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Bemötandet av en ung mamma
- En fallstudie med en ung mamma i fokus
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Sammanfattning

Syftet med detta arbete var att få veta mer om hur man som ung mamma blir bemött av samhället.
För att ta reda på detta har en intervju gjorts med en ung mamma gällande hennes upplevelser från
samhället i form av familj, skola, mödravårdscentral och liknande. Hur hon anser sig ha blivit
bemött.
     Arbetet ger en djupare inblick och en förståelse för hur man som ung mamma har det i dagens
samhälle. En teori om stigma i form av stämplar och avvikelse tas upp och ger en bild av
mammornas utanförskap, att de står utanför den sociala normen, samt hur vi i samhället använder
oss av den här stigmatiseringen.
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Inledning

Jag har länge undrat och funderat kring fenomenet "ung mamma", för jag tycker det har blivit som
ett fenomen. Det är exempelvis okej att kalla någon för ”ung mamma”, men ”gammal mamma”
vågar man inte riktigt kalla någon.
     Enligt  den sociala normen tycks inte orden ”ung” och ”mamma” höra samman riktigt. Jag
upplever att samhället har vissa förväntningar på vad man bör göra, när man bör göra det och hur
man bör göra det. Min frågeställning kretsar därför kring vad som händer när det inte blir som
samhället förväntar sig. Hur blir man då bemött av samhället och omgivningen?
     Det är en grupp som verkar ha det svårt både socialt och ekonomiskt, därför behövs ett bra stöd
och bemötande gentemot dem. Hur ser det bemötandet ut idag?
     Under min högstadietid och gymnasietid hände det att ett fåtal elever i min ålder blev gravida
och andra människor i min omgivning hade många tankar, åsikter och resonemang kring det hela.
Det  tycks  vara  något  särskilt  med  att  vara  ung  och  mamma,  det  är  något  som  ofta  skapar
diskussioner.
     Det är en utsatt grupp och de har inte samma förutsättningar som äldre föräldrar. De kan vara
utan utbildning och ha det tuffare ekonomiskt. Många gånger är mamman och pappan inte ett par
längre (Konsumentverket, hemsida, 2008).
  I  samband  med  deras  graviditet  möter  de  skräck  och  förfäran  från  omgivningen
(Konsumentverket, hemsida, 2008).
     I Sverige erbjuds alla som ska bli föräldrar att gå en utbildning om hur det är att få barn, men
unga gravida vill sällan gå dit. De känner sig uttittade i och med att många av de andra blivande
föräldrarna är betydligt äldre än vad de är(Konsumentverket, hemsida, 2008).
     Mitt syfte är således att veta mer om hur det är att vara ung och mamma i dagens samhälle. Mina
funderingar är därför inriktade på hur myndigheter och omgivning bemöter unga mammor.
     Jag hävdar dock inte att det finns någon absolut sanning som jag försöker hitta, min önskan är
främst att få veta mer i ämnet. Mitt resultat baseras således på en intervju jag gjort och hur jag tolkat
denna med hjälp av litteraturen.
    Jag vill veta just hur upplevelsen att vara ung och mamma i dagens samhälle är, med avseende på
bemötandet gentemot dem från samhället.
     Tankar om samhället med dess normer finner jag spännande och intressanta att veta mer om. En
undran och nyfikenhet kring dessa ”gränser” finns hos mig, vad som är okej och vad som inte är
det, samt varför det kan tänkas se ut på det sättet. Nu hade jag en möjlighet att få fler infallsvinklar i
frågan.

Teori

Jag har utgått ifrån Erving Goffmans teori om avvikande stämplar. Det hela handlar om att varje
samhälle avgör vad man använder för att dela in människor i kategorier och vilka egenheter som
anses vara vanliga och acceptabla inom en kategori. Inom den sociala omgivningen förekommer
vissa typer av människor och det finns vissa förväntade sätt att agera utefter (Goffman 2008:11).
     När någon okänd dyker upp i vår omgivning vet vi oftast på en gång i vilken kategori vi kan
placera denne och uppfatta vissa egenskaper hos denne, detta utgör dennes sociala identitet. Med
hjälp av dessa första intryck formar vi dem till normativa förväntningar, för att sedan se efter om
dessa krav uppfylls eller inte. Man har alltså förväntningar på hur en individ bör vara (Goffman

4



Mittuniversitetet 20080528
Institutionen för samhällsvetenskap Handledare: Ulrika Schmauch
Sociologi B Författare: Linnea Johansson

2008:11f).
     Är någon olik de andra i kategorin där denne befinner sig hamnar denne mer eller mindre utanför
och stämplas, denna stämpling innebär ett stigma (Goffman 2008:12).
     I dagens samhälle ter det sig nämligen som om ifall man är både ung och mamma är det något
som,  precis  som  Goffman  skriver  (2008:14);  avviker  på  ett  icke  önskvärt  vis  från  våra
förväntningar. Man förväntas inte vara mamma vid ung ålder, därför har jag valt att utgå ifrån denna
teori.
     I och med denna teori om avvikelse har jag även använt Howard S. Beckers bok  Utanför –

Avvikandes sociologi som ett komplement eftersom den också tar upp fenomenet avvikelse.

