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Det har visat sig i studier att nätverket har betydelse för unga föräldrar. Unga föräldrar är 

ingen enhetlig grupp utan alla har olika förutsättningar. Syftet med denna studie var att 

undersöka hur relationen förändrats till partner, föräldrar och vänner sedan de blev 

föräldrar samt att undersöka familjecentralens betydelse. För genomförandet av studien har 

kvalitativa intervjuer gjorts med en grupp unga föräldrar på familjecentralen. Studiens 

teoretiska utgångspunkt har varit systemteori då den beskriver sambanden mellan olika 

relationer i nätverket. I resultat delen begränsas analysen till mikro och meso nivå, då 

individen och närområdet är det intressanta för denna studie. I resultatet framkommer att 

relationerna till partnern, föräldrar och vännerna har förändrats. Majoriteten av de unga 

föräldrarna upplevde att de respekterade varandra och tog mer hänsyn till sin partner sedan 

de blev familj. Umgänget bestod mestadels av andra föräldrar, därför att de tidigare 

vännerna saknade förståelse för deras situation. Den egna modern var viktig för råd och 

praktisk hjälp. Ett flertal av de unga mödrarna upplevde att relationen mognat och var 

mindre konfliktfylld. 
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1 INLEDNING 

BAKGRUND ,  SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR   
Statistiska centralbyrån skriver att medelåldern för barnaföderskor i Sverige under de senaste 

årtiondena ökat och mödrarna har blivit äldre. Ökningen av äldre mödrar har dock stannat av 

de senaste åren och varit i stort sett oförändrad sedan 2004. Samma trend gäller även för 

fäderna. År 2008 var medelåldern för förstagångsföräldrarna hos mödrar cirka 31 år och för 

fäder cirka 32 år. Herfelt (2007) skriver att Sverige har ett lägre antal tonåringar, som blir 

gravida och gör abort, jämfört med andra länder i väst. Men trots det så är de unga föräldrarna 

i Sverige i behov av omfattande socialt stöd. Kontakten till den egna modern blir väldigt 

viktig för de unga föräldrarna. Kamratrelationerna förändras och den unge känner sig ofta 

utanför den tidigare gemenskapen. De unga mödrarna skiljer sig i jämförelse med de äldre 

mödrarna i olika avseenden som påverkar deras förmåga att vara förälder. Tonårsföräldrar har 

oftare en komplicerad familjehistoria med separationer och fysisk, psykisk misshandel. De 

upplever sig få mindre stöd från sitt nätverk och har dålig självkänsla.  

I Östersunds kommun år 2008 föddes 26 barn vars mödrar var under 22 år(SCB 2009). I den 

tid när den unge söker sin egen identitet och är på väg att bli självständig förväntas denne 

också vara en ansvarsfull förälder, med förmåga att sätta barnet främst. Dessa roller kan vara 

svåra att kombinera och ökar risken för barnmisshandel när det inte finns ett socialt skyddsnät 

att tillgå (Ekéus 2004). Steir m.fl. (1993) skriver om vikten av stöd hos de unga föräldrarna, 

undersökningen visar att en oorganiserad social miljö ofta förekommer i familjer till de unga 

mödrarna, och utan hjälp av tillexempel mor– eller farföräldrar skulle påfrestningarna hos 

denna grupp vara ännu större. Författarna noterade också behovet av att tillhandahålla 

lämpliga tjänster för unga mödrar och deras barn. Många unga föräldrar löper större risk att 

hamna utanför samhället och därför gav Sveriges regering Ungdomsstyrelsen ett uppdrag i 

december 2007 att genomföra insatser för att öka kunskaperna om hur man skall få föräldrar 

under 25 år tillbaka till utbildning och arbetsmarknad. Kunskaperna syftar till att öka 

medvetandet om den situationen som unga föräldrar befann sig i samt kartlägga vilket behov 

av stöd de kan behöva för att komma tillbaka. Bakgrunden till regeringens uppdrag var att allt 

fler unga kvinnor än män skaffar barn före 20 års ålder och i så är samtliga av dessa 

ensamstående. Enligt integrationsverket har cirka 20 procent av alla Sveriges ungdomar 

mellan 20-24 år barn. Regeringen ser det därför som angeläget att öka kunskapen om denna 

grupp för att kunna bryta utanförskapet (Ungdomsstyrelsen 2009:1). 
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Unga föräldrars tillvaro innebär ofta att de blir ensamma i sina roller då de ofta förlorar sina 

tidigare närverk av kamrater. För att föräldrar skall ha möjlighet att axla den roll som 

samhället förväntar sig av föräldrar så är samhället skyldig att ge olika typer av stöd. I början 

av barnkonventionen beskrivs: ”…att familjen, såsom den grundläggande enheten i samhället 

och den naturliga miljön för alla dess medlemmars och särskilt för barnens utveckling och 

välfärd, bör ges nödvändigt skydd och bistånd så att den till fullo kan ta på sig sitt ansvar i 

samhället (SOU:2008:113). Det är en betydelsefull del i framtida sociala arbete att ha 

förståelse för unga föräldrars situation och ha kunskap om hur professionella kan ge stöd till 

denna grupp. Sociala tjänster krävs för att överbygga skillnader i idealiseringen och det 

verkliga föräldraskapet (Turner 1990).  

Detta arbete handlar om nätverk och relationer och därför är det relevant att belysa materialet 

med hjälp av generell systemteori. Perspektivet erbjuder en förståelse hur familjen fungerar 

och ser på dess förhållande till omvärlden (Killén 1991). I detta arbete läggs dock enbart 

fokus på mikro- och mesonivå, då det är individen i samspel med närområdet som är relevant 

att undersöka. I studien undersöks situationen för en grupp föräldrar i Östersunds kommun. 

Syftet med studien är att undersöka hur de erfar att relationerna till partner, föräldrarna och 

vännerna förändrats sedan de blev föräldrar samt hur de upplever familjecentralens stöd. 

Frågeställningarna är: Har relationerna till partnern, föräldrarna och vännerna förändrats 

sedan de blev föräldrar? Hur upplever föräldrarna familjecentralens stöd?   

 

DEFINITION AV BEGREPP ET UNG FÖRÄLDER  

I studien tolkas begreppet unga föräldrar utifrån ungdomsstyrelsens begrepp på denna grupp. 

Gruppen är ingen homogen grupp utan föräldrarna kan vara från 17 år till 22 år (Wahl 2008) 

I denna studie utgår vi från föräldrarna på familjecentralens grupp unga föräldrar, en av 

föräldrarna som deltar i studien är 26 år och deltar i studien då han sammanbor med en ung 

mor. 
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FAMILJECENTRALEN  

"En familjecentral bedriver en verksamhet som är hälsofrämjande generell, tidigt förebyggande och 

stödjande samt riktar sig till föräldrar och barn” (www.jll.se). Det är en mötesplats för 

barnfamiljer i ett bostadsområde. På en familjecentral samverkar olika professioner och 

företrädare för ideella organisationer för att erbjuda stöd och tidiga insatser. Huvudmän för 

familjecentraler är till exempel kommun och landsting. Enligt socialstyrelsen fanns det hösten 

2007, totalt 131 familjecentraler i Sverige. Familjecentralerna utgår ifrån familjernas egna 

önskemål och de lokala förhållandena. En familjecentral bör innehålla mödra- och 

barnhälsovård, socialtjänst och öppen förskola. De skall utgå från familjens livssituation och 

arbeta för god hälsa hos föräldrar och barn. Familjecentralen vänder sig främst till föräldrar 

och barn från nio mån till sex år men det förekommer även att de samarbetar med 

ungdomsmottagningen framför allt i arbetet med unga mödrarna. Utvärdering av 

familjecentralens arbete har visat att föräldrarna ökat sin tilltro på sig själva som föräldrar och 

att det sociala nätverket har stärkts. Det förekommer både individuell rådgivning på 

familjecentraler och föräldragrupper. Föräldragrupper kan vara riktade speciellt till unga 

föräldrar (SOU 2008:131). Bunting (2004) litteraturstudie om föräldraprogram visade att 

föräldragruppsprogram har en positiv effekt för både barn och föräldrars välbefinnande och 

har visat sig vara bra för samspelet mellan mor och barn. Det är också kostnadseffektivt då 

olika professioner samarbetar.  

