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Sammanfattning 
En undersökning om svenska mammor som får barn i tonåren, upp till och med nitton år, och 

deras barn. Forskning om unga mammor visar samband mellan mammans låga ålder, en lägre 

social status och sämre ekonomi som i sin tur ofta förs vidare till barnen. Jämförelser mellan 

tonårsmammor och mammor mellan 25 och 29 år visar att tonårsmammorna oftare kommer 

från svåra familjesituationer, ofta har misslyckats med skolan, är i högre utsträckning 

beroende av bidrag, har dåligt självförtroende och får ett mindre socialt stöd. Forskning visar 

även att barn till tonårsmammor har högre risk att börja med droger, alkohol och att få 

beteendesvårigheter och inlärnings- och språksvårigheter samt begå brott. Syftet är att 

undersöka om tonårsmammor och deras barn besitter fler riskfaktorer än äldre mammor och 

deras barn, som i sin tur leder till en högre risk för att barnet ska begå kriminella handlingar. 

För att mäta barnets kriminalitet har jag tittat på fyra olika orsaker till barnavårdsnämndens 

ingripande mellan 1962 och 1972; våldsbrott, stöld, skadegörelse och anpassningsproblem. 

Teorier om vad som påverkar brottslighet tar upp att bakgrundsfaktorer, anknytning till 

föräldrar och skola samt antilegala influenser kan vara riskfaktorer som leder till kriminalitet. 

Finns det mycket att förlora på att begå en brottslig handling är sannolikheten lägre att begå 

brott än om det finns lite eller inget att förlora. En logistisk regression beskriver sannolikheten 

för att ett visst utfall sker beroende på hur en eller flera förutsättningar ser ut samt identifierar 

vilka faktorer som är mest lämpliga för att, i mitt fall, förutsäga brottslighet. Resultatet av den 

logistiska regressionen visar att risken för att begå en kriminell handling är högre för barn 

med en ung mamma än för barn med en äldre mamma. Det är dock fler faktorer än mammans 

ålder som påverkar risken för barnets kriminalitet. Mammans utbildning, trångboddhet, 

barnets attityd till skolan samt barnets poäng i ett skoltest är faktorer som signifikant påverkar 

kriminella handlingar. Frågan om orsak och verkan uppstår. Är det faktumet att hon är 

tonårsmamma som i sig leder till negativa livsförutsättningar eller är det de sämre 

livsförutsättningarna som leder till att hon blir tonårsmamma? Resultatet från denna analys 

kan inte visa ordningsföljden för hur riskfaktorerna påverkar men kan visa att det är 

mammans plattform som avgör hur det ska gå för barnet, inte mammans ålder. 
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Inledning 
I inledningen behandlas uppsatsens syfte, material och avgränsning. Jag redovisar också 

mina frågeställningar och hypoteser.  

 

”Tonårsmammor har större sannolikhet att vara singelföräldrar, få fler barn och visa 

upp sämre föräldraskap i jämförelse med kvinnor som väntar med att bli mammor” 

(Brooks-Gunn & Furstenberg, 1986). 

 

Forskning om unga mammor visar på ett samband mellan mammans låga ålder, en lägre 

social status och sämre ekonomi. Detta förs i sin tur ofta vidare till barnen. Teorierna går isär 

om vad som är den styrande faktorn. Att bli mamma i ung ålder kan leda till en lägre social 

status då mamman inte utbildar sig i samma utsträckning som äldre mammor. 

Tonårsmammans låga ålder kan leda till sämre kontakt med barnet under uppväxten vilket 

skapar problem i framtiden både för mamman och för barnet. Flickor i Sverige som blir 

gravida i tonåren kommer oftare från hem där föräldrarna är skilda, föräldrar som är 

lågutbildade och tillhör de lägre samhällsklasserna, än flickor som inte blir gravida (Hertfelt 

Wahn, 2007). Studier visar också att tonårsmammor fortsätter att ha lägre utbildningsnivå 

genom hela livet, löper större risk för att bli ensamstående, att få många barn, att bli beroende 

av socialbidrag, att bli förtidspensionerade och även att leva i en våldsam relation (Otterblad 

Olausson, 2000). Elisabeth Hertfelt Wahns jämförelse mellan tonårsmammor och mammor 

mellan 25 och 29 år visade att tonårsmammorna oftare kom från svåra familjesituationer, ofta 

hade misslyckats med skolan, hade dåligt självförtroende, fick mindre socialt stöd och var i 

högre grad deprimerade än de äldre mammorna (Hertfelt Wahn, 2007). Forskning visar även 

att en utbildad tonårsmamma med hög social status och ett bra socialt nätverk, liksom en 

tonårsmamma med ett starkt band till sitt barn, besitter positiva bakomliggande faktorer som 

påverkar barnets framtid positivt (Darroch mfl., 2001). 

 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om tonårsmammor och deras barn besitter fler 

riskfaktorer som i sin tur leder till en högre risk för att barnet ska begå kriminella handlingar.  
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Projekt Metropolit 

Stockholmkohorten inkluderar alla pojkar och flickor födda 1953 och som bodde i 

stockholmsområdet den första november 1963, oavsett var de var födda någonstans. 

Stockholmsområdet blev definierat som Stockholm stad och de omgivningar som uppfyllde 

tre olika kriterier 1960: (1) hade mer än 50% tätortsbefolkning, (2) hade färre än en tredjedel 

av befolkningen inom jordbruk, och (3) hade mer än 15% av den ekonomiskt aktiva 

befolkningen som pendlade till ett jobb i centrala Stockholm. Den totala befolkningen inom 

detta område uppgick till 1130000 år 1960. Det totala antalet i kohorten var 15,117 personer. 

Metropolitprojektet är en unik databas då den innehåller information från en trettio år lång 

studie och omfattar en stor kohort. Man måste dock komma ihåg att mammorna i kohorten var 

födda på 20- och 30-talet och deras tonårsliv skiljer sig från dagens tonårsliv. Sverige var då 

ett väldigt homogent land gällande etnicitet i befolkningen, vilket skiljer sig från idag 

(Stenberg, 2000). Det gör att klasskillnader, på grund av etniska skillnader, kan vara mer 

avgörande idag än det var då. Ett resultat från en undersökning byggd på data som samlats in 

idag skulle se annorlunda ut. 

  

Avgränsningar och problem 

Undersökningen handlar om svenska mammor som fått barn i tonåren, upp till och med nitton 

år, och deras barn. De barn i kohorten som har äldre syskon, där mamman var tonåring när 

syskonet föddes, räknas inte in då det inte gick att utföra med det material jag tog del av. 

Bland de möjliga riskfaktorerna som jag studerat finns mammans utbildning och 

förvärvsarbete samt barnets kriminella handlingar, attityd till skolan och testpoängsresultat i 

ett skoltest. För att mäta barnets kriminalitet har jag tittat på fyra olika orsaker till 

barnavårdsnämndens ingripande mellan 1962 och 1972; våldsbrott, stöld, skadegörelse och 

anpassningsproblem. Det senare är ingen kriminell handling men visar att barnet haft 

anpassningsproblem som lett till ingripande från barnavårdsnämnden och är därför en 

intressant variabel att ta med i analysen. Riskfaktorer med störst vikt för min undersökning 

sammanställdes och de observationer som inte ingick i ”familjestudien” togs bort. 

