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Sammanfattning 
 

Att vänta och föda barn under tonåren medför markanta fysiska, psykologiska och 

inte minst sociala förändringar och det har även visat sig att dessa kvinnor har en 

ökad risk att må psykiskt dåligt än äldre kvinnor. Barnmorskorna behöver 

kunskaper om hur de skall arbeta för att kunna stödja unga kvinnor under deras 

graviditet. Den forskning som publicerats, har mestadels utförts i andra länder som 

skiljer sig sociokulturellt från Sverige vilket medför att det kan vara svårt att 

applicera resultaten här. Syftet med studien var att ta reda på hur barnmorskor 

stödjer tonåringar under deras graviditet. Metoden var en kvalitativ intervjustudie 

med semistrukturerade intervjuer. Sju barnmorskor intervjuades och materialet 

tolkades med kvalitativ innehållsanalys. Barnmorskorna betonade att unga kvinnor 

behöver villkorslöst stöd som utgår från deras önskemål. Barnmorskorna ansåg att 

det är det viktigt att de bygger upp en vårdrelation som baseras på ömsesidigt 

förtroende. Möjlighet skall finnas för en individuellt anpassad föräldrautbildning 

(FUB) och barnmorskan skulle hjälpa till att skapa ett socialt nätverk runtomkring 

den blivande tonårsmamman om detta saknas. Sammanfattningsvis visade resultatet 

att gravida tonåringar är en grupp som behöver anpassat stöd.  

 

 

 

 

 

Nyckelord: tonårsgraviditet, barnmorska, stödja, prenatal vård, attityd. 
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INLEDNING 
 

Att vara gravid och få barn är en speciell upplevelse i en kvinnas liv, mycket känslor, frågor 

och förväntningar väcks till liv. För en vuxen kvinna med arbete, fast relation och ett “ordnat” 

socialt liv kan detta var nog så omvälvande, men detta gäller i ännu högre grad för en ung 

kvinna i tonåren. Att vara tonåring sträcker sig under många år och under denna genomgås 

också olika utvecklingsstadier. Det är inte möjligt att jämföra en gravid tonåring med en 

annan gravid tonåring likväl som att man inte kan jämföra äldre gravida kvinnor med 

varandra. De skall behandlas individuellt och utifrån deras speciella förutsättningar. Idag är 

den allmänna synen i samhället inte inriktat för att kvinnor skall bli mammor tidigt i livet, 

kraven är höga gällande högskoleutbildningar, upplevelser såsom långresor och att ha provat 

på många olika yrken innan de bildar familj. Media bidrar i allra högsta grad till denna 

uppfattning att de skall hinna med “allt” innan de får barn och det kan uppfattas som 

stressande, framförallt för yngre kvinnor.  

Att få barn i tidig ålder skapar en känsla av att vara ensam i denna situation och det kan skapa 

ett utanförskap då dessa yngre kvinnor inte har någon omkring sig i samma situation.  

Under våra verksamhetsförlagda studier på mödravården uppmärksammade vi att det tog mer 

tid att ta hand om de unga tonåringarna och att de behövde mer individuellt planerad vård än 

de äldre blivande mammorna. Detta väckte ett intresse hos författarna att ta reda på hur 

barnmorskorna stödjer de här kvinnorna under deras graviditeter.  

BAKGRUND 

Barnmorskeyrkets historia  

Barnmorskeyrket är världens äldsta kvinnoyrke och dess historia speglar hur den traditionella 

läkekonst tillämpats och hur förlossningskonsten utvecklats. Den är samtidigt även en kamp 

för bättre villkor och utbildning för barnmorskorna. Under medeltiden kallades den 

traditionella barnmorskan för jordemor. Jordemor skulle besitta kunskap om örter som hade 

helande förmågan och hämtade sin kunskap främst från naturen. Förutom att bistå kvinnan vid 

förlossning hade jordemödrarna även kunskap om födelsekontrollerande och fosterdrivande 

medel. Denna kunskap fanns inte nedskriven i några böcker utan den förmedlades från 

generation till generation. Under medeltiden kunde denna födelsekontroll inte accepteras och 

jordemödrarna blev förföljda och till och med brända på bål. Kyrkan krävde att de verksamma 

jordegummorna skulle registreras och förhöras i kristendom. Viktig kunskap har således gått 

förlorad (Höjeberg, 2001). 

 

I mitten av 1600-talet bildades i Sverige ”Collegium Medicum”, som var en motsvarighet till 

dagens Socialstyrelse. Denna institution, som var ledd av läkare som for till Frankrike och 

Tyskland för att gå i lära hos kända barnmorskor, verkade för en bättre förlossningsvård och 

hade som en målsättning att varje socken skulle ha en egen barnmorska som skulle biträda de 

blivande mödrarna vid förlossningarna i hemmen. Dessa barnmorskor fick en viss utbildning 

men de straffades också hårt ifall de hjälpte till med aborter eller barnamord. Successivt 

byggdes barnmorskeväsendet ut, men det skulle dröja ännu ett hundra år innan varje socken 

fick sin egen barnmorska (Sjögren, 2005).  

 

Det första regelverket för barnmorskor, som skulle gälla i hela riket, infördes år 1777. Detta 

regelverk ställde krav på barnmorskans personliga egenskaper, hennes arbetsuppgifter, både 

befogenheter och skyldigheter, bestämdes och hennes utbildning fastställdes. Denna 

professionella barnmorska skulle undervisas och examineras, godkännas av präst och 
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stadsläkare för att slutligen avlägga ed. År 1819 förlängdes barnmorskans utbildning från tre 

till sex månader. År 1822 fick barnmorskorna rätt av använda sig av förlossningsinstrument. 

Denna rätt, som den svenska barnmorskan har behållit sedan dess, är sällsynt ur ett 

internationellt perspektiv. År 1921 förlängdes barnmorskans utbildning till två år och år 1950 

beslutades att alla barnmorskor skulle genomgå en grundläggande sjuksköterskeutbildning 

innan de utbildades till barnmorskor (Höjeberg, 2001). 

 

Att vårda betyder att ge liv och näring och det mest naturliga uttrycket för vårdande finns i 

moderskapet. Begreppet barnmorska är relaterad till modrande, vilket innebär att i vården av 

den gravida eller födande kvinnan modrar barnmorskan kvinnan in i moderskapet. Kvinnans 

upplevelse av vården, dålig eller utebliven vård eller ett öppet och kärleksfullt vårdande, kan 

påverka kvinnans upplevelse av såväl graviditeten, moderskapet, förlossningen som 

anknytningen till barnet (Berg & Lundgren, 2004).    

 

Barnmorskors kompetensområde och förhållningssätt 

Barnmorskans arbetsfält sträcker sig över tre stora områden och omfattar olika 

kompetensområden. Ordet kompetens syftar till ”förmåga att vilja utföra en uppgift genom att 

tillämpa kunskap och färdigheter”. De tre områdena är: sexuell och reproduktiv hälsa; 

forskning, utveckling och utbildning samt ledning och organisation. 

