull och lugn och så jag hade väl inte något direkt bra liv innan jag var 

väldigt revolterande mot min mamma och gjorde precis som jag ville, en hemsk 

unge och så, sen när jag fick barn så blev jag lugn.  

Lisa beskrev hur svårt hon hade att lämna bort sitt barn det första halvåret, det var endast 

hennes mamma hon kände förtroende för.  

5.6 Vännernas reaktioner och stöd  

Vi ställde en fråga till flickorna om hur vännerna hade reagerat över beskedet om deras 

graviditet och deras beslut att behålla barnet, Lisa svarade;  

Dem har stöttat mig rätt bra, de blev rätt chockade ju i och med att jag var så 

ung men de har alltid funnits där vännernas reaktioner blev Oj ska du behålla 

det? 

 Lisa tyckte att hennes vänner som hon umgicks med var viktiga, de flesta hade barn och de 

umgicks ofta. När hon hade fått barn bodde hon granne med en tjej som också hade fått barn 

två dagar tidigare, de umgicks tills vännen flyttade från samhället. Saras uppfattning gällande 

vännernas stöd lyder; 
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Från början just när jag tog beslutet att behålla mitt barn så sa de att de skulle 

finnas där och allt vad det hette, men det tog en vecka så dög man inte så man 

märkte ju vilka som var ens riktiga vänner och inte. 

Sara berättade att vännerna idag tycker att det är jättekul, när vi frågade hur hon upplevde 

deras oengagemang svarade hon; […] när man väl bestämt sig så bara för att man inte kan 

vara ute och festa så är det ingen som hör av sig längre. Sara berättade vidare att när barnen 

var små umgicks hon med andra kompisar som också hade fått barn i unga år. Idag träffas de 

sällan då jobb och annat kommer emellan.  

Anna berättade hur hennes vänner reagerade;  

De blev jätteglada och verkligen hjälpt till, och som vi hade ju inte världens 

bästa ekonomi så de har hjälpt till och köpt saker och gett ut saker å jättemycket 

har de hjälpt. 

Anna och Emma berättade att deras vänner också skaffade barn ungefär samtidigt. När vi 

frågar om de inte var någon som höll sig ifrån så svarade Emma;  

Nej och sen har det blivit att de har skaffat barn under tiden också kanske, eller 

man har hittat vänner när man vart på öppna förskolan eller som i 

föräldragruppen hittade vi ett par som vi umgås med.  

När vi frågade Lena hur hon upplevde vännernas stöd sa hon; 

Alla vänner försvann ju det var ju ingen som tyckte det var roligt att sitta med 

en bebis 24 timmar om dygnet jag hade inga vänner då. 

 Vi frågade vidare om det inte fanns någon kompis hon umgicks med och hon svarade; 

Nää man var ju bara femton då så dem har ju bara ptffff (visslar) man var ju 

inte rolig, ja men alltså nu har de ju också fått barn så nu är vi ju vänner igen 

(skratt) nu så och det är de gamla kompisarna som man var med innan med de 

hade ju inte tid att sitta där och byta blöjor så det blev ju att man umgicks med 

svärföräldrarna och släkten och så, hela den perioden när barnen var små. 
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5.7 Hur har olika myndigheter ställt upp  

Alla tonårsmammor i vår studie var eniga om att barnmorskorna hade varit ett stort stöd under 

hela graviditetsprocessen. Hertfelt-Wahn (2007) skriver att flertalet av de unga mammorna 

upplevde barnmorskorna som förstående och vänliga. Barnmorskorna hade även varit ett stort 

stöd under graviditeten speciellt när tonåringarna skulle ta det viktiga beslutet om de skulle 

behålla barnet eller inte.  

En tonårsmamma berättade under intervjun att det fanns en barnmorska som hade en snävare 

syn på tonårsgraviditeter, intervjumamman hade som hon uttryckte sig turen att slippa denna 

barnmorska. Ekéus (2007) forskning visar att många barnmorskor förutsätter att graviditeten 

ska avbrytas vid tonårsgraviditeter. Samhällets syn på tonårsgraviditeter är oftast negativ då 

man tror att de unga mammorna kommer att ligga samhället till last (Ekèus, 2007).  

