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Abstract 

The purpose of this study was to examine how some young mothers, who 

previously have been in foster care or residential care, describe the way 

motherhood has affected their lives and identities. Narrative interviews were 

conducted with three teenage mothers and one mother aged 23. As tools for 

analyzing the narratives, theories about narrative psychology and how people 

present themselves through story-telling and language were used. The results 

of the study show that becoming a mother was life-changing in a positive 

way, according to the young mothers. They described how they, since 

becoming mothers, had become more mature and now lived less risk-full 

lives. Motherhood had brought a new focus to their lives and had given them 

motivation to study and to become self-supporting. The mothers expressed a 

wish to give their children a better childhood, than they themselves had. The 

results of the study were similar with the results reported in previous, 

qualitative studies of the experiences of young mothers. 
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1. Inledning 

1.1 Problemformulering 

Att bli mamma i tonåren ses ofta som en riskfaktor för ogynnsam utveckling på många 

områden, både för den unga mamman och för hennes barn. I de flesta länder betraktas 

moderskap i tonåren som ett socialt problem (Socialstyrelsen, 2006). Hertfelt Wahn (2007) 

urskiljer i sin studie av tonåriga mammor en grupp av unga mammor som ser moderskapet 

som en väg ut ur en svår psykosocial situation. En grupp ungdomar som ofta befinner sig i en 

svår och utsatt situation är de som placerats i familjehems- eller institutionsvård (Hessle, 

1999). I Sverige är det mer än fem gånger så vanligt att flickor som har varit placerade blir 

mammor i tonåren jämfört med övriga i samma åldersgrupp (Vinnerljung, Öman & 

Gunnarsson, 2005). Vi är intresserade av hur moderskapet påverkar unga mammor som 

tidigare varit placerade, då de utifrån sett kan sägas vara dubbelt marginaliserade. Detta 

eftersom de både varit föremål för insatser från samhället och skaffat barn i tidig ålder. 

Mycket av den forskning som gjorts om ungt föräldraskap är kvantitativ och fokuserar på de 

problem som ofta förknippas med att få barn tidigt (se t ex. Cherington & Breheny, 2005). 

Kvalitativa studier som intresserar sig för de unga föräldrarnas egna upplevelser av att få barn 

pekar på att verkligheten inte behöver se så mörk ut (se t ex. Rolfe, 2008). Vi anser att det är 

viktigt att ta del av den här gruppens egna upplevelser och att lyfta fram de här unga 

mammornas egna röster. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka vilken mening några unga mammor, som varit placerade i 

familjehem eller på institution, ger moderskapet kopplat till livssituation och identitet. 

För att besvara syftet kommer vi att utgå från följande frågeställningar: 

- Hur beskriver de unga mammorna att deras livssituation har påverkats 

av moderskapet? 

- Vilken betydelse beskriver de unga mammorna att moderskapet har och 

har haft för deras identitet? 
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1.3 Avgränsningar 

Vi har i denna studie valt att begränsa oss till att intervjua unga mammor. Unga pappors 

upplevelser av att bli föräldrar kommer därmed inte att studeras. Studien behandlar endast 

unga mammor som lever med sina barn. Vi är intresserade av de unga mammornas egna 

upplevelser och har inte studerat andra berörda aktörer, exempelvis deras barn. 

1.4 Begreppsdefinitioner 

Identitet - Vi har valt att använda oss av Nationalencyklopedins (2009) definition av ordet 

identitet, vilken är ”individens medvetenhet om sig själv, sin kropp, sin personlighet och sin 

förmåga till självbestämmande”. 

Placerad – när vi i denna uppsats skriver ”placerad” menar vi att som barn eller ungdom 

(under 18 år) ha blivit placerad inom socialtjänstens dygnsvård - i familjehem och/eller på 

institution. Mer om vad detta innebär i vårt bakgrundskapitel. 

Ung mamma – om vi inte nämner något annat menar vi kvinnor som fått barn i tonåren, då vi 

talar om unga mammor. Det är också den vanligaste avgränsningen som vi har stött på i 

forskningssammanhang. 

1.5 Disposition 

I vårt bakgrundskapitel kommer vi först att presentera en kort bakgrund om hur det ser ut i 

Sverige vad gäller placeringar av barn och unga samt om ungt föräldraskap. I kapitlet om 

tidigare forskning ger vi en översikt över forskningsläget gällande ungt föräldraskap och 

placerade barn och ungdomar. I teorikapitlet presenterar vi våra teoretiska utgångspunkter. 

Metodkapitlet innehåller en beskrivning av narrativ metod och hur vi gick tillväga när vi 

gjorde vår undersökning. Här behandlas även reliabilitet, validitet och generaliserbarhet, samt 

etiska aspekter. Resultat och analys presenteras efter metodkapitlet och vi avslutar med en 

slutdiskussion där vi diskuterar våra resultat och vår metod. 
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2. Bakgrund 

2.1 Om placeringar i Sverige 

Vi har i vår studie valt att intervjua unga kvinnor som tidigare har varit placerade. Placeringen 

ska ha inneburit det som brukar benämnas heldygnsinsatser. Med det avses placering utanför 

det egna hemmet, enligt SoL, Socialtjänstlagen (SFS 2001:453), eller LVU, Lagen med 

särskilda bestämmelser om vård av unga (SFS 1990:52) (Socialstyrelsen, 2009a). Placeringen 

sker antingen i ett så kallat familjehem eller på institution (Andersson, 2008). Ett familjehem 

är ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn eller ungdomar för 

stadigvarande vård och fostran. Verksamheten bedrivs inte yrkesmässigt (Socialstyrelsen, 

2009a). Institutioner kan vara av olika slag men den vanligaste formen är Hem för vård och 

boende (HVB). Med det menas hem inom socialtjänsten som tar emot enskilda för boende, 

vård eller behandling. Verksamheten bedrivs yrkesmässigt. Drygt tjugotusen svenska barn 

och ungdomar får årligen heldygnsinsatser i någon form (ibid.). 

2.2 Om ungt föräldraskap i Sverige 

De senaste 30 åren har födelsetalen bland svenska tonåringar sjunkit kontinuerligt och är, 

även i ett västerländskt perspektiv, mycket låga. Andelen flickor som får barn i tonåren har 

minskat från åtta procent till knappt tre procent (Socialstyrelsen, 2005). Medelåldern för 

förstföderskor har också ökat och låg 2007 på 28,6 år, från att 1977 legat på 24,8 år 

(Socialstyrelsen, 2009b). Var fjärde graviditet i åldersgruppen 15–44 år slutade med abort år 

2006. Det har varit så ganska oförändrat sedan 1975, men andelen aborter bland tonåringar 

har förändrats i hög grad. För ungdomar mellan 15 och 17 år slutade 96 procent av alla 

graviditeter 2006 med abort, att jämföra med 83 procent 1990. För ungdomar mellan 18 och 

19 år slutade nästan 80 procent av graviditeterna 2006 med en abort. 1990 låg siffran på 55 

procent. Ökningen av andelen aborter bland tonåringar beror inte på att fler tonåringar blir 

gravida jämfört med tidigare. Orsaken är att fler väljer abort framför att föda barnet (ibid.). 

Det är betydligt vanligare att ungdomar som varit placerade blir föräldrar i tonåren. Detta 

gäller framförallt flickor (Vinnerljung & Sallnäs, 2008). 
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3. Tidigare forskning 

Här kommer vi att presentera tidigare forskning om ungt föräldraskap. Vi har både tittat på 

svenska och internationella studier, främst från USA, Kanada och Storbritannien. Vi kommer 

också att redovisa forskning som handlar om ungdomar som är eller har varit placerade och 

om hur en historia av placeringar kan kopplas till ungt föräldraskap. 

3.1 Litteratursökning 

När vi har sökt litteratur har vi använt oss av databaserna Libris och CSA (Social Science 

Subjects Area). Den senare är en databas som söker i flera olika samhällsvetenskapliga 

databaser samtidigt. Sökorden i CSA har varit olika kombinationer av: teenage*, adolescen*, 

young, pregnan*, parent*, childbearing, ”foster care”, ”residential care”, ”social problem”, 

stigma och outcome*. I Libris har vi använt samma sökord men också de svenska: tonår*, 

”ung förälder”, ”unga föräldrar”, tonårsgraviditet samt familjehem*. Vi har också hittat 

litteratur genom referenslistor i böckerna och artiklarna som vi läst. I CSA valde vi endast 

artiklar som har genomgått peer review-granskning. 

3.2 Ungt föräldraskap – ett socialt problem? 

Vid vår genomgång av forskningsläget blev det påtagligt att ungt föräldraskap ses som ett 

stort socialt problem och som en allvarlig riskfaktor för unga människor. Ett stort antal 

internationella, kvantitativa forskningsstudier visar på ett starkt orsakssamband mellan 

tonårigt föräldraskap och en lång rad sociala problem, exempelvis låg utbildning och 

fattigdom (se t ex. Hoffman, Foster & Furstenberg, 1993). En svensk studie, Teenage 

childbearing in Sweden. Support from Social Network and Midwife (Hertfelt Wahn, 2007), 

visar att unga föräldrar har lägre självkänsla och oftare visar depressiva symptom i jämförelse 

med förstagångsföräldrar i åldern 25-30 år. De löper också ökad risk för att föda många barn, 

att bli ensamstående och att bli beroende av det sociala välfärdssystemet (ibid.). Även flera 

andra studier som vi har tagit del av pekar på att situationen för unga föräldrar ofta blir 

problematisk (t ex. Otterblad Olausson, 2000). 

Det är inte bara forskningen som förmedlar en mörk och negativ bild av ungt föräldraskap. 

Det gör även medierna, politiker och byråkratiska experter (Kelly, 1996). Det finns dock 

många forskare som kritiserar bilden av unga föräldrar för att vara för ensidig. Eftersom 
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forskningen främst består av kvantitativa studier visas bara att det finns ett samband mellan 

ungt föräldraskap och sociala problem, inte att det är själva föräldraskapet som har orsakat 

sambandet (detta diskuterar t ex. Arai, 2009; Bissell, 2000; Duncan, 2007; Lessa, 2006; 

Montessoro & Blixen, 1996; Wilson & Huntington, 2006). På senare år har det blivit 

vanligare med kvalitativa studier som intresserar sig för de unga föräldrarnas egna upplevelser 

av att få barn. Dessa studier har visat helt andra resultat än de kvantitativa. Wilson och 

Huntington (2006) redovisar ett stort antal studier som visar att tonåriga föräldrar själva ofta 

upplever att föräldraskapet har lett till positiva livsförändringar. De unga kvinnorna i Arais 

(2009) studie rapporterade exempelvis att kontakten med deras egna föräldrar blev mycket 

bättre när de fick barn. Det nya barnet hjälpte till att föra samman splittrade familjer (ibid.).   

De flesta studier är gjorda på unga mammor men det finns även sådana som inkluderar unga 

pappor och även papporna verkar ofta se föräldraskapet som något positivt (Duncan, 2007). 

Duncan (2007) argumenterar för vikten av att komplettera kvantitativ forskning med 

kvalitativa studier om unga föräldrars egna erfarenheter. 

Hertfelt Wahn (2007) har i sin svenska studie undersökt tonåriga mammors egna 

beskrivningar av sin situation. Hon urskiljer två huvudanledningar till varför svenska flickor i 

tonåren väljer att bli mammor: 

- som en väg ut ur en svår psykosocial situation 

- som ett naturligt val då det i familjen finns ett mönster 

av tidigt föräldraskap. 

Flera av de flickor som uttryckte att moderskapet blivit en väg ut ur en svår psykosocial 

situation beskrev det som en möjlighet att lämna något bakom sig och finna en ny roll som 

mamma. De beskrev en stolthet över moderskapet och hur detta blivit en stabiliserande faktor 

i deras liv. Samtidigt berättade flera av deltagarna att det var svårare att vara mamma än vad 

de hade förväntat sig. Ett flertal ändrade sin livsstil efter att de fått veta att de var gravida. De 

var inte ute lika mycket och de minskade sin alkohol- och tobakskonsumtion. Detta gällde 

dock inte alla. En del hade svårt att anpassa sig till den nya livsstilen och fortsatte sitt liv på 

samma sätt som tidigare. Hertfelt Wahn (2007) efterlyser vidare forskning som studerar unga 

mödrars subjektiva upplevelser av sin uppväxt och deras erfarenheter av moderskap. 
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3.3 Placerade ungdomar 

Vinnerljung och Sallnäs (2008) har i en registerstudie analyserat utfallet för 718 personer som 

varit placerade när de var tonåringar. Studien visar på skillnader beroende på om anledningen 

till placeringen var ungdomarnas eget beteende eller om det var andra orsaker som låg bakom. 

De ungdomar som placerats på grund av eget beteende löpte mycket hög risk för att drabbas 

av för tidig död, psykisk ohälsa, kriminalitet och tonårsföräldraskap. De var också ofta 

lågutbildade och hade svårt att försörja sig själva. För de ungdomar som placerats av andra 

skäl såg det bättre ut men de hade fortfarande betydligt sämre utfall än jämnåriga som inte 

varit placerade. Generellt sett verkar det gå sämre för pojkar än för flickor (ibid.). 

Anderssons (2008) studie Utsatt barndom – olika vuxenliv visar också att de barn som 

placerats på grund av eget beteende klarar sig sämre som vuxna. Föräldrars missbruk, och då 

gäller det framförallt ensamstående mammors missbruk, visade sig i hennes undersökning 

vara en mer utslagsgivande faktor än andra familjeproblem. Placering i familjehem gav 

mycket bättre framtidsutsikter än vad placering på institution gjorde. 

3.4 Placerade ungdomar och ungt föräldraskap 

Tidigare forskning visar att det är vanligare att ungdomar som har fått insatser av sociala 

myndigheter blir föräldrar i tonåren jämfört med övriga ungdomar. Vinnerljung och Sallnäs 

(2008) fann i sin studie att mer än var fjärde flicka (27 procent) som placerats på grund av 

eget beteende blev förälder i tonåren. För flickor som placerats av andra skäl låg siffran på 14 

procent. Av dem som inte varit placerade blev endast 3 procent mammor. Även pojkar som 

varit placerade blev oftare föräldrar i tonåren, jämfört med andra i åldersgruppen. Bland 

pojkar placerade på grund av eget beteende blev 8 procent pappor som tonåringar. Hos dem 

som var placerade på grund av andra orsaker låg siffran på knappt 5 procent medan endast 0,8 

procent av pojkar utan placeringshistoria blev föräldrar som tonåringar (ibid.). 

Orsakerna till varför placerade ungdomar ofta får barn tidigt har studerats i en brittisk 

undersökning (Chase, Maxwell, Knight & Aggleton, 2006). I studien intervjuades 63 

ungdomar som varit placerade och fått barn som tonåringar. Många av de unga föräldrarna 

rapporterade om ensamhetskänslor och erfarenheter av att bli avvisade. Detta hade lett till en 

brist på tillit till andra människor. Många uttryckte ett behov av att klara sig själva. Nästan 

alla intervjuade berättade att de hade varit dåligt förberedda inför vuxenlivet. Den vanligaste 
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reaktionen på graviditet som uttrycktes var ”chock”. Därefter hade det gått snabbt, i alla fall 

för de kvinnliga respondenterna, att acceptera graviditeten. De flesta ungdomarna i studien 

upplevde det som något positivt att ha blivit förälder. Föräldraskapet hade haft en lugnande 

effekt på deras liv, hade ökat deras mognad och hade gett ett fokus i deras liv. Från att ha 

missbrukat, varit ute sent och saknat motivation att skaffa arbete hade det nu hos många 

skapats en vilja att skapa ett hem för barnet och planera inför framtiden. Många reflekterade 

över sina ambitioner som föräldrar och kopplade det till den egna uppväxten. Det framkom 

tydligt att erfarenheter av avvisande och övergivenhet hade gett ett behov av att skapa starka 

band och bli älskade. Tidig graviditet hade för de flesta mer positiva än negativa associationer 

(Chase et al., 2006). 