 

Sexuell och reproduktiv hälsa omfattar information, rådgivning och samtalsstöd, 

undersökningar och behandlingar, främjande av hälsa och förebyggande av ohälsa samt 

kunskaper om säkerhet och kvalitet (Socialstyrelsen, 2007). I Sverige har barnmorskan 

befogenhet att ge hälsoupplysning, rådgivning och vård till kvinnor under normal graviditet, 

förlossning och barnsängstid. Barnmorskan har ansvar att handlägga och assistera vid 

förlossningen samt att vårda det nyfödda barnet Arbetsområdet reproduktiv hälsa, som 

innefattar sexualitet och reproduktion i ett livscykelperspektiv, har definierats av 

Världshälsoorganisationen, WHO i samarbete med det internationella barnmorskeförbundet, 

ICM och det internationella obstetriker- och gynekologförbundet, FIGO. Förutom det 

förebyggande arbetet ska barnmorskan även kunna identifiera onormala tillstånd hos mor och 

barn, och i sådana fall remittera till läkare. Hon ska även kunna handlägga akuta tillstånd i 

frånvaro av läkare. Hälsoupplysning riktar sig inte bara till mödrar utan även till familj och 

samhälle. Arbetet omfattar förberedelse för föräldraskap, frågor inom barnavård, 

familjeplanering, ungdomars reproduktiva hälsa, födelsekontroll samt gynekologi (Ransjö-

Arvidson, 2001). 

  

Barnmorskans arbetssätt styrs av en etisk kod som har tagits fram 1999 av ”International 

Confederation of Midwifes” (ICM). Denna etiska kod skall ses som en vägledning för 

barnmorskors utbildning, forskning och kliniska verksamhet. Kvinnan ses som en individ med 

fullständiga mänskliga rättigheter och mötet mellan barnmorska och kvinna skall vara 

tillitsfull, baseras på ömsesidig respekt och ta hänsyn till att varje människa är unik. 

Barnmorskan skall vara lyhörd för de psykiska, fysiska, emotionella och andliga behoven hos 

den vårdsökande kvinnan. Hon skall respektera kvinnans rätt till egna val och stödja henne i 

de beslut som hon har tagit (Socialstyrelsen, 2007). Barnmorskan samarbetar med andra 

hälsoprofessioner och remitterar kvinnan vidare, när kvinnans behov av vård överskrider 

barnmorskans kompetensområde (ICM, 1999). Barnmorskans arbete skall genomsyras av ett 

etiskt och holistiskt förhållningssätt, oavsett verksamhetsområde eller vårdform. Den skall 

vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Hennes arbete skall följa gällande 

författningar och rådande riktlinjer (Socialstyrelsen, 2007).  
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Varje kvinna är unik och det är barnmorskans uppgift att kämpa mot likformighet och 

standardisering, att tillgodose individuella önskemål och stödja kvinnan i hennes val, att 

gynna alternativa vårdmodeller och att sträva efter ett normalt förlopp under graviditet och 

förlossning, även när det finns komplikationer med i bilden (Lundgren & Berg, 2007). 

 

Det är viktigt att barnmorskan i mötet med den gravida kvinnan visar respekt och stödjer i 

syfte att skapa en trovärdig relation. Detta är ännu väsentligare om den blivande mamman är 

tonåring. Det är angeläget att barnmorskan tar dem på allvar, är lyhörd, inte sårar deras 

känslor och behandlar dem med respekt. Att uppmuntra och stödja de och visa på potentialen i 

deras egna resurser är också en viktig aspekt i vården av blivande tonårsmammor (Hertfelt 

Wahn, Nissen & von Post, 2006).   

 

Enligt Berg & Lundgren (2004) är människosynen ett centralt begrepp i vårdandet. I 

vårdandet av den gravida kvinnan ska fokuset vara inriktad mot kvinnan, hennes och barn och 

hennes familj. Människan, i det här fallet den gravida kvinnan, har ett värde i och med att hon 

finns till. En etisk vårdform tar avstånd från alla former av fördömelse, maktutövning, straff 

samt olika former av utebliven vård utan den bekräftar individens rätt till självbestämmelse. 

Patientens integritet tillvaratas genom ett vänligt bemötande och genom att se till att hennes 

vårdbehov blir tillfredsställd.  

 

Denna grundinställning gäller även i barnmorskors vård av kvinnan och barnet. Varje kvinna 

är unik och vårdandet av henne skall anpassas till hennes unika behov. Barnmorskor ska ha en 

helhetssyn och beakta hela kvinnan, dvs. kropp, själ och ande som interagerar och samverkar 

med andra människor, naturen och tiden. Helhetssyn och helhetsvård betonas idag inom 

vårdandet. I vården av den gravida och födande kvinnan är det naturligare att använda 

benämningen kvinna och mor istället för patient, ett ord som härstammar från det latinska 

ordet ”pati”, dvs. en lidande människa. Att föda barn är ett naturligt tillstånd och står inte för 

en sjuklig kondition, präglad av lidande (Berg & Lundgren, 2004).  

 

Barnmorskors arbete inom mödravården 

Enligt Wahn & Nissen (2008) är 73 % av tonårsgraviditeterna oplanerade jämfört med 14 % 

bland andra gravida. För barnmorskor är det viktigt att ha förmågan att kunna identifiera 

tonåringar som är ambivalenta när det gäller användningen av preventivmedel och 

inställningen till graviditet. Barnmorskor har en avgörande roll i att vägleda tonåringen och 

hjälpa henne att inse vad som är bäst för henne och därigenom minska hennes ambivalens och 

möjligtvis även hjälpa henne att inse konsekvenserna av hennes val.  

 

Första kontakten med mödravårdscentralen (MVC) är av stor betydelse, eftersom anamnesen 

vid inskrivningen möjliggör för barnmorskan att få en inblick i kvinnans och hennes familjs 

livsvärld. En noggrann utfört anamnes, som dokumenterar både sociala och medicinska 

faktorer och en medvetenhet om psykosociala riskfaktorer, är ofta effektivare än medicinska 

screeningsmetoder. Att lyssna på kvinnans berättelse, vad hon säger om sitt boende och 

arbetsförhållande, om hennes partners levnadsvillkor, om hur hennes relation till partnern ser 

ut samt information om tidigare graviditeters förlopp och förlossningar, hur tidigare barn mår 

och var dessa barn bor ger en utmärkt inblick i kvinnans sociala situation (Höjeberg, 2001). 

 

Under graviditeten är kvinnan mer sårbar men samtidigt även mer mottaglig för råd och vård 

och hon och hennes familj har stora förväntningar inför mötet med barnmorskan och övrig 
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personal. Förutsättningen för en god barnmorskevård är ömsesidighet och de viktigaste 

komponenterna i en sådan relation är dialog, öppenhet, ömsesidig givande och delat ansvar. 

Genom att kontinuerligt bli informerad kan kvinnan vara delaktig och fatta kvalificerade 

beslut. Ett delat ansvar innebär att kvinnan tar emot barnmorskan, både hennes personlighet 

och yrkeskunskap. Vårdandet äger rum i ramen av en relation som utgör basen för helande 

och vårdande och som karaktäriseras av öppenhet. Öppenhet är kännetecknande för äkta 

relationer och handlar om att acceptera det annorlunda hos den andre. I vårdrelationen visar 

sig kvinnans livsberättelse och ett genuint vårdande innebär att vara mottaglig för att ta del av 

denna berättelse. En äkta vårdrelation grundas på att två unika individer, patient och vårdare, 

möts med ett speciellt syfte, patienten behöver vård medan vårdaren vill ge vård (Berg & 

Lundgren, 2004).  
 