Vi ställde en fråga till de unga mammorna hur de upplevde att samhället (myndigheter) hade 

ställt upp för dem i samband med deras graviditet och födsel. Alla flickor hade positiva 

erfarenheter av barnmorskorna de kände att de fick ett bra stöd före- under- och efter 

graviditeten, Sara berättade; 

Ja dem har faktiskt varit jättebra det har dem faktiskt, jag hade tur och fick en 

av de bättre de fanns där hela tiden kändes det som faktiskt dem brydde sig 

verkligen faktiskt. 

Anna berättade att hon fortfarande kunde uppsöka sin barnmorska vid eventuella problem 

efter graviditeten. Lena som var femton år när hon fick sitt första barn sa följande när vi 

frågade om barnmorskornas stöd;  

Joo när jag var så ung så var de ju väldigt överbevakande eller 

överbeskyddande när man var där, skulle gärna bestämma allt hur man skulle 

göra och så, vissa i alla fall.  

Vi frågade om deras attityder och hon svarade;  

Näe jag tyckte det var rätt, ja de var ju skeptiska så klart men inte otrevliga eller 

nedlåtande utan de var mer stöttande tror jag eftersom vi var två och bodde 

ihop så tror jag så trodde de väl inte att det skulle vara någon större fara, men 

de stöttade istället.  
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En del av mammorna uppgav att de haft vissa problem med de sociala myndigheterna. Sara 

saknade inkomst och sökte därför bidrag men fick ett nej trots att sambon var skuldsatt och 

låg back med hyror. Anna hade velat gå klart sin gymnasieutbildning men fick ingen hjälp av 

socialen då hon fortfarande bodde och bor tillsammans med pappan till barnet. Hon skulle bli 

tvungen att flytta hem till föräldrarna eller gifta sig för att få bidrag; och jag tänker inte gå 

och gifta mig bara för att jag ska gå klart skolan. Lena tog upp problemet med att vara 

ensamstående mamma och om den negativa attityden som socialen hade när hon behövde 

hjälp, hon berättade; 

Nä de är väldigt oförstående och det blir ju svårt med ekonomin och sådär och 

socialen är väldigt otrevliga mot ensamstående har jag märkt, för när jag gick 

dit och frågade efter pengar en gång sa dem det nähä några pengar får du inte 

men kan du inte betala elen så kanske vi tar barnen ifrån dig. 

Lena berättade också att hon inte var ensam om att ha varit med om sådana upplevelser; de 

kör med värsta utpressningen och du ska inte komma hit hon menade att som ensamstående 

hamnade hon i underläge.  

Det finns en lokal stödgrupp för mammor i bruksorten. Bakgrunden till stödgruppen började 

som ett projekt 1998. Nu är projektet permanent och det är Landstinget och kommunen som 

gemensamt finansierar verksamheten. Hertfelt-Wahn (2007) talar om hur viktigt det för en 

blivande mamma att få stöd och utbildning under själva graviditeten. De unga föräldrarna har 

inte hunnit skaffa sig lika stor erfarenhet därför behöver de också mycket stöd och upplysning 

i samband med graviditeten. 

Enligt Åsa startades projektet då man uppmärksammade ett behov som inte kunde tillgodoses 

genom annan befintlig verksamhet. Stödgruppen är till för mammor som behöver extra stöd. 

Åsa jobbar tillsammans med två andra professionella på en plats där många unga mammor 

kommer på besök de träffas en dag i veckan under ett år. Papporna är välkomna efter 

överenskommelse. Dessa mammor har genom mödravårdcentralen (MVC), 

barnavårdcentralen (BVC) och vid enstaka fall från socialen blivit rekommenderade att 

uppsöka stödgruppen. För att få delta i gruppen måste de unga mammorna genomgå ett 

inskrivningssamtal och svara på ett frågeformulär om sin livssituation. Information ges om 

mammornas eget ansvar och rutiner gentemot de andra mammorna i gruppen. Stödgruppen 

ordnar lunch och fika som lagas på plats tillsammans till ett självkostnadspris. Det ställs 

frågor kring den blivande mammarollen, egna barndomsupplevelser, nuvarande 
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familjesituation (alla närstående), utbildning och arbete, socialt nätverk och kompisar, livsstil 

gällande amning, motion, cigaretter, alkohol och droger. Frågor ställs även om deras ekonomi, 

preventivmedel, rutiner och ansvarsfördelning i hemmet, framtida barnomsorg samt 

framtidsplaner. Vid inskrivningsmötet informerar stödgruppsansvarig om att de för 

noteringar, har tystnadsplikt men samtidigt anmälningsplikt. Åsa berättade att de har varit 

tvungna att anmäla till socialen när de sett att barn farit illa. Det görs en utvärdering efter ett 