I en annan brittisk studie har Rolfe (2008) intervjuat 33 unga mammor, som hade fått barn i 

åldern 14-20 år, där de flesta hade varit placerade i familjehem och/eller på institution. 

Mammorna som deltog i studien var ofta marginaliserade på tre sätt: ekonomiskt, diskursivt (i 

termer av diskursen om den goda modern) och socialt (såsom unga personer som varit 

placerade). Rolfe betonar dock att det inte kan tas för givet att de unga mammorna ser sig 

själva som marginaliserade. Mammorna i studien talade om moderskapet ur tre 

huvudaspekter: 

- Prövande och belönande 

- Att växa upp och ta ansvar 

- Att göra saker annorlunda 

Beskrivningen av moderskapet innehöll både beskrivningar av svårigheter, såsom kronisk 

trötthet, utmaningar, ekonomiska svårigheter och begränsad egen frihet samt av sådant som 

upplevdes ”belönande”, exempelvis att se barnets utveckling. 

Att växa upp och ta ansvar beskrevs varken som positivt eller negativt, utan bara som ett 

faktum. Det går inte att välja bort om man blir förälder. Det fanns skilda åsikter i frågan om 

huruvida åldern hade någon betydelse för moderskapet. De flesta, men inte alla, ansåg att 

åldern var mindre viktig än förmågan att ta ansvar. 

Att göra saker annorlunda handlade ofta om att händelser och förändringar i livet inte 

inträffade i den ordning som omgivningen, och ibland inte mamman heller, hade förväntat sig. 

Att göra saker annorlunda kunde också handla om att ändra livsstil. Här berättade en del om 

hur de slutat med droger eller med en kriminell livsstil i samband med att de blivit gravida. 
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Även om mammorna ofta talade om uppoffringar de fick göra som mammor - brist på 

personlig frihet - så talade de också mycket om att de kunde göra allt detta senare, att det bara 

handlade om att göra saker i en annan ordning. De allra flesta mammorna sade att de inte hade 

tänkt bli mammor så tidigt, men många av dem sade att de ändå kände sig förberedda genom 

tidigare erfarenheter av att ta hand om barn. En del av dem hade haft en ”omhändertagar-

identitet” långt innan de blev mammor. För andra var det en större kontrast mellan deras 

tidigare identitet och deras identitet som mammor. Detta gällde i synnerhet de som tidigare 

missbrukat eller varit kriminella (Rolfe, 2008). 

4. Teoretiska perspektiv 

4.1 Vetenskapsteoretisk och metodologisk utgångspunkt 

I denna studie har vi valt att ha en postmodern utgångspunkt. Att ha en postmodern 

utgångspunkt innebär att kunskap ses som perspektivistisk och beroende av forskarens 

synvinkel och värderingar (Kvale, 1997). Man intresserar sig inte för någon objektiv sanning. 

Istället studeras kunskapen som skapas i intervjun. Interaktionen mellan intervjuare och 

intervjuad anses vara viktig. Språket, intervjukontexten, relationer och berättelsen i sig är med 

och skapar kunskap (ibid). I denna studie innebär det att vi särskilt kommer att analysera hur 

intervjupersonerna använder språket för att framställa sig själva och att intervjukontexten ges 

stor betydelse. Våra tolkningar av intervjuerna kan inte vara helt objektiva, utan kommer att 

påverkas av vår förförståelse och våra värderingar, även om vi försöker att närma oss 

berättelserna så förutsättningslöst som möjligt. 

Vi har använt oss av en abduktiv strategi. Med en abduktiv strategi utgår man från empirin, 

men till skillnad från den induktiva strategin avvisas inte teoretiska föreställningar. Under 

forskningsprocessen alternerar undersökaren mellan teori och empiri och låter dem påverka 

varandra (Alvesson & Sköldberg, 2008). Detta innebär att vi har utgått från empirin, men att 

vi under hela forskningsprocessen varit öppna för teoretiska synsätt. Vi har redan från början 

funderat över tänkbara teorier att använda vid analysen av intervjuerna, men inte bestämt oss 

för någon på förhand. 
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4.2 Narrativa teorier om identitet 

Det finns flera olika inriktningar inom narrativ teori och metod. Narrativ kan studeras utifrån 

såväl psykologiska som sociologiska perspektiv (Larsson, Sjöblom & Lilja, 2008a). Vi har i 

denna studie valt att använda oss av både psykologiska och sociologiska synsätt på 

identitetsskapande i berättelser. Vi upplever att de har stora likheter. Att vi har valt just 

narrativa teorier om identitet beror på dess tydliga koppling till såväl vår metod som vårt syfte 

med denna studie. Crossley (2008) som tillhör den psykologiska skolan skriver att den mest 

användbara utgångspunkten vid narrativa studier av identitet är socialkonstruktivismen, 

eftersom den fokuserar på relationen mellan själv, identitet och sociala strukturer och särskilt 

betonar språkets betydelse. Detta synsätt stämmer väl överens med den postmoderna 

utgångspunkt vi har valt. Riessmann (2008b), som har en sociologisk ansats, betonar att 

kopplingen till socialkonstruktivism påverkar synen på sanning i individers berättelser. Att 

försöka styrka fakta i berättelsen är inte aktuellt. Istället ses berättelsen som en tolkning 

snarare än en återgivelse av det förflutna (ibid.). 

Utgångspunkten i narrativ psykologi är att individen förstår sig själv genom språket i tal och 

skrift. Människor är genom dessa språkliga processer konstant engagerade i att skapa sig 

själva och att skapa mening i sina liv (Crossley, 2000). Vi människor reflekterar konstant över 

vad som händer inom oss och omkring oss. Detta är unikt för människan och beror till stor del 

på vår förmåga att förstå språk, vilket är en av grundpelarna för att göra upplevelser 

meningsfulla. Narrativ är ett sätt att organisera episoder och händelser och de möjliggör för 

individen att förstå orsaker till handlingar. Det är relationerna och kopplingen mellan olika 

händelser som skapar dess mening. Händelsesekvenser är mycket viktiga, liksom kopplingen 

mellan tid och identitet (ibid.). 

Liksom Crossley betonar Josselson (2008), som har en psykologisk utgångspunkt, processers 

betydelser. En händelse som är mycket betydelsefull under en period i livet kan senare ha 

liten betydelse, för att sedan öka i betydelse igen. Jaget befinner sig hela tiden i dialog med 

sig själv och sin omgivning. För att förstå människor i sin helhet måste de alltid ses som 

oavslutade (ibid.). Riessman (2008b) betonar att människor har flera deljag som de visar i 

olika situationer och att identiteter förändras över tid. Den mening som ges en livshändelse 

förändras och utvecklas, påverkad av livshändelser som kommer efter. Hon rekommenderar 

sökande efter vändpunkter i berättelser. Vändpunkter definierar Riessman (2008b, s. 75) som 

”tidpunkter då berättaren visar på en radikal förändring av det förväntade livsloppet”. 
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Vändpunkter leder till att innebörden av tidigare erfarenheter ändras och därmed förändras 

även individens identitet (ibid.). 

De berättelser som en individ berättar är inte färdiga, utan skapas och utvecklas under 

berättelsens gång. På detta sätt är människan med och formar sin livsberättelse och vet inte 

själv hur den ska fortsätta eller sluta (Crossley, 2000). Vi människor är inte desamma genom 

tid och rum, utan förändras med de sociala och interaktionella omständigheterna. Våra 

livsberättelser formas i mötet med andra i en interaktionell, social och moralisk kontext 

(ibid.). Mening skapas i ett kontextuellt sammanhang genom de kopplingar en individ gör 

mellan olika händelser i sitt liv och de kopplingar och tolkningar som undersökaren gör 

(Josselsson, 2008). Detta synsätt delas även av Riessman (2008a) och Mishler (1986) (också 

han sociolog). I denna studie innebär detta att vår närvaro i intervjuerna och den kontext som 

intervjuerna sker i ses som betydelsefullt för vilka livsberättelser som kommit fram. 

Ett av de sätt att analysera ett narrativ som Riessman (2008a, 2008b) presenterar är det så 

kallade framträdandeperspektivet, vilket behandlar hur berättande sker i interaktion mellan 

berättare och åhörare och hur berättaren använder språket för att framställa sig själv. 

Användande av olika grammatiska former, förstärkande av vissa ord och meningar, narrativa 

detaljer, gester, kroppsspråk och hummanden är exempel på hur individen kan påverka 

framställningen av sin identitet (Riessman, 2008a.). Hur en individ positionerar sig själv, 

andra personer och åhöraren i berättelsen säger också något om hur individen väljer att 

framställa sig själv (Riessman, 2008a, 2008b).  Individen kan välja att exempelvis positionera 

sig själv som offer för omständigheter eller andra människor, eller som aktivt handlade 

subjekt (Riessman, 2008b). 

5. Metod 

5.1 Narrativ metod 

Vi har valt att i denna studie använda oss av narrativ metod. I detta avsnitt kommer narrativ 

metod att presenteras översiktligt. Därefter följer ett avsnitt om vårt tillvägagångssätt, där vi 

beskriver hur vi har använt den narrativa metoden i vår studie. Kapitlet avslutas med avsnitt 

om validitet, reliabilitet, generaliserbarhet samt etiska överväganden. 
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Narrativ metod är inte en, utan flera metoder. Gemensamt är att de utgör ett sätt att tolka 

texter i berättelseform (Riessman, 2008a). Begreppet narrativ definieras olika av olika 

forskare. Ofta används begreppet synonymt med berättelse. I narrativ forskning är själva 

berättelsen föremål för studier. Även berättelsens form, hur den berättas, tas i beaktande 

(Riessman, 2008a). 

Både Mishler (1986) och Riessman (1993) motiverar användandet av narrativ metod med att 

berättelser är naturligt för människan. Riessman (2008a) skriver att narrativ metod lämpar sig 

väl för att undersöka hur människors identiteter förändras över tid. Även Mishler (1986) lyfter 

fram den narrativa metodens lämplighet i utforskandet av individers identitet och medvetande. 

Vi är i detta arbete intresserade av hur moderskapet påverkat några unga kvinnor i deras 

identitetsskapande och anser därför narrativ metod vara en lämplig metod att använda. 

Både Riessman (2008a) och Mishler (1986) menar att intervjukontexten och intervjuaren har 

stor betydelse för de narrativa data som sedan analyseras av forskaren. Enligt Mishler är en 

forskningsintervju en form av diskurs som skiljer sig från det vardagliga samtalet. Diskursen 

skapas tillsammans av intervjuaren och respondenten, under intervjuns gång. Sociala, 

kulturella och personliga omständigheter påverkar hur respondenterna förstår olika saker 

(ibid.). Riessman (2008a) framhåller att forskaren inte finner narrativ, utan är med i skapandet 

av dem. Genom sin närvaro och sitt sätt att lyssna och fråga är forskaren med och formar de 

berättelser respondenten väljer att berätta (ibid.). 

Riessman (1993) urskiljer fem olika nivåer som ett narrativ är en del av. Dessa är upplevelse, 

berättelse, transkribering, analys samt läsning. De olika nivåerna går på många sätt in i 

varandra. Det första steget i skapandet av ett narrativ är att någon upplever något. Denne 

berättar sedan detta för någon. Berättelsens mening blir olika beroende på vem den berättas 

för, eftersom den skapas i interaktion med lyssnaren. Berättelsen transkriberas sedan. Både 

Mishler (1986) och Riessman (1993) betonar nödvändigheten av att göra en ljudupptagning 

av intervjun. Denna ljudupptagning skrivs sedan ner, något som kan göras på flera sätt och 

olika detaljerat. Mishler framhåller att texten bara är en transformation av det som sades i 

intervjun och han rekommenderar därför att man vid analysen även går tillbaka till 

ljudupptagningen. Transkriberingen är enligt Riessman en del av tolkningen och den får 

betydelse för det fortsatta tolkningsarbetet. Efter transkriberingen genomförs analysen, vilken 

påverkas av valet av teoretisk utgångspunkt. Mishler menar, som tidigare nämnts, att 

forskaren är med och formar berättelsen och han betonar vikten av att relationen mellan 
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forskare och intervjuad tas i beaktande i analysen. Crossley (2000) rekommenderar att vid 

analysen undersöka den narrativa tonen, vilket handlar om det intryck som berättelsen som 

helhet ger. Både det som berättas och på vilket sätt det berättas är här viktigt. 

5.2 Genomförande 

I detta avsnitt beskrivs hur studien har genomförts. Inledningsvis presenteras hur urvalet av 

respondenter gjordes. Därefter beskrivs tillvägagångssättet vid datainsamling och analys. 

5.2.1 Urval 

Urvalskriterierna för våra intervjupersoner var att de tidigare skulle ha varit placerade i 

familjehem och/eller på institution samt att de fått barn före tjugo års ålder. De skulle idag 

inte vara äldre än tjugofem år, eftersom vi ville att upplevelserna skulle vara relativt aktuella 

för dem. Det var resultaten i Hertfelt Wahns (2007) studie som väckte vårt intresse för unga 

mammor som har haft en svår psykosocial situation. För att kunna knyta an till den studien, 

har vi valt att försöka studera en så liknande grupp som möjligt. Detta har gjort att vi valt att 

studera endast unga mammor och inte unga pappor. 

Narrativ metod används för att undersöka upplevelser och skapandet av identitet. Eftersom det 

är en mycket tidskrävande metod rekommenderas en djupare analys av ett fåtal fall 

(Riessman, 2008a). Av denna anledning bestämde vi oss för att göra tre intervjuer. Vi 

bestämde oss också för att göra en pilotintervju. Då denna intervju gav oss mycket värdefull 

information valde vi sedan att analysera även denna och ta med i uppsatsen. Intervjupersonen 

i denna intervju stämmer emellertid inte riktigt in på våra urvalskriterier, då hon fick sitt 

första barn vid tjugotre års ålder. Vår bedömning är att hennes berättelse ändå är relevant för 

vår studie. Mer om detta samt om hur vi fick tag på våra intervjupersoner beskrivs under 

rubriken tillvägagångssätt. 

5.2.2 Tillvägagångssätt 

För att få tag på unga mammor att intervjua tog vi kontakt med ett flertal personer som arbetar 

med familjevård i olika kommuner i Sverige. De spred i sin tur frågan bland kollegor. Några 

av dessa kände till unga mammor som stämde in på våra urvalskriterier och kontaktade dem. I 

de fall då den unga mamman visade intresse för att eventuellt delta i studien fick vi (efter 

tillåtelse från mamman) hennes telefonnummer. Vi kontaktade den unga mamman och 
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informerade om studiens syfte och intervjuns upplägg samt om samtycke och konfidentialitet 

(mer om detta i avsnittet om etik). Om hon bestämde sig för att medverka kom vi överens om 

tid och plats för intervjun. Tre av de personer som vi intervjuade fick vi kontakt med på detta 

sätt. Den fjärde personen fick vi kontakt med genom att fråga en av de andra mammorna om 

hon kände någon som stämde in på våra urvalskriterier, vilket hon gjorde. 

En av de mammor som vi kom i kontakt med via en familjehemssekreterare visade sig vara 

tjugotre år gammal och nyligen ha fått sitt första barn. Eftersom den grupp som vi skulle 

intervjua är svår att komma i kontakt med och hon låg så pass nära urvalsgruppen valde vi att 

fråga henne om hon skulle vara intresserad av att ställa upp på en pilotintervju, vilket hon var. 

Som tidigare nämnts framkom i denna intervju mycket intressant information som vidgade 

vår kunskap om och förståelse för vilken betydelse moderskapet kan ha för en ung mamma 

som tidigare varit familjehemsplacerad. Denna kunskap kändes för oss viktig att förmedla 

vidare. Dessutom blev en av de andra intervjuerna inte så djuplodande som vi hade önskat 

(mer om detta i resultatredovisningen och metoddiskussionen). Detta sammantaget gjorde att 

vi valde att ta med även pilotintervjun i studien. 