Mammornas intervjudata i familjestudien blev avgörande för mitt val att begränsa analysernas 

antal. Valet resulterade i att antalet individer som mina analyser grundar sig på minskade från 

15000 till 4000. Frågorna som ställts till mammorna och barnen, och som ligger till grund för 

mina analyser, kan anses känsliga för respondenten då de rör privat information om bakgrund 

och socialstatus. Det kan i sin tur leda till att variablerna som ska mäta detta inte är korrekta 

då frågorna som ska fånga upp denna information antingen inte besvaras eller besvaras 
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felaktigt då respondenten anser dem vara alltför mödosamma eller privata att svara ärligt på. 

Det faktum att en del av informationen samlades in via intervjufrågor har dock gjort att risken 

för felaktiga svar minskat då det är lättare att förvränga sanningen vid en ifyllnad av en enkät 

än vid direkta svar under en intervju. Informationen om kohortmedlemmens kriminalitet har 

samlats in från register över barnavårdsnämndens ingripande. 

 

Frågeställning och hypoteser 

Ökar tonårsmammor barnens risk för att bli kriminella? 

Hypotes 1: Att ha en tonårsmamma (upp till nitton år) ökar risken för ett kriminellt beteende 

jämfört med barn som har en äldre mamma. 

Hypotes 2: Att bo trångt ökar risken för ett kriminellt beteende jämfört med barn som inte 

bor trångt. 

Hypotes 3: Att ha en mamma med låg utbildningsnivå ökar risken för ett kriminellt 

beteende jämfört med barn vars mammor har en högre utbildningsnivå. 

Hypotes 4: Det finns ett samband mellan barnets resultat i skoltestet och hur barnets 

kriminella liv kommer att se ut. 

(0-hypotes): Ett barn vars tonårsmamma har en bra utbildning eller inte är trångbodd och där 

barnet själv har en bra attityd till skolan eller bra poäng i skoltestet, ger lägre 

risk för kriminalitet senare i livet. 
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Tidigare forskning, val av teori 
I detta avsnitt behandlas bakgrundsinformation samt forskning från Sverige, 

Storbritannien och USA. Forskningen kopplas till val av teori samt mitt val av 

variabler. 

 

Bakgrundsinformation om tonårsmammor i Sverige, USA, Canada 

och Storbritannien 

År 2006 föddes det 1719 barn av mammor mellan 15 och 19 år i Sverige. År 2007 var det 

1273 tonåringar som blev mammor medan 7532 aborter utfördes i samma åldersgrupp.  I 

Sverige är tonårsmammor i stor minoritet i förhållande till mammor från äldre åldersgrupper. 

Endast 1,7 procent av barnen som föddes i Sverige år 2005 hade en mamma som var 19 år 

eller yngre. Medelåldern för en förstföderska år 2005 i Sverige var 28,4 år och den var ännu 

högre i storstadsregionerna. Sverige har internationellt sett en låg andel tonårsmammor. I 

USA är andelen tonårsmödrar högst i västvärlden. Där blev 51 av 1000 tonåringar mammor år 

2005 vilket kan jämföras med 4,2 av 1000 tonåringar i Sverige under samma år. Även jämfört 

med de nordiska länderna är antalet tonårsfödslar lågt i Sverige. Även det procentuella antalet 

tonårsgraviditeter är betydligt färre i Sverige än i USA, Storbritannien och Canada. Det är 

även en större andel av de gravida tonåringarna som gör abort i Sverige än i de övriga 

länderna (Socialstyrelsen, 2007). 

 

Tidigare forskning 

Det finns betydligt mer forskning om tonårsmammor och deras barn i Storbritannien och USA 

än i Sverige. Detta beror förmodligen på att andelen tonårsmammor är större där än här. Jag 

valde att ta med forskning från Storbritannien och USA för att dels se vilka likheter och 

skillnader där fanns gentemot Sverige men även för att öka antalet informationskällor. Den 

forskning jag redovisar är den som närmast berör min frågeställning och som jag ansett vara 

bäst jämförbar till Sverige och svenska förhållanden. Under rubriken Tonårsmamma tas 

frågor rörande emotionella, praktiska och ekonomiska behov och resurser upp. Även 

erfarenheter och tankar om hur det är att bli mamma som tonåring och jämförelser mellan 

tonårsmammor och mammor som är mellan 25 och 29 år inom områdena social bakgrund, 

hälsan under graviditeten och socialt stöd behandlas. Under rubriken Barnet tas både 

kriminologisk forskning upp samt forskning om hur barnet ser på sitt kriminella beteende och 

sin uppväxt. 

4  



Tonårsmamma 

Hertfelt Wahn gjorde en studie på svenska tonårsmammor och fann att en del var stolta över 

att vara mammor och de bar på en inre styrka och beslutsamhet och de ville bli betraktade 

som vuxna. Dessa tonårsmammor såg moderskapet som en stabiliserande faktor i sitt liv som 

innebar att de blev mer mogna och tog mer ansvar. Denna grupp av tonårsmammor klarade av 

sin mammaroll bättre och fick ett större självförtroende än andra tonårsmammor. En annan 

grupp tonårsmammor hade det inte lika lätt. Det var de som var oförberedda på moderskapet, 

som hade svårt att anpassa sig till sin nya roll och som inte ändrade sin livsstil under 

graviditeten utan fortsatte med uteliv, rökning och konsumtion av alkohol. Dessa 

tonårsmammor hade ofta en komplex social situation, en ostabil relation med barnets pappa 

och en dålig kontakt med sina egna föräldrar. De visste inte vad som väntade dem och de 

behövde mycket stöd och support i form av hjälp med sociala och praktiska problem. När 

Hertfelt Wahn jämförde tonårsmammorna med mammor som var mellan 25 och 29 år gamla 

blev resultatet att tonårsmammorna oftare kom från svåra familjesituationer, oftare hade 

misslyckats med skolan, hade dåligt självförtroende, fick mindre socialt stöd och var i högre 

grad mer deprimerade än de äldre mammorna. Tonårsmammorna var i högre grad 

ensamstående än mammorna i den äldre åldersgruppen. Tonårsmammorna hade också oftare 

föräldrar som var skilda. Tonårsmammornas egna mammor var ofta själv tonåringar när de 

fick barn. Endast 27 % av tonårsmammorna uppgav att graviditeten var planerad, att jämföra 

med 86 % av de äldre mammorna (Hertfelt Wahn, 2007). En annan jämförelse gjord mellan 

unga och äldre mammor visade att de unga hade sämre jobb och levde trängre men när det 

gällde kunskaperna om barn så var skillnaderna inte stora (Roosa & Vaughan, 1984). Roosa 

och Vaughans undersökning behandlar framförallt frågor som rör hemmamiljön, den verbala 

stimulansen och responsen gentemot barnet av den unga mamman jämfört med den äldre 

mamman. Skillnaderna kunde teoretiskt leda till sämre uppfostran hos barn med 

tonårsmammor, men det var framförallt den socioekonomiska variabeln som var mest 

signifikant och stark korrelerande med barnets förutsättningar och utvecklingsstatus (Roosa & 