år då de unga mammorna får besvara liknande frågor i ett avslutande samtal för att se om det 

skett någon förändring eller förbättring. Vi frågade Åsa vilket stöd hon ansåg vara viktigast 

för de unga mammorna, då svarade Åsa;  

Dem, usch det är ju så himla olika men många gånger är det ju ekonomiskt stöd 

alltså från soc som det är ofta det som är det stora problemet, arbete vad dem 

ska göra, sen stöttning och vi har varit dåliga men vi ska försöka få igång ett 

samarbete med arbetsförmedlingen så att man kan… man kan inte bara sätta 

dem på nån sån här dartotekkurs alltså det ska vara något riktigt tänker vi men 

det kan vi nog inte trolla fram det hade ju varit det bästa, Åsa berättade att 

flickorna behövde något att göra för att inte bara bli mamma igen.  

Åsa berättade att deras huvudsakliga uppgift är att göra mammorna medvetna om vilka behov 

barnet har och mammarollens innebörd. Vi frågade Åsa om hon har någon teori om varför 

unga föräldrar väljer att skaffa barn och hennes svar blev; 

Det har jag ju men det vågar man väl knappast säga, jag tänker så här att 

samhället det är en bruksort här finns ingen högskola här finns inte så mycket 

jobb och välja på och så har man bott här kanske då hela sitt liv och inte 

kommit härifrån för att man har träffat pojkvän flyttat ihop eller så och så har 

man inte något bättre för sig så blir kompisen med barn men vi kanske också ska 

skaffa barn mycket så, sen tror jag att det är mycket för att bli någonting alltså 

dem som många mammor som faktiskt går i stödgruppen nu ska jag säga långt 

ifrån alla men 65 % dem har själva en ganska tråkig bakgrund på ett eller annat 

vis.  

Åsa tror inte att det är så konstigt att få barn tidigt i brukssamhället medan de mödrar som är 

inflyttade till samhället tycker att det är helt märkligt att någon kan vara 23 år och har tre 

barn.  
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Sara besökte stödgruppen en till två gånger i veckan under ett år, även Lena gick till 

stödgruppen och upplevde det som mysigt. Lena berättade att de var mellan fem och tio 

mammor där ja det är alla som ville komma ut lite men det var ju en del som hade haft 

missbruksproblem och så behövde lite extra stöd och så. Emma kände till stödgruppen hon 

uttrycker sig; 

[…] men det blev jag aldrig erbjuden så jag har inte varit med i det […] men 

jag vet att många i min ålder som till och med var äldre än mig som har gått till 

stödgruppen då, men det är väl såna som har det svårt alltså. 

5.8 Framtidsplaner 

Lisa berättade att planen med hennes distansutbildning är att fortsätta läsa på en högskola. 

Hon vill göra ett högskoleprov för att öka sina chanser och få behörighet till det program hon 

vill läsa. Lisa trivs i samhället och känner sig rotad, hon upplever att de nästan finns allt i 

brukssamhället. Sara vill bo kvar i samhället tills barnen blir äldre samtidig säger hon; 

Nej jag tycker inte om samhället det är…jag vill att mina barn ska ha en chans 

att utvecklas det känns som samhället står still oavsett alltså har man väl fastnat 

här så kommer man ingen vart det känns så faktiskt, även de bästa i skolan som 

stannar kvar här det har ingen…de utnyttjar inte sin utbildning känns det som 

utan bor kvar här istället.  

Sara ville eventuellt ha fler barn i framtiden och som hon uttryckte bara komma igång med 

livet och bygga på huset och ja… Anna trivdes också bra i samhället där hon har sin familj 

och sina vänner. Hon ville bo kvar och funderade på att läsa upp sina betyg på komvux när 

hon blev lite äldre. Emma kunde tänka sig att flytta när barnen gått färdigt grundskolan. Om 

sina framtidsplaner sa Emma; 

Ja det blir väl till att pyssla lite med huset och resa lite kanske skaffa sig ett 

heltidsjobb när de blir lite äldre men än så länge när de är små nöjer jag mig 

med att jobba så här som jag gör, jag vill gärna vara hemma med dem också.  