5.2.2.1 Genomförandet av intervjuerna 

Inför intervjuerna utformades en intervjuguide (se bilaga 1). Här användes Riessmans (1993) 

rekommendationer om att ha ett antal övergripande frågor, kompletterade med några 

underfrågor. Frågorna utformades för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. Vi 

försökte formulera så öppna frågor som möjligt, vilket också rekommenderas av bland andra 

Hydén (2008) som skriver att öppna frågor uppmanar intervjupersonen till längre, 

beskrivande svar och att intervjuaren då ofta får en mer passiv roll. För att vi skulle få öva oss 

i den narrativa intervjumetoden och för att testa frågorna i vår intervjuguide genomfördes som 

nämnts en pilotintervju. Intervjupersonen fick efter intervjun komma med kommentarer till 

våra frågor. Då hon inte hade något att invända mot de frågor vi hade ställt, ändrades inte 

intervjuguiden efter detta. En ljudupptagning gjordes av intervjun, för att vi skulle ha 

möjlighet att som förberedelse inför de kommande intervjuerna lyssna till denna intervju. Som 

tidigare beskrivits valde vi sedan att, efter tillåtelse från intervjupersonen, ta med denna 

intervju i vår studie. 

De unga mammorna fick själva föreslå plats för intervjun. Två av mammorna ville att vi 

skulle komma hem till dem. De andra två mammorna ville inte att vi skulle komma hem till 
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dem, men var i övrigt öppna för förslag. Vi föreslog då att vi skulle boka rum på stadens 

bibliotek. Båda intervjuerna genomfördes i detta rum på biblioteket. Vi närvarade båda vid 

samtliga intervjuer. Mer om detta finns att läsa i validitetsavsnittet.  

Intervjupersonerna informerades inledningsvis om studiens syfte och om intervjuns upplägg. 

Vidare informerades om konfidentialitet och rätten att dra sig ur studien (se vidare i 

etikavsnittet) samt om ljudupptagningen. Intervjupersonerna gavs också möjlighet att ställa 

frågor. Därefter genomfördes intervjun utifrån intervjuguiden. Hur noga denna följdes 

varierade bland annat beroende på hur pass utförligt personen svarade. Intervjupersonerna 

fick sedan kontaktuppgifter till oss och uppmanades att ta kontakt vid eventuella frågor eller 

kommentarer. 

5.2.2.2 Transkriberingen 

Intervjuerna spelades in med hjälp av två MP3-spelare. De transkriberades sedan. Riessman 

(2008a) skriver att de narrativ som väljs ut för att analyseras är starkt influerade av forskarens 

förförståelse, forskningsfrågor och teorival och att det därför är viktigt att transkriptionerna är 

detaljerade. Crossley (2000) rekommenderar att allt som sägs av både intervjuperson och 

intervjuare skrivs ner. Vi valde att följa Riessmans och Crossleys rekommendationer och 

skrev ner ordagrant allt vi hörde. Vi skrev även ut skratt, särskilda tonlägen samt pauser. Vi 

delade upp pauserna i ”paus” respektive ”lång paus”. Pausernas exakta längd har aldrig varit 

föremål för djupare analys, då vi inte bedömt detta vara av relevans för studien. En av 

intervjuerna transkriberades av oss båda. Då vi kunde konstatera att våra transkriberingar var 

mycket lika varandra bedömde vi att det räckte att de tre resterande intervjuerna 

transkriberades av en person. Vi delade upp transkriberandet av dessa mellan oss. De färdiga 

transkriptionerna återfördes sedan via e-post till intervjupersonerna. De fick då möjlighet att 

kommentera transkriptionerna och meddela om det var något var de tyckte att vi hade 

missuppfattat eller om det var något de ville ändra i det de sagt. Ingen av dem hade något att 

kommentera. 

5.2.2.3 Analysen 

De färdiga transkriptionerna lästes igenom ett flertal gånger av oss båda. Som tidigare nämnts 

är såväl själva intervjun som transkriberandet en del av analysarbetet i narrativ metod 

(Riessman 1993). Efter genomläsningen utformades för den fortsatta analysen ett 

analysverktyg (se bilaga 2). Analysverktygets frågor utarbetades utifrån intervjusvaren, 
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studiens syfte och frågeställningar, samt utifrån de narrativa teorier om identitet som vi utgår 

från i vår analys. Även frågorna i intervjuguiden påverkade valet av frågor i analysverktyget. 

Vi gick därefter var för sig igenom transkriberingarna av intervjuerna utifrån analysverktyget. 

Därefter gjorde vi samma sak tillsammans och jämförde vad vi kommit fram till. Vi läste 

sedan igenom transkriberingarna av intervjuerna enskilt ytterligare några gånger och 

diskuterade dem återigen. Under analysarbetet skrev vi kontinuerligt ned våra tankar och 

gjorde understrykningar och markeringar i intervjutranskriptionerna. Vi gick också, i enlighet 

med Mishlers (1986) rekommendationer, tillbaka till ljudupptagningarna av intervjuerna och 

lyssnade igenom dem. Under hela arbetets gång, även då vi skrev resultat- och analysavsnittet 

gick vi tillbaka och läste igenom intervjutranskriptionerna. På detta sätt upptäckte vi efterhand 

nya aspekter att lyfta fram i resultatredovisningen. 

5.3 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Reliabilitet beskriver Kvale (1997) som forskningsresultatens tillförlitlighet. 

Reliabilitetsfrågor som vi har funderat över är hur vi som undersökare kan ha inverkat på 

svaren och om några slumpmässiga fel kan ha gjorts. Validitet brukar kortfattat beskrivas som 

i vilken grad man undersöker det man har för avsikt att undersöka (ibid.). Mishler (1986) och 

Riessman (2008a) skriver båda att validitetsfrågan i narrativa studier inte handlar om att 

bedöma vad som är en absolut sanning utan om att bedöma trovärdigheten av en tolkning när 

den jämförs med andra tänkbara tolkningar. Det är därför av stor vikt att noggrant beskriva 

hur man gått tillväga vid transkribering och analys. I kapitlet ”Genomförande” finns en 

beskrivning av vårt tillvägagångssätt och vi har där försökt att berätta detaljerat och 

strukturerat. För att ytterligare öka genomskinligheten har vi valt att redovisa våra resultat 

med hjälp av många citat. 

Vi var i utformandet av vår intervjuguide noga med att frågorna skulle vara öppna och inte 

ledande, vilket kan sägas öka studiens validitet. Intervjuguiden följdes inte strikt under 

intervjun, utan vi valde att följa intervjupersonernas berättelser och använda intervjuguiden 

som ett stöd. Vi försökte under intervjun att ställa öppna frågor. Vår bedömning när vi läser 

igenom intervjutranskriptionerna är att vi i allmänhet lyckades väl med detta, men att det finns 

ställen där våra frågor kan ha varit ledande. För att öka reliabiliteten i våra tolkningar har vi i 

dessa fall varit mycket försiktiga med att göra några djupare analyser av det 

intervjupersonerna berättar. Det är vår övertygelse att människor är olika och att det en person 
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berättar väcker olika frågor och tankar hos oss. Vi valde därför, efter mycket övervägande, att 

båda närvara vid alla intervjuer. Vi bedömer att detta ökar möjligheten att få ämnet belyst ur 

flera synvinklar och att det på så sätt ökar reliabiliteten. Att vi noga övervägde detta val beror 

på risken att intervjupersonerna skulle bli hämmade av att vi var två personer i rummet och 

därför berätta mindre utförligt. Vårt intryck är emellertid att de inte blev det. 

Innan intervjuerna genomfördes gjordes, som tidigare nämnts, en pilotintervju. 

Intervjupersonen fick möjlighet att kommentera relevansen och lämpligheten av de frågor 

som ställdes. Att intervjupersonen bedömde våra frågor som relevanta för undersökningen 

kan sägas öka studiens validitet, eftersom det ökar chansen att vi undersöker det vi har för 

avsikt att undersöka. Vid alla intervjuerna gjordes två parallella ljudupptagningar för att 

minska risken att vi på grund av tekniska missöden skulle stå utan ljudinspelning av 

intervjuerna. 

För att styrka analysens trovärdighet gjordes transkriberingarna mycket noggrant och vi skrev 

ner allt vi hörde. En av intervjuerna transkriberades av oss båda. Att våra transkriptioner 

visade sig vara mycket lika styrker reliabiliteten, då det tyder på att vi har uppfattat det som 

intervjupersonerna berättade korrekt. Intervjupersonerna fick sedan läsa transkriptionerna och 

de ansåg alla att vi uppfattat deras berättelser rätt, vilket ökar studiens validitet. Att vi har 

uppfattat intervjupersonernas berättelser korrekt är i sin tur en förutsättning för att den 

fortsatta tolkningen ska vara trovärdig. 

Möjligheten att generalisera resultaten från narrativa studier är begränsad (Larsson, Sjöblom 

& Lilja, 2008b). Den form av generalisering som kan vara aktuell i vårt fall är naturalistisk 

generalisering, som handlar om att tidigare dold kunskap om människor och deras 

erfarenheter kan komma fram och uttryckas verbalt. Denna typ av generalisering leder till att 

något kan förväntas, snarare än formellt förutsägas vara på ett visst sätt (Kvale, 1997). Vår 

studie belyser erfarenheter från unga mammor som tidigare har varit placerade. Det har gjorts 

mycket få kvalitativa studier som berör detta ämne och erfarenheter som tidigare inte har 

kommit fram kläs här i ord. Resultaten talar inte om hur det är för alla unga mammor som 

tidigare varit placerade, men visar på hur det kan vara. En del av de teman som mammorna tar 

upp kan tänkas uppkomma i andra studier av personer som befinner sig i en liknande 

situation. 
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5.4 Etiska överväganden 

I narrativa studier är frågor om etik särskilt viktiga. Psykiskt smärtsamma ämnen kan komma 

upp, som kan vara svåra för intervjupersonen att hantera. Samtidigt kan detta ge 

intervjupersonen nya insikter om sig själv (Larsson & Goldberg, 2008). Innan intervjun 

inleddes informerade vi därför deltagarna om att de aldrig var tvungna att svara på någon 

fråga och att de skulle säga till om det var något som kom upp som de inte ville prata om. 

Under intervjun försökte vi att inta ett empatiskt och tillåtande förhållningssätt, genom att låta 

alla berättelser komma fram och inte signalera att något var för stort eller litet för att nämnas. 

Vi gav också deltagarna möjlighet att i efterhand kontakta oss om de skulle vilja avbryta sin 

medverkan eller ta tillbaka något av det de hade sagt. Av samma anledning skickade vi 

intervjutranskriptionen till dem och bad dem kommentera denna. Vi informerade då, i 

enlighet med Kvales (1997) rekommendationer om skillnaden mellan tal- och skriftspråk, för 

att förbereda deltagarna på att det som sägs kan se märkligt ut när det skrivits ner ordagrant. I 

analysarbetet har vi varit försiktiga med att dra allt för långtgående slutsatser av 

intervjupersonernas berättelser och även övervägt alternativa tolkningar. 

Vi har i denna studie utgått från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, där fyra etiska huvudprinciper anges: 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, n.d). 

Informationskravet handlar om att deltagarna i en studie ska informeras om vad det för dem 

innebär att delta i studien, att deltagandet är frivilligt och att de när som helst har möjlighet att 

avbryta sitt medverkande (ibid.). Vi informerade vid vår första telefonkontakt med 

intervjupersonerna om studiens syfte och vad ett eventuellt deltagande i studien skulle 

innebära för dem. Vi informerade då även om deras anonymitet och att de när de ville skulle 

ha möjlighet att dra sig ur studien. Samma information gavs sedan innan varje intervju 

inleddes. 

Samtyckeskravet innebär att undersökarna ska inhämta samtycke för deltagande i studien 

innan studien inleds och att deltagarna ska ha möjlighet att när som helst avbryta sin 

medverkan utan att utsättas för någon form av påtryckningar från undersökarna. Om 

deltagarna är under femton år och undersökningen är av känslig karaktär bör samtycke 

inhämtas av vårdnadshavare (ibid.). Innan undersökningen inleddes inhämtades, i samband 
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med att deltagarna gavs information enligt informationskravet, samtycke från 

intervjupersonerna. Då ingen av våra intervjupersoner var under femton år behövde samtycke 

från deras föräldrar inte inhämtas. 

Konfidentialitetskravet behandlar deltagarnas anonymitet. Alla uppgifter om deltagarna ska 

förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt dem. Inga uppgifter som skulle 

kunna röja deltagarnas identitet får lämnas ut till obehöriga (Vetenskapsrådet, n.d.). Redan vid 

transkriberingen av intervjuerna togs alla namn på personer och platser bort. I den färdiga 

uppsatsen har dessa ersatts med fingerade namn. Även vissa andra detaljer som skulle kunna 

kopplas samman med intervjupersonerna har ändrats. Vi har varit noga med att inte låta några 

kontaktuppgifter eller andra uppgifter om intervjupersonerna ligga framme. Den risk vi kan se 

gällande anonymiteten är att de två deltagare som känner varandra skulle kunna identifiera 

varandra. De har dock båda från början känt till varandras deltagande i studien och ändå valt 

att medverka. 

Nyttjandekravet innebär att uppgifter om deltagarna i studien inte får användas för annat än 

vetenskapliga syften och att de inte heller får användas för beslut eller åtgärder som direkt 

påverkar den enskilde (ibid.). Vi har inte och kommer inte att lämna vidare någon information 

som vi har fått ta del av. 

Ett etiskt dilemma som vi ställdes inför under vårt arbete var att det visade sig att en av 

intervjupersonerna hade med sin syster till intervjun. Vi kan i efterhand konstatera att vi inte 

tillräckligt tydligt hade informerat om att intervjupersonerna skulle komma själva till 

intervjun. Vi kände direkt att det inte var lämpligt att ifrågasätta att systern var med, även om 

vi insåg att detta skulle påverka intervjun. Vi gjorde bedömningen att systerns närvaro var så 

pass viktig för intervjupersonen att det inte skulle ha varit etiskt försvarbart att göra på något 

annat sätt. 

6. Resultat och analys 

I denna del presenteras och analyseras de resultat vi har fått fram i intervjuerna. Varje intervju 

presenteras och analyseras var för sig. Hur utförliga dessa presentationer är varierar, vilket 

beror på intervjuernas mycket olika karaktär. Varje intervjupresentation har delats in i 

underrubrikerna ”Narrativ ton och språk” samt ”Livssituation och identitet”. Den första 

fokuserar på hur intervjupersonen använder språket för att framställa sig själv och sin 
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situation, medan den andra behandlar hur intervjupersonens livssituation och identitet 

påverkats av moderskapet. Varje presentation avslutas med en kort sammanfattning av de 

resultat som framkommit. Dessa kommer sedan att diskuteras och jämföras med varandra i 

resultatdiskussionen. 

Resultaten presenteras med hjälp av belysande citat från intervjutranskriptionerna. Vi har valt 

att presentera förhållandevis många citat, för att öka genomskinligheten och ge en så tydlig 

bild av intervjuerna som möjligt. För att underlätta läsningen har vi ibland omformat citaten 

något genom att exempelvis ta bort ord som upprepas flera gånger i rad. Vi har dock varit 

försiktiga med detta och enbart gjort det då vi ansett det viktigt för att öka läsbarheten och 

bedömt att det inte har någon betydelse för studien i övrigt. I citaten kallas vi för I1 

(intervjuare 1) och I2 (intervjuare 2). 