Metod

Jag funderade kring varför läget i samhället för unga mammor är som det är och kände att jag ville
veta mer om hur de blir bemötta i samhället. Därför ville jag intervjua en ung mamma i ämnet.
     En 18-årig tjej med två barn är således min intervjuperson, hon är sambo med pappan till barnen
och hela familjen bor tillsammans. Hon fick sitt första barn när hon var 16 år och det andra när hon
var 18 år. Hon är nu mammaledig.
     Innan intervjun funderade jag kring vad det var jag ville veta mer om, och mina frågor kretsade
kring  hennes  närmsta  omgivnings  bemötande  av  henne.  Jag  ville  även  veta  hur  hon  upplevt
bemötandet  från  skolan  och  andra  myndigheter  och  instanser  i  samhället  såsom  exempelvis
mödravårdscentralen, förlossningen och även samhället i stort.
     Jag har alltså använt mig av en fallstudie i och med att jag ställer frågor om hur och då har man
inte så stor kontroll över den situation som studeras. Fallstudiemetoden tillämpas då man, precis
som jag, vill försöka förstå sociala företeelser (Yin 2006:17f).
     Jag har tänkt på att ställa öppna frågor, eftersom många verkar ha ganska mycket åsikter, tankar
och fördomar gällande unga mammor var jag således extra varsam om att dessa inte skulle synas i
mina intervjufrågor. Jag var därför noga med att formulera frågorna så att min intervjuperson kunde
prata fritt om sina tankar och upplevelser.
    Eftersom min intervjuperson har två barn frågade jag några frågor som var samma om båda
barnen för jag tänkte att jag skulle ta dem lite var för sig och få veta så mycket som möjligt om
hennes upplevelser. Alltså frågade jag några frågor och så fick hon svara på dem utifrån den första
graviditeten/barnet först och sedan samma frågor igen om andra graviditeten/barnet.
    Jag hade mina frågor nerskrivna, antecknade några få saker kring varje fråga under intervjun  för
att  få  en  slags  överblick  över  de  mest  grundläggande  sakerna  hon  tog upp.  Jag hade  även  en
bandspelare med mig där jag spelade in intervjun.
     Jag började intervjun med att ställa en fråga om hur min intervjupersons vardag ser ut för att få
igång intervjun  litegrann,  eftersom ämnet  kan  vara  lite  känsligt  ville  jag  försöka  ”mjuka upp”
informanten lite och börja med en enkel vardaglig fråga för att sedan gå in lite djupare i ämnet.
     Min tanke var att inte ha en alltför strukturerad intervjuform, utan att kunna komma med
följdfrågor och få veta mer om exempelvis något specifikt som intervjupersonen tog upp.
Följdfrågor minskar också risken för missuppfattningar.
     Därför höll sig intervjun till semistrukturerade frågor som gjorde att både intervjuare och den
intervjuade kunde förtydliga och fördjupa sig i frågor och svar. Man får lite mer dialog i intervjun
och den känns lite mer som ett vanligt samtal (May 2001:150).
    Jag hade alltså mina öppna frågor och kunde således lättare få med reflektioner och funderingar i

5



Mittuniversitetet 20080528
Institutionen för samhällsvetenskap Handledare: Ulrika Schmauch
Sociologi B Författare: Linnea Johansson