 

D ISPOSITION  

Framledes i arbetet följer studiens metodval och utförande. I denna del presenteras även de 

etiska överväganden som gjorts i samband med utförda intervjuer och under studiens gång. 

Kapitel tre presenterar systemteoretiska utgångspunkter där Bronfenbrenners ekologiska 

utvecklingsmodell beskrivs med efterföljande generell systemteori. Kapitel fyra inleds med en 

sammanställning av tidigare forskning gällande unga föräldrar och stöd, där de olika 

relationerna, partnern, föräldrar och vänner samt familjecentralen presenteras i egna avsnitt. I 

det femte kapitlet delges intervjupersonernas upplevelser hur relationerna förändrats sedan de 

blev föräldrar. Resultatet analyseras utifrån systemteori och tidigare forskning. Kapitel sex 

inbegriper en diskussion av studiens resultat där syfte och frågeställningar besvaras varpå 

referenser och bilagor följer.  
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2 METOD 

METOD ,  UTFÖRANDE OCH ANALYS  

För genomförande av studien har en kvalitativ ansats valts då syftet är att via intervjuer med 

en grupp unga föräldrar, undersöka nätverkets betydelse vid ungt föräldraskap. Den 

kvalitativa metoden ger intervjupersonen möjlighet att utifrån egna ord uttrycka sina 

upplevelser. Utifrån intervjupersonernas tankar, känslor, beskrivningar och ord fångades de 

unga föräldrarnas egna erfarenheter (Larsson m.fl. 2005). Stor vikt lades vid den första 

kontakten och att skapa en avspänd stämning under intervjun. Alla intervjuer gjordes i 

familjecentralens lokaler för att underlätta föräldrarnas möjlighet att delta. Studien bygger på 

halvstrukturerade frågor med olika teman som var relevanta för syftet (se bilaga 2). 

Intervjufrågorna var delvis öppna med möjlighet att ställa följd frågor anpassade efter hur 

samtalet löpte, ja och nej- frågor undveks för att få ett utförligare svar. Samtliga intervjuer 

spelades in på en digital bandspelare. Det bandade materialet transkriberades ordagrant, alla 

namn som framkom i intervjun avidentifierades. Ljudupptagningen förvarades på ett säkert 

ställe under arbetets gång. När intervjuerna transkriberats analyserades materialet med 

innehållsanalys då syftet var att ordagrant återge materialet med hjälp av citat. Enligt tidigare 

forskning är stödet från partnern, föräldrarna och vännerna betydelsefullt för unga föräldrar. 

Därför har resultatet av studien delats in i de olika stödformerna som visats sig relevanta i den 

tidigare forskningen men också för de personer som ingick i denna studie. Materialet delades 

in i olika teman: Relation till partnern, föräldrarna, vänner och familjecentralen. Intervjuerna 

gav ett omfattande material som koncentrerats till att behandla endast det som var relevant för 

syftet (Kvale & Brinkmann 2009). En del citat har korrigerats språkligt för att underlätta för 

läsaren, utan at innehållet i citaten har förändrats.  

 

DATAINSAMLING  

Litteratur till uppsatsen har sökts via Mittuniversitetets bibliotekskatalog MIMA samt den 

nationella bibliotekskatalogen Libris. De vetenskapliga artiklarna har sökts via databaserna 

Pubmed (Medline) och CSA social science. Sökorden och kombinationer som används har 

varit adolescent pragnancy OR adolescence parenting* AND social support OR adolecent 

social support. Kombinationer har också innehållit fatherhood OR teenage mother. När 

relevanta artiklar eller böcker funnits har manuella sökningar utifrån referenslistor gjorts för 

att ytterligare finna litteratur. Studien utgår ifrån unga föräldrar i en västerländsk kontext 

således har materialet och litteraturen begränsats för det ändamålet. 
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URVAL  

I studien har ett strategiskt urval använts i och med att intervjupersonerna rekryterats i en 

befintlig grupp av unga föräldrar (Kvale & Brinkmann 2009). Studien avser att fånga deras 

erfarenheter av att vara ung förälder. De unga föräldrar som ingår i studien är alla boende i 

Östersund kommun och deltar i familjecentralens verksamhet för unga föräldrar. Efter att 

kontakt med förskolläraren på familjecentralen tagits, gjordes ett besök bland föräldrarna på 

familjecentralen, föräldrarna fic därefter själva anmäla sina intressen för att delta i studien. 

Utgångspunkten var att intervjua både mödrar och fäder. Samtliga var positiva till att delta, 

och urvalet gjordes utifrån turordningen på anmälningslistan. Det resulterade i fem 

intervjupersoner och tre reserver. Av dessa var två fäder. De slutliga intervjupersonerna blev 

tre mödrar och två fäder. 

 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN  

Vid första besöket på familjecentralen presenterades studien och dess syfte. 

Intervjupersonerna informerades även muntligt om tillvägagångssättet, att intervjuerna skulle 

ta cirka en timme, deltagandet var frivillig och att allt material skulle hanteras konfidentiellt 

(Kvale & Brinkmann 2009). Inför intervjuerna skickades ett informationsbrev till 

familjecentralen (se bilaga 1) för att ytterligare påminna om informationen. Stor vikt lades på 

att skapa en lugn miljö samt att försöka möta föräldrarna på ett respektfullt sett. Efter 

intervjuerna fick de berätta hur de upplevt situationen och om det var något de funderade på. 

Detta gjordes för att de intervjuade skulle få möjlighet att reflektera över situationen (Kvale & 

Brinkmann 2009). Vid arbetet med resultatet kodades intervjupersonerna med namn, för att 

underlätta förståelsen av analysen. Det är viktigt att uppmärksamma att författarna till studien 

har haft en förförståelse och att det kan ha påverkat tolkningen av intervjupersonernas svar. 

Det är möjligt att följdfrågorna speglats av förförståelsen. Under arbetes gång har tidigare 

forskning används då författarnas syfte varit att göra rimliga tolkningar. Det finns alltid olika 

sätt att tolka resultatet på och författarna har medvetet lyft studiens frågeställningar och dess 

syfte till diskussion under analysen (Kvale & Brinkmann 2009). 

 

 

 

3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
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Systemteori hade under 70- talet ett stort inflytande på socialt arbete. Det finns enligt Payne 

(2002) två typer av systemteori inom socialt arbete, generell system teori och ekologisk 

systemteori. Ekologisk systemteori betonar helheten och sammanhanget i barns utveckling 

och uppväxt. Perspektivet har används för att förstå hur barns beteende påverkas av den miljö 

de växer upp i (Klefbeck & Ogden 2003).  

Bronfenbrenner som var grundaren av den ekologiska systemteorin refereras av Klefbeck och 

Ogden (2003) vilka beskriver miljön som en uppsättning cirklar där den innersta innebär 

micronivån. Utifrån det ekologiska perspektivet befinner sig individen i ett microsystem, det 

minsta systemet. I microsystemet interagerar individen person till person, exempel kan vara 

mellan partners eller mellan förälder och barn. Relationerna mellan ett antal mikrosystem 

omfattar mesosystem som är nästa cirkel. Här sker interrelationer i två eller flera närmiljöer, 

det vill säga kontakter mellan olika microsystem, det kan vara familjen, arbetet eller 

fritidsaktiviteter. Exo- och makrosystemet är nästa nivåer och blir mer överordnade perspektiv 

i sammanhanget. Här påverkas individen indirekt av större sociala sammanhang, som politik 

och samhälleliga förändringar (Klefbeck & Ogden 2003). Systemteorin belyser samband mer 

än att förklara varför händelser och beteenden uppstår samt ger idéer på hur samband mellan 

individer och dess omgivning påverkas av varandra (Öqvist 2008).  