Lena hade nyligen separerat från pappan till barnen. Hon bodde för tillfället hos en kompis 

men skulle flytta till egen lägenhet inom kort. Hon kunde tänka sig att flytta till en större stad 

men vill bo kvar då barnens pappa bor i brukssamhället. Lena jobbar nu men planerar att 

slutföra den påbörjade yrkesutbildningen. 
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I analysen kommer den redogjorda empirin att bearbetas tillsammans med Skeggs teori om 

respektabilitet, rollteorier av Angelöw & Jonsson samt Giddens teori om självidentitet. 

Skeggs (2006) teori är relevant att använda i denna uppsats då den behandlar både klass och 

kön. Skeggs (2006) menar att respektabilitet var det som höll ihop klass, kön, sexualitet och 

ras. De tonårsmammor som blivit intervjuade bor i ett brukssamhälle och tillhör 

arbetarklassen, de kämpar för att få respektabilitet genom arbete, utbildning och sin 

mammaroll. Rollteorin handlar om människors samspel med andra och vilka förväntningar 

som finns inför olika roller. Rollkonflikt kan uppstå mellan mammarollen och tonårsrollen när 

tonårsmamman förväntas agera moget av andra vuxna i samhället samtidigt som vännerna vill 

att de följer med på festligheter (Angelöw & Jonsson, 2000). Giddens (1997) teori om 

självidentitet stämmer in på tonårsmammornas sökande efter sin identitet. Några 

tonårsmammor hade en trasslig tonårstid och att bli mamma blev en räddning för dem, det 

betydde att de skaffade sig en identitet genom mammarollen  

 

6. Analys 

Som vi har sett finns det inslag av en patriarkal anda i brukssamhällen, som innebär att det 

råder en kollektiv norm. Det har vuxit fram en speciell bruksanda som påverkar människors 

kulturella värderingar, hur invånarna försörjer sig, föreställningar, åsikter och individers 

kunskapsnivå. Vi har konstaterat att det är fler tonårsgraviditeter i det undersökta 

brukssamhället än i en närliggande mellanstorstad. Enligt statistik låg brukssamhället högt 

över riksgenomsnittet där utbildningsnivån endast var förgymnasial. Siffrorna visade att 

personer i högre grad i mellanstorstaden och riket vidareutbildar sig efter gymnasiet och att 

personer boende i brukssamhället sällan läste vidare efter grundskolan.  

 

I undersökningen av tonårsmammor i brukssamhället har frågor om klassifikationer varit 

nödvändiga för att avgöra ett mönster. Vi använde oss av liknande frågeställningar som 

Skeggs (2006) gjorde i sin undersökning av engelska arbetarklasskvinnor för att kunna göra 

en bedömning av vilken klass våra tonårsmammor kunde tillhöra. Vår bedömning blev att 

samtliga tonårsmammor tillhörde arbetarklassen liksom deras föräldrar. Det var väsentligt för 

oss i undersökningen att veta om tonårsmammorna tillhörde arbetarklassen, detta för att se om 

det förelåg något samband med den mentalitet och norm som finns och har funnits på orten i 

hundra år gällande utbildning och arbete. 
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 Skeggs (2006) beskriver i boken Att bli respektabel hur arbetarklassen ständigt har beskrivits 

som hotande, farliga, förorenade och inte minst respektlösa därför vill kvinnorna i hennes 

undersökning inte identifieras med arbetarklassen. Det var medelklassens riktlinjer som låg 

till grund för hur man skulle bete sig och vara samt vad som var rätt och riktigt. Vi upplevde 

inte att våra intervjuade mammor ville disidentifiera sig med arbetarklassen och vi tror att det 

beror på att de flesta som lever och verkar i brukssamhället tillhör arbetarklassen och därmed 

är det deras värderingar och normer som är av betydelse. 

Skeggs (2006) skriver om att bli klassbedömd och hur rörlig en individ kan vara i det sociala 

rummet, kan vara helt avgörande för hur personens ekonomiska utsikter blir i framtiden. Alla 

utom en tonårsmamma hoppade av gymnasiet då de blev gravida. Vår teori är att flickorna såg 

det som en möjlighet och utväg att komma ifrån skolans värld då de upplevde den tiden som 

jobbig. Genom att tonårsmammorna inte satsade på sina studier blir de hänvisade till typiska 

kvinnodominerande yrken som lokalvårdare eller vårdare inom omsorgen. De kommer även 

att få svårt att göra karriär då det krävs utbildning för de flesta arbeten idag om de inte väljer 

att vidareutbilda sig.  