Vaughan, 1984). Woodward, Fergusson och Horwoods studie belyser också hur den 

socioekonomiska situationen påverkar förutsättningarna. I denna studie fanns en tydlig länk 

till tidig graviditet. De redovisar också att ju sämre skolresultat och ju färre ens framtidsplaner 

är desto högre sannolikhet för tonårsgraviditet. Studien visar även att det är en högre andel av 

de unga mammorna jämfört med de äldre mammorna som är beroende av bidrag, vilket till 

stor del antas bero på avsaknad av arbete som i sin tur är relaterat till dålig utbildning 

(Woodward, Fergusson, Horwood, 2001). Jämförelsen mellan de tonårsmammor som bodde 
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kvar hos sina föräldrar och de som bodde med sin partner visade att en större andel av dem 

som bodde kvar hos föräldrarna slutförde skolan och fick jobb medan de som bodde med sin 

partner hade det sämre ekonomiskt (Bunting & McAuley, 2004). I en undersökning som 

Stiftelsen Kvinnoforum gjort visade det sig att hälften av tonårsmammorna som ingick i deras 

undersökning hade återupptagit sina studier medan en betydande andel av dem som inte hade 

gjort det förklarade detta med att de inte haft ekonomiska möjligheter. De ensamstående 

tonårsmödrarna upplevde att de hade den svåraste ekonomiska situationen och en stor brist på 

stöd från närstående och samhället (Stiftelsen Kvinnoforum, 2003). Bunting och McAuley 

visar också på hur stöd från familj, partner och vänner påverkar den tonåriga mamman. 

Forskarna fann att stöd från den egna familjen, särskilt den egna mamman, är viktigt för 

tonårsmammor. De tonårsmammor som bodde kvar hos den egna mamman hade möjlighet att 

få både ekonomisk hjälp och hjälp med barnpassning (Bunting & McAuley, 2004). Idag följer 

de flesta unga kvinnor i Sverige ett mönster där de först försöker bli klara med sin utbildning 

för att därefter arbeta under några år och göra karriär för att sedan skaffa barn. I dessa fall är 

chanserna större till ett fast förhållande och ett ordnat boende. För de som får barn tidigt, utan 

att först ha förvärvsarbetat, blir de ekonomiska förutsättningarna sämre, eftersom 

föräldrapenningen bygger på tidigare inkomst. Har man haft en liten eller ingen inkomst är 

föräldrapenningen endast 180 kronor per dag före skatt, vilket försvårar möjligheten till eget 

boende (www.fk.se). Även i Hertfelt Wahns undersökning tas frågan om det sociala 

nätverksstödet upp. Tonårsmammorna säger att stödet från familj och vänner var särskilt 

viktigt, speciellt stödet från deras egen mamma. Undersökningen visade att tonårsmammorna 

fick signifikant mindre socialt stöd än de äldre mammorna (Hertfelt Wahn, 2007). Samhällets 

stödinsatser är, enligt studien som Kvinnoforum gjort, dåligt anpassade för unga mammor och 

förklaringen kan vara att unga mammor inte besitter de egenskaper som anses ha hög status i 

ett samhälle. De är kvinnor, unga, lågutbildade, har dåliga ekonomiska resurser och vårdar 

barn. Bristen på stöd medför en risk att mammorna internaliserar sin uppfattade negativa bild 

som samhället har av dem, vilket leder till en negativ självbild och en svag tro på att de ska 

klara sin situation (Stiftelsen Kvinnoforum, 2003). Andersson fortsätter resonemanget och 

poängterar att föräldrarna blir föredömen och att barnen använder sina föräldrar som personer 

att efterlikna. Han påpekar också att olika familjer har en varierande relation till samhället på 

samma sätt som ungdomar med problem har en varierande bakgrund; olika uppväxtmiljöer, 

olika familjeförhållanden samt varierande upplevelser av dagis och skola. Men trots dessa 

olikheter mellan ungdomarna kan man se att barn som lever utan stabila band och som inte 
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har någon närvarande vuxen att lita på, ofta får svårt att anpassa sig och att undvika risker och 

faror (Andersson, 2001). 

 

Barnet 

Woodward, Fergusson och Horwood har gjort en studie som visar att barn till tonårsmammor 

uppvisar högre risk att börja med droger, alkohol och att få beteendesvårigheter och 

inlärnings- och språksvårigheter samt begå brott (Woodward, Fergusson, Horwood, 2001). 

Levnadsvillkor och uppväxtvillkor som till exempel bostad, bostadsort, utbildning, familj, 

arbete och fritid har en grundläggande inverkan på människors livskvalité, och är därmed 

avgörande för vilka val man kommer att göra senare i livet. Ungdomar med välutbildade 

föräldrar med höga inkomster är oftare medlemmar i någon förening än barn till lågutbildade 

låginkomsttagare. Ungdomar som kommer från goda hemmaförhållanden har bättre 

förutsättningar för att komma ur ett missbruk eller en kriminell livsstil, dels för att de har ett 

bättre socialt nätverk och dels för att föräldrarnas ekonomiska resurser, kontakter eller andra 

förutsättningar kan ge bättre stöttning åt sina barn. Det finns således en form av trygghet att 

falla tillbaka på, inte en emotionell trygghet, utan en social och ekonomisk trygghet (SOU: 

1997). Även Aubert tar upp hur barnet påverkas av sin uppväxt. Studien baseras på intervjuer 

med utsatta ungdomar samt socialpedagoger, socionomer, poliser och fritidsledare. Alla har 

uppfattningen att ungdomskriminalitet grundar sig i dåliga sociala familjeförhållanden. 

Faktorer som fattiga bostadsområden och arbetslöshet tas upp. Socialarbetarna menar att 

ungdomarna starkt påverkas av sin uppväxtmiljö. Han säger att om ungdomarna ser sina 

föräldrar vara arbetslösa och gå på socialbidrag blir detta en naturlig väg även för barnen. 

Även kriminella ”förebilder” påverkar ungdomarna starkt. Ungdomarna berättar i 

undersökningen att det är viktigt att de har vuxna som stöttar och finns till hands under en 

lång period. De berättar också att det är betydelsefullt att föräldrarna sätter upp gränser och 

visar vad som är rätt och fel. Den hjälp och det stöd som ungdomarna främst vill ha är det 

stöd som kommer från vuxna. Pojkarna i undersökningen berättar att de skulle vilja ha 

vuxenkontakter i form av föräldrar, lärare, socialarbetare eller fritidsledare att prata med dem 

och som bryr sig om dem (Aubert, 1974). Professor Jerzy Sarnecki på Stockholms universitet, 

tar upp kriminologiska kopplingar mellan barnet och dess uppväxt. Bakgrundsfaktorer, 

anknytning till föräldrar och skola samt antilegala influenser kan vara faktorer som leder till 

ett brottsligt beteende. Om en människa upplever att det finns mycket att förlora på att begå 

en brottslig handling är sannolikheten mindre för att begå brott än om man har lite eller inget 
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alls att förlora. Dåliga relationer till föräldrar och andra ungdomar, dålig skolgång och svaga 

förebilder, minskar den sociala kontrollen. Svaga sociala band innebär att man inte berörs av 

andras reaktioner vilket gör det lättare för att bryta mot gällande normer. Bakgrundsfaktorer 

till antilegala influenser eller brottsligt beteende kan vara att man växt upp i en större stad 

med mer anonymitet, föräldrars utbildning och yrke och om man vuxit upp med endast en 

förälder. En god anknytning till föräldrar och skola kan leda till ett gott samarbete mellan 

skola och familj, bättre föräldratillsyn, starkare föräldrareaktion på skolk, bättre trivsel i 

skolan, förbättrade betyg och skolambition, en bättre kamratsämja och kamratkommunikation. 