 

GENERELL SYSTEMTEORI  

Det sociala nätverket påverkar familjen på olika sätt. Det är viktigt att förstå samspelet i 

familjen, hur det uppstått och hur familjen samspelar med det sociala nätverket och med de 

socioekonomiska faktorerna (Öqvist 2008). En familj tillhör ett system som i sin tur är en del i 

ett större system, det kan till exempel vara släkten. Ett system är summan av delarna, en 

familj är summan av sina familjemedlemmar. En familj har sin egen identitet, sina egna 

målsättningar sin egen kultur och egna värden. Kommunikationen mellan medlemmarna i 

familjen blir intressant för att förstå individens beteendet (Hårtveit & Jensen 2002).  
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N IVÅER OCH GRÄNSER  

En grundläggande uppfattning i systemteori är att tänka i nivåer, varje system innehåller 

mindre delsystem, även kallat subsystem. Dessa subsystem kan vara familj, vänner och 

kollegor. En familj omfattar i sin tur flera subsystem som till exempel, föräldrasystemet, 

barnsystemet och parsystemet. Sker det en förändring i ett system påverkas även resterande 

individer i systemet. De påverkas av varandra (Forsberg & Wallmark 1998). En individs 

beteende formas till viss del av personens omgivning. Det är därför viktigt att förstå personens 

beteende i förhållande till dennes omgivning och i de sammanhang individen befinner sig. Det 

är ett centralt behov för alla människor att känna tillhörighet i sociala sammanhang (Forsberg 

& Wallmark 1998). 

Det är viktigt att det finns en öppenhet hos systemet och gränser som influerar och möjliggör 

utveckling från omgivningen och förhindrar att systemet blir slutet och isolerat. En familj som 

saknar kontakter och därmed inte får några impulser från omgivningen riskerar att stagnera 

och isoleras. Familjesystem med ett stimulerande samspel inom systemet är inte lika beroende 

av influenser utifrån då familjemedlemmarna ger varandra energi (Klefbeck & Ogden 2003).  

 

RELATIONER  

Utifrån ett systemteoretiskt perspektiv söks förklaringar till fenomen på olika nivåer och hur 

dessa olika nivåer påverkas av samspelet i nätverket. Människor lever i sociala sammanhang, 

och relaterar till andra människor antingen genom att skapa relationer eller att avstå 

kontakten. Det sociala nätverket utgörs av de relationer som ingår i det sociala sammanhanget 

(Forsberg & Wallmark 1998). Eftersom det förekommer kommunikation i alla mänskliga 

gemenskaper anses systemteorin vara användbar i alla sociala sammanhang. Relationerna 

mellan individerna är det som håller samman ett system, vissa system är viktigare än andra 

och för många är familjen ett av det viktigaste (Lundsbye m.fl. 2000). Man kan inte jämställa 

ett nätverk med en grupp, alla behöver inte känna varandra för att ha relationer till varandra. 

Ett nätverk är personer som samverkar kring en person både frivilligt och ofrivilligt (Forsberg 

& Wallmark 1998). Familjen räknas till det informella systemet där ingår till exempel även 

vänner och kollegor. I det formella systemet ingår bland annat kommunala myndigheter. Till 

det sociala eller samhälleliga systemet räknas skolor och sjukvårdinrättningar. De tre 

systemen kan tillgodose människans olika behov och ger möjlighet att leva ett tillfredställande 

liv (Payne 2002). I ett familjesystem innebär det att förändringar påverkar en enskild individ 

mer än vad förändringar inom den egna individen påverkar familjesystemet, systemet handlar 

om relationer mellan individerna och inte om den enskilde individen (Lundsbye m.fl. 2000). 
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En individs beteende formas delvis av omgivningen, och delvis förstås beteendet i förhållande 

till omgivning och de sammanhang individen befinner sig i. Det är ett centralt behov för alla 

människor att känna tillhörighet i sociala sammanhang, ensamhet ger enligt systemteorin 

ingen stimulans och utveckling. I de grupper det finns förväntningar på individen att 

underordna sig gruppens behov skapas ofta konflikter. I en välfungerande grupp eller system 

finns lyhördhet mot andra, följsamhet och respekt för utveckling samt att det går att bevara 

gränser och struktur (Klefbeck & Ogden 2003).  

 

BALANS  

Familjesystemet utvecklas ständigt och det skapar obalans, systemet stävar efter balans. När 

det råder jämvikt i ett system är det balans och inga konflikter finns mellan medlemmarna. 

Både inre och yttre utvecklingsförändringar skapar obalans, det kan handla om familjens 

praktiska, ekonomiska, kulturella och sociala ramar. Det skapar behov för nya kunskaper, 

utveckling och anpassning i relationen. Exempel på förskjutning i jämvikten i en familj kan 

vara när familjen utvidgas, till exempel när en familj bildas (Klefbeck & Ogden 2003). Den 

gamla ordningen bryts upp för att ge plats åt nya mönster och få ny information och nytt liv. 

Att det blir ordning i systemet behöver inte vara negativt utan leder till en utveckling av 

systemet och de olika rollerna. Teorin använder sig också av information som en grundtanke i 

systemet, det är hur informationen tolkas av mottagaren som är det avgörande. När människan 

tar in och bearbetar information omvandlas den till den egna verkligheten, då är det viktigt att 

uppmärksamma skillnader och variationer för en ökad förståelse (Öqvist 2008).  
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4. TIDIGARE FORSKNING 

Följande avsnitt handlar om att sammanställa forskning kring vilka olika former av stöd som 

är väsentliga för unga föräldrar Här framkommer att det är främst tre former av stöd som är av 

betydelse för unga föräldrar och dessa är: Partnernas, föräldrarnas och vännernas stöd. 

Socialt stöd utgör en betydelsefull del i ett förebyggande arbete genom att stärka unga 

föräldrar i rollen som förälder enligt Turner m.fl. (1990). De gjorde en longitudinell studie av 

284 unga kvinnor och deras barn i Southwesten Ontario. Kvinnorna intervjuades första 

gången när de fått besked om att de var gravida, och andra gången fyra veckor efter födelsen. 

I studien upptäcktes att tre olika källor till stöd vara av stor betydelse, föräldrarnas stöd, 

vännernas stöd samt stöd från barnets far. Det visade sig att denna typ av stöd från nätverket 

var betydelsefull för att de unga föräldrarna skulle anpassa sig till föräldraskapet och vara 

välmående. 

Case m.fl. (2007) har i en studie jämfört två grupper av unga flickor i Arizona, USA. Totalt 

ingick 154 flickor i studien. Flickorna i den ena gruppen var gravida eller föräldrar och 

resterande var inte det. Resultatet mellan de båda grupperna visade att unga oavsett graviditet, 

föräldraskap eller ej var i behov av stöd. De rapporterade att partner, mödrar och bästa vänner 

var den stora källan till stöd för samtliga. Detta resultat stödjer uppfattningen om att stöd till 

unga måste vara flerdimensionellt, de behöver praktiskt stöd, känslomässigt stöd och positiv 

feedback och det erhålls från olika personer i nätverket. För unga kvinnor är det betydelsefullt 

med stöd från närtverket, detta gäller oavsett om kvinnorna är förälder eller ej. 

 

RELATION TILL PARTNER  

Bunting och MacAuleys (2004b) litteraturstudie framhåller att de unga mödrarna är i stort 

behov av stöd från framförallt sina partners.  Stöd från partnerna bidrar till att mödrarna finner 

ökad självkänsla och välmående vilket i sin tur leder till bättre föräldraskap. Detta resultat 

stämmer överens med Hedenbro och Lidéns (2003) kvalitativa studie bland 20 

förstagångsföräldrar i Stockholm vars resultat visar på partners viktiga roll som stöd för de 

unga mödrarna. Faderns (partnerns) stöd framkom i studien vara viktigt då kvinnan hade 

behov av stöd, någon som lyssnade och förstod hennes situation. Resultaten var också att 

föräldraskapet i sig påverkade hela förhållandet i jämförelse med innan paret hade barn. 