6.1 Ellas berättelse 

Ella är 17 år, fyller snart 18. Hon är uppvuxen på landet och bor nu i en mindre ort i södra 

Sverige. Hon har en son, Jakob, som är nio månader. Ella växte upp med sina föräldrar, en 

bror och två systrar. Hon är äldst i syskonskaran. Den ena systern var svårt funktionshindrad 

och dog som nioåring. Ella var då elva år. Systerns död förändrade allt och ledde till att 

föräldrarna skildes, berättar Ella. När Ella var i fjortonårsåldern blev hon placerad i 

familjehem. Orsaken till placeringen menar hon var att hennes mamma och pappa inte orkade 

med henne längre. Hon beskriver det som att hon helt struntade i vad föräldrarna sade, kom 

och gick som hon ville på nätterna och umgicks med äldre killar som var ”knarkare och 

alkoholister”. Efter ständiga rymningar från det första familjehemmet placerades hon i ett nytt 

familjehem på orten där hon nu bor. Där blev hon kvar ungefär ett år. Under den tiden träffade 

hon Peter, som är pappa till Jakob. När hon blev gravid flyttade hon ihop med Peter och de 

levde tillsammans ett drygt år. För några månader sedan flyttade Ella och Jakob till en egen 

lägenhet. Ella och Peter är inte längre ett par men de har fortsatt att ha kontakt och Peter 

brukar träffa sonen på helgerna. Ella berättar att hon lever ett lugnare liv sedan hon fick barn. 

6.1.1 Narrativ ton och språk 

Vi träffar Ella i hennes hem. Vi tar plats i soffan i vardagsrummet. Sonen leker på golvet 

bredvid. Ella ger först ett litet reserverat intryck, men tycks snabbt känna sig bekväm i 

intervjusituationen. Under intervjun berättar Ella detaljerat om sin uppväxt och om sina 
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upplevelser av att vara ung mamma. Vi upplever att den narrativa tonen förändras under 

berättelsens gång. I början berättar hon i positiva ordalag om hur moderskapet har förändrat 

hennes livssituation. Berättelsen antar sedan en mer negativ ton, då hon uttrycker besvikelse 

gentemot sin mamma och berättar om svåra upplevelser. Mot slutet av intervjun blir tonen 

åter positiv och mer framåtblickande. Riessmans (2008a) beskrivning av hur en individ 

framställer sig själv genom bland annat ordval och tonlägen kommer till uttryck i Ellas 

berättelser. Ella återger olika händelser genom att spela upp scener för oss åhörare. Genom att 

välja vad hon berättar och hur hon berättar det förmedlar hon genom hela intervjun en bild av 

sig själv som kompetent, självsäker och mogen. Ett exempel på hur Ella använder språket för 

att framställa sig själv finns i följande stycke där hon berättar om förlossningen. Hon har just 

berättat att hon var hemma hos kompisen Olga och skulle vara barnvakt åt hennes dotter när 

vattnet gick. 

E: …han kom på måndan...tolfte gick det… så ringde jag till Peter för han jobbade 

helg, för Olga var inte speciellt nykter… så ringde jag till Peter, han bara: ”ja, men 

jag är hos dig om en timma då” (litet skratt) /... / och sen Olga bara: ”du måste ju 

ringa till sjukhuset, du måste ju åka dit” (rösten snabb och orolig). ”Nej, det är 

ingen fara” (rösten lugn och oberörd) sa jag, så jag gick ut och rökte och (litet 

skratt) åt macka och styrde och hade mig… och hade inte ont eller nånting… 

Här väljer Ella, genom att ändra röstläge när hon citerar kompisen respektive sig själv, att 

framställa sig själv som självsäker och orädd i förhållande till kompisen, som framställs som 

nervös och orolig. Ett annat exempel som visar hur Ella väljer att beskriva sig själv för oss 

åhörare är när hon får frågan om hon känner sig som mer vuxen nu än innan hon fick barn. Vi 

kan i detta citat också se tecken på att Ella redan innan graviditeten kan ha haft det som Rolfe 

(2008) kallar för ”omhändertagar-identitet”. 

E: nej… eh, egentligen inte… jag menar jag har alltid varit så som jag är idag 

ungefär eller alltså, när jag bodde hemma hos pappa liksom, då fick man tvätta 

sina kläder själv när man var tolv, tretton och.. ja, hjälpt till och lagat mat.. och 

allting.. 

I2: ja.. 

I1:…så tycker du att du kände dig som vuxen redan.. kände du dig som vuxen 

redan innan menar du eller på något sätt…? 

E: ja.. sen blir det ju det, man har tagit hand.. pappas tjej har ju tre barn och.. fyra 

barnbarn så vi har varit mycket hos dom och så då för dom bor ju också i L 

(ortsnamn) så då har man ju hjälpt till med deras barn och.. det är så man har lärt 

sig.. min kompis..  som är lika gammal som mig, hon frågade mig liksom bara 

”men hur ska man göra och” (frågande, lite barnslig röst)…jag bara ”men… det 

bara sitter i huvudet ungefär ” (lugnare, mörkare röst) (litet skratt)… 

I2: ja 

I1: mm (lång paus). Är det olika i olika situationer om du känner dig vuxen eller 

inte? 

E: …nej… det enda är väl att de i min ålder som man… umgås med att man 

tröttnar väl på att… hur fan kan de vara så barnsliga? 
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Samtidigt som citaten ovan visar hur Ella förmedlar en bild av sig själv som kompetent, 

självsäker och mogen blir det också tydligt i intervjun hur hon positionerar sig själv som offer 

för andra människors lathet, orättvisa och oförstående. Inte minst märks detta när hon talar om 

sonens pappa Peter och om sin egen mamma. 

I1: är det underhållet, det är Peter som betalar? 

E: ja, precis… han träffar honom knappt i veckorna nånting 

I1: mm.. 

E: .. eller ibland förbjuder jag honom att träffa honom för så fort han typ ska åka 

och träffa nån tjej eller åka till sina föräldrar eller nånting, nej då passar det att ha 

med Jakob liksom.. men inte i veckorna.. för han jobbar sju till halv fem.. men jag 

menar då är det liksom bara och åka hem och duscha och sen ha Jakob till nio, tio 

på kvällen.. 

I2: mm 

E: men det orkar han inte.. 

 

E: mm..eh, pappa har ju brytt sig eller alltså.. jag och pappa har ju aldrig haft nån 

sån kontakt.. innan som vi har nu egentligen utan det har liksom bara varit 

mamma.. 

I1: mm (lång paus) 

E: och sen har jag litat mer på pappa..ja.. han hjälper mig med mer och… mamma 

kan typ bara bry sig om sig själv och sin familj ungefär.. pappa fick betala mitt 

EU-kort och Filips (broderns) jägarexamen och .. mamma hjälper inte till med 

nånting 

I1: mm 

E: så hon frågade väl vad jag vill ha när jag fyller år och.. då sa jag att jag ville ha 

pengar till körkortet.. 

I1: mm.. 

E: så hon typ är ju inte rättvis.. Katarina (systern) har redan mobil och är nio.. jag 

fick inte mobil förrän jag var typ tio, elva.. 

Något annat som är utmärkande för Ellas sätt att framställa sig själv är hennes fokusering på 

kroppen. Hon säger aldrig uttryckligen att något har varit jobbigt eller att hon har mått dåligt 

utan låter oss få veta det genom beskrivningar av vad hennes kropp har varit med om. Vid 

flera tillfällen när hon under intervjun återger händelseförlopp finns hennes kropp med på 

olika sätt. I citatet nedan har Ella funderat kring framtiden. 

E: och sen ibland tänker man liksom att man vill skaffa barn igen och… eller det 

jag var mest irriterad över var att jag hade så liten mage.. 

I1: mm 

E: och alla andra var ju liksom såhär jättestora, man tyckte det skulle bli skitkul 

ungefär.. det kändes som att man var i samma månad hela tiden.. 

I2: ja 

I1: mm (lång paus).. Var du stolt över att vara gravid? 

E: ja, det var kul var det eller alltså.. folk pratade ju då med bara: ”gud vad liten 

hon är”.. och så var jag irriterad på över att man inte fick på sig jeans.. 

I2: mm 

E:... och sen tidigare.. kanske vart femton eller nånting.. så hade jag ju svår 

anorexia och allting också 

I2: mm 

E: så jag var ju mycket mindre än vad jag var nu när jag blev med barn 
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Storleken på magen återkommer flera gånger under intervjun. Andra kroppsliga beskrivningar 

återfinns när hon berättar mycket detaljerat om förlossningen och om hur hon gick upp i vikt 

under graviditeten. Vidare beskriver hon hur hon blivit utsatt för sexuella närmanden av sin 

mammas nya man och att hon har fått en muskelfraktur efter att nyligen ha blivit utsatt för 

misshandel. Hur dessa händelser har påverkat henne psykiskt eller hur misshandeln av henne 

kan ha påverkat sonen nämner hon däremot inte. 

6.1.2 Livssituation och identitet 

I citatet nedan beskriver Ella hur hon när hon fick veta att hon var gravid funderade på hur 

livet skulle förändras om hon fick barn. 

E:.. och så höll jag på och övervägde om jag skulle ta bort det eller inte för jag 

hade typ två veckor på mig och bestämma mig... och jag hade inte skött mig så 

mycket tidigare i mitt liv och då undrade jag vad som skulle förändra livet om 

man skaffade barn istället. 

I1: mm 

E: och då gjorde jag det och det har blivit mycket bättre annars kanske jag hade 

fortsatt och varit ut med knarkare och... alkoholister och dåligt umgänge.. och 

hamnat i fler fosterfamiljer 

Här finns ett tydligt exempel på det som Riessman (2008b) beskriver som en vändpunkt, det 

vill säga en händelse som har förändrat berättarens förväntade livslopp och därmed identitet. 

Ella framställer sig här som aktivt handlande subjekt (jämför Riessman, 2008b) med förmåga 

till självbestämmande. Hon gör själv ett aktivt val att behålla barnet, efter att ha reflekterat 

över hur detta skulle påverka hennes livssituation. Ella uttrycker sedan att moderskapet har 

lett till en positiv förändring i hennes liv. Samtidigt beskriver hon hur hon upplever att hon 

kan fortsätta leva sitt liv på ungefär samma sätt som tidigare. Två citat får illustrera detta. 

I2: kommer du ihåg vad, hur du tänkte att livet skulle bli efter sen, hur det skulle 

förändras? 

E: ja, att inte kunna umgås med mina vänner som jag vill… fast det tycker jag att 

jag kan ändå för de accepterar Jakob. 

I1: mm 

I2: ja 

E: och jag har aldrig varit såhär alkoholberoende eller nånting... eller… kommit in 

i den.. perioden... så.. Jakob följer med vart jag än går. 

Lite senare under intervjun: 

E:…jag menar om det är nånting liksom om jag vill ut och dricka en helg eller 

nånting, då har ju Peter honom… eller om jag ska iväg eller nånting, inte vill va, 

ha med honom alla gånger och… 
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Ellas beskrivning ligger i linje med de resultat Hertfelt Wahn (2007) beskriver i sin studie av 

unga mödrar. För många unga mammor som tidigare haft en svår psykosocial situation blir 

moderskapet en stabiliserande faktor. Samtidigt finns det en del som fortsätter att leva sitt liv 

på ungefär samma sätt som tidigare, som har svårt att anpassa sig till den nya livssituationen. 

Ella beskriver hur moderskapet har lett till en stor förändring i hennes liv. Samtidigt blir det 

för oss som åhörare tydligt hur hon till viss del fortsätter att leva sitt liv på ett liknande sätt 

som tidigare. Hon berättar att hon fortsatte att röka under graviditeten, eftersom den enda risk 

hon kände till var att barnet kunde bli lite mindre vid födseln. Hon beskriver också hur hon 

träffar vänner sent på kvällarna och att sonen följer med vart hon än går. 

Att en förändrad livssituation och en förändring i identiteten har ett samband blir tydligt när 

Ella får frågan hur hon har förändrats som person sedan hon blev mamma. 

I 1: …hur tycker du att du har förändrats som person sen du blev mamma? 

E: hm... väldigt mycket.. (litet skratt) 

I1: mm 

E: eh… om man jämför med tidigare så har jag blivit mycket lugnare och... 

ja…folk tycker bättre om mig… så som jag är nu än vad jag var innan.. för.. 

I2: varför då tror du? 

E: för då umgicks jag bara med samma killkompisar hela tiden och.. gjorde hyss 

och... ja... (lång paus) 

I2: känner du själv att det har blitt en positiv förändring… alltså..? 

E: ja, mina föräldrar.. hjälper ju mig med både ekonomi och alltihop och… dom 

stöttar mig mer och dom bryr sig om mer och ringer typ varje dag och innan typ 

bara sket dom i mig… eller dom tröttnade så jag fick ju göra vad jag ville.. 

Ella beskrivning av hur hon har förändrats som person av att bli mamma för henne över på 

hur hennes livssituation har förändrats. Här kan vi också se hur olika livshändelser påverkar 

varandra på det sätt som beskrivs av både Riessman (2008b) och Crossley (2000). Ella 

beskriver i citatet ovan hur hon har fått en närmare relation till sina föräldrar. Att kontakten 

med de egna föräldrarna har blivit bättre berättade även deltagarna i Arais (2009) studie av 

unga mödrar. Beskrivningen av relationen till föräldrarna förändras emellertid genom Ellas 

berättelse. Här finns tydliga motsägelser i berättelsen. Den nuvarande relationen till pappan 

beskrivs under hela intervjun i positiva ordalag, medan bilden av mamman blir allt mörkare 

under intervjuns gång. 

Ella beskriver hur hon ibland känner sig ifrågasatt i sin mammaroll, både av främmande 

personer som ger blickar och kommentarer i mataffären och av personal på BB och 

barnavårdscentralen. Hon berättar att hon tycker att det är lite ”halvjobbigt” att bli bemött på 

det sättet för att ”det är ju många … både fjorton- och femtonåringar som får barn också…”. 

Det här är ett av flera tillfällen under intervjun då Ella berättar om andra unga mammor hon 
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känner till. Att hon gör det så ofta kan tolkas på flera sätt. En tolkning är att hon själv tycker 

att det är märkligt att det finns så många unga mammor på orten. Den tolkning som vi anser 

ligger närmast till hands när vi lyssnar till Ella är emellertid att hon känner ett behov av att 

normalisera sin situation och att hon gör det genom sitt val av hur hon framställer sig själv 

och andra, på det sätt som beskrivs av Riessman (2008a, 2008b). 

Crossley (2000) skriver att det är relationerna och kopplingen mellan olika händelser som 

skapar dess mening. Hon menar att händelsesekvenser och kopplingen mellan tid och identitet 

är mycket viktiga. En av våra frågor har därför varit hur den unga mamman upplever att 

hennes uppväxt påverkar henne som mamma. På detta svarar Ella ”…eh, nej…det är väl bara 

att Jakob ska få det bättre än vad jag har haft det”. Mot slutet av intervjun får Ella en fråga om 

hur hon tänker kring sonens framtid. 

I2: och hur tänker du kring Jakob och såhär.. alltså.. om du ser framåt.. är det 

nånting du tänker... hur ni ska ha det eller? 

E: (paus) att han (litet skratt) inte ska bli likadan som jag har varit 

I2: (litet skratt) 

I1: mm 

E: (lång paus) nej men att... han…trivs... får en bra uppväxt ändå.. jag skrev till 

pappa...för ett tag sen att…eller pappa skrev till mig först.. att han hjälper mig så 

mycket han kan 

I1: mm 

E: med allting… och då skrev jag: ”ja, jag försöker göra allt för Jakob 

ändå”...eller alltså att han har sina leksaker och.. allt... jag menar, bara en gåstol 

idag kostar ju femhundra... 