Sarnecki menar att brottslighet och missbruk är en form av avvikande karriär och att grunden 

för denna avvikande karriär ligger i individens psykologiska, sociala och även fysiologiska 

förutsättningar. Detta kallas för ”arvet” och Sarnecki menar att desto sämre arv, desto större 

förutsättningar för en avvikande karriär (Sarnecki, 1988). 

 

Forskning visar att mamman är en viktig del av ett barns framtid. Som tonårsmamma kan 

mamman själv vara en utsatt individ och kan i sin tur påverka sina barn till att hamna i 

utsatthet och kriminalitet. Å andra sidan kan tonårsmamman även besitta starka positiva 

resurser och ha en bra inverkan på sitt barn, där mammans ålder inte påverkar barnets framtid 

negativt. De faktorer jag tagit upp, och som forskningen tagit fasta på gällande tonårsmammor 

och deras barn, är de jag valt att fokusera på i min undersökning. Även mitt teoretiska 

resonemang grundar sig på tidigare forskning. 

 

Teori 

Kontrollteorier används ofta inom kriminologisk forskning. Individens bakgrund är viktig och 

då även föräldrarna. Brottslighet är följden av instabilitet mellan impulser till kriminell 

aktivitet och den fysiska och sociala kontroll som stoppar dessa impulser. 

Kontrollteoretikernas utgångspunkt är att alla individer agerar rationellt i situationsberoende 

beslut, överväger för och nackdelar, och kan därmed begå en avvikande handling om 

förutsättningar finns. När ett brott begås räknas det som ett resultat av ett beslut taget av 

individen i en viss situation som har haft möjlighet och motivation till sin handling. 

Kontrollteoretikernas grunduppfattning är att de flesta individer har så pass stark social 

kontroll, individuell och samhällelig kontroll, att de avstår brottsliga handlingar. Travis 

Hirschi, som är en av de mest kända kontrollteoretikerna, utvecklade år 1969 den sociala 

bandteorin som innebär att människor med starka sociala band till det konventionella 
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samhället inte begår brott. Teorin bygger på en empirisk undersökning av självrapporterad 

brottslighet, vilket gör att andra forskare kan använda sig av denna teori i sina egna empiriska 

undersökningar. Det finns fyra sociala band som sammankopplar individen med samhället 

och ett laglydigt beteende; anknytning, åtagande, delaktighet och övertygelse. Om dessa band 

är försvagade ökar risken för brottsligt beteende. Anknytning till vanliga människor och 

aktiviteter, med vilket menas föräldrar, kamrater och skolan. Åtaganden står för individens 

investeringar i form av utbildning och arbete. Delaktighet och engagemang i föreningar och 

skola samt Övertygelse att följa lagar som samhället föreskriver (Sarnecki, 2003). John 

Bowlby var grundare till Anknytningsteorin där relationen mellan mamman och barnet 

behandlas. Teorin beskriver hur viktigt det är för barn och föräldrar att knyta an till varandra. 

Tack vare bandet dem emellan kan barnet upptäcka och utveckla tillit samt lära sig hur det ska 

integrera socialt. John Bowlby var en engelsk barnpsykiater och psykoanalytiker som bland 

annat fick i uppdrag av Världshälsoorganisationen (WHO) att sammanställa en rapport om 

relationen mellan barn och mamma. Han fann att den centrala föräldragestalten utgör en trygg 

bas när föräldern varit pålitlig, kärleksfull och lyhörd i sitt samspel med barnet. Barnet får en 

närhet till en annan individ som är kapabel att klara av livet och världen. Har föräldern varit 

dålig på att möta barnets behov av närhet, utvecklas en otrygg bas, vilket stör barnets 

relationer och utveckling. En förälder har enligt Bowlby ett mycket stort inflytande på sitt 

barns utveckling. Han poängterar också att anknytningsbeteendet inte är begränsat till 

barndomen utan att det förekommer hela livet igenom även om det inte sker i samma 

omfattning (Bowlby, 1994). Det är inte bara familjen som är viktig för barnets utveckling utan 

även skolan, vilket behandlas inom Struktureringsteorin. Här beskrivs socialisationen i de 

primära och de sekundära grupperna. Den primära socialisationen sker med nära vänner, men 

framför allt med familjen som den viktiga agenten. Här får individen uppleva de 

grundläggande förutsättningarna tillit, trygghet och emotion som bidrar till en mer 

tillfredsställande framtid. Senare i livet kommer personen i kontakt med den sekundära 

gruppen där ansvaret delas av skola, kamrater, föreningar och arbetsplats där normer, 

värderingar och uppfattningar lärs ut (Johansson, 2001). 

 

 

 

 

 

 

9  



METOD 
I detta avsnitt beskrivs urvalet och den metod jag använt. Jag redovisar datamaterialets 

för- och nackdelar samt vilka variabler som används. 

 

Urval 

Materialet är en longitudinell kohort, projekt Metropolit, som är uppbyggt kring olika 

områden av kohortmedlemmens liv som exempelvis skola och familj. Urvalet gjordes på basis 

av att ge den bästa subjektiva informationen av mammorna med utgångspunkt från 

frågeställningen. Alla personer i originalkohorten som har en tonårsmamma är med i 

analysen. Från ett totalt antal pojkar och flickor på sammanlagt 15117 omfattade det slutliga 

materialet information från 4021 personer. De 4021 kohortmedlemmarna blev utvalda genom 

strata som baserades på poäng i ett mentalt test som kohortmedlemmen gjort inom den så 

kallade Skolstudien. Val av variabler grundar sig både på teorier samt relevans till vad jag vill 

undersöka. Familjestudien, där många av mina variabler är tagna från, var en intervju gjord på 

de 4021 kohortmedlemmarnas mammor, eller den person ansvarig för barnet om det ej var 

mamman. Ungefär en procent av personerna var män. Då kohorten är från Stockholm och 

dess närområden går resultatet inte att överföra på hela Sverige. 

 

Vikta data 

Mitt urval är, på grund av min begränsning av analyser, inte statistiskt representativt. Jag 

viktar därför datamaterialet för att kunna dra generella slutsatser. Jag använder en 

viktningsvariabel som styr hur pass mycket eller lite respondenternas värden skall väga i 

analysen, detta då en grupp är underrepresenterad i materialet och behöver få tyngre vikter för 

att balansera utfallet. 