Bunting och MacAuleys (2004b) litteraturstudie åskådliggör att forskningen visar att det finns 

en relation mellan stödet från partnerna och mödrarnas ekonomi och välbefinnande. Mödrarna 
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uppvisade nämligen både en bättre ekonomi och ett större välbefinnande om de hade 

stödjande partners. Samma studie beskrev att det finns olika förväntningar i parrelation, de 

olika förväntningarna bottnade bland annat i vad som praktiskt skulle göras i hemmet och 

dessa olika förväntningar resulterade i sin tur till konflikter. 

I Hertfelts (2007) studie där både kvalitativ och kvantitativ metod användes bland totalt 20 

tonårsmödrar, 24 barnmorskor, samt respektive 97 tonårsmödrar och 97 äldre mödrar 

framkom skillnader mellan äldre och yngre mödrar. Den kvalitativa delen av studien visade 

att tonårsmödrarna befann sig i en situation där de både hade svårt att uttrycka sina behov av 

stöd samtidigt som att de önskade att omgivningen skulle förstå de nya rollerna som 

moderskapet innebar. I den kvantitativa studien framkom att de unga mödrarna jämfört med 

de äldre var mer beroende av sina partners för ekonomiskt stöd. Det diskuteras i studien och 

antas bero på att de äldre kvinnorna hade mer yrkeserfarenhet i jämförelse med de yngre, 

vilket innebar att de hade ett större insparat kapital. 

Wahl (2008) har på uppdrag av Ungdomsstyrelsen intervjuat sex unga föräldrar i Sverige, där 

framkommer att det finns skillnader mellan unga mödrar och fäder avseende hur de upplever 

sitt föräldraskap. De unga mödrarna ansåg till skillnad från männen att de tog ett större ansvar 

både vad gäller parrelationen och barnets omvårdnad. De unga fäderna uttryckte i sin tur att 

de inte av samhället räknades som föräldrar på samma sätt som mödrarna. Fädernas 

erfarenheter baserades bland annat på mödravårdscentraler, där fäderna ansåg sig bortglömda 

medan hjälpen riktades in främst på mödrarnas behov. Många verksamheter, till exempel 

mödravårdcentralen, utgår ifrån unga mödrar och fäderna upplever sig ibland vara 

bortglömda. 

  

RELATION TILL FÖRÄLDER  

Bunting och MacAuley (2004a) litteraturstudie visar vidare att familjens (i det här fallet 

föräldrarnas) stöd har en positiv inverkan på de unga föräldrarna. Den positiva inverkan 

bestod i att respektive moder och fader till de unga föräldrarna bidrog med omsorg till de 

nyanlända barnen, råd i föräldraskapet samt erbjudanden om stöd i form av att sitta barnvakt. 

Författarna lyfter också fram att forskningen visar att det även kan uppstå problem i 

förhållanden, och det är främst förhållandet mellan mor och dotter (i detta fall när dottern 

även är ung förälder). Men i de fall där denna relation är gynnsam så främjar det den unga 

moderna föräldraskap. Hedenbro och Lidén (2003) skriver även att far- och morföräldrarnas 

roller gentemot barnbarnen har förändrats under de senaste åren. Detta beror på att far- och 

morföräldrarna idag i större utsträckning än tidigare är yrkesaktiva i samband med att de får 
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barnbarn vilket påverkas deras möjlighet till stöd. Skillnaderna beror enligt författarna också 

på att avstånden mellan personer i nära relationer förändrats, alltså personer kan inte antas bo 

nära varandra nu som tidigare vilket påverkar möjligheten till stöd. Avstånden mellan parterna 

gör att mor- och farföräldrarna inte kan erbjuda samma stöd och avlastning gentemot sina 

barn (det vill säga de unga föräldrarna). Detta påverkar därmed det sociala skyddsnätet vilket 

är viktigt i de unga föräldrarnas fall då de behöver extra stöd och någon att vända sig till i sina 

roller som föräldrar. 

 

RELATION VÄNNER  

Familj, partner och vänner tillhandahåller olika sorters stöd men de kompletterar varandra och 

verkar i det stora hela ha en positiv inverkan i de unga föräldrarna liv. Den unga modern har 

en annan relation till sina vänner, de bidrar med ett annat stöd då de inte är involverade i 

eventuella familjekonflikter. Vännernas stöd handlar om att ge positiv feedback och att 

erbjuda social samvaro, genom att vara tillsammans och ge känslomässigt stöd i vardagen. 

Det sociala nätverket ökar om den unga modern har kontakt med vännerna och det hjälper 

modern att hantera stress och förbättrar föräldraskapet. Vännerna finns tillgängliga när de 

behövde någon att prata med om deras liv och i de dagliga aktiviteterna (Bunting & McAuley 

2004a). De unga mödrarnas relation till syskon och vänner blev annorlunda när de blev 

föräldrar eftersom de saknade förståelse för varandra och hade olika intressen. De unga 

mödrarna utryckte att de förväntade sig mera stöd från syskonen och vännerna men intresset 

från vänner och syskon avtog med tiden, olika erfarenheter och bristande gemenskap var en 

av anledningarna (Case m.fl. 2007) De unga mödrarna var oförberedda på föräldraskapet och 

de förändringar det innebar. Dessa erfar förändringen från att ansvara över sig själva som 

individer till att även tillgodose sina barns behov. Situationen gjorde att sociala nätverket 

förändrades och de kände sig instängda (Hertfelt 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

5 RESULTAT OCH ANALYS 
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I inledningen av detta avsnitt presenteras de fem intervjupersonerna. Därefter presenteras 

resultatet i olika avsnitt. Först presenteras relation till partner sedan relationen till föräldrar 

och vänner till sist presenteras familjecentralen.  

 

PRESENTATION AV INTER VJUPERSONERNA  

Intervjupersonerna var tre mödrar och två fäder. Samtliga levde tillsammans med barnets 

andra förälder. Den första intervjupersonen kallas ”Anna” hon är  22 år, arbetar som 

undersköterska och hon har två barn. Den andra intervjupersonen kallas ”Bea” och är 21 år, 

studerar och har ett barn. Den tredje intervjupersonen kallas ”Cesar” är 22 år han arbeter som 

lokalvårdare och har ett barn. Den fjärde intervjupersonen kallas ”Diana” hon är 23 år, arbetar 

som säljare och har två barn. Den sista intrvjupersonen kallas ”Erik” är 26 år, han arbetar som 

chaufför och har två barn. 

 

RELATIONEN TILL PARTN ER  

Majoriteten av intervjupersonerna tyckte att relationen till partnern har förändrats sedan de 

blev föräldrar. De anser att de innan de blev förälder fanns mer tid till egna intressen. När de 

ville umgås med vänner togs ingen hänsyn till partnern. De beskriver att innan barnet/barnen 

kom var de två individer med egna intressen. Detta framgår när Anna säger:  

 

”Innan vi fick barn så gjorde vi som vi själva ville liksom. Ville jag 

vara med mina kompisar, sa jag det knappt till honom. Jag gick bara” 

(Anna). 

 

Övervägande delen av de intervjuade upplever att relationen blivit bättre sedan de blev 

föräldrar, de uttrycker att de känner samhörighet, värderar och stödjer varandra mer. Anna 

fortsätter att berätta: 

 

”Det har förändrats mycket båda har vuxit upp mycket mera, förut 

hade vi bara oss själva att tänka på. Vi ser nog på varandra på ett helt 

annat sett liksom, man ser nej men nu är han trött eller nu är hon trött 

liksom nu har han eller hon en dålig dag, man liksom tänker på 

varandra” (Anna). 
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I citaten ovan beskrivs att föräldrarna varit olika individer som kunnat tillgodose sina 

intressen och behov åtskilda. Föräldraskapet har förändrat förhållandet och de känner en ökad 

samhörighet. Enligt Hedenbro och Lidén (2003) har modern ett behov av stöd från sin partner, 

någon som lyssnar på henne och är insatt i hennes situation. På liknande sätt beskriver 

Bunting och MacAuley (2004b) att det stöd som partnern bidrar med till den unga modern 

leder till psykiskt välmående och det ökar hennes självkänsla. Inom systemteorin är en familj 

uppbyggd av flera subsystem till exempel parsystem (Forsberg & Wallmark 1998). 