Att bli förälder är i första hand en social händelse. Detta synsätt ligger som grund för 

föräldrautbildningen (FUB) vars primära syfte är att bekräfta de blivande föräldrarnas tro på 

sig själva och hjälpa de att bejaka sina instinkter, vilket bidrar till att de känner sig bättre 

förberedda att ta hand om sitt barn och i förlängningen får en bättre situation i samhället. De 

konkreta målen för FUB är att öka de blivande föräldrarnas kunskap och därigenom ge de 

verktyg att fatta kvalificerade beslut, att skapa ett kontaktnät och gemenskap, det vill säga 

möta likasinnade som befinner sig i samma situation, samt skapa möjligheter till medvetenhet 

om och påverkan av samhälleliga förhållanden (Blixt- Lindström, 2001).   

 

Alfvén (2001) beskriver tre olika huvuduppgifter som kvinnan måste bearbeta och lösa för att 

bli en bra mamma: acceptera graviditeten och fostret och därigenom bygga en relation till 

barnet, att utveckla relationen till den egna mamman samt att förändra relationen till den 

blivande pappan.    

 

Möten med unga mammor eller tonåringar som är gravida skiljer sig från möten där 

mamman/den gravida kvinnan är vuxen och detta kräver att kommunikationen och förståelsen 

anpassas därefter (Hertfelt Wahn, et. al., 2005).  

Att vara tonåring och gravid 

Tonårstiden  

Tonårstiden eller adolescensen är övergångsperioden från barndom till vuxendom. World 

Health Organization (WHO) definierar tonåringar som personer mellan tio och nitton år 

(WHO, 2003).   

 

Termen adolescens används för att beskriva individens psykologiska utveckling medan 

termen pubertet betecknar den biologiska och kroppsliga utvecklingen som sker framförallt 

under tonårstiden och som leder till könsmognad (Goldinger, 1989). Denna period som 

präglas av fysiska och psykologiska förändringar är en del i tonåringarnas förberedelse att bli 

vuxna. Upplevelsen av adolescens skiljer sig markant mellan könen och påverkas av 

klasstillhörighet och kulturell hemvist. Denna gruppens sexuella och reproduktiva hälsobehov 

skiljer sig från vuxnas och är fortfarande inte tillräckligt förstådda i stora delar av världen 

(WHO, 2003).  

 

Under tonårstiden skapar individen sin egen identitet genom att frigöra sig från sina föräldrar 

och denna väg till självständighet kräver att de experimenterar med och utforskar den egna 

identiteten. Att som tonårig själv ta reda på vad som är rätt eller fel innebär en stor möjlighet 

men den kan även skapa ångest (Ganetz & Lövgren, 1991). Ett annat typiskt drag för 
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adolescens är ambivalensen. Man vill både växa, bli stor och ta ansvar men samtidigt vill man 

vara liten, hjälplös och ompysslad (Goldinger, 1989). Tonårsgraviditeter kan ses som den 

unga gravidas behov av att bli betraktad som vuxen, längtan efter frigörande och oberoende 

från föräldrarna, eftersom barnet är en symbol för seger och frihet över föräldrarna (Elkind, 

1986). Många svenska tonåringar som väljer att föda ett barn gör det för att de vill bevisa för 

omvärlden att de kan klara sig själva (Wahn Hertfelt & Nissen, 2008). Samtidigt har 

forskning visat att många flickor inte använder preventivmedel på grund av att de är 

övertygade om att de inte kan bli med barn (Elkind, 1986).    

    

Samhällets inställning till tonårsgraviditet internationellt 

I en internationell jämförelse med fem olika länder i västvärlden, USA, Storbritannien, 

Frankrike, Kanada och Sverige har Sverige relativt låga abort- och födelsetal i åldersgruppen 

femton till nitton år. Även när det gäller tonårsgraviditeter har Sverige (25/1000) och 

Frankrike (20/1000) låga tal. USA ligger i topp (84/1000) medan Storbritannien (48/1000) 

och Kanada (45/1000) placerar sig mitt emellan. Dessa skillnader speglar ungdomarnas 

förmåga att skydda sig mot oönskade graviditeter eftersom varken ålder för sexualdebut eller 

antal partner skiljer sig åt länderna emellan. Preventivmedel är lättillgängliga, till en låg 

kostnad i alla länderna förutom USA där man förespråkar avhållsamhet. I Sverige och 

Frankrike är tilltron till ungdomars förmåga att ta ansvar för sin sexualitet störst och det är i 

de här länderna som man har de mest positiva attityderna till tonårssexualitet. Man förväntar 

sig samtidigt att tonåringar undviker oönskade graviditeter med hjälp av preventivmedel. I 

dessa länder är den allmänna uppfattningen att föräldraskapet hör vuxenlivet till (Darroch, 

Frost, & Singh, 2001). Om barnet föds inom äktenskapet eller ej, har sekundär betydelse 

(Hertfelt Wahn, Nissen, & Ahlberg, 2005). I USA är synen på graviditeter och föräldraskap 

bland tonåringar på det stora hela accepterat, förutsatt att det sker inom äktenskapet och att 

tonårsmammorna är försörjda. Ensamstående tonårsmödrar betraktades däremot som en börda 

för samhället(Darroch, et. al., 2001). Detsamma gäller i Storbritannien där ensamstående 

tonårsmödrar ses som ett samhällsproblem och beskylls för att de blivit gravida för att kunna 

leva på bidrag (Hertfelt Wahn, et. al., 2005).       

 

Det finns ett tydligt samband mellan benägenheten att få barn i tonåren och ungdomarnas 

sociala tillhörighet. Exempelvis, bidrar ungdomar från utsatta och fattiga familjer i USA, i 

hög grad till de höga födelsetalen bland tonåringar (Darroch, et. al., 2001).  

 

I Storbritannien utgör tonårsmödrarna, som vuxit upp under fattiga förhållanden, ett allvarligt 

socialt problem. I Sverige finns en bred social ansats, med fokus på utbildning och arbete, 

riktad mot ungdomar. Detta möjliggör att de unga kvinnorna kan planera sin framtid och 

vänta med barn tills de har en utbildning och ett arbete som går att förena med föräldraskap. 

Detta anses vara en förklaring till de låga födelsetalen bland tonåringar i Sverige (Darroch, et. 

al., 2001).    

 

Tonåringarnas upplevelser av att vara gravida  

Att vänta och föda barn i en tidig ålder medför markanta fysiska, psykologiska och inte minst 

sociala förändringar. Denna övergångsfas till att bli mamma, innebär en möjlighet till 

utveckling men utgör samtidigt en riskfaktor för kvinnans och barnets hälsa och överlevnad. 