intervjupersonens svar. På så vis tycker jag mig ha fått ut mer av min intervju och det hela kändes
givande.
   Sedan skrev jag ner hela intervjun ordagrant  för att  få en överblick över materialet  och tog
därefter bort den information som inte hade med bemötandet att göra.
     För att få en bättre och enklare struktur i analysen har jag delat in det så att jag först tar upp
reaktionerna  kring  den  första  respektive  den  andra  graviditeten.  Efter  det  behandlar  jag
mödravårdscentralens, socialtjänstens, förlossningens och samhällets bemötanden.
    Teorierna från litteraturen har sedan kopplats samman med citaten från intervjun. Där har jag
resonerat kring bemötandet med hjälp av den litteratur jag använt.
     Innan intervjun undrade jag över vad den skulle ge, ämnet kan vara lite känsligt och jag undrade
därför om min intervjuperson skulle vilja dela med sig av allt jag undrade över. Man kan ju tycka att
det är personligt  och att man inte vill  tala om allt för någon man aldrig träffat  förut,  men min
intervjuperson  var  som  tur  var  väldigt  öppen,  ärlig  och  delade  med  sig  mycket  av  hennes
erfarenheter och upplevelser.
     Jag upplever att det finns en del fördomar kring just unga mammor och det har därför varit
mycket inressant att få höra vad en ung mamma själv har att säga i ämnet. Det har varit spännande
att  få  höra  vad  både  privatpersoner  i  hennes  omgivning  och  andra  personer  såsom  lärare,
barnmorskor och socialarbetare i egenskap av yrkesmän haft att säga i frågan.
     Intervjun gav mig nya infallsvinklar och en större insyn i deras tillvaro, hon hade mycket att
delge och det var en öppen och givande dialog.
     Intressen och värderingar styr forskningsprojekt, detta är något som inverkar på de beslut som
kommer att tas. Kunskap är inte något som är politiskt neutralt, värderingar hos forskare påverkar
(May 2001:79).
     Detta är något man måste tänka på när man undersöker något, forskningen påverkas på ett
omedvetet vis och är färgad av det samhälle man lever i.
     Mina intressen och värderingar styr mitt arbete, det hela är färgat av det samhälle man lever i,
trots detta måste jag vara saklig i mitt arbete. Det kan vara svårt och jag har därför haft i åtanke att
se till att inte mina egna åsikter smiter med. Jag har därför tänkt på att ställa öppna frågor för att
intervjupersonen ska kunna prata om sin tillvaro med sina egna ord och för att mitt egna
resonemang inte ska färga av sig och göra inverkan på intervjun.
     Vidare ställer jag mig tveksam till hur pass väl det går att generalisera utifrån mitt enskilda fall.
Det kan vara så att det ämne jag tog upp i min intervju är individuellt, att man har sina egna tankar
och erfarenheter kring det. Om man då skulle göra om min intervju i enlighet med mina kriterier
och mitt tillvägagångssätt kan en annan person ha andra tankar och åsikter i ämnet.
     För att kunna dra några generella slutsatser i ämnet bör man nog sätta in undersökningen i ett
större sammanhang, med fler än en intervju.
     Ser man till själva metoden i mitt arbete finner jag det kvalitativa tillvägagångssättet givande.
Vill man som forskare veta mer om hur olika individer upplever och uppfattar samhället, sin egen
tillvaro eller andra saker får man ut mycket av att göra en intervju med dem.
     Dock kan man fråga sig om ifall någon annan skulle göra ett arbete om samma sak, skulle denne
då komma fram till samma saker som mig? Någon annan kan ju se en annan kärna, vinkel eller
utgångspunkt i ämnet. Alla har vi ju vårt eget sätt att se på tillvaron och det var det jag studerade
som jag ansåg vara av vikt, medan någon annan kanske ser det hela på ett annat vis.
     Med mina relativt öppna frågor fick jag hursomhelst många intressanta svar och infallsvinklar,
man behöver i  princip bara sitta  och lysna och ta in informationen, för man kan få så mycket
tilldelat sig ifrån en individ. På detta vis försöker man förstå och se tillvaron på det sätt som den
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man intervjuar ser och upplever den och det hela är mycket spännande.
     Då man undersöker något gäller det även att man själv tänker på att ha ett visst avstånd till det
hela. Jag har saker som jag vill ta reda på, men jag har också mina egna tankar som jag måste
försöka bortse ifrån så att de inte framträder i intervjun och i analysen.
     Jag vill ju skapa en bra kontakt med min intervjuperson, men jag måste också tänka på att hålla
ett visst avstånd till det hela. Jag har mina egna tankar och värderingar, men jag måste tänka på att
hålla en ganska saklig framtoning i förhållande till den information intervjupersonen delger mig.
     Intervjuer är hursomhelst ett bra tillvägagångssätt för att få mer information i ett ämne. Man får
en inblick i människors upplevelser, tankar, erfarenheter, känslor, åsikter och attityder. Det var vad
jag ville få ut av min intervju och det tycker jag mig ha fått.
     På det stora hela anser jag mig alltså ha undersökt rätt saker och fått de svar jag behövde om det
jag ville veta mer om.
     Vi höll oss bra till ämnet och jag fick bra kontakt och respons från min intervjuperson.

Resultat och analys

Här presenteras intervjun och mina tolkningar utifrån den.