Intervjupersonerna utrycker att relationen förändrats sedan de blev föräldrar. Enligt 

systemteori sker en förskjutning i parrelationens jämvikt, familjen strävar efter en jämvikt och 

en förskjutning av balansen uppstår då familjen utvidgas (Klefbeck & Ogden 2003).  

  

Av de unga föräldrarna upplever nästan hälften att relationen sedan de blev föräldrar är mer 

ansträngd. Rutiner i vardagen till exempel tidiga morgnar, matlagning och blöjbyten gör att 

det blir konflikter. Detta framgår när Diana säger: 

 

”Från början var det bara han och jag, vi kunde göra vad vi ville. Vi 

kunde gå på bio. Nu är det mer spänt mellan oss. Vi måste byta blöja, 

vi måste laga mat, vi måste göra det…Man blir lättare osams och så 

där” (Diana). 

 

Som framkommer av ovanstående citat uppstår det konflikter i relationen. En orsak till det är 

enligt Bunting och MacAuley (2004b) de olika förväntningarna som finns på varandra om 

vad som praktiskt skall göras i hemmet. Det praktiska som skall göras kan vara att byta 

blöjor och laga mat som citatet ovan visar. Enligt systemteoretiskt perspektiv är föräldrarna 

uppväxta i olika system och har olika erfarenheter med sig om hur en familj skall fungera. 

Erfarenheterna påverkar deras eget beteende mot partner och barn. Föräldrarna utgår ifrån sitt 

sociala sammanhang, sin uppväxt där de egna föräldrarnas relation påverkar föräldrarollen 

(Forsberg & Wallmark 1998) 

 

Majoriteten av intervjupersonerna anser att de har mycket tid att prioritera varandra som par 

trots att de är föräldrar. En fader tycker dock det motsatta så han anger att dagarna går utan att 

de som par hinner prioritera varandra och att den tid som finns går till barnen. Det är svårt att 

hinna kommunicera med varandra och få tid till sig själv. Det blir tydligt när Erik säger: 
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”förr i tiden var det mer känsloladdat men nu mer så har vi inte tid 

med varandra. Man lever dagarna som vanligt utan att prioritera 

varann, all tid går till barnen. Alla pengar alla grejor man glömmer 

sig själv” (Erik). 

 

Enligt Hedenbro och Lindéns (2003) studie beskrivs nyblivna fäder vara en viktig stödjande 

person för modern. Det är betydelsefullt att fadern förstår sin partner och accepterar att 

relationen mellan dem förändrats. Den unga modern behöver någon som förstår henne och 

någon att prata med. När barnet är fött kretsar mycket kring barnet och de nya rollerna som 

föräldrar. Systemteori beskriver att kommunikationen är betydelsefull i det nya systemet för 

att det skall blir balans igen. När relationen förändras, förändras även systemet och obalans 

råder. Det tar tid att finna sig tillrätta i de nya rollerna och föräldrarna behöver kommunicera 

för att skapa balans igen. I en välfungerande relation krävs lyhördhet och respekt för att 

relationen skall utvecklas. Nya roller bildas och gränserna mellan dem ser annorlunda ut 

(Klefbeck & Ogden 2003). Enligt Wahl (2008) upplever de unga kvinnorna att de tar ett större 

ansvar för barnets omvårdnad. Samtliga mödrar i studien var föräldralediga och tog ansvar för 

hem och barn när fäderna jobbade. En av mödrarna beskrev att det var hon som hade ansvar 

för packning med mera när de skulle gå ut. Fäderna har inte samma kontoll över barnen utan 

lämnar över till sin partner. 

Det blir tydligt när Erik säger: 

 

”Ja, det är så mycket med barnen som inte jag har koll på, 

läkarundersökningar med mera, mycket att tänka på, det har min 

sambo koll på” (Erik).   

 

RELATION TILL FÖRÄLDR AR  

Majoriteten av de unga mödrarna i studien upplever att deras relation till sin egen mor 

förändrats, de beskriver relationen till modern innan de blev förälder som en relation med 

konflikter och mycket upprörda känslor. Detta blir tydligt när Anna berättar: 
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”Jag och min mamma har alltid gått varandra på nerverna, men hon 

har alltid varit den som stått där också. Men däremot sedan jag fick 

barn har vi en bättre relation, innan kunde vi inte prata med 

varandra i typ fem min utan att vi började tjafsa om någonting” 

(Anna). 

 

Som citatet ovan beskriver så är relationen mellan mor och dotter är inte alltid enkel utan kan 

innehålla konflikter (Bunting & MacAuley 2004a). Majoriteten av mödrarna i studien 

beskriver relationen till sin mor som ansträngd och påfrestande innan de blev förälder. Anna 

beskriver att relationen förändrats till det bättre sedan hon blev förälder hon har lättare för att 

kommunicera med sin moder och de bryr sig mer om varandra. Majoriteten av mödrarna anser 

att de dispyter som tidigare förekom har övergått i samtal kring barnet/barnen. Detta blir 

tydligt när Diana säger: 

 

”Nu ringer jag minst en gång om dagen och frågar om något, om 

barnet har feber eller något. Man tänker ju att mamma skall veta 

mest” (Diana). 

 

I citatet framgår att samhörigheten med modern ökade när barnet var fött. Relationen 

förbättrades mellan mor dotter eftersom tilliten till varandra ökade. En tolkning är att det 

gemensamma intresset för barnet stärker relationen mellan mor och dotter. Enligt 

systemteoretiskt perspektiv är det den gamla ordningen i systemet som bryts upp och det blir 

en ny ordning i systemet (Öqvist 2008). Majoriteten av mödrarna beskriver att de upplever en 

ömsesidig respekt och en ökad förståelse för varandra sedan de blev föräldrar. Detta blir 

tydligt när Bea berättar: 

 

” …Sedan började vi prata mer med varandra, när jag träffade min 

sambo, och då byggde vi upp en bättre relation. I och med att vi inte 

var uppe i varandra hela tiden så blev det mycket lättare att skapa en 

bra relation med min mamma” (Bea). 
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Två i studien har ingen kontakt med sin far men de som har kontakt upplever att de skett en 

förändring sedan de själva blev föräldrar. Förändringen hos fadern handlar om att han blivit 

mer känslomässigt engagerad och intresserad av barnbarnet. Detta framkommer när Diana 

säger: 

 

”Ja min pappa när han fick reda på att jag väntade barn var han 

väldigt emot det. Han hade bara taggarna ut så vi tänkte inte på att 

han skulle vilja ställa upp sen. Men så fort mitt barn kom var han 

helt förälskad och vill hjälpa till. Då fick jag bättre relation med 

honom, Då hade vi något och prata om. Vi hade inte haft någon bra 

relation innan” (Diana). 

 

Som citaten ovan beskriver så har de unga föräldrarnas relation till sina föräldrar förändrats. 

Enligt Bunting och MacAuley (2004a) så är föräldrarnas stöd till de unga föräldrarna av stor 

betydelse, ibland avgörande för att det skall fungera. Stödet handlar om omsorg till barnen 

och avlastning. Samtliga uppskattade att få hjälp av sina föräldrar. Det blir tydligt när Anna 

berättar: 

 

” Ofta brukar jag be henne komma in och ha barnen så att jag och 

sambon får gå ut och käka eller att jag själv bara får vara/ / men 

oftast är det för att vi skall göra något tillsammans så vi inte tappar 

varandra” (Anna). 

 

Ett familjesystem innehåller mindre delsystem även kallade subsystem, det kan vara till 

exempel familjen. Om detta tolkas utifrån systemteoretiskt perspektiv så är det viktigt att 

systemet (unga föräldrar), är öppet för att en utveckling skall vara möjlig. Majoriteten av 

föräldrarna i studien lever i ett öppet system och tar hjälp ifrån föräldrarna, samtliga besöker 

familjecentralen flera gånger i veckan. Ett slutet system utan impulser från omgivningen 

riskerar att stagneras. Det kan ske när en familj saknar kontakter med föräldrarna och övriga 

omgivning (Klefbeck & Ogden 2003). Flertalet av de unga föräldrarna i studien har 

svårigheter att ta emot hjälp när de känner en negativ inställning från nätverket och blir 

kritiserade i sitt föräldraskap. Det beskriver Bea i citatet nedan: 
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”alla skulle tala om för en hur man skulle göra och hur man skulle 

vara liksom. det tyckte jag var jättejobbigt. Och då blev jag lite tjurig, 

nej jag fixar det här själv och ni skall inte komma och tala om för mig 

vad jag skall göra, då blev det mer att jag inte ville be om hjälp, bara 

därför, och det som jag kände var att jag är inte sämre bara för att jag 

är ung utan jag fixar det ändå” (Bea). 