Liksom Skeggs (2006) studie av 83 arbetarklasskvinnor som kände respektabilitet genom att 

läsa omsorgsutbildningen upplevde de unga tonårsmammorna (utom en som saknar jobb) i 

intervjun att det fått respektabilitet genom sitt arbete. Flickorna jobbade med lågavlönade 

kvinnodominerade yrken som inte krävde några högre studier. De som tidigare fått 

ekonomiskt bistånd menade att de kände sig mer respektabla när de kunde försörja sig själva. 

De unga mammorna berättade också att de blev tvungna att ta ansvar och mogna när barnet 

föddes. Vi tror att de upplevde respektabilitet genom att inta rollen som ansvarsfull mamma. 

Det fanns en tonårsmamma som disidentifierade sig med andra tonårsmammor. Kanske för att 

hon trodde att andra unga mammor inte levde under lika ordnade förhållanden som hon själv 

hade gjort under graviditeten.  Samtliga föräldrar till flickorna jobbade inom yrken som 

kategoriserar dem till arbetarklass men det behöver inte alltid betyda att de är 

låginkomsttagare. Utbildningskraven för föräldrarna till flickorna var inte lika höga när de var 

unga och deras långa arbetserfarenhet kan ses som en merit. 

Alla flickor som blev intervjuade var mellan 15-19 år när de fick sitt första barn. 

Tonårsmammornas egna mödrar var själva mellan 16 – 20 år när de skaffade sitt första barn. 

Här kan vi se ett tydligt mönster att våra intervjumammor reproducerar sina egna mödrar. 

Enligt Angelöw & Jonsson (2000) är de sociala rollerna internaliserade av 
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samhällsmedlemmarna, det vill säga barn tar ofta och omedvetet över föräldrarnas normer. 

Angelöw & Jonsson (2000) förklarar vidare att rollteorier skiljer mellan tre olika 

förhållanden, position, roll och rollbeteende. Med positionen avses vilken yrkesroll personen 

har samt om det är en kvinna eller man, själva rollen består av förväntningar på den aktuella 

positionen och rollbeteende handlar om hur rollinnehavaren beter sig. Tonårsmammorna 

innehar både rollen som tonåring och mamma och de förväntas bete sig som tonåringar av 

sina vänner. Av myndigheter och andra vuxna förväntas dem istället vara mogna och 

ansvarsfulla inför mammarollen. De unga mammorna kan inte tillgodose allas förväntningar 

och därför blir det konflikter i deras rollbeteende vilket kan resultera i en roll-osäkerhet. Detta 

medför att det uppstår inter-rollkonflikt mellan de två positionerna, mammaroll och tonårsroll.  

 

Giddens (1997) förklarar sitt begrepp ”ödesdigra ögonblick” som ett vägskäl i livet där 

individen måste ta ett beslut som kommer att påverka livet på ett eller annat sätt. Ödesdigra 

ögonblick kan vara valet att antingen behålla eller välja att inte föda barnet (Giddens, 1997). 

Fyra av fem mammor berättade för oss att graviditeterna inte var planerade. En av flickorna 

hade övervägt abort. En annan ung mamma sa; det vore att ta ett liv. Av tonårsmammorna 

fick vi veta att barnmorskorna hade betytt väldigt mycket för dem under och efter 

graviditeten. De var väldigt stöttande och förstående. Barnmorskorna kunde också remittera 

mammorna vidare till en lokal stödgrupp för dem som behövde extra stöd. Mammorna som 

deltog i gruppen fick lära sig att vara förälder och vad den rollen innebar.  

Det finns en mängd olika valmöjligheter att ta ställning till och det kan vara problematiskt att 

tvingas välja. Den valda livsstilen gör att individen måste följa vissa villkor. Således menar 

Giddens att livsstilen kan symbolisera ett ”sätt att vara på”, en livsstil kännetecknar olika 

seder, målsättningar och inriktningar som formar händelser till en helhet i ett organiserat 

mönster (Giddens 1997). Genom mammarollen formas identiteten och självet, påverkade av 

de olika normativa föreställningar som råder i samhället. För våra intervjuade tonårsmammor 

var det normativa att behålla barnet då deras föräldrar varit väldigt unga när de skaffat sitt 

första barn. Flertalet av de unga mammorna hade en jobbig tonårsperiod eller som en flicka i 

vår studie, ett destruktivt självskadebeteende. Tonårsgraviditeten påverkade mammorna 

väldigt olika.  