 

SPSS 

SPSS har använts för behandling, lagring och bearbetning av data. Analyser utfördes för att 

söka finna samband och skillnader i materialet för att se hur de olika variablerna relaterade till 

varandra. En kvantitativ analys, där bakomliggande variabler kan vara orsak och verkan på ett 

resultat, gjorde att jag valde en logistisk regressionsmodell för att kunna analysera flera 

variabler samtidigt. Variablerna och deras påverkan på varandra ritades upp i en modell för att 

förenkla analysprocessen och få ett mer överskådligt material. Korstabuleringar utfördes 
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mellan utvalda variabler för att få en överblick över samband och om det gick att finna viktiga 

mönster inför den logistiska regressionen. 

 

Logistisk regression 

I korthet fungerar logistisk regression så att man vill beskriva sannolikheten för att ett visst 

utfall sker beroende på hur en eller flera förutsättningar ser ut. Variabeln vars utfall man vill 

mäta sannolikheten på är den beroende variabeln. De oberoende variablerna som utfallet beror 

på, de förklarande variablerna, kan vara många och anta både diskreta och kontinuerliga 

värden inom vilka intervall som helst. Det är kopplingen mellan de oberoende variablerna och 

den beroende variabeln vi vill undersöka. För att avgöra om variabeln är beroende eller 

oberoende ska tidsföljden mellan variablerna fastställas. Den logistiska regressionsmodellen 

fungerar oavsett fördelningen på de förklarande variablerna, vilket gör den väldigt flexibel. 

Metoden identifierar de faktorer som förutser att ett barn antingen blir eller inte blir kriminellt 

senare i livet. Proportionen på hur stor sannolikheten är att en händelse inträffar i förhållande 

till att den inte inträffar, avgör oddsen. Vi tittar på vilka av de påverkande variablerna som är 

mest lämpliga för att, i mitt fall, förutsäga brottslighet. Min beroende variabel, gjort brott eller 

inte gjort brott, är kategorisk och är inte någon man kan rangordna. I logistisk regression kan 

även de oberoende variablerna vara kategoriska, vilket är gällande för en del av variablerna i 

min analys. 

 

Metoddiskussion 

Samma analys gjord på en annan kohort skulle kunna visa upp ett annat resultat. En 

glesbygdskohort skiljer sig troligen från en storstadskohort. Det är rimligt att anta att 

bortfallet dock skulle följa samma spridning. Då data från kohorten baseras på individens 

egna uppgifter är det troligt att det finns felkällor. Även administratören kan stå för fel i 

undersökningen. Variabler som mammans ålder är svåra att manipulera, men svar på frågor 

gällande skolgång och leverne går självklart att styra till respondentens fördel. Individerna 

kan ha en strävan efter att ge en så positiv eller negativ bild av sig själv som möjligt. Det 

innebär att uppmärksamhet bör riktas mot det som kallas social önskvärdhet vid tolkning av 

resultatet. Då inte författaren själv samlat in materialet är det svårt att veta i vilken 

utsträckning hänsyn tagits till detta. Risken att den primära insamlingen varit felaktig finns 

således, men eventuella misstag torde vara få och slumpmässigt fördelade. Om individers 

frånvaro vid datainsamlingstillfället inte är slumpmässigt vilseleder det resultatet. De 

frånvarande individerna kan exempelvis vara de som tillhör ytterligheten med sämre social 
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ställning, ekonomiskt sämre ställning och ett kriminellt beteende. Material som samlats in på 

skolan under skoltid innehåller ej datamaterial från elever som självvalt är frånvarande, det 

vill säga att de ej är frånvarande på grund av exempelvis sjukdom eller läkarbesök. Det 

betyder att eleverna som jag vill fånga upp i min undersökning, de med sämre inställning till 

skolan och med ett kriminellt beteende, kan vara överrepresenterade i gruppen för bortfall. 

 

Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet betyder att metoden man använt för undersökningen leder fram till ett tillförlitligt 

resultat. Om resultatet blir detsamma vid flera undersökningar är det ett tecken på att 

resultatet är reliabelt. Resultatet ska också bli detsamma oavsett vem som utfört 

undersökningen (Kvale, 1997). 

En undersöknings validitet betyder att man undersöker det man vill undersöka. Det är viktigt 

att analysera sitt tillvägagångssätt för att se om det kan leda fram till svar som besvarar ens 

frågeställning (Kvale, 1997). 

 

Variabler och dess skalnivåer 

Nominalnivå -   Tonårsmamma eller inte. 

Barnet gjort en kriminell handling eller inte. 

  Trångt boende eller inte. 

Ordinalnivå -  Barnets attityd till skolan. 

  Mammans utbildning. 

  Mammans förvärvsarbetande. 

Intervallnivå -  Barnets testpoäng. 

 

Omkodning 

En del variabler i min undersökning kodades om för att underlätta analysen. En ny variabel 

för mammans ålder skapades som endast kan anta två värden, tonårsmamma (upp till och med 

nitton år) eller inte. Variabeln gällande barnets kriminalitet reducerades till att bara kunna 

anta två värden. Att ha gjort en kriminell handling, för de kohortmedlemmar som på grund av 

våldsbrott, skadegörelse, stöld eller anpassningsproblem någon gång mellan 1962 och 1972 

fått barnavårdsnämnden att ingripa, eller att inte ha gjort en kriminell handling. Genom detta 

blev variabeln en så kallad dummyvariabel (Björkman, 2000). Det syns inte i datamaterialet 

huruvida kriminella handlingar skett flera gånger eller vilken typ av handling det gäller. 
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Trångboddhetsvariabeln kodades om till att kunna anta två värden, trångbodd eller inte 

trångbodd. Variabeln för mammans utbildning kodades om från flera alternativ till att bara 

kunna anta två värden, student eller ej student. Variabeln för mammans förvärvsarbete och 

barnets attityd till skolan har endast kodats om för att ta bort de individer som valt att ej svara 

samt bortfallen, annars ser kodningen likadan ut. 

 

Korstabulering 

Jag utförde olika korstabuleringar där variabeln för mammans ålder var i fokus. Jag ville se 

om man kunde urskilja samband och mönster mellan de påverkande variablerna för att ge en 

vägledning av vad min analys skulle ge för resultat. Har barnen med en ung mamma, 

procentuellt sett, sämre värden på testresultat, attityd till skolan eller trångboddhet? Hur 

skiljer sig mammans värden procentuellt från de äldre mammorna när det gäller variabler som 

förvärvsarbete och utbildning? Tabellerna finns bifogade som bilagor då de endast visar hur 

variablerna är fördelade och inte kan läsas som signifikant resultat. I den logistiska 

regressionen kommer fler variabler som kan förklara sambandet att plockas in och det går 

även att se signifikansnivåer. 

Resultatet från korstabuleringarna visar att det genomgående i tabellerna syns att de unga 

mammorna har en högre procentandel av de svarsalternativ som är negativa, och motsatsen 

gäller för de äldre mammorna. Korstabuleringarna visar att de barn som inte gjort kriminella 

handlingar hade bättre testresultat, bättre attityd till skolan och mamman hade en bättre 

utbildning. 
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Resultat 
Resultatet av den logistiska regressionen 

Jag använder oddskvoter och konfidensintervall för mitt resultat. Oddskvoten mäter hur starkt 

ett samband är. Risken för att en händelse ska inträffa kan bero på inverkan av flera olika 

faktorer. Analysen ska visa hur mycket de olika faktorerna inverkar på risken för en kriminell 

handling, ostörda av varandra. Oddskvoterna ger ofta en ganska bra vägledning för de relativa 

riskerna, särskilt när man analyserar riskerna för sällsynta företeelser (Ribe, 1999). 