 

RELATION TILL VÄNNER  

Mer än hälften av intervjupersonerna beskriver att relationen till vännerna har förändrats. 

Flertalet uppger att de inte träffar sina vänner lika mycket, detta på grund av att det inte finns 

tid, de saknar gemensamma intressen och vännerna saknar förståelse för deras situation. Nya 

kontakter har skapats och de umgås helst med andra föräldrar i samma situation. Detta blir 

tydligt när Erik berättar:  

 

”De skiljer sig mycket för kompisar som inte har barn, förstår inte 

hur det är att ha barn så då blir det så att man utestänger dem, de 

tänker att det inte är så svårt, det är bara att fixa barnvakt eller så, 

men så funkar det inte. Man har ju förlorat mycket polare så där. 

Det blir mer att man skapar kontakter och relationer med dem som 

har barn. De är i samma situation. Då kan barnen leka också. Då 

blir det lättsamt. Förstår också mer hur det är att ha barn. Det finns 

många vi försöker planera något med men så händer annat, men så 

händer det något så inte vi kan. Då förstår de inte riktigt” (Erik). 

 

Relationerna till vännerna har enligt intervjupersonerna förändrats sedan de blev föräldrar. 

Stöd från vänner anses vara begränsat men vännernas stöd kan ses som ett komplement till 

familjens stöd och har stor betydelse för de unga mödrarna. De tillhandahåller social samvaro 

och positiv respons till mödrarna (Bunting & MacAuley 2004a). Intervjupersonerna uttrycker 

att de gamla vännerna saknar förståelse för deras situation. Det blir tydligt i Diana säger: 

 

”Jag umgås kanske med två kompisar som inte har barn men det blir 

inte samma. För det förstår ju inte hur svårt det är för mig att ta mig 

in till stan med två barn som skall ha mat vissa tider och sova vissa 

tider. Det blir väldigt sällan man träffas”(Diana). 
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Citaten ovan beskriver att gemenskapen till vännerna minskade för att de bland annat saknade 

förståelse. Det stämmer överrens med Case m.fl. (2007) som skriver att relationen till syskon 

och vänner förändrades och de unga mödrarna upplevde att nätverket saknar förståelse och 

hade andra intressen som i sin tur ledde till mindre behållning av vänskapen samt mindre 

samhörighet. Cirka hälften av intervjupersonerna berättade att de kände sig ensamma och 

isolerade. Diana säger: 

  

 ”Om ingen har ringt på en hel dag, eller på kvällen när man är 

ensam och barnen lagt sig. Jag brukar inte gå någonstans / / jag 

brukar inte följa något på tv:n, då kan jag känna mig ensam framför 

datorn” (Diana). 

 

I citatet syns att Diana en del dagar känner sig ensam. Den sociala interaktionen i närmiljön är 

viktig för Diana och enligt Bronfenbrenners mesonivå sker interaktioner mellan olika 

närmiljöer. Kontakter mellan vänner bidrar till individens utveckling, det är betydelsefullt att 

närmiljöerna kompletterar och stödjer varandra speciellt när det handlar om relationer 

(Klefbeck & Ogden 2003). Samtliga intervjupersoner hade skapat nya relationer på 

familjecentralen, den samhörigheten med andra i närmiljön var betydelsefull för föräldrarnas 

utveckling. En god kontakt med vänner hjälper den unga modern att hantera stress och leder 

till ett bättre föräldraskap. Vännerna ger en annan sorts stöd eftersom de inte är inblandade i 

familjerelationerna och eventuella konflikter enligt Bunting och MacAuley (2004a). 

 

FAMILJECENTRALEN  

Samtliga i studien beskriver familjecentralen som en viktig mötesplats, de berättar att det är 

givande att träffa andra föräldrar i samma situation. Intervjupersonerna utbyter erfarenheter 

och frågar personalen om råd. Majoriteten av intervjupersonerna uppger att de har träffat 

största delen av sina vänner på familjecentralen och de umgås även hemma hos varandra. Det 

blir tydligt när Cesar säger: 

 

”Man får lära sig saker om saker och ting. Prata med andra föräldrar 

och som sagt man får ju träffa andra killar som är i samma sits. Man 

är inte ensam” (Cesar). 
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Mer än hälften tycker att det är skönt att lämna hemmet och allt praktiskt som måste göras. På 

familjecentralen kan de koppla av och umgås och vara bara med barnen. Bea berättar: 

 

”Men när man kommer hit kan man vara precis som man är. Är jag 

trött kan jag lägga mig och vila en stund. Man kan bara sitta och 

vara trött en stund, det spelar ingen roll hur man är när man är här. 

Man behöver inte hålla humöret uppe, och hålla i gång. Alla förstår 

varför man är trött och så där” (Bea). 

 

Båda citaten ovan visar att Bea och Cesar uppskattar att familjecentralen finns. Enligt 

barnkonventionen har samhället en skyldighet att ge föräldrar stöd i föräldrarollen. 

Föräldrastödet skall bidra med kontakt, gemenskap och ge kunskap om barnens behov och 

rättigheter (SOU 2008:131). Detta stämmer överrens med intervjupersonernas upplevelser av 

familjecentralen.  Detta blir tydligt i nedanstående citat: 

 

”Allt är så babykoncentrerat, det tycker jag är roligt. Att prata om 

sådant, det tycker jag är roligt. Andra kompisar som inte har barn 

tycker inte det är så roligt om jag babblar om mitt barn, de är inte 

särskilt intresserade. Och det vet inte hur det är och så där, men här 

vet alla hur det är och alla är lika intresserade av samma sak” (Bea). 

 

”Här är man mer med barnen och behöver inte diska och sådant. Det 

är mer avslappnat att vara här. Det blir som avlastning fast man är 

här med barnen. Hade inte familjecentralen funnits hade jag inte lärt 

känna alla jag känner nu” (Diana). 

 

”..Bara gå hit till familjecentralen tycker jag ger mig jättemycket bara 

av att se andra och prata med alla möjliga människor” (Anna). 
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Det märks tydligt i citaten ovan att de unga föräldrarnas upplevelser av familjecentralens stöd 

stämmer överens med tidigare forskning. Enligt Bunting (2004) är särskilda grupper för 

tonårsföräldrar en viktig stödåtgärd för både föräldrar och barns välbefinnande. Författaren 

nämnde vidare att deltagandet minskade mödrarnas stress och förbättrade självkänslan. 

Mödrarna i studien uppger att de blir säkrare i sin föräldraroll när de ser att andra är i samma 

situation. Relationerna på familjecentralen kan tolkas som mikrosystem i ett macrosystem, 

familjesystemet interagerar med andra liknande system.  Utifrån ett systemteoretiskt 

perspektiv påverkas en familj av alla relationer, och dessa är viktiga för utvecklingen av 

systemet. Om de unga föräldrarna inte är öppen för stöd eller erfar att relationerna inte tillför 

något stagneras utvecklingen i systemet och de känner en obalans. Detta kan leda till ett 

konfliktfyllt förhållande och isolering (Klefbeck & Ogden 2003). 
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6. DISKUSSION  

Syftet med studien var att undersöka hur en grupp unga föräldrar i Östersunds kommun erfar 

att relationerna till partner, föräldrarna och vännerna påverkats sedan de blev föräldrar samt 

hur de upplever familjecentralens stöd. Frågeställningarna var Har relationerna till partnern, 

föräldrarna och vännerna förändrats sedan de blev föräldrar? Hur upplever föräldrarna 

familjecentralens stöd?   