Reaktionerna kring den första graviditeten

Informanten talar om hennes reaktioner kring den första graviditeten.
     ”Jag ville ha barn tidigt, det har jag alltid velat. Så när jag blev gravid, för mig var det inte
något...Vi hade pratat mycket om det, men kanske inte att det skulle bli så snabbt. Men det var ju
liksom inte tal om någon abort när jag blev gravid, det enda som var något var väl att försöka
organisera så jag hade några pengar så man klarade sig för man får ju inte någon hjälp, utan man får
ju föräldrapenningen men sedan är det inget mer, man får inget socialbidrag.”
     Enligt Socialtjänstlagen är föräldrar skyldiga att försörja barn under 18 år. Den säger vidare att
så länge man går i gymnasiet så gäller grundregeln att föräldrarna är skyldiga att försörja. Denna
skyldighet gäller dock längst till 21 års ålder. Man ska först och främst söka studiebidrag och andra
studiesociala förmåner. Familjen kan söka om prövning ifall den anser att den inte klarar ekonomin
och så får man avgöra ifall familjen kan få ekonomiskt stöd eller inte (Sundsvalls kommun,
hemsida, 2008).
     Är man mamma under 21 år verkar det onekligen vara svårt att få ekonomisk hjälp. Samhället
tycks inte vara anpassat efter den här typen av situation. Det är ju inte alla som har för avsikt att
studera och således kunna söka någon form av studiebidrag.
     Sedan berättade hon om reaktionerna från hennes närmaste omgivning i och med första
graviditeten.
     ”Ja, alltså jag tycker jag blev bra...Nä, alltså det var inte någon som sa 'Men herregud!'. Mamma
hon, jovisst från början tyckte hon att 'Men herregud, du är ju så ung!', men sedan så ställde hon upp
med det hon kunde. Likaså XXX:s (sambons) föräldrar. Min mormor, hon var också jätteung när
hon fick, så hon blev bara glad när jag berättade. Både mamma och mormor var jätteunga så jag tror
att det blev kanske lite att 'Ja, jag var ju själv ung så att vad ska man säga'. Det är ju liksom bara att
finnas där för de kan ju inte bestämma någonting till en.”
     Sympatiskt inställda medmänniskor är de som besitter samma stigma som en själv. De vet själva
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hur det är att ha detta stigma och kan ge råd i ämnet. De kan ge moraliskt stöd och hos dem behöver
den stigmatiserade inte känna sig annorlunda (Goffman 2008:28).
     De har en tendens att gå samman i små sociala grupper enbart bestående av individer från
samma kategori (Goffman 2008:31). 
    Det finns en samarbetsvilja inom grupper av stigmatiserade personer som känner varandra
personligen (Goffman 2008:105).
     Avvikarna känner alltså en egen samhörighet dememellan och de kan ge och få stöd av varandra
inom gruppen.
     Här berättar hon om hur skolan bemötte hennes graviditet.
     ”Lärarna som jag berättade för de blev 'Å grattis!', så de blev jätteglada. Det var inte alls
några...Nä, också XXX, studievägledaren, han var ju världens bästa studievägledare för att han sa ju
att 'Ja, men vi lägger upp det precis hur du vill, bestäm om du inte vill gå på skolan eller...Jag fick
bestämma precis hur jag ville lägga upp mina studier eller om jag ville...Först så sa han att om jag
skulle vara borta och så skulle jag läsa på distans andra året och så kunde jag ta studenten som
vanligt ändå. Men sedan så blev jag ju gravid med XXX (andra barnet) så att då började jag aldrig
igen. Så att han var ju...Det var inga problem. Jag tycker jag blev bra bemött av skolan. Visst, det är
ju mycket elever som kollar på en men det får man väl ta.”
     Då icke-stigmatiserade och stigmatiserade möts och interagerar måste båda ta hänsyn till
stigmats orsaker och verkningar. Den med stigmat kanske känner sig lite osäker på hur de utan
stigmat kommer att se på och bemöta denne (Goffman 2008:22).
     Min informant upplevde att skolans vuxna bemötte henne och hennes val på ett bra sätt, medan
elever kanske inte tog det fullt lika hänsynsfullt.
     ”XXX:s (sambons) syster var väl den enda som liksom, hon sa ju typ att 'Men herregud, ni är ju
så ung! Ni kommer ju inte hinna med er, ni kommer ju förstöra erat liv.' Såna saker har jag fått höra
många gånger; 'Men gud, du har ju inte hunnit med något! Har du redan skaffat barn?' De anser ju
att barn, det är ju inte livet, utan livet det är att vara ute och festa och resa och hinna med allt sånt
där. Det där är väl från person till person, hur man är liksom.”
     Den stigmatiserade individen har en känsla av att denne är ifrågasatt och försöker att själv
avgöra vilka intryck denne ger (Goffman 2008:23).
     Många undrar varför personen ifråga gör det avvikande som den gör (Becker 2006:35f).