 

Tabell 1.1 visar resultatet för när endast mammans ålder och barnets kriminalitet tas med i 

analysen. 

Tabell 1.1. Risk att begå en kriminell handling uppdelade efter ålder på 

mamman. Oddskvoter med 95 procent konfidensintervall. 
 
 Konfidensintervall 

 
Oddskvot 

Lägre Högre 

Ej Tonårsmamma 1,00   

Tonårsmamma 1,74 1,18 2,57 

(N=4021. Alla med i analysen). 
 

Tabell 1.1 visar att risken för att begå en kriminell handling är högre för barn med en ung 

mamma än för barn med en äldre mamma. Konfidensintervallet visar att variabeln är 

signifikant. 
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I tabell 1.2 har fler variabler tagits med i analysen för att se hur de påverkar risken för att 

barnet ska begå en kriminell handling. 

Tabell 1.2. Riskfaktorer för att begå en kriminell handling. Oddskvoter 

med 95 procent konfidensintervall. 
 Konfidensintervall 
 

Oddskvot 
Lägre Högre 

Mamman    
Tonårsmamma 1,83 1,15 2,89 
Utbildning    
Ej studentexamen 1   
Studentexamen 0,48 0,28 0,84 
Förvärvsarbete    
Ej förvärvsarbete 1   
Deltid 1,1 0,83 1,46 
Varierande tid 1,37 0,74 2,54 
Heltid 1,39 1,05 1,84 
Barnet    
Testpoäng 0,98 0,97 0,99 
När vill barnet sluta 
skolan 

   

Genast 1   
Efter detta läsår 0,41 0,26 0,66 
Efter folkskolan 0,31 0,21 0,47 
Ännu senare 0,25 0,16 0,37 
Bostadsstandard    
Trångbodd 1,29 0,99 1,68 
Testpoäng från 0-116 poäng 
(N=4021. Bortfall=842. Totalt i analys=3179). 
 

Tabell 1.2 visar att mammans ålder fortsätter att påverka den beroende variabeln, dock med 

något mindre signifikans vilket tyder på att de nya variablerna fångar upp lite av påverkan på 

barnets kriminalitet. Mammans utbildning visar att en mamma som har en studentexamen har 

en oddskvot som är lägre än 1, och betyder alltså en mindre risk för att barnet ska begå en 

kriminell handling än barn till de mammor som inte har en studentexamen. Mammans 

förvärvsarbete har också en signifikant påverkan på den beroende variabeln, men bara 

beträffande heltidsarbete. Här är dock oddskvoten högre än 1 vilket betyder att en 

heltidsarbetande mammas barn har en högre risk för att begå en kriminell handling än en icke 

förvärvsarbetande mammas barn har. Barnets testpoäng i skoltestet visar att ju fler poäng 
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desto mindre risk för att begå en kriminell handling. Barnets attityd till skolan visar att barn 

som vill fortsätta sin skolgång har en lägre risk för att begå en kriminell handling. Risken 

sjunker ju längre de vill stanna i skolan. Att bo trångt ger en oddskvot som visar att risken är 

högre för barn som bor trångt att begå en kriminell handling än de barn som inte bor trångt. 

Faktorernas riskpåverkan på barnets kriminalitet följer det mönster jag hittade i 

korstabuleringarna och det resultat som tidigare forskning visat. Resultatet ger stöd för 

hypotesen att en tonårsmamma ger en högre risk för barnet att begå kriminella handlingar. 

Dock måste tilläggas att antalet kriminella barn och tonårsmammor är få, varför resultatet 

måste tolkas med försiktighet. Ju fler variabler som vägs in i analysen desto mindre betyder 

mammans ålder som påverkande faktor som risk för barnets kriminalitet. Detta visar att fler 

faktorer än mammans ålder påverkar risken för barnets kriminalitet. 

 

Resultatet visar på en modell som är formad såhär:  
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Diskussion 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om tonårsmammor och deras barn besitter riskfaktorer 

som leder till en högre risk för barnet att begå kriminella handlingar. Analyserna visar att barn 

till en tonårsmamma har en högre risk för att begå kriminella handlingar än barn med en äldre 

mamma. Tonårsmamman i egenskap av egen riskfaktor men också andra riskfaktorer 

påverkar barnets kriminalitet. Tonårsmammor besitter de påverkande riskfaktorerna i hög 

utsträckning vilket gör det svårt att veta vad som är orsak och verkan. Är det faktumet att hon 

är tonårsmamma som i sig leder till fler negativa livsförutsättningar än vad de äldre 

mammorna har eller är det de sämre livsförutsättningarna som leder till att hon blir 

tonårsmamma? Mammor med låg ålder har högre risk att påverka barnets situation negativt; 

till exempel lägre socialstatus, sämre utbildning och trångboddhet. Då dessa faktorer påverkar 

barnets risk för att begå kriminella handlingar är det indirekt mammans ålder som påverkar 

barnets kriminalitet. Dock finns det många sätt som de olika faktorerna kan påverka den 

beroende variabeln. Mammans ålder kan negativt påverka hennes utbildning som i sin tur 

påverkar barnets inställning till utbildning eller ger ett sämre testresultat för barnet, vilket i sin 

tur påverkar risken för att barnet utför kriminella handlingar. Sämre utbildning leder ofta till 

ett sämre jobb som i sin tur leder till sämre ekonomiska förutsättningar som i förlängningen 

kan leda till en sämre bostad. Det kan också tänkas att om mamman har en utbildning och inte 

bor trångt minskar betydelsen av att skaffa barn tidigt. Denna undersökning belyser inte vad 

som påverkar vad och i vilken ordning. En tonårsmamma från en familj med bra resurser 

löper mindre risk att få ett kriminellt barn. Men tonårsmamman från den resursstarkare 

familjen hade enligt tidigare forskning inte blivit gravid i samma utsträckning, eller om så var 

fallet, oftare valt att göra abort. Resultatet från analysen har svårt att visa ordningsföljden för 

hur riskfaktorerna påverkar men kan visa att det är plattformen som mamma som avgör hur 

det ska gå för barnet, inte mammans ålder. Däremot påverkar åldern så till vida att den som är 

mer utbildad, säker, mogen och stabil har större möjlighet att överföra den tryggheten vidare 

till barnet. Resultatet för mammans förvärvsarbete kan verka underligt då en heltidsarbetande 

mamma tjänar mer pengar än en icke heltidsarbetande mamma och kan på så sätt förbättra 

familjens ekonomi. Men tiden för när datamaterialet samlades in har betydelse. På 60- och 70-

talet blev jämställdhetsfrågan stor, även på arbetsmarknaden, och kvinnorna började jobba 

mer och antalet hemmafruar minskade (www.jamombud.se). Det var dock fortfarande vanligt 

med hemmavarande mammor. När en mamma tog ett förvärvsarbete var det ofta därför att 

pappan inte var närvarande eller därför att familjen hade önskningar om en ökad standard rent 
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generellt. Så länge som barntillsynen inte var utbyggd hade de hemmavarande mammorna 

bättre uppsikt över sina barn än de mammor som arbetade. 