Ella beskriver en önskan om att sonen ska få det bättre än hon har haft det och att han inte ska 

bli likadan som hon har varit. Ordet ”ändå” används två gånger i citatet ovan. Sonen ska få en 

bra uppväxt ändå och Ella försöker göra allt för Jakob ändå. Ordet signalerar till oss som 

åhörare att sonen ska få det bra trots att det är något som inte är bra. Här finns flera tänkbara 

tolkningar. En möjlighet är att Ella kopplar sonens uppväxt till den egna uppväxten. Hon kan 

också syfta på att han ska få det bra trots att han har en mamma som är ung och har en 

problematisk bakgrund. Det skulle också kunna vara så att hon menar att han ska ha det bra 

trots de ekonomiska omständigheter de lever under. Hon har strax innan detta tillfälle i 

intervjun berättat att hon vill flytta till den ort där hennes pappa bor och att hon egentligen 

inte har något att göra där hon bor nu, utan mest är rastlös om dagarna. En tänkbar tolkning 

kan vara att hon relaterar sonens uppväxt till detta. Det går inte heller att utesluta att ”ändå” 

här helt enkelt är ett utfyllnadsord. Citatet ovan belyser också något annat som är utmärkande 

för Ellas sätt att berätta om sin tillvaro, att det materiella ges stor betydelse. Hon beskriver att 

hon gör allt för sonen genom att se till att han har sina leksaker. Ett genomgående tema under 



 
28 

intervjun är också mammans orättvisa, då hon inte hjälper Ella med pengar. Pappan beskrivs 

tvärtemot som mycket rättvis och omtänksam då han ofta hjälper henne ekonomiskt. 

Hur uppväxten påverkat både Ellas livssituation och identitet visar också följande citat: 

I1: …jag tänkte på det här med.. att du hade varit placerad…  

vad tycker du har varit bra och dåligt med att du var placerad? 

E: det är väl att man inte kunde göra som man ville då.. egentligen…  

I2: var det bra eller..? 

E: ..dåligt (litet skratt) 

I2: dåligt..(litet skratt) ja.. 

E: men det är ju egentligen det där som har förändrat hela mitt liv.. annars  

kanske jag fortfarande hade varit ute och.. levt.. och mina föräldrar inte brytt 

sig och... det var som pappa sa då, när Jakob var i magen: ”ja, eh... jag 

kan inte bli arg för jag vill ju bli morfar… men inte.. riktigt ÄN kanske..” (litet 

skratt) 

Här beskriver Ella hur placeringen i familjehem blev en vändpunkt i hennes liv. Hon kopplar 

också detta till kontakten med sina föräldrar och till graviditeten. En annan vändpunkt som 

hon beskriver är när hon träffade Peter. Hon berättar om hur hon varit tillsammans med olika 

killar som har missbrukat, men att allt blev bra när hon träffade Peter. Eftersom hon träffade 

Peter strax efter att hon blev placerad i det andra familjehemmet, där hon bodde ett år, är vår 

tolkning att familjehemsplaceringen och mötet med Peter sammantaget blev en vändpunkt för 

henne. 

Ellas tidiga uppväxt präglades av att hon hade en svårt funktionshindrad syster, som dog när 

Ella var elva år. 

I1: hur var det för dig att växa upp med din syster som var så.. 

E: ja.. 

I1: funktionshindrad? 

E: hon krävde ju all tid... så det var ju mest jag och Filip (brodern) som lekte 

själva... med kompisar och sådär... för hon var ju typ som en stor bebis.. 

/…/ 

I2: men du menade att det var mycket som förändrades sen när hon dog… alltså 

för hela er familj?  

E: ja, det var ju typ det som gjorde att mamma och pappa skiljde sig tror jag,  

dom skiljde sig på midsommarafton  hos farmor och farfar noll-ett.. och Matilda 

(systern) gick bort den tjugotredje noll-ett, på mammas födelsedag.. 

I1: mm 

E: så det var ju inte så bra tajming på allt.. fast ändå så kommer jag inte ihåg så 

mycket.. det enda jag tänkte var, ett halvår innan, det var väl att.. många av mina 

vänner.. deras föräldrar hade skilt sig.. och så tänkte jag det liksom bara.. ja, mina 

föräldrar kommer också säkert skilja sig.. vilket dom gjorde.. 

I2: mm 

I1: mm 

E: fast det känns som att det har blivit bättre för jag och pappa har bättre  

relation och mamma skiter jag i ungefär.. 
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I citatet ovan målar Ella upp en episod som görs tydlig med hjälp av detaljer och 

tidsangivelser. Som åhörare blir det påtagligt att Ella tillskriver denna händelse stor betydelse. 

Genom berättelsen visar hon hur familjen faller samman. Citatet är också ett exempel på 

Crossleys (2000) beskrivning av hur olika livshändelser får sin mening i relation till varandra. 

Systerns död och föräldrarnas skilsmässa blev en vändpunkt (jämför Riessman, 2008b) och 

början på en ny mycket stökig period i Ellas liv. Idag har skilsmässan fått en annan betydelse 

för Ella och hon reflekterar över hur hennes relation till pappan har förbättrats. 

Hur uppväxten påverkat Ella i hennes mammaroll går också att koppla till citatet nedan. Ella 

har just berättat att hon som fjortonåring gjorde två aborter. 

I1: vad var det som fick dig att välja att inte göra abort den här gången? 

E: ...ja.. alltså jag har velat haft barn länge egentligen.. för då menar jag har 

man nån person hela tiden som man måste bry sig om och som tar ens tid och.. ja..  

Det är viktigt för Ella att ha någon som upptar hennes tid, någon att bry sig om. Vad detta är 

ett uttryck för kan diskuteras. En tolkning är att hon känner behov av ett fokus i sitt liv. Detta 

är något som deltagarna i Chase et als. (2006) studie berättade om. En annan tolkning, som 

har likheter med den tidigare, är att hon känner ett behov av att skapa en ny familj, då hennes 

uppväxt varit kantad av trassliga familjeförhållanden. 

6.1.3 Sammanfattning Ella 

Ella beskriver sig som en kompetent ung mamma som sedan tidigare har stor vana av att ta 

hand om barn. Hon upplever att moderskapet har inneburit en positiv livsförändring för 

henne. Hon lever ett lugnare liv och har delvis bytt umgängeskrets. Samtidigt tycker hon att 

hon kan fortsätta leva sitt liv som hon vill och träffa vänner på samma sätt som tidigare. Hon 

har inte behövt ge upp sin tonårsidentitet helt. Hon kan fortfarande festa ibland och vara uppe 

sent om hon vill. Ella har sedan hon fick barn kommit sin pappa närmare, medan 

beskrivningen av relationen till mamman är motsägelsefull. Ella har svårt att se att hennes 

uppväxt påverkar henne som mamma, men hon säger att hon vill att sonen ska få det bättre än 

hon själv har haft det. 

6.2 Saras berättelse 

Sara är 16 år, fyller snart 17. Hon bor i en mellanstor stad i södra Sverige och har en dotter, 

Vera, som är fem månader. Sara beskriver sin uppväxt som att hon hade familjen mot sig. 
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Hennes föräldrar och bror slog henne. Socialtjänsten har varit i kontakt med familjen sedan 

Sara var sju år. Som tolvåring blev hon för första gången placerad i familjehem. Efter två 

mycket korta familjehemsplaceringar fick hon flytta till ett behandlingshem med enbart tjejer. 

Därefter flyttade hon till ett behandlingshem för ungdomar med ADHD (Sara har denna 

diagnos). Då detta ställe inte alls passade henne, fick hon flytta till ett akuthem. Hon blev 

placerad på detta ställe två gånger under en kortare period. Tanken var att hon sedan skulle 

flytta till ett annat behandlingshem men hon valde istället att strax innan hon blev gravid flytta 

hem till sina biologiska föräldrar, där hon nu bor tillsammans med sin dotter. Sara hade 

tidigare missbruksproblem, men slutade tvärt i samband med att hon blev gravid och har 

sedan dess varit ren. Sara berättar att hon idag bråkar mycket med sina föräldrar, men att de 

har slutat att slå henne. Brodern har flyttat hemifrån. Sara planerar att flytta till egen lägenhet 

så snart hon kan klara sin ekonomi själv. Sara har ingen kontakt med dotterns pappa. 

6.2.1 Narrativ ton och språk 

Sara träffar vi i ett rum på stadens bibliotek. Under intervjun berättar Sara öppet och spontant 

om sitt liv. Vi upplever att den narrativa tonen är lättsam, men med ett allvar i botten. Sara 

förstärker sina berättelser med detaljerade och målande exempel. Vid interaktionen med oss 

verkar Sara självmedveten och mån om att intervjusvaren ska bli rätt. Vid flera tillfällen ber 

hon oss att förtydliga våra frågor så att hon ska förstå dem ordentligt. Hon är självkritisk och 

säger att hon har svårt att hålla ögonkontakt och att hon inte är bra på att berätta. Två 

påståenden som inte alls stämmer, enligt vår uppfattning. Vi upplever henne som lugn och 

trygg i intervjusituationen. 

Nedan kan vi se hur Sara, på det sätt som Riessman (2008b) beskriver, med sitt sätt att 

positionera sig själv i förhållande till andra framställer sig som en person som är avslappnad, 

trygg i sig själv och som struntar i vad andra tycker om henne. 

I1: hur uppfattar du att omgivningen ser på dig som ung mamma? 

S:.. jag vet faktiskt inte.. /…/.. alltså  jag skiter i vad folk tycker.. gör jag, det.. eh.. 

när jag går på stan så fokuserar jag ju inte på vad andra tänker bara: ”eh, ja, tänker 

dom så?” 

I1: mm 

S: jag går bara, ska göra mitt, sen går jag liksom såhär.. oftast när jag går själv så 

har jag ju musik i öronen så då hör jag inte heller så att.. 

I1: mm 

S: tänker inte så mycket på det här, jag har fått frågan förut sådär att.. eh.. du.. nån 

som sagt att ”du verkar ju vara ganska säker i att du är ung mamma” såhär, dom 

säger.. har sagt det alltså.. jag tänker faktiskt inte på det..gör jag inte.. känner mig 

som vilken mamma som helst. 
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Riessman (2008b) beskriver vidare att berättaren genom att välja hur hon positionerar sig 

själv och andra kan tillskriva sig antingen en offerroll eller en roll som ett aktivt handlande 

subjekt. Även när Sara beskriver situationer där hon varit mycket utsatt undviker hon att 

tillskriva sig en offerroll. Hon är själv delaktig. När hon talar om familjekonflikterna säger 

hon att ”vi bråkar”. Ett undantag är en episod från när hon var placerad på 

behandlingshemmet för ungdomar med adhd. Det är också ett exempel på hur hon använder 

språket för att ge målande exempel. 

S: och.. det var ett helvete kan jag lova, det var ju bara barn med riktig adhd och 

jag.. jag hade ingenting jämfört med dom.. 

I1: mm 

S: och.. eh.. jag försökte ju vara ifred i mitt rum för jag kände mig inte såhär.. jag 

ville inte vara med dom och sådär..eh.. och då bankade dom på min dörr och höll 

på att ta sönder den och.. ja, alltså jag kände mig inte alls välkommen där.. killarna 

där slog till mig ibland och en massa sådär..ja, för att jag inte gjorde som dom sa 

till mig att göra.. eh.. ja, nej jag avskydde det stället i alla fall.. 

Vår uppfattning är annars att hon identifierar sig mycket med sin adhd-diagnos. Hon beskriver 

att hon, framförallt tidigare, varit vild, okontrollerbar och att hennes ”käft gick hela tiden”. 

Många av episoderna hon återberättar handlar om denna mycket impulsiva sida av hennes 

personlighet. Nästa citat får exemplifiera detta. Det handlar om hur hon lämnade det sista 

familjehemmet hon bodde på och flyttade tillbaka till sina föräldrar. 

S: alltså när jag träffade hennes (dotterns) pappa då efter vi hade varit tillsammans 

i ungefär.. tre veckor eller nåt.. 

I1: mm 

S: så.. sa jag bara helt plötsligt en dag efter skolan bara ”ja, men vi drar till F 

(föräldrarnas bostadsort) och tar alla mina grejer och sticker på bussen” såhär.. han 

bara ”ja”, så då gjorde vi det (litet skratt).. så.. stod jag utanför dörren sen med alla 

mina grejer.. så 

I1: utanför dörren hos dina föräldrar alltså? 

S: ja.. (litet skratt).. och sen höll dom på och pratade med soc, ”ja, hur ska vi 

göra?”och.. sen efter en vecka, om man säger.. så var jag gravid.. 

6.2.2 Livssituation och identitet 

Sara berättar att både hennes livssituation och personlighet har förändrats drastiskt sedan hon 

fick barn. Hon har blivit mycket lugnare och hon har slutat missbruka droger. Liknande 

resultat fann Rolfe (2008) vars studie visar att moderskapet för flera av deltagarna, i synnerhet 

de som tidigare missbrukat, inneburit en stor förändring av livssituation och identitet. Det är 

tydligt hur graviditeten blev en vändpunkt i Saras liv. Hennes livsberättelse förändras radikalt, 

på det sätt som Riessman (2008b) beskriver är utmärkande för en vändpunkt. 

S: alltså.. ja.. innan jag blev gravid om man säger.. så missbrukade jag, gjorde jag.. 

eh.. i stort sett varje dag ungefär 
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I1: mm 

S:.. så det var väl min vardag typ..ehm.. ja, så nu har det ändrats jävli.. väldigt 

mycket (litet skratt) 

Lite senare i intervjun: 

I1: tycker du att du har förändrats som person sen du blev mamma? 

S: ja.. alltså det är många som har sagt det.. eftersom jag har adhd också (litet 

skratt) 

I1: mm 

S: så.. eh.. folk tycker att jag har blivit lugnare.. förr gick min käft alltså.. hela 

tiden.. och jag alltså var uppe i taket och nere i golvet hela tiden och sådär.. så nu 

kan jag i alla fall sitta still (skrattar)  

/…/ 

I1: känner du själv också att du är lugnare.. eller är det framförallt andra som 

säger att du är lugnare? 

S: nej, jag tycker också att jag är lugnare.. eh.. förr var jag mer impulsiv också 

I1: ja 

S:eh.. då kunde jag helt plötsligt.. bara sticka hemifrån och bara vara borta i flera 

månader.. bara för att jag fick för mig det.. 

I1: mm  

S: så.. nu gör jag ju inte det längre så.. 

Citaten ovan är ett exempel på hur identiteten förändras över tid och att olika livshändelser 

påverkar varandra (jämför Riessman, 2008b). Sara berättar att hon idag lever ett mycket 

lugnare liv och att hon har fått en mer ordnad vardag, även om hon längtar till den dagen då 

hon får en egen lägenhet och kan flytta hemifrån. Hertfelt Wahn (2007) fann i sin studie att 

moderskapet ofta blev en stabiliserande faktor för unga mammor som befann sig i svåra 

psykosociala situationer. Sara har inte bara blivit lugnare sedan hon fick barn, hon anser också 

att hon har mognat. Så här beskriver hon sig själv under graviditeten. 

S: alltså då.. jag tycker att jag var en barnrumpa då liksom för jag liksom..”åh, en 

bebis.. det är ju bara och.. gosa med” och inget annat mer sådär..  

I1: mm 

S: men.. sen märkte man att det var mer allvar sådär.. 

I1: mm 

S: .. sen har man ju mognat under graviditeten.. tycker jag att jag gjort.. 

Att hon mognat och ordnat upp sitt liv har inneburit att hon har skaffat nya vänner. De gamla 

kompisarna som ”bara super” är inte längre lika intressanta. Sara beskriver emellertid att hon i 

de flesta situationer inte känner sig som en vuxen person. Vår uppfattning är att ”vuxen” och 

”gammal” inte är något hon vill bli förknippad med. Hon vill vara ”världens coolaste morsa”. 

För att exemplifiera vad hon menar med det berättar hon om en kompis föräldrar. 

S: så hade hon unga föräldrar… det var så himla tufft, för att mina föräldrar dom 

har alltid varit gamla… så det var så himla roligt, för dom pumpade jämt hög 

musik i bilen (litet skratt) och det var så kul och (skratt).. nej, men sånt och såhär.. 

jag vill inte vara såhär tråkig och bara sitta hemma och tycka synd om mig själv 

I1: mm 

S: nej, men att vara gammal det vill jag inte va.. 
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Sara har i likhet med de unga kvinnorna i Arais (2009) studie, fått bättre kontakt med sina 

föräldrar, även om deras relation fortfarande är problematisk. Hon berättar att föräldrarna är 

”skitglada” över att ha blivit morföräldrar och att de ofta ställer upp med barnpassning. 