Reaktionerna kring den andra graviditeten

     Nedan berättar hon om reaktionerna kring den andra graviditeten och lite om sina egna tankar
kring det hela.
     ”Ja, mamma hon blev nästan arg då. Hon tyckte att 'Nä, nu får det vara bra. Nu måste ni vänta ett
tag.' Ja, vissa kompisar blev ju lite såhär; 'En till?! Är du galen?! Herregud!' Jag tyckte ju liksom att
man skulle ha tagit det...Som mamma, som inte tog det så jättebra, jag trodde ju att hon skulle ta det
mycket bättre eftersom att jag redan hade ett barn. Då tänkte ju jag liksom att 'Ja, men jag anser ju
att jag är vuxen nu.'”
     Sett till Goffmans teori om de förväntningar en individ har på sig kan man se det som att hon
gick emot en av dessa förväntningar i och med det första barnet, och nu gick hon emot den ännu
mer, eller åtminstone igen, i och med det andra barnet.
     ”Första gången jag var gravid så spred det sig väldigt snabbt att jag var gravid. Men andra
gången så var det knappt någon som visste att jag var gravid för att det var ju liksom...Jag vet inte
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vad man ska säga...Det var väl intressant första gången att skvallra om det men sedan så var det inte
så kul.”
     Opersonliga kontakter mellan främlingar är extra utsatta för stereotypa reaktioner, dock minskar
dessa då folk känner varandra på ett mer personligt plan. Då uppstår istället sympati, förståelse och
de personliga egenskaperna ses på ett annat sätt än tidigare (Goffman 2008:59).
     De som inte kände min informant något närmare verkade alltså först vara intresserade av att
snacka runt om det, men sedan svalnade intresset. Hos dessa mer opersonliga kontakter var
reaktionerna alltså mer stereotypa, men som tidigare nämnts fick hon istället stöd av sina närmaste.
     ”Det enda som jag kan tycka, det är att när man säger liksom att 'Ja, men jo, jag är mamma jag
till två stycken' då kan de ju bara 'Va?! Har du två barn?! Men du är ju så ung!' och sedan säger de
inget mer. Man tolkar det liksom litegrann som att 'Okej, det där tyckte inte du var särskilt bra.'”
     Man kan uppleva att i grund och botten att vad andra än säger så accepterar de en ändå inte fullt
ut och är inte redo att bemöta den andra på ett jämställt vis (Goffman 2008:16).
     En känsla av att inte veta vad de andra i ens omgivning riktigt tänker om denne kan finnas hos
den stigmatiserade, den vet inte riktigt var den har dem (Goffman 2008:23).
     Som avvikare blir man mer eller mindre dömd, dömd utefter något man gjort. Hur någon med ett
stigma blir bemött ligger hos den som inte har stigmat och den stigmatiserade kan då känna en oro
för hur denne kommer bli bemött och bedömd.
     ”Man känner ju av vibbarna. Man känner ju om någon liksom 'Men gud, vad duktig du är! Vad
starkt gjort!' eller om någon inte säger någonting.”

Mödravårdscentralens bemötanden

     Intervjupersonen talar om mödravårdscentralens bemötande under den första graviditeten.
     ”Ja, där hade jag en lite äldre dam som...Ja, hon frågade från början rätt mycket liksom om, ja,
men att jag hade allt och att det var stadigt och att allt var bra och sådär men det var aldrig så att
hon sa någonting så att jag tyckte att jag blev felbemött, utan hon var ju oftast...Nä, men hon gjorde
liksom sitt jobb och sen så var det inte så mycket mer.”
     Att handskas med ett stigma är ett utslag av ett grundläggande fenomen i samhället, det vill säga
stereotypiseringen av våra normativa förväntningar gällande agerande och karaktär (Goffman
2008:59).
     Medelåldern på de blivande mammorna hos mödravårdscentralen är troligtvis högre än 16 år och
barnmorskan fick således handskas med ett stigma. Enligt min informant tycks bemötandet inte ha
varit så mycket mer än att hon förvissade sig om att allt var bra med informantens familjesituation
och gjorde ”bara” sitt jobb.
     Här berättar hon om mödravårdscentralens bemötande under den andra graviditeten.
     ”Ja, då tycker jag att jag blev bra bemött då, jag hade en annan barnmorska, en yngre, hon var
kanske 35 år. Hon var väldigt för unga föräldrar. Hon var hur bra som helst, det har aldrig varit
liksom...'Nä, men det är så bra att du är ung. Du har bra läkkött och du kommer bli...' Liksom...Ja,
men allt sånt där, 'Allt var bra när man var ung. Man hade ork och var pigg.' Så där blev man lite
mer pushad, fast då kändes det på ett sätt som att det hade kvittat med det andra barnet, det hade
man ju hellre behövt vid det första barnet eftersom man inte liksom haft något då utan vid det andra
barnet då har man ju redan gjort allting så man känner sig ju lite tryggare. Då vet man ju att 'Ja, men
det här fixar jag.'”
     I hur stor utsträckning andra reagerar på en handling som anses vara avvikande kan variera
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mycket (Becker 2006:25).
     I det här fallet reagerade barnmorskan på graviditeten, och hon gjorde det genom att vara positiv
gentemot informanten och dennes situation. 