Det betydde mycket för de unga mammorna huruvida deras vänner hade stannat kvar och 

stöttat dem när de fått besked om graviditeten.  Vännernas reaktioner var blandade vissa fanns 

kvar medan andra försvann. Två av tonårsmammorna upplevde inget stöd av sina vänner, de 
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kände sig väldigt svikna och upplevde att de inte var värda någonting. De unga mammorna 

förstod samtidigt att det måste ha varit svårt att ställa upp som vän på grund av deras unga 

ålder. Vi tror att det kan vara svårt för dessa tonårsvänner att förstå och sätta sig in i den stora 

omvälvning som sker i den gravida tonårsflickans liv. Resterande mammor tyckte att 

vännerna ställt upp, en del med grejer och andra med vänskap. Mammorna upplevde att deras 

vänner tyckte det var roligt med barn och många av dem har också egna barn idag.  

Giddens (1997) beskriver att det är i tonåren som identiteten börjar formas och att 

självidentiteten utvecklas genom ett samspel mellan individens psykologiska karaktär och 

dess miljö. Denna reflexiva medvetenhet beskriver all mänsklig handling och menar att 

människor tar för givet en rad förhållanden. De olika förhållandena är existentiella frågor 

vilket rör individens liv gällande tid, identitet och kontinuitet, faktorer som innebär att 

individen kan ”gå vidare” med sitt liv (Giddens, 1997). Vi tror att tonårsmammorna antog att 

vännerna skulle finnas kvar även vid hennes val att behålla barnet medan tonårsvännerna ville 

gå vidare och leva de liv som de flesta tonåringar gör. 

Giddens (1997) skriver om självidentiteten som är ett samspel mellan psyket och miljön dvs. 

ens uppväxt och erfarenheter. Livsstilens dominans tvingar individen att följa vissa villkor, 

helt enkelt för att det inte finns andra valmöjligheter På bruksorten existerar det en speciell 

mentalitet, den så kallade bruksandan som bygger på den kultur som funnits på orten sedan 

lång tid tillbaka. Ju striktare posttraditionell miljö individen rör sig inom, desto mer påverkar 

det själva kärnan till självidentiteten (Giddens, 1997). För att bilda oss en uppfattning om den 

rådande bruksandan frågade vi tonårsmammorna hur de upplevde åsikter och attityder från 

samhället i samband med graviditeten. Endast en mamma kände av negativa attityder från 

brukssamhällets invånare medan de övriga uppfattade dem som mer nyfikna och allmänt 

intresserade av deras graviditet. 

 

7. Diskussion och egna reflektioner 

I storstadsregionerna satsar oftast kvinnor på studier och karriär innan de bildar familj. Vi tror 

att kvinnor i större städer blir mer individualistiska och är mer benägna att se till sitt eget 

bästa. Konkurrensen är oftast tuffare på alla sociala arenor, kvinnor kan vid arbetsintervju få 

frågan om de har barn eller tänkt skaffa barn. Vår uppfattning är att det råder en mer kollektiv 

anda i brukssamhället där nästan alla känner alla. Flertalet personer som bor i brukssamhället 

har någon sorts relation till varandra de kan antingen jobba på samma arbetsplats eller vara 
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släkt med varandra. I den kollektiva andan fungerar människorna som individer men med 

gemensamma värderingar, vilket vi tror gör att de månar mer om varandra.   

Tonårstiden kan vara en problematisk och jobbig fas att gå igenom. Förutsättningarna kan se 

väldigt olika ut. De tonåringar som finner sig tillrätta i skolans värld har förmodligen lättare 

att fullfölja sin utbildning. En del av de intervjuade tonårsmammorna hade en trasslig 

tonårstid och problem med att anpassa sig till skolan och deras krav. Vi fick känslan av att 

flickorna kände sig misslyckade när de inte klarat att fullfölja gymnasieutbildning. Trots att 

de flesta barnen inte var planerade skedde det en positiv förändring i tonårsmammornas liv, de 

mognade och blev mer ansvarsfulla. Forskning på området tonårsgraviditeter har visat att 

omgivningen (släkt och professionella) misstror tonåringarnas förmåga att ta hand om ett 

barn. Även vi hade tankar om hur en tonårsmammas liv kunde se ut. Mentaliteten i 

brukssamhället skiljer sig från forskningsresultaten, invånarna i brukssamhället såg inte ner på 

de gravida flickorna fast de var väldigt unga, de fick istället mycket stöd av familj, MVC och 

BVC för att klara av mammarollen.  