Relationen till hennes bror har också underlättats av att hon fått barn. 

I1: har er relation förändrats sen du fick barn eller var det likadant? 

S: ja, det har det alltså, vi bråkade ju jämt när vi sågs.. alltså det var.. ja.. det var 

nästan jämt så att polisen fick rycka in för vi bråka (litet skratt) så mycket, jag och 

min bror.. eh.. alltså sen jag har fått barn så är det väl mest uppmärksamhet på 

henne så att då känner jag att det är skönt att han inte bråkar med mig.. 

I intervjun kommer det fram att Sara känner att moderskapet har givit henne en ny drivkraft 

att ordna upp sitt liv. Hon vill skaffa sig ett jobb för att kunna ta hand om Vera på ett bra sätt. 

S: .. alltså jag hoppas ju att jag får ett jobb överhuvudtaget så att jag kan.. försörja 

Vera.. utan att vara beroende av soc..  

I1: mm 

S: och sen så.. jag vet inte.. jag vill i alla fall plugga nu efter.. när hon är ett år /…/ 

jag har inga betyg så jag måste plugga upp dom också först 

I1: mm 

S: men sen.. ja då har jag ju nånting att kämpa för så då kommer jag säkert att 

plugga.. det gjorde jag ju inte.. förut.. 

Här ser vi stora likheter med det som tidigare forskning pekat på, att moderskapet ger ett nytt 

fokus i livet (Chase et al., 2006). Som nämnts slutade Sara omedelbart med sitt missbruk när 

hon fick veta att hon var gravid. Hon var mycket orolig att barnet skulle ta skada av drogerna. 

När hon får frågan om hon var orolig inför något när hon var gravid så handlar det om barnets 

välbefinnande och inte hennes eget. Att Sara är mycket mån om Vera märks också när hon får 

frågan om hennes uppväxt påverkar henne som mamma. 

I1: upplever du att din uppväxt påverkar dig som mamma? 

S: … på vilket sätt menar du då? 

I1: jag tänker din uppväxt.. både när du bodde med dina föräldrar och din bror och 

blev slagen.. och också att du har varit placerad om det påverkar dig när du tänker 

hur du vill vara som mamma eller hur du är mot Vera? 

S: nej.. jag tror inte det.. eller jag vet faktiskt inte.. jag skulle ju aldrig höja handen 

mot henne men.. sådär.. 

I1: mm 

S: skulle.. (litet skratt) jag skulle aldrig låta henne gå ut på fester överhuvud taget 

(skrattar). 

6.2.3 Sammanfattning Sara 

Sara beskriver att både hennes livssituation och identitet har förändrats mycket positivt av 

moderskapet. Hon har slutat att missbruka droger och har blivit lugnare som person. Hon är 

mån om att hennes dotter ska få en trygg och bra uppväxt. Samtidigt som hon beskriver att 

hon har mognat är det tydligt att hon fortfarande identifierar sig som tonåring mer än som 
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vuxen. Hon vill inte framstå som gammal och tråkig och framhäver gärna sina impulsiva 

sidor. Saras relation till föräldrarna har blivit bättre, även om den fortfarande är problematisk. 

Även kontakten med brodern har förbättrats. 

6.3 Linas berättelse 

Lina är 23 år och bor tillsammans med sin man och dottern Ida, som är nio månader gammal, 

i en av Sveriges större städer. Lina växte upp med en psykiskt sjuk mamma som hade 

missbruksproblem. Som femåring blev hon placerad på barnhem. Efter ett år där fick hon 

flytta till ett familjhem där hon bodde till nio års ålder. Hon fick då flytta tillbaka till sin 

biologiska mamma, som hade lyckats hålla sig fri från missbruket under en tid. Efter ett 

halvår började mamman åter missbruka och socialtjänsten började ana oråd. Mamman tog då 

med sig Lina och flyttade till ett sydeuropeiskt land. Lina beskriver att de där levde i mycket 

stor misär. Som elvaåring tog hon sig på egen hand tillbaka till Sverige och bröt kontakten 

med sin mamma. De har sedan dess inte haft någon kontakt, även om mamman försöker 

komma i kontakt med Lina. När Lina kom till Sverige blev hon först familjehemsplacerad hos 

sin morbror, där hon bodde i fyra år. Som femtonåring valde Lina själv att istället bli placerad 

hos en nära vän, som hon och hennes mamma har känt länge. Där bodde hon tills hon som 

artonåring flyttade till eget. 

6.3.1 Narrativ ton och språk 

När vi kommer hem till Lina sitter hon och matar dottern. Intervjun med Lina skiljer sig en 

hel del från de andra tre intervjuerna. Det beror dels på att Lina är äldre och befinner sig i en 

mycket mer ordnad tillvaro än de andra och dels på att intervjun var tänkt som pilotintervju. 

Intervjun har mer formen av ett samtal mellan tre vuxna personer. Lina ger oss tips och 

reflekterar över hur hon tror att hon hade reagerat på våra frågor om vi ställt dem när hon var 

tonåring. Den narrativa tonen i Linas berättelser uppfattar vi som positiv. Hon förmedlar 

energi och framtidstro. Hon är mycket självreflekterande och ser tillbaka på sina erfarenheter 

med en vuxen kvinnas ögon. Hon säger själv att hon har en stor distans till händelserna under 

hennes uppväxt. Vi kan se hur Lina, på det sätt som Riessman (2008a) beskriver, genom sina 

ordval väljer hur hon framställer sig själv. Även när hon berättar om sina egna erfarenheter 

generaliserar hon genom att, nästan genomgående, använda ordet ”man”. 

L: men när man bor i en familj och så träffar man sin.. biologiska mamma eller så 

och så varje gång man träffas säger hon ”ja, men.. snart ska du få flytta hem, snart 
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ska du få flytta hem och vi ska lösa det här och allting ska bli bra” (rösten ivrig) 

och du vet så.. man är liten, man förstår inte liksom,, 

I1: nej 

L: och man vill tro på att allting ska bli bra och liksom.. då blir man besviken när 

det inte blir bra.. 

I2: mm 

L: så att.. det är komplicerat det där med.. familjehem och vara placerad faktiskt.. 

Lina berättar att hon haft en längtan efter barn sedan hon var fjorton år. Hon och hennes man 

har försökt få barn i många år, säger hon. Här kan vi se hur Linas ordval speglar hur viktig 

dottern är för henne. När vi ber henne beskriva en vanlig dag i sitt liv talar hon hela tiden om 

henne och dottern som ”vi”. 

L: .. så äter vi lunch.. och så leker vi lite till och så väntar vi på att pappa ska 

komma hem, så kommer pappa hem, så äter vi middag.. och så badar vi.. och så 

sover vi.. 

Att familjen hon skapat tillsammans med sin man och dotter är mycket viktig för henne 

genomsyrar hela intervjun. Vi upplever att hon under berättelsens gång förmedlar bilden av 

sig själv som en kompetent, kapabel och målmedveten person. Hon har kämpat för, och 

lyckats, bilda en stabil och trygg familj. Som kontrast till den starka person hon är idag 

beskriver hon sig själv som barn och tonåring då hon kände sig mycket vilsen, rädd och 

utlämnad. Riessman (2008b) beskriver hur en person kan positionera sig själv som ett offer 

för omständigheter eller som ett aktivt handlande subjekt. Vi kan se hur Lina i sin berättelse 

växlar mellan dessa positioner. 

6.3.2 Livssituation och identitet 

Lina hade redan ett stabilt och välfungerande liv innan hon fick barn men nu har hon uppnått 

det hon drömt om så länge. 

L: .. så att då känner man sig väldigt tillfreds med situationen som är just nu.. och 

det har man inte kunnat göra tidigare för då har det varit så mycket som har fattats, 

alltså bara.. ja, man har saknat en familj /…/ man ville.. liksom bygga ett liv 

tillsammans med nån sådär så att.. alltid varit nånting som har fattats men nu när 

man har dom stora bitarna.. man har sin livspartner och man har.. sitt barn, liksom 

man har fått sin familj, det man vill ha.. 

Att få barn och familj har för Lina varit en stor och viktig händelse som har förändrat livet. Vi 

ser här likheter med det Riessman (2008b) kallar för vändpunkt, alltså att livet genomgår en 

stor förändring som leder till att innebörden av tidigare erfarenheter ändras och även att 

individens identitet förändras. Linas liv har helt klart förändrats sedan hon fick barn. Hon har 

också börjat reflektera mycket över sina tidigare erfarenheter. Enligt Lina har hennes 
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erfarenheter från uppväxten påverkat henne mycket. Både hennes längtan att få barn tidigt och 

den oerhört stora betydelse hon tillskriver familjen tror hon bottnar i barndomens upplevelser. 

L: så det man började drömma om då.. det var ju en egen familj.. alltså att själv få 

göra.. få göra rätt det som alla andra har gjort fel på nåt sätt runt omkring.. och jag 

tror att det är det som har gjort att man.. hade den här starka längtan av att .. av att 

skaffa barn tidigt, att man ville liksom kompensera, man ville ha allting som man 

inte fick när man var liten 

I1: mm 

L: så man ville ha en trygg och stabil familj och då har man verkligen kämpat för 

det också.. 

Liknande behov av att kompensera för en otrygg uppväxt, som Lina här ger uttryck för, 

beskrev även deltagarna i Chase et als. (2006) studie. Lina menar också att hennes bakgrund 

påverkar hur hon är som mamma och hur hon tänker kring dotterns framtid, vilket är ett 

exempel på hur identiteten, som Riessman (2008b) beskriver, påverkas av tidigare 

livshändelser. 

L: det har påverkat mig jättemycket faktiskt.. alltså.. och i min roll som mamma 

och att man.. man tänker mycket på liksom hur..  man själv har haft det och hur 

man inte vill att ens egna barn ska ha det.. 

Lina återkommer vid flera tillfällen till de känslor av utanförskap hon hade under uppväxten. 

Hon skämdes över att inte vara som alla andra som bodde hos sina biologiska föräldrar. Hon 

beskriver att hon kände sig som ett ”ufo”. Det tror hon också har bidragit till att det har varit 

så viktigt för henne att skaffa en egen familj (jämför Chase et al., 2006). Hon påverkas av 

”äldre mammor” som hon tycker ser ner på henne som ”ung mamma”.  Hon får då ett behov 

av att hävda sig och visa att hon lever ett normalt familjeliv. 

L: .. och då kan jag känna att man får, liksom från andra.. att även fast jag är 

vuxen, jag har ett ordnat liv och jag har schysst bostad och.. jag har bil och jag har 

liksom allting som.. man ska ha när man är vuxen och skaffar barn.. men man 

ändå får, liksom att.. andra ser ner på en på nåt sätt, alltså äldre mammor.. /…/ och 

då blir man ju lite såhär.. ”och ingen ska sätta sig på mig” utan man måste visa 

lite.. dinglar man lite med bilnycklarna, fina märket…   

Vår uppfattning är att Lina har vad Rolfe (2008) kallar omhändertagar-identitet. Hon har stor 

erfarenhet av att ta hand om barn sedan tidigare, både i familjehemmet där hon bodde från 

femton års ålder och i och med att hon hjälpt en annan kvinna med barnpassning under många 

år. 

Enligt Crossley (2000) är människor inte desamma genom tid och rum, utan de förändras med 

de sociala och interaktionella omständigheterna. Det är tydligt att Lina anser att moderskapet 

har förändrat henne. Hon menar att hon har mognat och blivit mer vuxen sedan hon fick barn. 
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När det kommer till hennes nuvarande situation är det tydligt att dotterns behov går före 

hennes egna. 

I2:.. känner du dig mer vuxen.. sen du fick barn? 

L: det är klart att man gör, alltså det är klart att man gör, innan så kände man sig 

vuxen, man var säker på att man var vuxen /…/ sen när man får barn så förstår 

man ju att man var ju inte riktigt vuxen innan.. 

I1: mm 

L: ändå, utan det är först när man har.. det riktiga ansvaret för nån annan, alltså 

som man.. på nåt sätt blir mer vuxen och man kan inte bara.. göra vad man känner 

för, vad man vill.. /…/.. man har nån annan att sätta i första rummet hela tiden 

och.. passar det inte henne, då får jag.. låta bli helt enkelt.. 

6.3.3 Sammanfattning Lina 

Lina har länge längtat efter och försökt att få barn och hon upplever moderskapet som en 

positiv livsförändring. Att vara mamma är en viktig del av hennes identitet. Hon reflekterar 

mycket över sin uppväxt och berättar att den har stor påverkan på hur hon vill vara som 

mamma och för hur viktigt det har varit för henne att bilda familj. Lina berättar att hon kände 

sig som vuxen redan innan hon fick barn, men att det är först nu, när hon har det riktiga 

ansvaret för en annan människa, som hon verkligen är vuxen. 

6.4 Alices berättelse 

Alice är 17 år och bor i en mellanstor stad i södra Sverige. Hon har en son, Jack, som är tre 

månader gammal. Hon beskriver uppväxten som bra fram till dess att mamman träffade en 

man med missbruksproblem. Alice gick då på mellanstadiet. Som trettonåring blev hon, på 

grund av hemförhållandena, placerad hos sin kontaktperson. Hennes fyra syskon blev också 

placerade på olika ställen. Placeringen skulle vara kortvarig då det var tänkt att mamman 

skulle lämna sin missbrukande man. Det gjorde hon inte och Alice var de följande åren 

placerad i flera familjehem och på olika HVB-hem. Alice bor idag i en egen lägenhet med sin 

son. Hon är inte längre tillsammans med Jacks pappa. Det händer dock att han träffar Jack när 

Alice är med. Han får då ha med sig en kompis som ”tolkar” åt dem eftersom Alice och han 

inte pratar med varandra. 

6.4.1 Narrativ ton och språk 

När Alice kommer till biblioteket visar det sig att hon har tagit med sin syster Camilla till 

intervjun. Vi upplever, som tidigare beskrivits, att det inte är lämpligt att ifrågasätta systerns 

närvaro. Under intervjun framkommer tydligt hur viktig Camilla är för Alice. Hon brukar 
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hjälpa till med att ta hand om Jack och var den som var med Alice vid förlossningen. Hur 

viktiga systrarna är för varandra märks också i deras sätt att berätta. Vi upplever att de nästan 

talar med en röst under intervjun. 

Alice är mycket tystlåten och tillbakadragen under hela intervjun. Den narrativa tonen 

upplever vi som neutral och oberörd. Ingenting förstoras upp och Alice svarar kortfattat på 

våra frågor. Alices syster Camilla berättar, särskilt under andra halvan av intervjun, betydligt 

mer än Alice, även om vi som intervjuare försöker få till det motsatta. Alice tycks ofta ha 

svårt att veta vad hon ska svara på våra frågor och vänder sig ibland till systern för att få 

hjälp. Citatet nedan är ett tydligt exempel på Alices sätt att berätta och på intervjusituationen 

som helhet: 

I1: öh..ja..tycker du att du behöver nåt såhär stöd i din mammaroll… du berättade 

om de här personerna och så där men om du behöver stöttning på nåt sätt? 

A: neej…nej… 

I2: eller om du behöver nån hjälp rent praktiskt eller... så..? 

A: jaa…  

C: av mamma… eller va? 

I2: ja eller vem som helst.....Mamma…. 

A: ja, hjälp, jo… jo det behöver jag lite… eller… ja 

C:… förklara! (litet skratt) 

I1: vad behöver du hjälp med och av vilka och så? 

A: öh… 

I2: om du vill berätta, du behöver inte. 