Viktiga faktorer som påverkar övergångsfasen är planering, fysisk och psykisk välbefinnande, 

stöd från samhälle och närstående (Berg & Lundgren, 2004). 
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Tonårsmammor anger att graviditetsbeskedet först kommer som en chock (Seibold, 2003), 

men de påtalar att graviditeten har inneburit att de har mognat, utvecklats som människor och 

blivit mer ansvarsfulla (Wahn Hertfelt & Nissen, 2008; Jewell, Tacchi, & Donovan, 2000; 

Seibold, 2003). De anser att det faktum att de kommer att bli mammor kommer att vara en 

stabiliserande faktor i deras liv, eftersom de ser detta som ett incitament för att handla mer 

ansvarsfullt. Moderskapet bidrog till att många av tonårsmammorna förbättrade sin 

självkänsla (Hertfelt Wahn, et. al., 2005). Så trots att de flesta tonårsgraviditeter är oplanerade 

upplever de flesta kvinnorna graviditeten som någonting positivt (Wahn Hertfelt & Nissen, 

2008).  
  

Graviditeten innebär samtidigt en markant press och en stor förändring i det sociala livet. 

Tonårsmammorna beskriver att de måste bevisa att de är kapabla att bli bra mammor trots sina 

unga år (Jewell, et. al., 2000) eftersom de upplever att omgivningen har en negativ inställning 

till dem (Hertfelt Wahn, 2007) Relationen till kompisar, uteliv och livsstilsvanor, såsom 

rökning och alkoholkonsumtion påverkas (Hertfelt Wahn, et. al., 2005). Även tonårsmammor 

som upplevde det tidiga moderskapet som någonting positivt ansåg att barnet på lång sikt 

kommer att begränsa deras personliga valmöjligheter och påverka relationen till kompisar 

(McVeigh & Smith, 2000). 

  

Hälsoaspekter då tonåringar är gravida  

Tonårsmammor betraktas generellt som en psykosocial riskgrupp, som är förknippad med 

dålig hälsa för både mamma och barn (Cunnington, 2001; Jewell, et. al., 2000; Department for 

education and skills, 2006). Gravida tonåringar med psykosociala problem behöver hjälp från 

olika instanser såsom mödravården, socialtjänsten, barnhälsovården och ibland även från 

psykiatrin. Det är viktigt att samordningen mellan de olika instanserna fungerar väl för att 

gravida tonåringar med psykosociala problem skall kunna fångas upp i ett tidigt skede 

(Hagberg, Marsál, & Westgren, 2008).  

 

Gravida tonåringar röker i större utsträckning under graviditeten och är allmänt benägna att ta 

större hälsorisker jämfört med vuxna gravida (Wahn Hertfelt & Nissen, 2008). 

Tonårsmammor löper större risk att föda prematura barn (Cunnington, 2001; Usta, Zoorob, 

Abu-Musa, Naassan, & Nassar, 2008) och de drabbas i högre grad av anemi och preeklampsi 

(Usta, et al., 2008). Dessutom har tonårsmammor i allmänhet lägre självkänsla och ofta flera 

symptom på depression än äldre mammor (Hertfelt Wahn & Nissen, 2008). Hertfelt Wahn, 

(2007) fann i sin studie att tonårsmammor löper dubbelt så stor risk för postpartum 

depression, jämfört med andra gravida. Dem har också en högre tendens för att må psykiskt 

dåligt tre år efter förlossning (Department for education and skills, 2006). Avsaknaden av 

självkänsla kan också påverka mammans förmåga att interagera med barnet, vilket har en 

negativ inverkan på föräldraskapet i det långa loppet (McVeigh & Smith, 2000).  

 

Stöd och socialt nätverk då tonåringar är gravida  

Tonårsmammor är en psykosocial riskgrupp som kräver en vård som är speciellt utformat för 

dem, eftersom deras familjesituation oftast skiljer sig från de vuxna mammornas. De har lägre 

självkänsla, uppvisar oftare depressiva symptom och deras upplevelse av stöd skiljer sig också 

från vuxnas. Avsaknaden av självkänsla och bristen på adekvat stöd efter förlossning kan leda 

till att den nyblivna mamman kan hamna i en depression (McVeigh & Smith, 2000). Alla 

ovannämnda faktorer kan ha en negativ inverkan på deras förmåga att hantera föräldraskapet 

(Wahn Hertfelt & Nissen, 2008). 
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De gravida tonåringarna är osäkra om sina egna behov och kan inte uttrycka de i ord. 

Samtidigt vill de att omgivningen skall förstå de och stödja de i deras nya roll. De anser att en 

förutsättning för ett lyckat föräldraskap är stödet från deras familjer, vänner och samhället. 

Den person som de i första hand söker stöd hos är deras mammor (Wahn Hertfelt & Nissen, 

2008), (Seibold, 2003) och inte sin partner (Hertfelt Wahn, et. al., 2005). Vid den tiden när 

många tonåringar normalt psykologiskt distanserar sig från sina mammor, gör graviditeten att 

många återigen får en känsla av närhet till sina mammor (Seibold, 2003). 

 

Lindblad (2006) framhåller att stöd är ett ofta förekommande begrepp inom hälso- och 

sjukvård och att det är ett abstrakt, komplicerat och svårdefinierbart begrepp. Enligt Stoltz 

(2006) behöver begreppet förtydligas och dess implikationer inom omvårdnaden synliggöras. 

I sin avhandling påpekar Stoltz (2006) att stödet inom omvårdnaden består av två 

huvuddimensioner, en konkret, påtaglig dimension som innefattar information, 

kunskapsförmedling och utbildning och en osynlig, abstrakt högst individuell dimension som 

handlar om kvalitén i intermänskliga relationer. Den sistnämnda dimensionen kännetecknas, 

enligt Stoltz (2007), av kvalitéer som anpassning, utrymme att uttrycka känslor samt 

ömsesidighet mellan alla involverade personer. De båda dimensionerna står inte i 

motsatsförhållande till varandra utan utgör snarare en helhet som är väsentlig för att skapa 

mening i vårdandet.  

 

Benkel och Wijk (2006) beskriver att socialt stöd är ett mångfasetterat begrepp som innehåller 

flera dimensioner och som kan delas in i flera delar: emotionellt stöd, nätverkstöd, kognitiv 

stöd, praktisk hjälp samt instrumentellt stöd. Emotionellt stöd innebär att ventilera 

känslouttryck och att möta känslouttryck genom exempelvis engagemang och sympati. 

Nätverksstöd är att umgås och att delta i omgivningens aktiviteter. Kognitivt stöd inrymmer 

råd, information och vägledning. Praktisk hjälp är att underlätta i de dagliga sysslorna medan 

instrumentellt stöd är medel att ändra något för att man ska klara sig bättre.  

 

Stödet från barnmorskor och andra professioner bidrar till att tonårsmammorna känner sig 

mer säkra på sig själva (Wahn Hertfelt & Nissen, 2008; Seibold, 2003). En enkel fråga om hur 

den nyblivna mamman upplever mammarollen och förändringarna som har skett i hennes liv 

efter förlossningen kan ge nya inblickar i hennes behov (McVeigh & Smith, 2000). Om stöd- 

och hälsoinsatser behövs skall de sättas in på ett tidigt stadium under graviditeten. 

Tonårsmammornas psykiska tillstånd bör också följas upp efter förlossningen (Wahn Hertfelt 

& Nissen, 2008) eftersom det har visat sig att ett adekvat stöd minskar risken för postpartum 

depressioner (Department of Health, 2004).  