Socialtjänstens bemötanden

     ”Det enda jag tycker det är väl att de enda som man inte har blivit bemött bra av det är ju sociala.
För de kan jag ju bli så förbannad på så det är ju inte klokt, för jag tycker att de hjälper, de kan
hjälpa liksom andra unga som typ har det jobbigt hemma och såna där grejor, uteliggare och såna
människor. Men de kan inte hjälpa unga som har skaffat barn och ska bilda familj och det kan jag
inte förstå. De stöttar liksom såna som är alkoholister och grejor, men de stöttar inte såna som vill
ha det bra.”
     Har man ett stigma ser man på sig själv utifrån en annan grupps synpunkt, nämligen de som inte
har stigmat och det större samhälle som de utgör (Goffman 2008:120).
     Utifrån samhället sett upplever alltså min informant en brist hos socialtjänsten, då hon inte fått
hjälp ifrån dessa trots att hon ansett sig vara i behov av det.
     ”Man borde väl hjälpa unga att komma på fötter först så att de kan klara sig, och sedan så får
man väl liksom klara sig själv. Jag tror att de tycker att det är inte bra att man får bidrag på en gång,
utan man ska kämpa sig upp liksom. Men jag menar, en alkoholist, hur kämpar de sig upp då? De
får en lägenhet och de får bidrag och sedan behöver de inte göra något mer.”
     Enligt sociologin talar vi människor ufifrån någon gruppsynpunkt. Vad gäller den stigmatiserade
talar samhället om för denne att den tillhör en större grupp, vilket gör denne som ”alla andra”, men
att den även är ”annorlunda” och att denna olikhet inte är något som ska förnekas. Olikheten har sin
grund i samhällesfenomenet, eftersom att för att denna olikhet ska kunna få någon betydelse, måste
det finnas något annat som är större, som är i majoritet, att utgå ifrån (Goffman 129).
     Samhället har här talat om för min informant att ”Nu tillhör du den här gruppen och det får du
finna dig i”, medan min informant verkar uppleva att hennes grupp inte prioriteras, medan andra
typer av avvikande grupper kan prioriteras.
     ”Vi var till socialen när jag var gravid (med första barnet) och då sa de praktiskt taget att 'Nej,
men det är ingen idé att ni skaffar barn för ni kommer inte ha råd'. Jag kände ju så att 'Okej, de
anser att jag ska göra en abort'. Sedan var vi dit igen när XXX (första barnet) var alldeles nyfödd
och skulle fråga om vi kunde få någon hjälp då. Men det kunde vi inte, för vi fick ju ingen hjälp då
heller. Men då kände jag mig lite nöjd iallafall att jag var där och hade fått barn, eftersom de först
påpekade där att jag skulle inte klara det.”
     Ett stort steg för en avvikare är då denne går in i en avvikargrupp. När man gjort det har det en
stark inverkan på ens självbild. Samtliga i gruppen har sin avvikelse gemensamt och det ger dem en
känsla av ett gemensamt öde, detta ger dem i sin tur andra perspektiv och infallsvinklar om tillvaron
(Becker 2006:44).
     Informanten upplever här att hon har bevisat något för dem, att hon trots allt gjorde det som de
sa emot henne om. Just så verkar det vara för unga mammor, de har något att bevisa som andra
slipper.
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Bemötandet på förlossningen

     ”På förlossningen så kommer jag ihåg med XXX (första barnet) att jag tyckte jag fick lite
konstigt bemötande. Då hade de skrivit i journalerna: '16-årig flicka kommer in och är gravid'. Det
kändes så väldigt liksom att 'Oj!'. Ja, visst det behöver ju inte vara något negativt men jag kommer
ihåg att jag tyckte att...Undra om de skriver '30-årig kvinna kommer in och är gravid.'”
     Som samhällsmedlem har man en viss grund av normativa förväntningar gemensam, det hela är
som regler och man ser över huruvida dessa efterföljs eller inte. Det handlar om att hålla sig inom
normens ram (Goffman 2008:132).
     Eftersom förlossningen skrivit ut informantens ålder verkar det vara något de anmärkt på, något
som alltså inte riktigt befinner sig inom normens ram, annars borde de inte ha tagit upp det.
     ”Den som får första barnet, vare sig den är 16 eller om den är 35, så är man ju lika oerfaren. Det
är ju liksom ingen som är mer erfaren än någon annan när man får sitt första barn. Det är det som
jag kan tycka liksom att man kan klaga på unga föräldrar, men det är ingen som säger något om en
40-åring som får sitt första barn, då det är mer riskabelt egentligen. Men då ska man liksom vara
tyst för då har de gjort sitt liv, de har jobbat och allt är bra.”
     Goffman (2008:133) ger ett exempel på en viss typ av människa i USA som inte behöver
skämmas över någonting, det hela handlar om en ung, gift, vit, heterosexuell protestantisk
familjefar med collegeutbildning och som bor i någon stad i Nordstaterna. Han har full
sysselsättning, fin hy, är normalviktig och normallång och har nyligen slagit något idrottsrekord. De
män som inte riktigt fyller upp detta kan känna sig mindre värd, ofullständig och underlägsen.
     Lite så tycks det vara även här, det finns vissa ”krav” man ska ha uppfyllt för att ”få” vara
mamma.