A: jo, men jag vet inte vad jag ska säga 

I2: nej… 

A: jag vet inte… säg nåt (ohörbart) så jag kan 

C: jo, men det är typ vanliga grejer… hon måste ju äta och så också, men då 

kanske Jack skriker så hon kan inte äta så då är det bra om nån är med henne och 

lagar mat eller så… 

Alices odramatiska och kortfattade svar under hela intervjun gör det svårt att få en bild av 

hennes personlighet. Genom systern kan vi ana att hon har andra sidor som hon inte visar för 

oss under intervjun. Den bild vi ändå uppfattar att Alice förmedlar av sig själv är att hon är en 

självsäker person, som inte bryr sig så mycket om vad andra tycker. Citatet nedan är ett 

exempel på detta, där vi kan se hur Alice, på det sätt som Riessman (2008a, 2008b) beskriver, 

genom sina ordval och hur hon positionerar sig själv och de andra personerna i berättelsen, 

framställer sig själv som självsäker och oberörd av andras kommentarer. 

I1: öh... hur tycker du att omgivningen ser på dig som ung mamma… är det nåt du 

har tänkt på? 

A: … ja, så här på bussar å så är det ju typ tanter som typ kollar mycket eller så 

här typ… 

C: typ så här bara öhh…  

A: typ "hon är jätteung" 

C: det är unga också så bara går de förbi och blänger såhär… jag blir skitarg. 

A: ja, så det... 
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C: för de känner ju henne inte, de vet ju inte hur bra mamma hon är… de kan ju 

inte gå och kolla snett på henne för att de tror att hon är ung.. 

I1: nej.. 

C. så det blir jag arg på…. 

A: mm… så där är folk 

I2: men hur känns det för dig när du upplever det? 

A: nej jag bryr mig inte så mycket… för de vet ju inte hur jag är eller såhär 

6.4.2 Livssituation och identitet 

Alice berättar, i likhet med flera av deltagarna i studien av Chase et al. (2006), att hennes 

första reaktion när hon fick veta att hon var gravid var att hon blev chockad. Hon började 

sedan fundera över hur livet som mamma skulle bli. 

I1: då tänker vi om du först kunde berätta om ögonblicket när du först fick veta att 

du skulle få barn… 

A: öh…. då vart jag chockad… och så… jag visste ju inte vad jag skulle göra ifall 

jag skulle behålla det eller ta bort det. 

I1: mm… Var var du nånstans? 

A: på ungdomshälsan och kolla. 

I1: ja… och gjorde ett test? 

A: mm…jag vart chockad och rädd tror jag… eller jag vet inte jo lite rädd eller 

ja… 

Lite senare i intervjun: 

I1:ja, eller hur du trodde att det skulle bli att bli mamma? Hade nu några tankar 

kring det? 

A: nej… bara att det skulle bli ett gulligt barn typ… först… sen börja jag tänka 

mer och mer på hur det skulle bli och så här.. Ja inte sova och inte kunna göra 

roliga saker som man gjorde förr och… mm.. 

I1: hur blev det sen då? 

A: när han kom… eller? 

I1:ja. 

A: inte så jobbigt som jag trodde… nej.. 

Alice beskriver här hur livet som mamma är enklare än hon trodde att det skulle bli. När hon 

får frågan om hennes liv har förändrats mycket sedan hon fick barn svarar hon först att det 

enda som har förändrats är att hon nu inte går i skolan. Systern påminner henne då om att hon 

inte längre är ute på fester, vilket hon håller med om. Hon berättar sedan att hon har kvar 

samma vänner som tidigare och att relationen till dem inte har förändrats. Relationen till sin 

egen mamma beskriver hon som bra. De träffas nästan varje dag och mamman hjälper till med 

barnpassning. Alice berättar att de har kommit varandra närmare de senaste två åren, men hon 

har svårt att se vad det kan bero på.  Mot slutet av intervjun återkommer vi till ämnet hur livet 

har förändrats och Alice beskriver då att tillvaron är mer stressig nu, eftersom hon måste 

anpassa sig efter sonen och därför har svårt att bestämma tider. 
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Alice säger att hon har mognat som person av att bli mamma. Hon använder inte själv ordet 

ansvar, men av citatet nedan anar vi att hon i likhet med deltagarna i Rolfes (2008) studie 

upplever att hon har blivit mer ansvarsfull. 

I1: öh… Känner du dig som mer vuxen nu än innan? 

A: mm… ja… jo det gör jag…mm… 

I1: på vilket sätt? 

A: jag har fått… nu när jag blev gravid då så fick jag ju egen lägenhet… så jag 

måste ta hand om hela...fixa hela den, köpa mat och sånt eller så här… 

I1: ja. 

A: ja… sen tror jag att jag har blivit mer mognare. Eller…ja…ja… 

C: tar mer ansvar.. 

A: ja 

Citatet ovan kan också ses som ett exempel på hur människor och deras identitet förändras 

över tid, vilket beskrivs av Josselson (2008). Att betydelsen av en livshändelse kan förändras 

över tid på det sätt som Crossley (2000) och Riessman (2008b) beskriver visar följande citat, 

där Alice har fått frågan vad hon tycker har varit positivt respektive negativt med att hon har 

varit placerad. 

A: men då… då var ju allting bara negativt, fast nu när jag tänker tillbaka så var 

det ju positivt… ja det var väl positivt att vi fick flytta och så…ja.. det negativa 

var väl…. mm… att vi fick flytta också… .nej men…. ja… 

Att olika livshändelser påverkar varandra (Riessman, 2008b) framkommer också när Alice 

berättar vad hon tänker om sonens framtid. Citatet nedan visar även hur en berättelse skapas i 

interaktion mellan berättare och åhörare, vilket beskrivs av både Crossley (2000), Riessman 

(2008b) och Mishler (1986). Alice har först svårt att sätta ord på sina tankar om Jacks framtid. 

Efter en fråga av intervjuaren och en kommentar av systern har hon lättare att hitta ord för det 

hon vill beskriva. Här skapas mening i ett kontextuellt sammanhang på det sätt som 

Josselsson (2008) beskriver. De kopplingar Alice gör mellan olika händelser i sitt liv och de 

kopplingar och tolkningar som vi som undersökare gör skapar tillsammans berättelsens 

mening. 

I2: vad tänker du om Jacks framtid då? 

A: att han ska få det bra… 

I2: mm… 

A: ja…mm… 

I2:när du tänker på att få det bra, vad menar du med att få det bra? 

A: men…öh…ja ha det bra bara eller så här…öh…ja 

C: som en vanlig familj.. 

A: ja..ha det så här bra…eller ja…inte såna här problem som jag har haft typ 

liksom utan ha det bra… 

I1: mm… 

A: ha en familj och så… 
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6.4.3 Sammanfattning Alice 

Alice berättar att hon har mognat av att bli mamma. I övrigt har vi svårt att få en bild av 

vilken betydelse moderskapet har haft för Alices identitet. Hon har svårt att se att 

moderskapet har medfört någon annan förändring av hennes livssituation än att hon nu inte 

går i skolan, men kommer med systerns hjälp på att hon inte längre går på fester. Hon är mån 

om att sonen ska få en bättre uppväxt än hon själv har haft. 

7. Slutdiskussion 

7.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka vilken mening några unga mammor ger 

moderskapet. Frågeställningarna behandlade hur mammorna beskrev att deras livssituation 

respektive identitet har påverkats av moderskapet. Vi kan konstatera att deltagarna överlag 

upplever att deras livssituation har förändrats till det bättre av moderskapet och att de 

beskriver att de har mognat som personer. 

7.1.1 Livssituation 

Ella och Sara berättar att deras livssituation har förändrats mycket av att de har blivit mödrar 

och vi kan se hur moderskapet blivit en vändpunkt för dem (jämför Riessman, 2008b). 

Tidigare levde de riskfyllda liv, där de antingen missbrukade själva eller umgicks i kretsar där 

missbruk förekom. Deras umgängeskrets har också förändrats. Sara berättar att hon har fått 

nya vänner och Ella beskriver hur hon har slutat att umgås med ”knarkare och alkoholister 

och dåligt umgänge”. Att unga mödrar som tidigare varit placerade upplevde att moderskapet 

blivit en stabiliserande faktor i deras liv fann även Chase et al. (2006). En av deltagarna i vår 

studie, Lina, hade en ordnad tillvaro redan innan hon blev mamma, men berättar ändå att 

moderskapet inneburit en stor livsförändring för henne. Alice har svårare att se hur hennes 

livssituation har förändrats, men berättar att hon upplever att hon har mognat som person av 

att bli mamma. 

Alice och Ella berättar att de innan de blev föräldrar föreställde sig att det skulle vara jobbigt 

och att de inte skulle kunna umgås med vänner på samma sätt som tidigare. Båda berättar att 

det inte blev så, utan att de kan fortsätta träffa vänner på ungefär samma sätt. Deras 

livssituation har ur denna aspekt inte förändrats på det sätt som de hade föreställt sig. Att 
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moderskapet har haft betydelse socialt framkommer dock i flera av deltagarnas berättelser. 

Både Ella och Sara berättar att de har fått en bättre relation till sina föräldrar, något som också 

deltagarna i Arais (2009) studie vittnade om. Det kan finnas flera förklaringar till varför 

relationen har blivit bättre. En tänkbar förklaring är att Ellas och Saras föräldrar verkar vara 

glada över att ha blivit morföräldrar och att det kan motivera en närmare kontakt. Sara 

berättar att de är ”skitglada” och Ellas pappa ”ville gärna bli morfar”. Något annat som är 

påtagligt i Saras och Ellas berättelser är att de båda aktivt söker sig till personer som kan ge 

dem stöd i deras mammaroll. Det skulle kunna förklara varför Ella beskriver pappan som 

viktigare än mamman. Han ställer upp ekonomiskt för henne och Jakob, något som inte 

mamman gör. Saras föräldrar hjälper ofta till med att passa Vera. Även Alice söker sig till 

personer som ger henne stöd i mammarollen. Hon umgås mycket med sin syster och sin 

mamma, som båda är till stor hjälp för henne som förälder. 

7.1.2 Identitet 

Alice, Sara och Lina beskriver alla att moderskapet har gjort att de har mognat som personer. 

De berättar att de blivit mer ansvarstagande. Här kan vi se hur livshändelser påverkar 

identiteten, vilket beskrivs av Riessman (2008b). Att moderskapet inneburit större 

ansvarstagande fann även Rolfe (2008) i sin studie av unga mammor som tidigare varit 

placerade. Sara, Ella och Alice har svårt att se hur deras uppväxt påverkar dem som föräldrar. 

Det är överlag påtagligt hur lite de berättar om sina upplevelser av att vara placerade, 

händelser som vi tänker troligen har stor betydelse för deras identitet. Något som alla tre på 

olika sätt beskriver är dock att de vill att deras barn ska få en bättre uppväxt än vad de själva 

har haft. Detta beskriver även Lina, som till skillnad från övriga deltagare upplever att 

uppväxten påverkar henne mycket som förälder. Hon berättar att uppväxten både har stor 

betydelse för hur hon vill vara som mamma och för hur viktigt det har varit för henne att bilda 

familj. Att uppväxten påverkar de unga mammornas syn på sina egna barns uppväxt ser vi 

som ett exempel på hur olika livshändelser påverkar varandra (jämför Riessman, 2008a). 

Att Linas syn på uppväxtens påverkan skiljer sig mycket från de övrigas tror vi har att göra 

med att hon har en större distans till den. Hon hade dessutom en förhållandevis trygg 

tonårstid, då hon var nöjd med sina placeringar. De andra deltagarna har fått barn oplanerat 

mitt i en mer eller mindre stormig tillvaro med olika placeringar. De har ännu inte lagt sin 

barndom och tonårstid bakom sig. Crossley (2000) beskriver att människor konstant 
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reflekterar över vad som händer inom dem och omkring dem och på så sätt skapar mening i 

sina liv. Lina är äldre än de övriga och har haft mer tid på sig att reflektera över sin situation. 

Både Ella och Lina ger uttryck för en längtan efter att ha någon att ta hand om. De berättar 

båda två att de velat ha barn sedan tidiga tonåren. Sara och Alice uttrycker inte att de haft 

någon liknande önskan. En möjlig förklaring till skillnaden som vi kan se är att både Ella och 

Lina har stor erfarenhet av att ta hand om små barn sedan tidigare. Vi kan hos dem se likheter 

med den omhäntertagar-identitet som Rolfe (2008) fann hos deltagarna i sin studie. Vidare 

säger Lina uttryckligen att hon tror att hennes tidiga längtan efter barn bottnar i en önskan om 

att kompensera för det som hon själv saknade i sin barndom och det ligger för oss inte långt 

borta att göra en liknande tolkning av Ellas berättelse. Ellas uttalande att hon vill ha någon att 

bry sig om, som tar hennes tid, kan vi även tolka som att hon söker efter en stabiliserande 

faktor i sitt liv. 

Både Sara, Alice och Ella har märkt att främmande människor i omgivningen reagerat på att 

de är unga mammor. Folk ”glor” och kommer med kommentarer. De har även känt sig 

ifrågasatta av professionella. Ingen av dem säger att detta påverkar dem i någon större 

utsträckning. Det verkar på sin höjd vara ett irritationsmoment. Även Lina berättar att hon har 

upplevt sig ifrågasatt som ung mamma, trots att hon är tjugotre år gammal. Hon beskriver att 

hon då känner ett behov av att hävda sig gentemot de äldre mammor som hon tycker ser ner 

på henne. Att hennes reaktion skiljer sig från de övrigas tror vi även här kan ha att göra med 

att hon är äldre än de andra och att hon har en större distans till sin uppväxt. Hon hade också 

ett ordnat liv och kände sig vuxen redan innan hon skaffade barn, vilket kan innebära att hon 

reagerar starkare på att bli ifrågasatt. Hon har till skillnad från övriga deltagare inte kvar sin 

tonårsidentitet och vill inte bli förknippad med den. I Ellas och Saras berättelser framkommer 

däremot hur de balanserar mellan tonårsidentitet och mammaidentitet. De växlar mellan olika 

deljag i olika situationer, på det sätt som beskrivs av Riessman (2008a). 

7.2 Metoddiskussion 

I denna studie har narrativ metod använts. Denna metod är särskilt lämplig för att undersöka 

hur människors identiteter förändras över tid (Mishler 1986; Riessman 2008a). Då vi har varit 

intresserade av vilken betydelse unga mammor ger moderskapet, kopplat till livssituation och 

identitet, har vi bedömt den narrativa metoden vara mest lämplig. Andra tänkbara metoder 

hade varit andra former av kvalitativa intervjuer eller fokusgrupper, men vår bedömning är att 
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dessa metoder inte skulle ha passat lika väl, då vi ville få fram så utförliga livsberättelser som 

möjligt. 

Både Riessman (2008a) och Mishler (1986) betonar intervjukontextens betydelse. Att två av 

intervjuerna genomfördes i intervjupersonernas hem och två i ett rum på biblioteket kan ha 

haft betydelse både för vad intervjupersonerna valde att berätta för oss och för vilka 

tolkningar vi har gjort av deras berättelser. Att komma hem till intervjupersonerna gav oss 

bilder av deras liv och av dem som personer som vi kanske inte skulle ha fått om intervjuerna 

genomförts på en annan plats. Hur mycket detta har påverkat våra tolkningar är omöjligt att 

säga. Vi bedömde det emellertid som viktigare att intervjupersonerna kände sig bekväma i 

intervjusituationen, än att alla intervjuer genomfördes i liknande miljöer. 

Den intervju som var tänkt som en pilotintervju genomfördes på ett något annorlunda sätt än 

de övriga intervjuerna. Att vi trodde att denna intervju inte skulle vara med i uppsatsen samt 

att intervjupersonen inte riktigt stämde in på våra urvalskriterier påverkade vårt sätt att ställa 

frågor till och samtala med intervjupersonen. Vi tror att vi hade kunnat få ut mer av denna 

intervju om vi hade följt upp berättelserna bättre. Det är inte bara i pilotintervjun som vi i 

efterhand kan se att vi hade kunnat följa upp intervjupersonens berättelser mer. Vi är 

nybörjare i den narrativa intervjutekniken och förstår att vi om vi hade haft mer vana och 

större skicklighet i metoden troligtvis vid några tillfällen hade kunnat få mer uttömmande 

svar. 