 

När stödet är icke-vårdande, dvs. ej anpassad till mottagaren eller irrelevant, upplevs 

graviditeten och moderskapet som påfrestande (Hertfelt Wahn, et. al., 2005; Seibold, 2003). 

Familjecentraler underlättar samarbetet mellan olika instanser. Eftersom mödravårdscentraler, 

öppna förskolor, socionomer och socialsekreterare arbetar sida vid sida, kan familjer på ett 

naturligt sätt ta emot stöd och hjälp (Hagberg, et. al., 2008). 

 

 Tonårsmammor har en svår ekonomisk och social bakgrund och tillhör en marginaliserad 

grupp i det svenska samhället (Hertfelt Wahn, et. al., 2005). De är ofta skilsmässobarn, har 

hoppat av eller har problem med sin utbildning, de har låg självkänsla och de är benägna att ta 

större risker än äldre gravida kvinnor (Hertfelt Wahn, 2007; Hertfelt Wahn & Nissen, 2008). 
En orsak som tonårsmammor uppgav för sitt besluta att fortsätta med sin graviditet och föda 

ett barn var att de såg graviditeten som en befrielse från en våldsam hemmamiljö där de inte 
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kände sig älskade. En annan orsak var att de kände att livet inte gav dem några möjligheter 

(Hertfelt Wahn, et. al., 2005).   

 

Tonårsgraviditeter och tidigt moderskap är associerade med negativa inverkningar på hälsan 

för både mamma och barn.  Att få barn i unga år leder till att mammorna löper större risk att 

inte genomgå högre utbildning, bli ensamstående, få många barn, vara beroende av 

socialvård, få sjukpension och dö i förtid på grund av misshandel (Wahn Hertfelt & Nissen, 

2008). Många gravida tonåringar har mammor och mormödrar som har varit tonårsmammor. 

(Hertfelt Wahn, et. al., 2005; Wahn Hertfelt & Nissen, 2008).  

 

Ungdomarna känner väl till preventivmedel, men har samtidigt en ambivalent inställning till 

dessa och denna ambivalens var en möjlig orsak att de blev gravida. De såg inte abort som ett 

alternativ. Många tonåringar ville bli mammor och tyckte att deras önskan att få barn 

orsakades indirekt av och var ett naturligt svar på deras svåra livssituation, snarare än 

bristande kunskap om preventivmedel (Hertfelt Wahn, et. al., 2005).  

 

PROBLEMFORMULERING  
Forskning har visat att under graviditeten är den gravida tonåringen mer sårbar men samtidigt 

mer mottaglig för råd och vård än äldre gravida kvinnor. Hon och ibland även hennes familj 

kan ha stora förväntningar på det första mötet med barnmorskan. Tidigare forskning talar för 

att tonårsmammor löper en större risk att må psykiskt dåligt och drabbas av låg självkänsla, 

nedstämdhet och post partum depression.   

Det finns en del studier gjorda inom området i andra länder men inte lika många i Sverige. Då 

det finns både sociala och kulturella skillnader mellan Sverige och länder som till exempel 

USA, Storbritannien, Brasilien är resultaten från studier utförda i dessa länder svåra att 

applicera på vården av gravida tonåringar och deras partners inom MVC i Sverige.  

Forskning har även visat att öppenhet, dialog, ömsesidigt givande och delat ansvar är ett 

måste för att en bra relation skall kunna upprättas mellan barnmorska och den gravida 

tonåringen. Ett delat ansvar innebär att kvinnan tar emot barnmorskans kunskap och 

personlighet. I vården av blivande tonårsmammor behöver barnmorskan kunskap om hur hon 

skall arbeta för att på bästa sätt kunna stödja dessa kvinnor då det skiljer sig mycket mellan 

olika tonåringar och sättet att närma sig dem. 

SYFTE 
Syftet med studien är att beskriva hur barnmorskor på MVC kan stödja gravida tonåringar. 

 

METOD 

Ansats 

En kvalitativ metod valdes för att barnmorskorna fritt skulle kunna berätta och beskriva deras 

personliga upplevelser av att arbeta med blivande tonårsmammor. En kvalitativ ansats 

studerar variabler som inte kan mätas eller räknas såsom upplevelser, tankar och känslor och 

den syftar främst till att öka förståelsen för olika fenomen (Dahlberg, 1997; Kvale, 1997). En 

kvalitativ ansats kan vara både deduktiv och induktiv. Deduktiv ansats innebär att analysen 

sker från en i förväg utarbetad mall, modell eller teori. Induktiv ansats innebär istället en 

förutsättningslös analys av texter som är baserade på människors upplevda berättelser.  Inom 

den kvalitativa traditionen är det vägledande att “sanningen finns i betraktarens ögon”, i 
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tolkningen av intervjupersonernas berättelser bör därför medvetenhet finnas om deras historia, 

livsvillkor och rådande kultur. Flera tolkningar kan vara möjliga och ingen är ogiltig även om 

de är olika. Resultatet av en intervjustudie kan därför inte ses som oberoende av Detta uppnås 

genom att reflektera över den egna förförståelsen av det som ska studeras. Genom att förstå 

vad förförståelsen innebär och att vara medveten om den så kan förförståelsen tyglas 

(Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008). 

Deltagare 

Kontakt togs med verksamhetsansvarig barnmorska vid två MVC forskaren då dennes 

förförståelse är en viktig del av tolkningen.(Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008). i Västra 

Götaland.  Dessa valde sedan ut de barnmorskor som de ansåg hade erfarenhet av arbete med 

tonårsmammor, vilka tillfrågades om de ville delta. Detta resulterade intervjuer med sju 

informanter som hade olika lång erfarenhet (mellan 4-20 år, i medeltal 9,5 år) av att arbeta 

inom Mödravården. 

Datainsamling 

Datainsamlingen gjordes i form av intervjuer (bilaga 1). Vi använde oss av semistrukturerade 

intervjuer för att informanterna så fritt som möjligt kunna svara på frågorna. Skriftlig 

information angående studien och dess syfte skickades till verksamhetscheferna på respektive 

MVC som i sin tur delade med sig av detta till informanterna (bilaga 2). 

Informanterna fick i förväg intervjufrågorna mejlade till sig för att vara mer förberedda 

(bilaga 1). Vi använde oss av en intervjuguide och kunde därför vara säkra på att samma data 

samlades in från samtliga informanter då de gjordes av två olika intervjuare (Holloway & 

Wheeler, 1996). Intervjuguiden är utformad av författarna och godkända av handledaren på 

Institutionen för Vårdvetenskap vid Högskolan i Borås. 

Intervjuerna genomfördes ostört i enrum på informantens arbetsplats. Varje intervju spelades 

in via en diktafon och de var mellan 17- 31 min långa  

Dataanalys 

Som analysmetod valdes kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats. Till skillnad från 

studier med kvantitativ ansats där forskaren strävar efter att vara objektiv så växlar forskaren i 

en kvalitativ studie mellan närhet och distans och blir i större utsträckning medskapare i 

forskningsprocessen och därmed också medskapare av resultatet. Denna analysform fokuserar 

på granskning och tolkning av texter, som utskrifter av intervjuer inom till exempel 

vårdvetenskap.  

Fokuset i analysen ligger på att beskriva variationer genom att identifiera likheter och 

skillnader i texten, detta uttrycks i teman och kategorier på olika nivåer. Tolkning av texter 

förutsätter att det finns kunskap om det sammanhang i vilket studien genomförs (Lundman & 

Hällgren-Graneheim, 2008).  