Stödet har inte fungerat från de sociala myndigheterna. Några tonårsmammor hade blivit 

dåligt och nedlåtande bemötta och kände sig väldigt kränkta. En anledning till de sociala 

myndigheternas attityd kan bero på deras kännedom om invånarna i det lilla brukssamhället. 

En annan anledning kan vara att myndigheter har en tråkig inställning till ungdomar och tror 

att de ungdomar/tonåringar som skaffar barn tidigt aldrig har tänkt jobba utan bara vill bli 

försörjda på bidrag. Vår uppfattning är att reglerna för att få socialbidrag har förändrats och 

det har medfört att färre människor är berättigade till hjälp.  

 

Enligt vår erfarenhet som mödrar och vuxna, ser vi ingen skillnad på dessa mammors ansvar 

för sina barn i jämförelse med äldre förstföderskor. De flesta mammorna levde ihop med 

papporna till barnet/barnen och de levde ett välordnat liv. Det har gått några år sedan 

tonårsmammorna fick sitt första barn och vår uppfattning är att dem vi intervjuat har funnit 

sig tillrätta i mammarollen. I studien såg vi att mödrarna till tonårsflickorna hade lättare att 

acceptera graviditeten i tidigare skede kanske för att de själva var unga när de fick sitt första 

barn. Flickornas fäder var mer restriktiva till graviditeten, de ansåg att utbildning och arbete 

skulle prioriteras före barnafödande. Vi tror att reaktionen kan bero på att fler fäder än mödrar 

har genomfört gymnasieutbildning och att fäderna insåg värdet av utbildning för att skaffa sig 

ett arbete i framtiden. Det kan dessutom bero på fädernas överbeskyddande inställning till 

deras tonårsdöttrar. 



  

34 
 

För att få en meningsfull uppsats har vi varit tvungna att lämna ut tonårsmammornas ålder vid 

barnafödandet och nuvarande ålder. Vi har även publicerat hur många barn de har, deras 

boende och om de lever ihop med pappan till barnet/barnen idag. Därför kan vi inte med 

säkerhet garantera intervjupersonerna anonymitet. Det är möjligt att vi inte fått någon 

nyanserad bild av tonårsmammor i ett brukssamhälle, därför att alla tonårsmammor som vi 

intervjuade levde under ordnade förhållanden.  

Med tanke på att det är ett känsligt ämne som berörs har vi haft förhållandevis lätt att få tag på 

intervjupersoner. Vi har haft turen att få kontakt med fem tonårsmammor och en professionell 

person att intervjua, trots att det är en liten ort med relativt få invånare. Tonårsmammorna 

tyckte det var roligt när någon ville lyssna till deras berättelse, de kände sig sedda och 

bekräftade.  

Våra egna reflektioner är att det i brukssamhället råder en viss kultur gällande värderingar, 

åsikter, kunskaper och försörjning vilket definieras som bruksandan. För att svara på frågan 

vilken kulturell betydelse har tonårsgraviditeter i ett brukssamhälle, menar vi att åsikter och 

värderingar gällande tonårsgraviditeter är generellt accepterade på orten. Tidigare forskning 

och våra resultat i studien visar att det är vanligt att reproducera sina mödrars graviditetsålder 

och det är inte ovanligt att tonåringar skaffar barn tidigare i brukssamhället. Utbildningsnivån 

är lägre i brukssamhället i jämförelse med en mellanstorstad och riket. Det kan bero på att det 

saknas gymnasium eller att det normala är att inte vidareutbilda sig. De flesta som bor i 

samhället tillhör arbetarklassen och det har haft betydelse för hur försörjningen ska se ut. Det 

vi har kunnat urskilja från vår studie är att arbete prioriteras före utbildning. 

Tonårsmammorna bor i ett litet samhälle och de flesta känner varandra, det kan vara positivt 

när det handlar om att få stöd och hjälp. Att ha familjen nära har också varit betydelsefullt i 

tonårsmammornas liv. De sociala nätverken såsom MVC, BVC och stödgruppen har fungerat 

bra på orten men de sociala myndigheterna har brustit i sitt myndighetsutövande.  

 

Under arbetets gång har vi blivit medvetna om att det sällan är pappans perspektiv gällande 

tonårsfödslar som beaktas. Därför tror vi att det kan vara intressant att forska vidare om 

tonårspappans roll i brukssamhället. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide tonårsmammor 

 

1. Till en början kan du väl berätta lite om vem du är, hur gammal du är och om du är 

uppvuxen i Hylte. 