 

Vad resultatet kan leda till 

Resultatet av mina analyser tyder på att det behövs ett fortsatt arbete med tonårsmammor. 

Både ett förebyggande arbete med att förhindra tonårsgraviditeter samt att hjälpa de 

tonåringar som blir mammor. Fler ungdomsmottagningar borde inrättas och subventionerade 

preventivmedel för unga ges i större utsträckning men också stöd för de tonåringar som väljer 

att bli, eller har blivit, mammor. Uppsatsen kan fungera som en uppmaning till att vänta med 

att skaffa barn tills man har en utbildning eller kan få hjälp med uppfostran och stöd. 

Tonåringar måste få information om att trots religion, eller andra anledningar som gör att de 

vill fullfölja en graviditet, så är mamman ansvarig för att ge barnet ett så bra och tryggt liv 

som möjligt. Då analysen visar vilka variabler som är signifikant påverkande för ett barns 

kriminalitet kan åtgärderna för att förbättra för både mammorna och barnen anpassas. I 

Sverige finns det idag en specialanpassad skola för unga mammor för att göra det möjligt och 

lättare för dem att fullfölja sin utbildning. Här får mammorna även lära sig att knyta an till 

barnet och uppfostra sitt barn. Skolan för unga mammor är ett bra exempel på hur man kan 

hjälpa tonårsmammor att inte hamna i utanförskap. De behöver hjälp så att de negativa 

attributen inte automatiskt tilldelas dem då de blir mammor i tonåren. 

 

Viktigt om resultatet utifrån materialet 

Resultatet från denna undersökning grundar sig på information som samlades in för snart 50 

år sedan. Sverige såg inte likadant ut då som idag. Nu har vi en mer heterogen befolkning, 

med fler utländska influenser, där barn och ungdomars liv ser annorlunda ut än vad det gjorde 

på 60- och 70-talet (Stenberg, 2000). Familjelivet hade en större del i barnets liv medan 

barnen idag umgås mer med varandra på fritidsgårdar och ute på gatorna i staden. Detta gör 

att barns kriminalitet påverkas av fler yttre faktorer idag än vad den gjorde förr. Mammorna, 

som undersökningen grundar sig på, är födda på 20- och 30-talet och har andra referenser till 

livet än vad dagens mammor har, vilket också gör att samma undersökning gjord idag skulle 

ge annorlunda resultat. 
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Framtida undersökning 

Barn till tonårsmammor har olika hög risk att begå kriminella handlingar beroende på andra 

yttre faktorer. Vilka faktorer spelar in för de barn som inte har en tonårsmamma men ändå 

begår kriminella handlingar? Samma gäller för de barn som har en tonårsmamma men som 

inte begår kriminella handlingar, vilka yttre faktorer påverkar dem? Ett svar kan vara att en 

annan person agerat som förebild, en person med en bra utbildning eller bra socialstatus, 

exempelvis en släkting eller nära vän. Detta skulle kunna vara en intressant uppföljning till 

denna uppsats. 

Är det de yttre faktorerna som påverkar en ung kvinna till att hon får barn tidigt? Eller är det 

efter att den unga kvinnan fått barn som hon löper en högre risk att besitta sämre resurser? Det 

är två intressanta funderingar som lämnas för framtida analyser. 

Även specialskolan för unga mammor är en intressant utgångspunkt för vidare analys. Kan 

man se en skillnad mellan de tonårsmammor som gått i denna skola och de som inte gjort det? 

Skiljer sig livet för deras barn och i sådana fall på vilket sätt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19  



Litteratur 
Andersson, L. (2003). ”Ungdomar med sociala och psykiska problem”. Utredning och 

behandling Miljöterapi. Örebro: Repro Örebro Universitet i Örebro. 

 

Aubert, V. (1974). Socialt samspel. Uppsala: Almqvist & Wiksell. 

 

Björkman, N-M. (2000). Fyra metodologiska teman. Stockholm. 

 

Bowlby, J. (1994). En trygg bas. Falkenberg: Natur och Kultur. 

 

Brooks–Gunn, J. & Furstenberg, F. F. (1986). “The children of adolescent mothers: Physical, 

academic, and psychological outcomes”. Development Review, Vol. 6. pp. 224-251. 

 

Bunting, L. & McAuley, C. (2004). “Teenage pregnancy and motherhood: the contribution of 

support”. Child and family social work, Vol. 9. pp. 207-215. 

 

Darroch, J. E., Frost, J. J., Singh, S. & The study team (2001). Teenage sexual and 

reproductive behaviour in developed countries – Can more progress be made? New York & 

Washington: The Alan Guttmacher institute. 

 

Hertfelt Wahn, E. (2007). Teenage childbearing in Sweden – Support from social network and 

midwife. Stockholm: Karolinska institutet. 

 

Johansson, T. (2001). “Struktureringsteorin - rutinisering och reflexivitet” i Engdahl, O. 

(red.), Modern sociologisk teori. Lund: Studentlitteratur. 

 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

 

Otterblad Olausson, P. (2000). Teenage childbearing – Pregnancy outcomes and long-term 

consequenses for the mothers. Stockholm: Karolinska institutet. 

 

Ribe, M. (1999). SCB, VälfärdsBulletinen nr 4. 

 

20  



Roosa, M. W. & Vaughan, L. (1984). “A Comparison of Teenage and Older Mothers with 

Preschool Age Children”. Family Relations, Vol. 33. No. 2. pp. 259-265. National Council on 

Family Relations. 

 

Sarnecki, J. (1988). Skolan och brottsligheten. Helsingborg: Schmidts Boktryckeri AB. 

 

Socialstyrelsen, Epidemiologiskt centrum (2007). Aborter 2006. 

 

Socialstyrelsen, Epidemiologiskt centrum (2007). Graviditeter, förlossningar och nyfödda 

barn - Medicinska födelseregistret 1973–2005. 

 

SOU (1997). Att växa bland betong och kojor. Nr 61. Stockholm: Gotab. 

 

Stenberg, S-Å (2000). ”Inheritance of Welfare Recipiency: An Intergenerational Study of 

Social Assistance Recipiency in Postwar Sweden”. Journal of Marriage and the Family, Vol. 

62. No. 1. pp. 228-239. National Council on Family Relations. 

 

Woodward, L., Fergusson, D. M., Horwood, J. L. (2001). “Risk Factors and Life Processes 

Associated with Teenage Pregnancy: Results of a Prospective Study From Birth to 20 Years”. 

Journal of Marriage and the Family, Vol. 63. No. 4. pp. 1170-1184. National Council on 

Family Relations. 

 

Hemsidor: 

Försäkringskassan, www.fk.se

 

Jämo, http://www.jamombud.se/omjamstalldhet/jamstalldhetshi.asp

 

Stiftelsen Kvinnoforum (2003). Unga mammors röster – en intervjustudie med unga kvinnor 

som fått barn när de var 15-18 år i Stockholms län. 

http://www.qweb.kvinnoforum.se/Papers/ungamammorrapport. 