Intervjuerna skrevs ut ordagrant. Materialet lästes igenom var för sig flertalet gånger av båda 

intervjuarna för att få en förståelse för helheten. Vi analyserade intervjuerna enligt Lundman 

& Hällgren-Graneheim’s (2008) modell/olika steg. Exempel på analysprocessen ses i tabellen 

från bilaga 3.  

Från analysenheten, som är själva intervjutexten kondenseras och abstraheras meningsenheter 

för att göra texten kortare. Detta gör texten mer lätthanterlig och det centrala i innehållet 

sparas. Efter den enskilda bearbetningen jämfördes likheter och skillnader av de koder som 

framkommit i materialet. Koderna indelades i temporära underkategorier Den abstraherade 

texten förses med koder. Koden kan beskrivas som en etikett som i sin tur beskriver 

meningsenhetens innehåll. Till sist skapas kategorier som utgörs av koder med liknande 
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innehåll och till dessa skapas underkategorier. Slutligen framkom ett antal kategorier och 

underkategorier som används i resultatet för att beskriva hur informanterna upplever det att 

stödja gravida tonåringar. För att åskådliggöra och stärka giltigheten av analysfynden 

användes citat i resultatet (Lundman & Hällgren-Graneheim 2008). 

. 

 

Etiska överväganden 

Tillstånd att genomföra studien inhämtades från berörda verksamhetschefer på respektive 

MVC. Tillstånd för att utföra studien har ej sökts hos regionala etikprövningsnämnden i 

Göteborg då ett examensarbete på magisternivå inte betraktas som forskning utan som 

utbildning (Centrala Etikprövningsnämnden, 2007). 

 

Alla de intervjuade barnmorskorna fick i förväg ett brev med information om studiens syfte. 

De blev också informerade att de när som helst kunde avbryta sin medverkan och att allt 

intervjumaterial skulle förstöras efter studiens färdigställande. Vidare fick de informationen 

att då inga namn eller personliga uppgifter finns nedskrivna någonstans så kommer deltagarna 

inte att kunna identifieras i resultatet (Forsman, 1997). 

 

RESULTAT 
 
Analysen av de sju intervjuerna ledde fram till följande kategorier och underkategorier 

 

Kategorier 

 
Underkategorier 

 

Barnmorskor anpassade sitt stöd och 

bemötande till den gravida 

tonåringen  

Att beakta och anpassa stöd efter tonåringens 

mognad 

Att respektera den unga kvinnans val att bli 

mamma 

 

Barnmorskor använde stödjande 

strategier i mötet med gravida 

tonåringar 

Barnmorskors yrkeserfarenhet ger förmåga att 

förmedla trygghet 

 

Gravida tonåringar behöver mycket tid och 

individuellt utformad information  

 

Tonåringarna behöver tydlig kommunikation  

 

Att anpassa föräldrautbildningen till 

åldersgruppens behov 

 

Barnmorskor skapade nätverk och 

involverade närstående 

 

Dagens samhälle är inte anpassat för unga föräldrar 

 

Omgivningens stöd är av avgörande betydelse 

 

Att etablera kontakt med andra unga blivande 

föräldrar 

Att få den blivande unga pappan att engagera sig i 

graviditeten 
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De intervjuade barnmorskorna framhöll att stödet som ges till den gravida tonåringen skall 

vara villkorslöst och alltid utgå ifrån den unga kvinnans önskemål.  Den gravida tonåringens 

mognadsgrad var en viktig faktor när det gäller att förmedla adekvat stöd.  Barnmorskorna 

kände sig trygga i sin yrkesroll och kände sig mestadels bekväma i att möta tonårsgravida. 

Samtidigt ansåg de att informationen som de förmedlar måste anpassas och hänsyn måste tas 

till den blivande tonårsmammans låga ålder och avsaknad av livserfarenhet. De betonade att 

det primära är att de förmedlar trygghet och att de bygger upp ett förhållande som baseras på 

ömsesidigt förtroende. Den blivande pappan var oftast frånvarande men även om han fanns 

med riktades fokusen alltid i första hand på den blivande tonårsmamman. När det gäller FUB 

ansåg barnmorskorna att tonåringarna ska ha en egen grupp för att minimera risken för att 

känna sig utanför. Barnmorskorna ansåg även att de har en roll som brobyggare där de måste 

identifiera den blivande unga mammans sociala omgivning och försöka skapa nätverk och 

involvera närstående 

 

Barnmorskor anpassade sitt stöd och bemötande till den gravida 

tonåringen   

Att beakta och anpassa stöd efter tonåringens mognad   

Samtliga intervjuade barnmorskor påpekade att patientens mognadsgrad i sig är en viktig 

aspekt när det gäller tidigt moderskap och att det kan vara stor skillnad mellan en 14 åring 

som blivit oplanerat gravid och en 19 åring som har planerat sin graviditet. Barnmorskorna 

framhöll att en tonåring som är 14 eller 15 år inte har hunnit växa färdigt och att det kan bli 

problematiskt att ta hand om ett barn eftersom man saknar den nödvändiga livserfarenheten.  

Barnmorskorna uttryckte att de upplever det som tråkigt och till och med som sorgligt att 

kvinnan blir mamma i så unga år och därigenom förlorar sin ungdom och tonårstid. Men de 

påpekade att mognadsgraden är individuell och att den inte direkt är åldersrelaterad. Samtidigt 

påpekade de att hur den unga kvinnan är som mamma inte i första hand beror på åldern utan 

snarare på hur man är som person. Vidare framkom att tidigt moderskap kan vara någonting 

positivt, eftersom unga kvinnor fysiologiskt är bättre rustade att föda barn när de är unga och 

dessutom är de starkare och fulla av energi och har lättare att lära sig nya saker. 

 

”Att vara mamma beror på hur man är som person, inte på hur gammal man är, man är inte 

en bättre mamma för att man är 24 år och inte 14.” (1) 

 

Att respektera den unga kvinnans val att bli mamma   

Barnmorskorna påpekade det väsentliga i att ge den gravida tonåringen ett villkorslöst stöd, 

vara öppen och bekräfta den unga kvinnans val. I det här fallet innebär valet att tonåringen 

valt att fullfölja graviditeten och bli mamma trots att graviditeten inte alltid var planerad. 

Barnmorskorna ska lyfta fram det positiva och peka på möjligheterna, ingjuta mod och peka 

på att livet inte behöver vara slut bara för att de har blivit med barn. Barnmorskorna talade om 

det är viktigt att vara lyhörd och inte döma, även om barnmorskorna ibland tyckte att det är 

konstigt att en 14 åring som själv kan uppfattas som ett barn skall bli mamma. Barnmorskorna 

påtalade att även om många av tonåringarna säkerligen hade blivit påverkade av sina föräldrar 

för att avbryta sin graviditet men att de i slutändan hade gjort ett medvetet val att ändå 

fortsätta med graviditeten och bli mammor. Själva beslutsfattandet är alltid individuellt och 

ligger alltid hos den unga kvinnan. Att respektera tonåringens val är ett återkommande tema i 

de flesta intervjuerna. Barnmorskorna påtalade att själva bemötandet alltid måste vara lika 

oavsett ålder. Detta inbegriper att de måste uppträda respektfullt mot den unga blivande 

tonårsmamman och inte uppvisa en nedvärderande eller dömande attityd gentemot patienten.  
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Enligt barnmorskorna finns det en del faktorer som måste beaktas när man möter dessa 

patienter. Barnmorskorna måste ta hänsyn till att en 14 åring inte är färdig som kvinna och 

hon kan rimligtvis inte ha samma livserfarenhet som en fullvuxen kvinna.   

