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Olle Kvarnsmyr svarar på läsarnas frågor om allt som rör relationer.
n Skicka din fråga till olle.kvarnsmyr@aftonbladet.se.

”Jag är svartsjuk på 
min mans fantasier”

”Hoppsan, han kanske 
bara inte är en vän?”

Jag är sambo och har det bra i min relation. Vi är jättekära och 
jag är enligt min pojkvän allt han önskar sig hos en tjej. Vi är väl-
digt öppna mot varandra och de flesta ämnen har diskuterats 
grundligt. Han säger inte alltid det jag vill höra men är alltid  
ärlig. 

Han har vid flera tillfällen sagt att han inte vill ha sex med  
någon annan än mig. Men jag är osäker. Enligt många vänner 
 fantiserar nästan alla killar om sex med sina tjejkompisar, kolle-
gor, random brudar på stan och sina ex? Detta oavsett hur kära de 
är i sin partner. 

Tanken på att min man har dessa fantasier gör att jag blir ex-
tremt svartsjuk och inte vill att han ska träffa tjejkompisar. Jag mår 
skitdåligt de gånger han fikar med sitt ex. Även om hon är fulare 
än mig. 

Jag får inte ihop hans kärlek och lust till mig med att han har 
 sådana tankar om andra. Dessutom har han uttryckt att jag är den 
snyggaste tjej han någonsin haft sex med. Ska jag förbjuda honom 
att träffa sitt ex eller ha tjejkompisar. För det skulle jag kunna  göra.
 Bitte 

Kan man bli förälskad efter att ha känt en person i fem år? En dag 
ställde han sig alldeles för nära och jag blev helt skakig. Nu vill jag 
ha honom. Men jag har inte känt så tidigare. Är det möjligt att bli 
förälskad i någon som man känt i flera år? 

Vi är superpolare och jag berättade om min plötsliga känslor. 
Han berättade att han var med om något liknande. Att han  plötsligt 
blev förälskad i mig för ett år sedan ungefär men inte vågat säga 
nåt. 

Är det verkligen värt att äventyra vår långa vänskap med att ge 
efter för förälskelsen eller ska vi fortsätta vara vänner? Polarn 

Doktor
Kärlek

Sommarlovet kan bli ensamt

Natalie och barnen Joshua 
och Megan från projektet.

n För barn i ekonomiskt utsat-
ta familjer är sommar lovet den 
absolut svåraste tiden på året. 
Alla föräldrar har till exempel 
inte råd att köpa en cykel eller 
låta barnen följa med på utflyk-
ter. Under sommaren 2014 till-
bringade 150 000 barn mellan 

6 och 13 år minst en vecka 
 ensamma medan föräldrarna 
jobbade. Det rapporterar 
 organisationen Giving people 
som nu jobbar med att hitta 
sommar faddrar, som för en 
dag kan erbjuda sig att ordna 
en aktivitet åt en barnfamilj.

procent av mödrarna 
2014 var tonåringar 
när de fick sitt  
första barn. 
1973 låg  
siffran på  
15,3 procent.  

 Källa: Social StyrelSen2,4
Jag växte upp i en familj som jobbar  
hårt, men när du får barn ändras dina 
prioriteringar. Allt som kan få mig att 

svettas gör jag inte längre, jag gör bara saker 
som låter kul. Livet är för kort för något annat.

 Solange Knowles blev mamma som 18-åring

OLLE SVARAR: Hallå 
där kontrollfreaket. 
Självklart ska du inte 
förbjuda honom att 

 umgås med andra kvinnor. 
Det kan upplevas som väldigt kon-
trollerande och jobbigt för din man. 

Däremot kan du ha åsikter över 
att hans umgänge med exet om du 
mår dåligt av det. 

Doktorn är högst skeptisk till ex-
häng hur oskyldiga de än må. att 
män ocH kvinnor fantiserar om 
 andra än sin partner gör nog de 
flesta. nu är tankarna ofta inte 

långvariga eller ens alltid så avan-
cerade. en liten småporrig fantasi 
kan bara poppa upp i skallen vid 
åsynen av ett trevligt dekolletage, 
en mumsig torso eller en sexig 
mun. Du bör inte riskera att förlora 
din fantastiska man genom att för-
höra honom om vad som ibland 
 dyker upp i reptilhjärnan. Han äls-
kar dig mer än någon annan och du 
är lycklig med honom. Vad mer kan 
du begära? av erfarenhet vet jag 
att för många diskussioner kring 
otrohet är en av de största riskerna 
i ett förhållande. 