En av intervjupersonerna, Alice, hade som tidigare nämnts, tagit med sin syster till intervjun. 

Denna situation hade vi troligtvis kunnat undvika genom att vara tydligare i vår information 

till intervjupersonerna. Vi är övertygade om att systerns närvaro påverkade intervjun, men på 

vilket sätt är svårt att säga. Vi kan inte veta om vi skulle ha fått mer uttömmande svar om 

Alice kommit själv till intervjun, eller om hon tvärtemot skulle ha blivit ännu tystare utan det 

stöd som vi upplevde att systern utgjorde för henne. Eftersom vi inte vet hur systerns närvaro 

påverkade Alices berättelser har vi varit försiktiga i våra tolkningar av denna intervju. 

Det har inte varit helt enkelt att få tag på intervjupersoner. Det finns personer som faller under 

vår urvalsgrupp som ändå inte har varit aktuella för oss att intervjua. Vissa tänkbara 

intervjupersoner har visat sig ha en så pass svår livssituation för tillfället att de inte varit 

möjliga att intervjua. Här finns berättelser som inte har kommit till uttryck i vår studie. Vi har 
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dock fått ta del av fyra berättelser som både har många likheter och skillnader. Viktiga 

erfarenheter, som sällan kommer till uttryck, har här uppmärksammats och fått kläs i ord. 

7.3 Förslag på vidare forskning 

Våra resultat visar, i likhet med flera andra kvalitativa studier (se t ex Arai, 2009; Chase et al., 

2006; Wilson & Huntington, 2006) att moderskapet har inneburit en positiv livsförändring för 

de unga mammorna. I Sverige är det mycket ont om kvalitativ forskning kring unga mammors 

egna upplevelser av sitt föräldraskap. Den kvantitativa forskning som finns ger en annan bild 

och ungt föräldraskap beskrivs där som något riskfyllt (se t ex. Socialstyrelsen, 2006; 

Vinnerljung & Sallnäs, 2008). Våra resultat visar att situationen är betydligt mer komplex och 

mångfacetterad än så. Vi skulle gärna se att det gjordes fler kvalitativa studier som 

uppmärksammar den här gruppens egna upplevelser och erfarenheter. Vi är övertygade om att 

både kvalitativ och kvantitativ forskning behövs och att de kompletterar varandra. 

Det skulle det vara intressant om fenomenet undersöktes ur ett genusperspektiv, då vi inte har 

behandlat den aspekten i vår studie. Hur påverkar samhällets förväntningar på unga personer 

deras inställning till att skaffa barn? Är det lika vanligt att unga killar ser föräldraskap som en 

möjlig utväg ut psykosociala problem och hur kan detta i så fall kopplas till föreställningar om 

”manligt” och ”kvinnligt”? Personerna som vi har intervjuat har alla ganska nyligen fått barn. 

Det hade varit intressant att se om förändringen håller i sig över tid. Tidigare forskning visar 

att före detta placerade ofta får det svårt senare i livet (se t ex. Vinnerljung et al. 2005). Kan 

ett tidigt föräldraskap vara en skyddsfaktor mot svårigheter? Det vi intresserat oss för i den 

här studien har varit de unga mammornas egna upplevelser. Det är möjligt att mammorna i 

vår studie överskattat förändringen i deras liv. Som ytterligare förslag på vidare forskning 

skulle vi därför gärna se en longitudinell studie som undersöker hur livet blir på sikt för unga, 

före detta placerade mammor och deras barn. Något vi uppmärksammade under intervjuerna 

var att samhällets stöd till de här mammorna verkar vara mycket begränsat. Efter att ha stått 

helt under socialtjänstens ansvar som placerade får våra intervjupersoner plötsligt klara sig i 

stort sett själva när de får barn. Detta trots att de fortfarande är omyndiga och tidigare har 

ansetts vara i behov av stora omsorgsinsatser från samhällets sida. Ännu ett förslag till vidare 

forskning är därför att titta på socialtjänstens roll i förhållande till tonåriga, före detta 

placerade, mammor. 



 
46 

Referenser 

Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2008). Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och 

kvalitativ metod (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

Andersson, G. (2008). Utsatt barndom - olika vuxenliv: ett longitudinellt forskningsprojekt 

om barn i samhällsvård. Stockholm: Allmänna Barnhuset. 

Arai, L. (2009). What a Difference a Decade Makes: Rethinking Teenage Pregnancy as a 

Problem.  Social Policy and Society, 8, (2), 171-183. 

Bissell, M. (2000). Socio-economic Outcomes of Teen Pregnancy and Parenthood: a Review 

of the Literature. Canadian Journal of Human Sexuality, 9, (3), 191-204. 

Chase, E., Maxwell, C., Knight, A. & Aggleton, P. (2006). Pregnancy and Parenthood among 

Young People In and Leaving Care: What Are the Influencing Factors, and What Makes a 

Difference in Providing Support? Journal of Adolescence, 29, (3), 437-451. 

Cherrington, J. & Breheny, M. (2005). Politicizing dominant discursive constructions about 

teenage pregnancy: re-locating the subject as social. Health, 9, (1), 89-111. 

Crossley, M. L. (2000). Introducing narrative psychology: self, trauma and the construction 

of meaning. Buckingham: Open University Press. 

Duncan, S. (2007). What's the Problem with Teenage Parents? And What's the Problem with 

Policy? Critical Social Policy, 27, (3), 307-334. 

Hertfelt Wahn, E. (2007). Teenage childbearing in Sweden. Support from Social Network and 

Midwife (avhandling för doktorsexamen, Karolinska Institutet, 2007). 

Hessle, S. (1999). Child Welfare in Sweden – an Overview. Stockholm: Department of Social 

Work, Stockholm University. 

Hoffman, S., Foster, E. and Furstenberg, F. Jr. (1993). Reevaluating the Costs of Teenage 

Childbearing. Demography, 30, (1), 1–13. 

Hydén, L-C. (2008). Analys av berättelser i forskningsintervjuer. I Larsson, S., Sjöblom, L. & 

Lilja, J. (Red.), Narrativa metoder i socialt arbete, (s. 111-132). Lund: Studentlitteratur. 

http://www04.sub.su.se:2484/ids70/view_record.php?id=9&recnum=28&log=from_res&SID=jvs0a5f2pt8i9tcf0m4kqv4b02
http://www04.sub.su.se:2484/ids70/view_record.php?id=9&recnum=28&log=from_res&SID=jvs0a5f2pt8i9tcf0m4kqv4b02
http://www04.sub.su.se:2456/ids70/view_record.php?id=11&recnum=11&log=from_res&SID=bte69s6ao3qq2lltdp3a90u7i1
http://www04.sub.su.se:2456/ids70/view_record.php?id=11&recnum=11&log=from_res&SID=bte69s6ao3qq2lltdp3a90u7i1


 
47 

Josselson, R. (2008). Förståelse av människans verklighet: Om empati, berättelser och det 

dialogiska jaget. I Larsson, S., Sjöblom, L. & Lilja, J. (Red.), Narrativa metoder i socialt 

arbete, (s. 133-151). Lund: Studentlitteratur. 

Kvale, S (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun (S-E. Torhell övers.). Lund: 

Studentlitteratur. 

Larsson, S. & Goldberg, T. Närvarande och frånvarande berättelser. ”Fronstage” och 

”backstage”- analyser. I Larsson, S., Sjöblom, L. & Lilja, J. (Red.), Narrativa metoder i 

socialt arbete, (s. 153-185). Lund: Studentlitteratur. 

Larsson, S., Sjöblom, L. & Lilja, J. (2008a). Inledning. I Larsson, S., Sjöblom, L. & Lilja, J. 

(Red.),  Narrativa metoder i socialt arbete, (s. 29-51). Lund: Studentlitteratur. 

Larsson, S., Sjöblom, L. & Lilja, J. (2008b). En integrerande narrativ metoddiskussion via 

berättelseexempel från beroende av psykofarmaka. I Larsson, S., Sjöblom, L. & Lilja, J. 

(Red.),  Narrativa metoder i socialt arbete, (s. 203-230). Lund: Studentlitteratur. 

Lessa, I. (2006). Discursive Struggles within Social Welfare: Restaging Teen Motherhood . 

The British Journal of Social Work, 36, (2), 283-298. 

Mishler, E. G. (1986). Research Interviewing: Context and Narrative. Cambridge, Mass.: 

Harvard Univ. Press. 

Montessoro, A. C. & Blixen, C. E. (1996). Public policy and adolescent pregnancy : a 

reexamination of the issues. Nursing outlook , 44, (1), 31-36. 

Nationalencyklopedin (2009). Hämtad december 10. 2009, från 

http://www.ne.se/sok/identitet?type=NE 

Otterbladh Olausson, P. (2000). Teenage childbearing: Pregnancy outcomes and long-term 

consequences for the mothers (avhandling för doktorsexamen, Karolinska Institutet 2000). 

Riessman,C. (1993). Narrative analyses. Newbury Park: Sage. 

Riessman,C. (2008a). Narrative methods for the human sciences. London: Stage. 

Riessman, C. (2008b). Analys av individuella berättelser. I Larsson, S., Sjöblom, L. & Lilja, 

J. (Red.), Narrativa metoder i socialt arbete, (s. 55-83). Lund: Studentlitteratur. 



 
48 

Rolfe, A. (2008). You’ve got to grow up when you’ve got a kid: Marginalized young 

women’s accounts of motherhood. Journal of Community & Applied Social Psychology, 18, 

(4), 299-314. 

Socialstyrelsen (2005). Reproduktiv hälsa i ett folkhälsoperspektiv. Hämtad december 4, 

2009, från http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9974/2005-112-

5_20051125.pdf 

Socialstyrelsen (2006). Social rapport, 2006. Hämtad december 9, 2009, från 

www.socialstyrelsen.se /jamlikhetochjamstalldhet/jamlikhalsa/Documents/20061111.pdf 

Socialstyrelsen (2009a). Barn och unga – insatser 2008. Hämtad december 4, 2009, från 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8312/2009-125-

20_200912520.pdf 

Socialstyrelsen (2009b). Folkhälsorapport 2009.  Hämtad december 4, 2009, från 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8495/2009-126-

71_200912671.pdf 

Vetenskapsrådet (n.d.). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Hämtad december 2, 2009, från http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

Vinnerljung, B., Öman, M. & Gunnarsson, T. (2005). Educational attainments of former child 

welfare clients – a Swedish national cohort stydy. International Journal of Social Welfare, 14, 

(4), 265-276. 

Vinnerljung, B. & Sallnäs, M. (2008). Into adulthood: A follow-up study of 718 young people 

who were placed in out-of-home care during their teens. Child & Family Social Work, 13, (2), 

144-155. 

Wilson, H. & Huntington, A. (2006). Deviant (M)others: the Construction of Teenage 

Motherhood in Contemporary Discourse. Journal of Social Policy, 35, (1), 59-76. 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9974/2005-112-5_20051125.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9974/2005-112-5_20051125.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8312/2009-125-20_200912520.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8312/2009-125-20_200912520.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8495/2009-126-71_200912671.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8495/2009-126-71_200912671.pdf


 
49 

Bilaga 1. Intervjuguide 

Inledande information 

Syftet med studien: Studera hur det påverkar livet att få barn när man är ung. 

Intervjuns upplägg: Vi kommer att spela in intervjun. Det är för att vi inte ska behöva 

anteckna och för att vi inte ska missa något som sägs. Det är ingen förutom vi två som 

kommer att lyssna på inspelningen och när vi är klara med vår uppsats kommer vi att förstöra 

inspelningen. Är detta ok? 

Informerat samtycke: Det är helt frivilligt att delta i intervjun. Går att avbryta när som helst. 

Vi betonar också att personen aldrig är tvungen att svara på en fråga och uppmanar personen 

att säga till om hon inte vill svara. 

Konfidentialitet: Kommer att vara anonym genom hela arbetet. Vi kommer att skriva 

rapporten så att det inte finns någon möjlighet att förstå vem det handlar om. 

Övrigt: Vi betonar att det inte finns några rätt eller fel i de frågor som kommer att ställas och 

uppmuntrar till utförliga och ärliga svar. Vi berättar att vi upplever att många har förutfattade 

meningar om hur det är att vara ung mamma och att vi därför vill höra hur det verkligen är, att 

vi vill få ta del av deras egna upplevelser. 

Känns detta ok?  Några frågor innan vi börjar? 

________________________________________________________________ 

1. Kan du berätta om ögonblicket när du fick veta att du var gravid? 

- Hur gammal var du då? 

- Var var du? Med vem? Hur kändes det? 

- Vem var den första som fick veta? Hur kändes det att berätta? 

2. Minns du vad du då hade för förväntningar/farhågor? 

- Hur tänkte du att livet som mamma skulle bli? 

3. Berätta om hur det ser ut i din vardag idag. 
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- Hur ser en vanlig dag ut? 

- Vad fungerar bra/mindre bra? 

- Hur har din livssituation förändrats sedan du fick barn? (socialt? 

praktiskt?) 

- Nätverk? Vilka umgås du med? Vänner? Har det förändrats? 

- Berätta hur du tycker att du har förändrats som person sedan du blev 

mamma. 

- Känner du dig som vuxen nu när du har fått barn? 

- I vilka situationer känner du dig vuxen? Olika i olika situationer? Vad 

skulle kunna få dig att känna dig som vuxen? 

4. Hur uppfattar du att omgivningen ser på dig som ung mamma?  

- Är förväntningarna positiva eller negativa? 

- Hur påverkas du av den bild som du möter hos omgivningen? 

5. Kan du berätta om var du har varit placerad och vad du tänker om det? 

- Hur bor du nu? Fortfarande placerad? 

- Kan du berätta om anledningen till att du först blev placerad? 

- Vad har varit negativt/positivt med placeringen/placeringarna? 

- Upplever du att din uppväxt påverkar dig som mamma? 

6. Vilka räknar du som din familj? Hur ser relationen till dessa ut? 

- Hur ser relationen till dina biologiska föräldrar ut? 

- Relationen till familjehemsföräldrar? 

- Relationen till eventuella syskon? 

- Relationen till barnets pappa? 

7. Finns det någon/några personer som är eller har varit särskilt viktiga för dig? 

- Förebild när du tänker på hur du vill vara som mamma? Svårt/lätt att 

leva upp till? 

- Behöver du stöd i rollen som mamma? Får du något stöd? 

- Vilka ger dig stöd? Finns det också professionella personer runt dig 

som ger dig stöd? 
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8. Hur ser du på din framtid? 

- Har du några drömmar eller mål? 

- Hur ser du på din roll som mamma längre fram? 

9. Något mer du vill tillägga/berätta? 
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Bilaga 2. Analysverktyg 

Den narrativa tonen 

- Är den positiv eller negativ? Optimistisk eller pessimistisk? 

- Ändrar sig tonen under historiens gång? 

Hur använder respondenten språket för att skapa mening i berättelsen? 

Vilken betydelse får vår närvaro och den omgivande kontexten för intervjun? 

Hur framställer sig respondenten som person? 

- I nuvarande situation? 

- Tidigare? 

- Hur har det förändrats? 

- I relation till olika aktörer? 

- Val av exempel som får illustrera respondenten som person? 

Hur framställer respondenten andra personer? 

- Vilken roll får de i relation till respondenten? 

- Vilka roller spelar de i berättelsen? 

- Vad säger de om respondenten? Vilka röster får de? 

Hur beskriver respondenten sin livssituation (både praktiskt och socialt)? 

- I nuvarande situation? 

- Tidigare? 

- Hur har det förändrats? 

- Förväntningar och farhågor inför att bli mamma? 

- Förväntningar och farhågor inför framtiden? 

Uppväxt och placeringar 

- Hur påverkar det rollen som mamma? 

- Tankar om hur det egna barnet ska ha det? 

Vändpunkter? 
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