Samhällets bemötande

     Avslutningsvis frågade jag hur hon tycker människor och samhället i stort bemött henne, hennes
graviditeter och hennes barn.
     ”Det är väl vissa blickar som man kan få ibland kanske när man går såhär med två stycken på
IKEA eller något, att man tycker att vissa tittar precis som att 'Men är det verkligen hennes barn?'”
     Samvaron med andra människor kan av den stigmatiserade upplevas som att dessa gör intrång i
dennes privata liv, till exempel barn som står och stirrar på denne (Goffman 2008:25).
     Det behöver ju inte bara vara barn som stirrar heller, och de som stirrar gör det antagligen för att
det de ser inte motsvarar deras förväntningar.
     ”Sedan så blir det ju lite sådär prestation också, att när man är ung mamma så vill man ju gärna
visa att eftersom det är lite sådär utifrån samhället att 'Ja herregud, unga mammor är si och så', så att
då kan jag känna att 'Ja, men då ska jag visa att jag kan fixa det här också, att det kan gå hur bra
som helst.'”
     Vad vanligt folk vill veta om avvikare är, enligt Becker (2006:18), varför de är det.
     Som ung mamma får man då ögonen på sig, folk undrar varför man är si och varför man gör så,
precis  som min  informant  uttrycker  att  det  finns  förutfattade  meningar  om hur  man  som ung
mamma är.
     ”Man tycker ju att man skulle klara allting och få allt att funka. Man känner ju att man vill ju
bevisa att man kan klara det och så känner säkert inte en mamma som är äldre.”
     Människor påtvingar andra sina regler.  Regler för unga bestäms mycket av äldre personer,

11



Mittuniversitetet 20080528
Institutionen för samhällsvetenskap Handledare: Ulrika Schmauch
Sociologi B Författare: Linnea Johansson

många  regler  för  unga  görs  av  vuxna.  Det  finns  regler  om exempelvis  skolgång och  sexuellt
beteende,  man anser att  ungdomar varken är tillräckligt  förståndiga eller ansvarstagande för att
kunna sätta ordentliga regler till sig själva (Becker 2006:28).
     Men här har en ung människa satt sina egna regler och känner då att den har en del att bevisa, att
den kan klara det även som ung.
     ”Sedan så tycker jag ofta att det är så att om det är någon mamma som är ung och så går det
inget bra för henne då pratas det så mycket om det. Då blir det ännu mer att man känner att 'Nä,
men nu ska jag visa att jag kan fixa det här och det här kommer gå hur bra som helst. Man vågar
inte visa att 'Nej, det är skitdåligt och ibland så är jag jäkligt trött på att vara mamma.'”