Det kan ses som en svaghet i studien att valet av intervjupersoner utgick ifrån en befintlig 

grupp som går på familjecentralen. Resultatet representerar inte samtliga unga föräldrar i 

kommunen. Enligt Ungdomsstyrelsen (2009) är de flesta av dem som är under 20 år och 

skaffar barn ensamstående och det överensstämmer inte med gruppen i denna studie då  

samtliga var sammanboende med barnets andra föräldern. En reflektion är att unga föräldrar, 

utan partner med ett omfattande hjälpbehov inte besöker en familjecentral. Det framkommer i 

resultatet att relationen till den egna modern är viktig för de unga föräldrarna vilket också 

tidigare forskning har visat (Bunting & MacAuley 2004a). Då det finns lite forskning att tillgå 

när det gäller relationen till den egna fadern blir den teoretiska referensramen angående det 

relativt vag, detta gäller också forskning angående unga faderns upplevelser av stöd. Två av 

intervjupersonerna saknade kontakt med sina fäder, vilket har haft betydelse för resultatet i 

studien, då det inte gick att få några uttömmande svar i det området. 

RELATION PARTNER  

Det framgår i resultatet att relationen till partnern har förändrats. Från att de varit två individer 

i en är de nu en familj med ansvar över ekonomi och omsorgen om barnen. Det nya 

familjelivet har gjort föräldrarna bunden till varandra, en måste vara hemma och ta hand om 

barnet. För att det skall fungera krävs respekt, ödmjukhet och förståelse för varandra 

(Klefbeck & Ogden 2003). Intervjupersonerna uttrycker att de saknar tid för varandra och tid 

för sig själv, tiden går till att få vardagen att fungera ekonomiskt och praktiskt. En reflektion 

är att föräldrarna i studien vill klara sig själva, trots att situationen ibland är pressad. De unga 

fäderna ansvarar ofta helt för familjeförsörjningen då mödrarna har låg föräldrapenning och 

vilket stämmer överens med Hertfelts (2007) studie.  

 

RELATION FÖRÄLDRARNA  

Studien har visat att relationerna till föräldrarna har förändrats, då främst relationen till 

modern. Relationen som tidigare bestod i att ringa någon enstaka gång har utvecklats till en 

daglig telefonkontakt innehållande råd i matlagning och stöd i omsorgen kring barnet. 
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Tidigare slutade ofta samtalen med ovänskap och irritation, nu har båda mor och dotter 

förändrats och har större respekt gentemot varandra (Bunting & MacAuley 2004a). Döttrarna 

uppskattar moderns kunskaper sedan hon blivit förälder och förlitar sig på hennes erfarenheter 

som moder. En reflektion är att de unga föräldrarna fått en ökad förståelse för hur det är att 

vara förälder och detta bidrar till den ökade tilliten de känner till mödrarna. Det som de 

tidigare irriterade sig på har förändrats till en ökad förståelse, det stämde även när fäderna 

beskrev sin relation till mödrarna. De ansåg att mödrarna var en självklar källa till råd 

eftersom hon själv är mor och har den kunskap som de eftertraktar vilket också  Bunting och 

MacAuley (2004a) studie visade. Det framkommer i studien att de unga föräldrarna är i behov 

av avlastning i form av barnvakt, de vände sig då i första hand till föräldrarna. Möjligheten till 

stöd från föräldrarna har förändrats med tiden beskrev Hedenbro och Lidén (2003). Några 

intervjupersoner saknade närheten till föräldrarna då avståndet gjorde det svårare för 

föräldrarna att hjälpa till. En orsak som försvårar föräldrarnas förmåga att hjälpa till är att de 

fortfarande förvärvsarbetar och är småbarnsförälder själva. Sammantaget visar detta att mor- 

och far föräldrar inte är tillgängliga för barnbarnen i den utsträckning de ville och de unga 

föräldrarna önskar.  

Enligt Hertfelts studie (2007) har tonårsföräldrar svårt att uttrycka behovet av hjälp, de 

förväntar sig att omgivningen skall förstå vilket stöd de behöver. Dålig självkänsla ökar också 

osäkerheten i att be om hjälp och förmågan att se sitt eget bästa. 

Det finns genomgående en medvetenhet hos denna grupp att de är yngre än flertalet föräldrar. 

En reflektion är de måste bevisa för omgivningen mer än övriga föräldrar att de klarar av sitt 

föräldraskap. De utgår ifrån att omgivningen inte tror att de klarar av det.  

En slutsats av resultatet är att de unga föräldrarna undviker att fråga om hjälp när 

omgivningen tidigare haft en negativ inställning till familjebildandet, det ökar viljan att klara 

sig själva. Det intervjupersonerna berättar kan tolkas som att de vill klara sig själva och har 

mycket stolthet även om situationen blir påfrestande för dem. 

 

RELATION VÄNNER  

Relationen till vännerna utan barn har förändrats och det beror delvis på att de inte längre har 

så mycket gemensamt. Enligt Bunting och MacAuley (2004a) bidrar vänner med social 

samvaro till föräldrarna vilket har betydelse för föräldraskapet. 

En tolkning av resultatet i studien är att föräldrarna har begränsat med tid för umgänge med 

vänner. Deras tillvaro skiljer sig ifrån vännernas liv, vännerna saknar förståelse för hur ett 
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familjeliv fungerar med mattider, sovtider och övriga rutiner. Det har gjort att de oftast umgås 

med vänner som har liknande erfarenheter. Livet som småbarnsförälder kretsar ofta kring att 

få vardagen att fungera och det finns ingen ork eller möjlighet att träffa vänner, när barnen 

somnat prioriteras partnern och den egna sömnen. Där skiljer de sig ifrån vänner i samma 

ålder som inte har barn och kan göra sina egna val. 

 

FAMILJECENTRALEN  

Familjecentralen är en betydelsefull mötesplats för de unga föräldrarna, där de träffar nya 

vänner. Vännerna bidrar med gemenskap och har utökat nätverket då de även umgås utanför 

familjecentralen. Här känner de samhörighet och utbyter erfarenheter med andra i liknande 

situation. Vänner som finns i de dagliga aktiviteterna bidrar enligt Bunting och MacAuley 

(2004a) med positiv feedback och minskar moderns stress. Kommunen och landsting är 

huvudmän för föräldracentralen och systemet unga föräldrar påverkas av förändringar i 

samhället och politiska beslut (SOU 2008:131). Tidigare forskning i Sverige och utomlands 

visar på att familjecentraler utgör ett för samhället kostnadseffektivt stöd till föräldrar 

(Bunting 2004). Kostnadseffektiva lösningar gagnar politiker och de sparkrav kommunerna 

har idag. För föräldrarna innebär det att det finns möjlighet att träffa olika professioner  när de 

besöker familjecentralen som i förlängningen blir en kostnadseffektiv åtgärd för samhället då 

problem tidigt kan uppmärksammas. 

 

BETYDELSE FÖR DE SOCIALA ARBETETS FÄLT  

Nätverksperspektiv i det sociala arbetet med unga föräldrar innebär att man professionellt tar 

hänsyn till föräldrarnas hela sociala sammanhang (Forsberg & Wallmark). Enligt Herfelts 

studie skiljer sig unga föräldrar jämfört med äldre föräldrar, de upplever sämre självkänsla 

och har en ökad risk för psykisk ohälsa. Dåligt socialt skyddsnät samt social isolering har en 

negativ inverkan och det  kan i förlängningen leda till barnmisshandel enligt Ekeus (2004).  

En del i ett förebyggande arbete som är betydelsefullt i det sociala arbetet med unga föräldrar 

och deras barn är att tidigt uppmärksamma relationerna i nätverket. I de fall då familjen inte 

själva har möjlighet att få hjälp med avlastning från släkt och vänner i sitt nätverk, mår 

psykiskt dåligt eller har ekonomiska bekymmer, är kommunen skyldig enligt 

Socialtjänstlagen att bistå med ekonomisk och social trygghet (SFS 2001:453).  