Självklart ska du inte förbjuda din 
kille att umgås med andra kvinnor

”Mamma kom 
med Angelo till 
skolan så jag 
kunde amma”
tiDaHolM. Alexandra Lindholm 
var bara 16 år när hon blev 
gravid.

– Jag blev varken glad eller 
ledsen först, utan mer 
 chockad, säger hon.

Nu är Angelo sex år, och de 
är med i SVT:s dokumentär
serie ”Född 2010”.

Från ensamstående tonårig 
mamma till en del av en två-
barnsfamilj. Det har hänt 
 mycket i Alexandra Lindholms 
liv de senaste åren. 

Vi ses i lägenheten där hon 
bor med Angelo, kärleken 
 Johan Kihlstedt och deras 
 gemensamma dotter Mila, två 
år. Två stora barnrum och lek-
saker här och var sätter prägel 
på hemmet.

Att det skulle bli så här  kunde 
ingen ana när Alexandra upp-
täckte att hon var gravid som 
16-åring.

– Först blev jag chockad, 
 berättar hon.

Den biologiska pappan till 
barnet var positiv till en början, 
men försvann ganska snart ut ur 
bilden. Då hade Alexandra 
 redan börjat se fram mot att få 
sitt första barn.

– Jag avslöjade det 
 direkt för mamma, som 
har varit och är ett 
jättestort stöd. Hon 
fick själv sitt första 
barn tidigt, när hon 
var 18, så hon berät-
tade mycket om hur 
hon haft det. Men 
valet att behålla 
barnet eller inte 
lämnade hon till mig.

”Hade många runt mig” 
Alexandras mamma var med 

under förlossningen. Hon de-
lade också de första tio föräld-
radagarna med Alexandra, som 
bodde kvar hemma med sin be-
bis.

Vad tänkte du när du insåg 

att du skulle bli en så ung  
ensamstående mamma?
– Det kändes inte svårt efter-

som jag hade så många runt 
mig. Förutom mamma även 
hennes kompisar, varav en del 
också hade småbarn. Ett tag 
umgicks jag med dem otroligt 
mycket, säger Alexandra och 
skrattar.

– Jag har hela tiden 
haft några riktigt nära 
vänner som jag kan 

prata med om allt.
Kruxet med att 

vara tonårig små-
barnsmor var sna-
rast att hon hade 
två år kvar i gym-
nasiet, på pro-
grammet för vård 
och omsorg. Men 

hon fick möjlighet att läsa 
mycket hemma.

– Tre veckor efter förloss-
ningen började jag plugga igen. 
När det var stora prov åkte  
jag in till skolan, och då fick 
mamma komma körande med 
Angelo i bilen. Så fick jag sticka 
ut och amma honom.

När Angelo var två år träffa-

de Alexandra Johan. När de 
känt varandra en månad 
 flyttade de ihop – något som 
Alexandras mamma först var 
tveksam till.

– Jag kan förstå henne nu  
i efter hand. Men vi blev kära 
och började träffas varje dag. Vi 
kom varandra nära direkt, och 
det kändes helt rätt att bo ihop, 
säger Alexandra.

”Kändes naturligt” 
Johan dyker upp en snabb 

sväng från bilmekanikerjobbet 
och tittar in i köket.

Hur var det att flytta ihop med 
en tjej och få hennes lilla son 
på köpet, du var ju också ung?
– Det var bara trevligt! Det 

har gått jättebra, och det blir 
vardag av det också. 
 Ansvaret kändes rätt 
naturligt. Jag kom in 
 lagom för att slippa de 
värsta blöjmånaderna, 
skämtar han.

Men sedan fick han 
sin beskärda del av blöj-
byten ändå: För två år 
sedan föddes parets 
 gemensamma dotter 

Mila, en riktig filur som pilar 
runt hit och dit i lägenheten. 

– Det är ganska vanligt att få 
barn tidigt här, så det är inget jag 
tänkt på egentligen, säger Johan.

Alexandra har hunnit bli 23 
och jobbar som timvikarierande 
undersköterska i hem vården. 
Hon är hur lugn som helst när 
hon blir intervjuad, trots att 
barnen samtidigt springer ut 
och in i köket och vill prata och 
be om hjälp med olika saker.