  

”Ok, jag tänker så här att det är upp till var och en att man själv bestämmer hur man vill ha 

det men ibland är det så här att man känner oj, oj, oj hur ska det gå men någonstans får jag 

tänka som barnmorska, att får jag den här känslan, måste jag ge alla förutsättningar för att få 

bra stöd, för får de det så kommer de att klara av det.” ( 2) 

 

Barnmorskor använde stödjande strategier i mötet med gravida tonåringar  

 

Barnmorskors yrkeserfarenhet ger förmåga att förmedla trygghet 

Barnmorskorna kände sig mer eller mindre bekväma i att möta tonårsgravida. Denna 

bekvämlighet var tät förknippat med erfarenhet. Om barnmorskorna inte hade jobbat länge på 

MVC såg de det som en utmaning. De tyckte att det är viktigt att möta varje människan i 

vården på den nivån där personen befinner sig.  

 

 

”Det var väl lite osäkert i början, man kände att det var stort; man lär ju sig med åren och det 

är mycket jobb man ska lägga ner.” (6) 

 

 

Gravida tonåringar behöver mycket tid och individuellt utformad information  

Barnmorskorna påpekade att informationen som de gav till den gravida tonåringen och deras 

partner skiljde sig på flera punkter från informationen som de gav till andra gravida. 

Exempelvis la barnmorskorna mer fokus på att informera om vad som händer med kroppen 

under graviditeten och de försökte på ett tydligt sätt förmedla vad det innebär att bli mamma. 

Ungdomar är oftast inte lika pålästa som äldre och har färre frågor och det kan leda till att 

barnmorskorna inte riktigt vet om de ger för lite eller för mycket information. Barnmorskorna 

ansåg att gravida tonåringar behöver och får mer tid än äldre gravida.  

 

”Man ska ju både berätta vad som händer med kroppen under en graviditet och sedan ska 

man slussa in mamman eller paret till att bli föräldrar och det är ju en jättestor sak och det 

tar ju lång tid”.(6) 

 

Att de har färre frågor och det faktum att de tonåringarna tar graviditeten på ett mer naturligt 

sätt än andra gravida medför att barnmorskorna måste vara mer observanta, eftersom de unga 

kvinnorna kanske inte tänker på att de, exempelvis, har för lågt blodvärde eller att de behöver 

någon medicin. Barnmorskorna lägger även större vikt på att informera om livsstilsfaktorer, 

som t ex mat, rökning och sömn.       

 

Barnmorskorna framhöll att det viktigaste och mest grundläggande var att ge de blivande 

tonårsmammorna det stöd som de behöver genom att göra sig tillgängliga och genom att vara 

nåbara genom att lämna ut telefonnummer och  

 

Barnmorskorna sa att det var viktigt att ungdomarna kommer på fler besök än vad 

basprogrammet erbjuder. Anledningen var att detta gav barnmorskorna en möjlighet att bättre 

lära känna dem och en möjlighet att bättre kunna bedöma deras mognadsgrad.  
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Flera barnmorskor påpekade att de redan i ett tidigt skede känner om den blivande 

tonårsmamman är i behov av extra stöd och att de då sammankallar ett möte där andra 

professioner involveras, så kallade Råd och Stöd möten. 

 

Tonåringarna behöver tydlig kommunikation  

Barnmorskorna framhöll att det viktigaste i interaktionen med den gravida tonåringen är att 

kommunikationen ska vara tydlig och att det ska vara en öppen dialog, där den blivande 

mammans önskningar står i centrum. Barnmorskorna upplevde att de gravida tonåringarna 

oftast inte ställer så många frågor och att det därför lätt kan uppstå en osäkerhet om hur 

mycket de ska informera.  

 

”Det är väl detta att man inte riktigt vet, ger jag för mycket information? Öser jag över en 

massa som dem inte vill ha eller inte kan ta emot, eller ger jag för lite?”(7) 

 

Att anpassa föräldrautbildningen till åldersgruppens behov  

Barnmorskorna framhöll att det idealiska är om blivande tonårsföräldrar kan ha en egen grupp 

som inte är alltför stor. Anledningen är att informationen lättare kan anpassas just för denna 

målgrupp och risken att de känner sig utanför minimeras eftersom de unga blivande 

mammorna känner sig mer bekväma med att träffa andra ungdomar i samma situation. 

Barnmorskorna tyckte att själva innehållet i utbildningen inte behöver ändras i stort men att 

tonvikten eventuellt behöver läggas på andra faktorer, som t ex mer information om vad som 

händer med kroppen under graviditeten, samt att göra de mer observanta på livsstilsfaktorer.    

Formen för hur informationen förmedlas är också viktigt eftersom det är lättare att nå ut till de 

unga genom att ha mer öppna diskussioner så att de kan ställa frågor istället för att ha 

utbildningen i föreläsningsform som anses vara mer lämpad för äldre, mognare blivande 

föräldrar.  

 

Barnmorskorna påpekade att tonåringar lätt kan känna sig marginaliserade och känna ett 

utanförskap om de deltar tillsammans med äldre etablerade par som har andra ekonomiska 

förutsättningar, är vältaliga, är pålästa och som har helt andra funderingar och frågeställningar 

som bottnar i en helt annan livserfarenhet. Blivande tonårsmammor erbjuds att gå den vanliga 

föräldrautbildningen men det beror på den blivande mammans önskemål och en bedömning 

görs från fall till fall. I vissa fall behövs individuella utbildningar och detta kan dels bero på 

att barnmorskorna anser att de behöver anpassa informationen som de förmedlar eller också 

kan det bero på rent praktiska aspekter eftersom det kan vara svårt att få ihop en grupp med 

unga deltagare på mindre orter.  

 

”Jag tror att om de är i par och är i sena tonåren att de mycket väl kan tänka sig gå den 

vanliga föräldrautbildningen. De riktigt unga tycker jag att det är bra att man separerar och 

försöker att ha egen, och det har vi här i Borås på Hulta.”(1) 

 

Ett problem som barnmorskorna uppmärksammade var att de unga inte verkade ha samma 

behov av samhörighet som vuxna och inte samma behov att diskutera i grupp med människor 

som de inte själva valt, vilket resulterade i att de ibland uteblev från utbildningen, samt att det 

krävs en hel del övertalning från barnmorskorna för att de skall delta.  
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Barnmorskor skapade nätverk och involverade närstående 

Dagens samhälle är inte anpassat för unga föräldrar 

Att bli mamma är en stor omställning i livet och det gäller ännu mer när patienten själv är 

väldigt ung. Barnmorskorna framhöll att samhället idag inte är anpassat till att bli mamma i 

unga år och att det föreligger kulturella skillnader mot hur det var förr.  