Familjecentralens personal arbetar tillsammans för att erbjuda stöd och uppmärksamma de 

unga föräldrars situation. En förebyggande insats från mödravården var att starta en egen 
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föräldragrupp för de unga föräldrarna, då föräldrarna ansåg att åldersskillnaden var för stor i 

de tidigare grupperna och därför inte deltog. 

Det är viktigt att möta föräldrarna på deras nivå och tillsammans kan de olika professionerna 

utveckla arbetssätt som är riktat till de unga föräldrarna för att tidigt kunna sätta in åtgärder 

vid behov. Enligt Hertfelt (2007) behöver unga mödrar bli behandlade med omtanke, respekt 

och de föredrar en tydlig kommunikation, någon som lyssnar och förstår deras komplexa 

situation. Bemötandet påverkar deras förmåga att  uttrycka känslor och hjälper dem uttrycka 

vad de behöver. Detta skiljer sig från arbetet med äldre mödrar som har en ökad mognad och 

självkänsla. Våra slutsatser av studien är att nätverket och socialt stöd har betydelse och är 

ibland avgörande för hur det går för de unga familjerna. Ekonomi, utbildning och arbete är 

andra faktorer som påverkar hela familjen. Fadern ansvarar oftast för familjens ekonomi  och 

modern tar hand om hem och familj. Föräldraledig kan göra att modern känner sig ensamma 

och isolerad, när de besöker familjecentralen känner de en social samvaro, får stöd av 

personalen och kommer ifrån hemmet en stund.  

Bemötandet av de unga föräldrarna skall ske på ett respektfullt sett som bidrar till att skapa 

goda relationer, det är av betydelse för de unga föräldrarnas förmågan och möjlighet att axla 

den roll som samhället förväntar sig av föräldrar. 

Vi anser att detta är ett betydelsefullt område i socialt arbete att forska vidare kring. En 

intressant frågeställning för vidare forskning kan vara att undersöka hur unga fäderna 

upplever  sin roll som familjeförsörjare. 
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Bilaga 1 

Inbjudan om deltagande i undersökningen om unga föräldrars sociala nätverk 

Du är en av de sju som vi tidigare kontaktat angående att vara med i studien om unga 

föräldrar och socialt stöd. Innan vi genomför intervjuerna så följer här mer utförlig 

information om studien. 

Syftet med studien är att få en ökad förståelse för nätverkets betydelse för unga föräldrar. Och 

att få ta del av era kunskaper och erfarenheter när det gäller att vara ung förälder. 

 

Vi som kommer att utföra undersökningen är två socionomstudenter vid Mittuniversitetet i 

Östersund, vid Institutionen för socialt arbete. 

Studien genomförs under vetenskaplig handledning och det färdiga resultatet presenteras i en 

c-uppsats. När uppsatsen är färdig kommer den att finnas tillgänglig via Mittuniversitetets 

bibliotek. 

 

Intervjuerna äger rum 25/11, 26/11, 3/12 på familjecentralen. Vi har tidigare informerat om 

tid och plats för intervjun och är du fortfarande intresserad att deltaga så gäller dessa 

fortfarande. 

Intervjuerna kommer att pågå c:a en timme, och kommer att dokumenteras på band och allt 

material kommer hanteras konfidentiellt. Vid presentationen av det färdiga arbetet är 

materialet avidentifierat. Inga obehöriga kommer få tillgångar till materialet. Att deltaga i 

undersökningen är frivilligt och ni kan när som helst meddela er om ni vill avstå från att 

deltaga. Ni väljer också vilka frågor ni vill svara på under intervjuns gång. 

 

Har ni frågor och funderingar innan intervjutillfället eller efter så är ni alltid välkommen att 

kontakta oss. 

 

Med vänlig hälsning 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Intr. 

Kan du berätta lite om dig själv, ålder, hur gammal du var när du blev mamma/pappa, hur 

många barn har du? Hur ser din familj ut? Bor du ihop med barnets far/mor  

Vad gjorde du innan du blev förälder? Trivdes du med det? Skall du fortsätta med det efter 

föräldraledigheten? 

Relation partnern 

Relationen till din partner i dag- kan du beskriva den?  

Om du ser på er relation innan ni fick barn- hur beskriver du den? 

Er relation har den förändrats efter ni fick barn?  Om ja: Vart kan du se den största 

förändringen? Vad tycker du har förändrats mest i er relation sedan ni blev föräldrar? Känns 

det positivt eller negativt? 

Tycker du att det är någon av er som tar mer ansvar över barnen/barnet? På vilket sett?  

Finns det någon som du tycker förutom er som föräldrar tar ansvar för dit/ dina barn? 

Om du är sjuk en dag vem ringer du för praktisk hjälp?  

Om du känner dig ledsen eller bekymrad vad gör du då?  

Om du har ekonomiska bekymmer, till vem vänder du dig då?  

Kan du se någon förändring hos dig själv sedan du fick barn?  

Kan du se någon förändring i din partner? Hur upplever du det? Är det någon annan person i 

din omgivning som du har en annan relation till nu än innan du fick barn? Berätta 

Relation förälder 

Har du någon kontakt med dina föräldrar? 

Om du ser på relationen med din mamma idag, hur ser den ut? Om du ser på den relationen 

innan du själv blev förälder, ser den annorlunda ut? Hur? Är det något du skulle vilja ändra 

på? Om du ser på relationen till din Pappa idag, hur ser den ut? Om du ser på den relationen 

innan du blev förälder, kan du beskriva den? Har relationen förändrats på något sett? 

Om det finns något som du inte kan prata med din partner eller föräldrar om, till vem vänder 

du dig då? Vad skulle det kunna vara? 

Betyder dina föräldrar mera för dig nu sedan du blev förälder? Hur? Vill du beskriva? 

Finns det någon annan person i din familj som är extra viktig för dig? 

Om ja: Om du ser på er relation innan du fick barn och nu hur ser det då ut? är något 

annorlunda? 
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Har du, sedan du blev förälder, upplevt att du behöver mer praktisk hjälp, om du jämför med 

tiden innan du fick barn? Ja: Vad har du behövt hjälp med och vem har hjälpt dig med detta? 

Tycker du att du fått tillräckligt med praktiskt stöd utefter vad du behöver sedan du blev 

förälder? Om nej, vem hade du önskat dig mer stöd ifrån 

Har du, sedan du blev förälder, varit i behov av mer känslomässig stöd om du jämför med 

tiden innan du fick barn? Om ja, vem har bidragit med detta stöd och på vilket sätt? 

Har du fått tillräckligt med känslomässigt stöd när du känt att du behövt sedan du blev 

förälder? Om nej, vem hade du önskat dig mer stöd ifrån 

Har du, sedan du blev förälder, upplevt att du behöver mer ekonomisk hjälp, om du jämför 

med tiden innan du fick barn? Om det är skillnad vem har hjälpt dig med detta? 

Tycker du att du fått tillräckligt med ekonomiskt stöd utefter vad du behöver sedan du blev 

förälder? Om nej, vem hade du önskat dig mer stöd ifrån 

Har du fått något särskilt stöd sedan du blev förälder som du inte fick innan? Berätta gärna: 

Relation Vänner 

Hur ofta träffar du en vän? Har vännen/vännerna också barn? 

Har er relation förändras sedan ni fick barn? I så fall på vilket sätt?  

Umgås du med samma personer innan som efter du fick barn? Om ja, berätta med vilka Har 

relationen förändrats efter du blev förälder? Hur? Varför tror du? Om nej, Varför? 

Om du bortser från kontakten du har med ditt barn, känner du dig mer eller mindre ensam 

sedan du blev förälder? Berätta, varför? 

Har du fått några nya, viktiga relationer sedan du blev förälder? Berätta, vad har detta i så fall 

inneburit för dig? 

Stöd från samhälle 

Känner du att du får stöd i ditt föräldraskap från andra i samhället? (Grannar, 

föreningskontakter, arbetskamrater, kommun, myndigheter etcetera) 

Avslutning 

Är det något vi inte pratat om som ni vill tillägga. Det går att kontakta oss efter intervjun. 

 

 

 