Diskussion

Eftersom jag sedan tidigare hade lite funderingar kring hur unga mammor har det i samhället var det
väldigt givande och intressant att få prata med en ung mamma om det hela. Jag fick veta mer i
ämnet och fick veta mer om saker jag funderat över. Jag ville få en insikt i hur de har det och
intervjun var på så vis väldigt givande.
     En spontan reaktion som dök upp efter intervjun var att jag kände att det borde inte kallas ”ung
mamma”, det borde kallas ”yngre mamma än vad som är vanligt”. Det är ju just det de är. När man
hör orden ”ung mamma” verkar det idag alltid ha någon form av negativ klang, lite som om många
utgår ifrån att det är något som inte är särskilt bra.
     Något annat som är intressant i det här fallet är det faktum att det oftast ses som bra att vara
ungdomlig, men här gör det inte det. Varför är det så? I dagens samhälle värdesätter och försöker
många hålla sig unga. Man vill leva ungt, vara ung, tänka ungt. Man sminkar sig och använder den
ena produkten efter den andra för att försöka ”hålla sig fräsch”.
     I det fallet anses det alltså bra att vara ung, det är något man eftersträvar. Varför kan det inte vara
bra att vara ung mamma då? Varför är de en så pass ifrågasatt grupp som de är?
     Något som intervjun också fått mig att fundera över är att om man jämför med hur det var förr så
var det ju vanligare då att man födde barn tidigare än vad de flesta gör idag. Det är intressant hur
stigmat har förändrats med tiden, omvänts och blivit tvärtom. Vi har andra prioriteringar idag.
     Enligt mitt tycke har barnplaneringen, barnafödandet och barnuppfostran blivit mer som ett
projekt idag. Vi verkar leva i en mer projektstyrd tillvaro rent generellt idag, det är som om många
har  en  inbyggd  ”checklista”,  där  man prickar  av  att  man  har  det  ena  efter  det  andra:  vänner,
utbildning, partner, arbete, hus, barn och ”ett lyckligt liv”.
     Man ska ”ha hunnit med sig” innan man skaffar barn, ska ha ”bockat av” sina tidigare projekt
innan man kan ta itu med nästa. Är man ung mamma gör man det ju i ”fel turordning” enligt den
norm som tycks råda.
     Något jag hade lite dålig koll på innan intervjun var hur det låg till med det faktum huruvida man
får något socialbidrag eller inte. Min informant talade ju om hur det låg till med detta för hennes
del, och hon som många andra unga får inte socialbidrag. Just detta faktum att samhället inte hjälper
till  är ett ganska tydligt  tecken på hur bemötandet gentemot unga mammor är.  Vissa avvikande
grupper stödjer socialtjänsten, andra inte. 
     Som ung i samhället har man det inte alltid så lätt heller, man måste antingen söka utbildning
eller arbete, ekonomin kan vara svår att få ihop, det är inte alltid lätt att få tag i en bostad. Blir man
dessutom med barn som ung, planerat eller oplanerat, kan det vara ett svårt beslut att ta gällande om
man ska behålla det eller inte. Oavsett vilket beslut man tar bör samhälle och omgivning stå bakom
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och stödja beslutet oavsett vilket det är.
     De är en grupp som får utstå mycket ifrågasättande från omgivningen hur de ska klara allt;
skolan, försörjningen och hur de ska bo.
     Man kan ju tycka att de, precis som andra utsatta avvikargrupper i samhället, till  exempel
missbrukare, också borde få hjälp av samhället de också i form av exempelvis socialbidrag.

Slutsats

     Jag tycker  det  har  varit  spännande och intressant att  få veta mer om bemötandet av unga
mammor. Innan trodde jag att bemötandet av dem inte var klanderfritt, intervjun har givit mig mer
information i ämnet och mer kunskap om det än vad jag hade tidigare. Jag ställer mig nu mer kritisk
till samhällets syn på och bemötande av unga mammor än vad jag gjorde innan, eftersom jag nu vet
mer om hur det ser ut. Sedan är det ju klart att bemötandet kan variera mycket beroende på vem
man möter, i  det här fallet  bemötte lärare, någon barnmorska och några familjemedlemmar min
intervjuperson på ett bra sätt, medan socialtjänst, vissa kompisar och någon familjemedlem inte tog
det lika bra.
     Jag har helt klart fått en klarare bild för mig om hur unga mammor blir bemötta och behandlade.
   Som ung mamma får  man  en  form av  stämpel  som avskiljer  och  specifierar  individer.  Vi
människor brukar vara bra på att dela in varandra i fack och kategorisera, men det hela är ganska
nedvärderande. Man är si och man är så, man är inte som ”alla andra”. Därmed inte sagt att man vill
vara som alla andra, men man borde åtminstone bli behandlad och bemött som vemsomhelst oavsett
vem man är, något iallafall en ung mamma inte alltid tycks bli.
     Alla människor förtjänar ju att bli bemötta med samma respekt och hänsyn oavsett vilka de är
och vilka livsval de har gjort.
     Men bemötandet färgas av i avvikelsen. Som ung mamma blir man ifrågasatt väldigt mycket,
varför man skaffat barn så pass tidigt, varför man inte valde att göra abort, hur det ska gå med ens
egen framtid och liknande. Detta är frågor som äldre mammor verkar slippa ifrån, för de har inte
gjort ett val som anses vara ”udda”. Omgivningen reagerar och har saker att säga och tycka till om i
frågan.
     De är inte bara ifrågasatta utan kan också ha det svårt ekonomiskt. Det gör det ju inte enklare att
det sociala skyddsnätet heller inte erbjuder dem något stöd.
   En form av stöd man iallafall har som ung mamma är åtminstone den samhörighet de unga
mammorna emellan har. Bemötandet dem emellan är mer empatiskt, de har en annan förståelse för
varandra än vad ”utomstående”, det vill säga de som inte har stigmat, har. De kan bemöta varandra
utefter denna förståelse, en förståelse som icke-stigmatiserade kanske inte riktigt besitter på samma
sätt.
   Som ung mamma har man mer att bevisa och leva upp till än vad en äldre mamma har.
Omgivningen bemöter en med vissa förväntningar, de kan misstro ens förmåga att klara av att vara
”en bra mamma”, att klara av att försörja ett barn och liknande.
     De blir bemötta på ett sånt sätt att de känner en viss press på sig, en press att ”klara sin uppgift”
och vara mamma, även fast man är ung.
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