 

 

 

 

21  

http://www04.sub.su.se:2103/action/showPublication?journalCode=familyrelations
http://www04.sub.su.se:2103/action/showPublisher?publisherCode=ncfr
http://www04.sub.su.se:2103/action/showPublisher?publisherCode=ncfr
http://www.jstor.org/action/showPublication?journalCode=jmarriagefamily
http://www.fk.se/
http://www.jamombud.se/omjamstalldhet/jamstalldhetshi.asp
http://www.qweb.kvinnoforum.se/Papers/ungamammorrapport


Bilaga 

 

Korstabuleringar  

Tabell 2.1. Barnets testresultat fördelat efter mammans ålder. 
Procent 

 Mammans ålder  

Poäng i 
skoltest 

Tonåring Ej Tonåring Alla 

0-20 1 1 1 

21-40 14 7 7 

41-60 31 24 24 

61-80 40 40 41 

81-100 13 26 25 

101-116 1 2 2 

Totalt 100 100 100 

Antal 154 3578 3732 
(Bortfall=394 personer, 9,5%) 

Tabell 2.1 visar att barnen med en ung mamma hade procentuellt högre andel av de lägre 

poängen än de med en äldre mamma. 

 
 
 
Tabell 2.2. Mammans utbildning fördelat efter mammans ålder. Procent. 

 Mammans ålder  

Mammans 
utbildning 

Tonåring Ej tonåring Alla 

Ej 
studentexamen 

98 89 89 

Studentexamen 2 11 11 

Totalt 100 100 100 

Antal 152 3592 3744 

(Bortfall=383 personer, 9,3%) 

Tabell 2.2 visar att en lägre procent av tonårsmammorna hade en studentexamen jämfört med 

de äldre mammorna. 
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Tabell 2.3. Mammans förvärvsarbete fördelat efter mammans ålder. Procent. 

 Mammans ålder  

Mammans 
förvärvsarbete 

Tonåring Ej tonåring Alla 

Förvärvsarbetar 
inte 

41 35 35 

Förvärvsarbetar 
deltid 

31 33 33 

Förvärvsarbetar 
varierande tid 

2 3 3 

Förvärvsarbetar 
heltid 

26 29 29 

Totalt 100 100 100 

Antal 151 3591 3742 

(Bortfall=384 personer, 9,3%) 

Tabell 2.3 visar på ganska små skillnader mellan mammorna. De små skillnaderna speglar 

mer hur mammor överlag förvärvsarbetade under denna tid i Sverige. Men man kan se att en 

större del av de äldre mammorna förvärvsarbetar, vilket också kan bero på att den unga 

mamman fortfarande utbildar sig. 

 

Tabell 2.4. Barnets attityd till skolan fördelat efter mammans ålder. 
Procent. 

 Mammans ålder  

Barnets attityd 
till skolan Tonåring Ej tonåring Alla 

Sluta genast 7 4 5 

Sluta efter 
detta läsår 15,5 9 9 

Sluta efter 
folkskola 42 31 31 

Sluta ännu 
senare 35,5 56 55 

Total 100 100 100 

Antal 155 3602 3757 

(Bortfall=370 personer, 9%) 

Tabell 2.4 visar att procentuellt fler av barnen med tonårsmammor vill lämna skolan tidigare. 

Barnen med äldre mammor vill sluta ännu senare procentuellt sett. 
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Tabell 2.5. Bostadsstandard fördelat efter mammans ålder. Procent. 

 Mammans ålder  

Bostadsstandard Tonåring Ej tonåring Alla 

Ej trångbodd 74,5 81,5 81 

Trångbodd 25,5 18,5 19 

Total 100 100 100 

Antal 145 3718 3863 

(Både bortfall och när antalet rum varit okänt har registrerats som bortfall=263 personer, 6,4%. Trångboddhet 
innebär att det bor mer än två personer per rum, köket inte inkluderat). 
 

Tabell 2.5 visar att skillnaderna inte är stora mellan barnen. Men en liten högre procent av 

barnen med en yngre mamma bodde trångt. 

 

 
 
 
 

Tabell 2.6. Barnet begått en kriminell handling fördelat efter mammans ålder. Procent. 

 Mammans ålder  

Barnet begått 
kriminell handling 

Tonåring Ej tonåring Alla 

Ja 20 12 13 

Nej 80 88 87 

Total 100 100 100 

Antal 166 3961 4127 

(Här finns inget bortfall då alla som svarat på frågan rörande kriminellt beteende är medtagna i undersökningens 
data samt att alla dessa personer haft information om vilken ålder deras mamma har. Variabeln representerar 
personer som gjort någon av de nämnda kriminella handlingarna en eller flera gånger under åren 1962-1972). 
 

Tabell 2.6 visar att fler procent av barnen med tonårsmamma har begått en kriminell handling. 
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	Tonårsmammors påverkan på sina barn
	En undersökning om riskfaktorer och deras påverkan på att barn begår kriminella handlingar.
	Emma Göransson
	Sammanfattning
	En undersökning om svenska mammor som får barn i tonåren, upp till och med nitton år, och deras barn. Forskning om unga mammor visar samband mellan mammans låga ålder, en lägre social status och sämre ekonomi som i sin tur ofta förs vidare till barnen. Jämförelser mellan tonårsmammor och mammor mellan 25 och 29 år visar att tonårsmammorna oftare kommer från svåra familjesituationer, ofta har misslyckats med skolan, är i högre utsträckning beroende av bidrag, har dåligt självförtroende och får ett mindre socialt stöd. Forskning visar även att barn till tonårsmammor har högre risk att börja med droger, alkohol och att få beteendesvårigheter och inlärnings- och språksvårigheter samt begå brott. Syftet är att undersöka om tonårsmammor och deras barn besitter fler riskfaktorer än äldre mammor och deras barn, som i sin tur leder till en högre risk för att barnet ska begå kriminella handlingar. För att mäta barnets kriminalitet har jag tittat på fyra olika orsaker till barnavårdsnämndens ingripande mellan 1962 och 1972; våldsbrott, stöld, skadegörelse och anpassningsproblem. Teorier om vad som påverkar brottslighet tar upp att bakgrundsfaktorer, anknytning till föräldrar och skola samt antilegala influenser kan vara riskfaktorer som leder till kriminalitet. Finns det mycket att förlora på att begå en brottslig handling är sannolikheten lägre att begå brott än om det finns lite eller inget att förlora. En logistisk regression beskriver sannolikheten för att ett visst utfall sker beroende på hur en eller flera förutsättningar ser ut samt identifierar vilka faktorer som är mest lämpliga för att, i mitt fall, förutsäga brottslighet. Resultatet av den logistiska regressionen visar att risken för att begå en kriminell handling är högre för barn med en ung mamma än för barn med en äldre mamma. Det är dock fler faktorer än mammans ålder som påverkar risken för barnets kriminalitet. Mammans utbildning, trångboddhet, barnets attityd till skolan samt barnets poäng i ett skoltest är faktorer som signifikant påverkar kriminella handlingar. Frågan om orsak och verkan uppstår. Är det faktumet att hon är tonårsmamma som i sig leder till negativa livsförutsättningar eller är det de sämre livsförutsättningarna som leder till att hon blir tonårsmamma? Resultatet från denna analys kan inte visa ordningsföljden för hur riskfaktorerna påverkar men kan visa att det är mammans plattform som avgör hur det ska gå för barnet, inte mammans ålder.