2. Hur gammal var du när du fick barn? (har du fler barn idag?) 

3. Bor du i egen lägenhet eller hus? 

4. Bor du tillsammans med pappan till barnet eller någon annan? 

- Om du inte gör det, hur har stödet varit från pappan? 

5. Varför ville du skaffa barn? 

6. Har du någon kompis som skaffat barn samtidigt som du? 

- Träffas ni ofta? 

7. Vad har din mammaroll betytt för dig? 

- På vilket sett har den haft betydelse för dig? 

8. Har du genomfört gymnasieutbildning eller har du tänkt genomföra? 

- Vilken nivå på utbildning och vad för utbildning? 

9. Hur ser din försörjning ut idag? 

10. Har du några fritidsintressen? 

11. Tycker du att du har kunnat tillgodose dina fritidsintressen i Hylte? 

12. Har du några konkreta framtidsplaner? 

- Hur ser då dessa ut? 

13. Bor dina vårdnadshavare tillsammans idag? (bodde de tillsammans när du fick barn) 

- Bor dem kvar i samhället? 

14. Vad jobbar dem med idag? 

15. Vilken utbildningsnivå har dina vårdnadshavare? 



  

 

16. Hur gammal var din mamma när hon skaffade sitt första barn? 

17. Har du någon syster?  

– Har hon skaffat barn och i så fall hur gammal var hon då? 

- Har din syster eftergymnasial utbildning? 

18. Hur upplever du att samhället (myndigheter) har ställt upp för dig i samband med din 

graviditet och födsel? 

19. Har din familj stöttat dig i beslutet att skaffa barn? 

- På vilket sätt? 

20. Hur har dina vänner reagerat och har de stöttat dig i beslutet att skaffa barn? 

21. Hur upplevde du att människorna i din omgivning hade för attityd till din graviditet? 

22. Vill du bo kvar i Hylte eller har du funderat på att flytta? 

- I så fall var? 

- Varför vill du bo kvar, eller varför vill du flytta? 

23. Har du något som du vill tillägga som du tycker är viktigt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

Bilaga 2 

Intervjufrågor till professionell person  

1. Till en början kan du väl berätta lite om vem du är och vad du jobbar med? 

2. Vad är din huvudsakliga arbetsuppgift på xxxx? 

- Har du något annat arbete förutom arbetet på xxxx? 

3. Vem finansierar organisationen xxxx? 

4. Hur länge har du jobbat på xxxx, och vad står xxxx för? 

5. Hur länge har verksamheten pågått och hur många dagar i veckan har ni öppet? 

6. Varför startades xxxx, och vad var anledningen? 

7.  Vilken ålder har mammorna som besöker xxxx? 

8. Är xxxx tillgänglig för båda föräldrarna eller inriktar ni er endast på mammorna? 

9. Hur kommer mammorna/föräldrarna i kontakt med er? 

10. Har ni många unga mammor som kommer hit regelbundet? 

11. Är det frivilligt att komma hit eller förbinder sig mammorna att medverka ett antal 

gånger/veckor när de kommer hit? 

12. Vilken viktig funktion tycker du att ni har mot de unga mammorna/föräldrarna? 

13. Vad anser du är viktigt att tänka på i mötet med unga mammor/paret? 

14. Vilket stöd anser du att de unga mammorna har behov av och på vilket sätt yttrar det sig? 

15. På vilket sätt tror du att ni kan stödja dem? 

16. Känner de unga mammorna tillit för er och verksamheten? 

- Har de möjlighet att prata förtroligt med er? 

17.  Tycker du att du sett någon förändring vad gäller barnafödande och ålder, i så fall vad 

eller vilken? 

18. Har du någon teori om varför unga väljer att skaffa barn? 

19. Tror du att det är fler tonårsfödslar i ett mindre samhälle i jämförelse med en stad, i så 

fall varför tror du att det är så (eller inte)? 

20. Har du genom din kontakt med de unga föräldrarna någon egen uppfattning om hur 

samhället ser på tonårsgraviditeter? 



  

 

21. Tror du att de unga föräldrarnas behov tillgodoses av samhället och myndigheter, det vill 

säga (ekonomiskt bistånd, hjälp med lägenhet)? 

22. Har du något som du själv vill tillägga som du känner är viktigt att föra fram? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