Är det något som varit jobbigt 
med att bli mamma som 
17åring?
– Nej, inte direkt. Det var en 

period när jag slutat amma som 
det var mycket på gång samti-
digt med skolan och att jag tog 
körkort. Men jag tycker att jag 
är en bra mamma, med stort 
 tålamod. Jag och Johan tycker 
ganska lika om uppfostran, 
möjligen är han lite strängare. 

När ”Född 2010” visades  
i SVT första gången var Angelo 
två år. Nu, vid andra säsongen, 
är han sex och Alexandra ska bli 
24. 

Hon hade förberett sig på att 
prata med Angelo om att Johan 
inte är hans biologiska pappa. 
Men han tog upp det själv.

– Strax innan han fyllde fyra 
började han prata om att han 
 inte mindes Johan från när han 
var yngre. Jag blev väldigt för-
vånad över att han kunde 
 komma ihåg det. Då sa jag som 
det var, det var ingen dramatik. 
Nu vet jag att vi kan prata om 
det igen när det behövs.

Hur känns det att bli  
filmad i familjelivet?

– Det är jättekul. Det 
är alltid samma person 
som kommer ett par-tre 
gånger om året så vi har 
vant oss vid henne. Och 
vi får se allt innan. Det 
blir väldigt roligt att 
kunna titta på längre 
fram.

Jag tycker att 
jag är en bra 

mamma, med 
stort tålamod.

OLLE SVARAR: Käre 
Polarn, är inte livet fan-
tastiskt spännande? 

Helt plötsligt efter att 
ha känt en man i fem år 

börjar du skaka när du står bredvid 
honom. 

Självklart ska du ge efter för för-

älskelsen. Han känner dessutom 
 likadant för dig som du för honom 
vilket jag måste jag säga är väldigt 
praktiskt. Kör på bara och grubbla 
inte så mycket. Förför honom redan 
denna kväll och njut därefter av 
sommaren och alla kommande 
spännande möten med din vän. 

Förför honom redan i kväll, och 
grubbla inte så mycket på allt

Cecilia 
Gustavsson
cecilia.gustavsson 
@aftonbladet.se

alexandra var 16 när hon blev 
gravid: ”Kändes inte svårt” 

Hela familjen i lägenheten: Johan Kihlstedt, dottern Mila, Angelo och 
Alexandra Lindholm. Alla har fått välja sig vid att bli filmade i vardagen.

Vet mer Svenska tonårsmammorVet mer Född 2010

n Programmet är en dokumentärserie 
som följer nio barn som föddes 2010 
och deras familjer. tanken är att följa 
barnen upp till 15 års ålder. Serien 
skildrar nio familjer med vitt skilda 
 levnadsförhållanden runt om i landet.

Säsong två började i tisdags och 
handlar om barnens andra till femte 
år. i kväll går det andra avsnittet i SVt.

Så många blev  
unga mammor
n antalet kvinnor som får 
sitt första barn innan 18 har 
minskat drastiskt. Förra året 
fick 68 kvinnor i åldern 15–
17 år barn, stor skillnad mot 
1980 då siffran var 249. 

 15 år 16 år 17 år
1980 15 45 189
1985 7 19 109
1990 13 40 136
1995 9 27 71
2000 11 20 94
2005 7 30 85
2010 5 28 59
2015 2 17 49Fo
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(G)unGA På gården utanför huset finns 
en lekpark som Alexandra Lindholm och 
sonen Angelo trivs i. ”Det blir jättekul  
att titta på tv-programmen längre fram  
i livet”, säger Alexandra som hunnit bli  
23 år. Foto: MiKael lJUnGStrÖM
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nGer en röst åt unga mammor
n I projektet ”Young mother-
hood” har den London-
baserade fotografen Jendella 
Benson träffat 27 kvinnor  
i olika åldrar som alla blev 
föräldrar i tonåren. Intervju-
erna och porträtten på mam-
morna och deras barn ska  

resultera i en bok och en  
serie videoklipp. Målet med 
fotoprojektet är, förutom att 
motverka de fördomar och 
stereotyper som finns i sam-
hället, att uppmuntra och 
stötta unga mödrar i deras 
föräldraskap. 

Jendella 
Benson.

Många barn blir utan-
för på sommaren.