 

”Förr var det ju annorlunda, det var ju säker problem då också men samhället var ju mer 

anpassad at bli mamma tidigt. Nu går man långa utbildningar och vi skall ha flera år till att 

resa och göra andra saker, att vara obunden utav sådana åtaganden som att vara 

mamma.”(4) 

 

Barnmorskorna pekade även på ett par problem som är specifika för unga. De flesta har inte 

hunnit gå färdig sin skola och eftersom de inte har ett arbete att förlita sig på har de dålig 

ekonomi och de blir naturligtvis inte myndiga förrän de fyller 18 år. Detta beskrivs i följande 

citat:  

 

”Så länge man går på gymnasiet är ens föräldrar försörjningsskyldiga, och så skall flickan 

bli mamma men har ingen möjlighet att få en egen lägenhet. Kontentan blir att flickans 

föräldrar blir försörjningsansvariga. Skall flickan hoppa av skolan eller hur skall hon 

göra?”(7) 

 

Barnmorskorna påpekade att när det gäller unga är det viktigt med kontinuitet och därför 

följer i vissa fall barnmorskan tillsammans med patienten till förlossning samt skapar kontakt 

med BVC-sköterskan, allt för att övergången skall bli så smidigt som möjligt.   

 

Omgivningens stöd är av avgörande betydelse 

En annan aspekt som framkom i intervjuerna var att, eftersom den blivande mamman är ung 

och ofta själv i beroendeställning och ofta saknar en grundläggande social stabilitet och 

trygghet, p.g.a. att de inte har fullföljt sin utbildning eller har ett arbete, är omgivningens stöd 

av avgörande betydelse. Barnmorskorna var överens om att denna patientgrupp behöver mera 

stöd än övriga gravida och detta stöd måste komma från omgivningen, barnmorskorna, men 

framförallt från ungdomarnas föräldrar.   

 

Flera barnmorskor uppmärksammade att det kan uppstå en diffus mammaroll eller vuxenroll 

som en barnmorska väljer att kalla den.  

 

Jag som är så gammal nu, känner att jag är som en ”morsa” till dem” eller ”man känner 

ibland att man får en mammaroll.” (1) 

 

Orsaken till detta återfinns troligtvis i den unga kvinnans relation till sin egen mamma och 

stödet hon får därifrån. Barnmorskornas erfarenheter är att detta stöd oftast saknas och då är 

det lätt hänt att barnmorskan övertar den här mammarollen. Samtidigt påpekar de intervjuade 

barnmorskorna att det är en farlig roll som de skall försöka undvika, men att de samtidigt skall 

bjuda på sig själva i egenskap av vuxna och barnmorskor.    

 

Att etablera kontakt med andra unga blivande föräldrar 

I rollen som barnmorska gäller det att sätta sig in i patientens sociala omgivning och försöka 

att skapa nätverk och involvera närstående. Det är viktigt att involvera den blivande pappan, 
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föräldrarna och svärföräldrarna och bekämpa ensamheten som vissa blivande tonårsmammor 

lätt kan hamna i genom att etablera kontakter till andra småbarnsföräldrar och försöka att 

upprätta ett kamratskap med dessa.   

 

Att få den blivande unga pappan att engagera sig i graviditeten   

Enligt barnmorskorna var barnafadern ofta inte med i bilden och det kan bero på att han inte 

har en stabil relation till barnets mamma.  

 

En annan orsak som de framhävde var att de blivande föräldrarna inte var ense om 

graviditeten eller att killen inte var mogen för att bli pappa. Om mannen följde med på 

barnmorskekontroller, ansåg barnmorskorna att det var viktigt att han kände sig välkommen, 

att man riktade frågor direkt till honom och aktivt försökte engagera honom genom att berätta 

om olika undersökningar, låta honom lyssna med tratt, osv. Den blivande pappan 

informerades så mycket som möjligt men han hade definitivt ingen framträdande roll.  

 

”Han kanske kommer någon gång, då och då, är han riktigt ung är han kanske lite mer diffust 

i bakgrunden.” (5) 

 

Barnmorskorna sa att de mestadels fokuserade på mamman men att de involverade den 

blivande fadern om de uppfattade att relationen mellan de blivande föräldrarna var någorlunda 

stabil eller om den blivande mamman inte riktigt orkade bära hela föräldraskapet självt.   

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

Som metod valdes en kvalitativ intervju studie för att informanterna så fritt som möjligt skulle 

kunna berätta om sina erfarenheter om hur de stödjer gravida tonåringar. Problemet som 

uppstod under vissa intervjuer var att informanterna inte pratade så fritt som det var önskvärt 

och då fick intervjuaren lägga till följdfrågor såsom “hur tänker du då” eller “vad tycker du 

om det” för att informanten skulle utveckla sina svar mer. Detta gör intervjuaren medskapare 

till texten och enligt Lundman & Hällgren-Graneheim, (2008) är detta när forskaren 

stimulerar berättandet av informanten. Fördelen med en kvalitativ forskningsintervju är enligt 

Kvale (1997) att den kan användas för att fånga det undersökta ämnets nyanser och 

dimensioner. Det viktigaste för forskaren är då att förstå innebörden i vad informanten säger.  

 

När det kommer an hur “färgat” resultatet är finns det inom kvantitativ tradition en strävan 

efter en objektivitet medan det i den kvalitativa traditionen finns mer av delaktighet. I den 

kvalitativa analysen bör författarnas förförståelse tas i beaktning då detta påverkar hur 

“färgat” resultatet blir. Genom att tygla sin förförståelse så tar den inte överhand för oss i 

analysen, tyglandet görs genom reflektion. Detta blir ett redskap att använda i analysen, 

genom att våra kunskaper, idéer och föreställningar hålls tillbaka (Dahlberg, Segesten, 

Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003).  

 
Författarna till detta arbete var medvetna innan studien genomfördes att reflektion över vår 

egen förförståelse till tonårsgraviditeter var viktigt. Genom vår reflektion har förförståelsen 

tydliggjorts (Fahlberg et. al., 2003) 
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Om fokus ligger på att arbeta textnära på det som visar sig och beskriver det som direkt 

uttrycks i materialet blir resultat mer fritt från tolkningar. Då intervjuarna i detta fall inte är 

vana vid att intervjua eller tolka texter så var valet av innehållsanalys som metod bra då 

vikten inte läggs på tolkning av resultatet utan att beskriva det konkreta i innehållet (Lundman 

& Hällgren-Graneheim, 2008). 

 

Inom kvantitativ tradition används ofta begreppen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

för att beskriva om ett resultat är trovärdigt eller ej.  

Begrepp att beskriva detsamma inom kvalitativ tradition är giltighet, trovärdighet och 

överförbarhet. Förutom sanningshalten handlar trovärdighet om hur intervjuarens erfarenhet 

och förförståelse satt sin prägel på resultatet (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008). 

Long & Jonhson (2000) anser att resultatet är giltigt om det lyfter fram det karaktäristika som 

är representativa eller typiska för det som var tanken att beskrivas. 

 

Inom kvalitativ innehållsanalys är det önskvärt med ett strategiskt urval för resultatets 

giltighet. Den syftar till att beskriva variationer och därmed inkluderas personer med olik 

erfarenhet, detta borde öka möjligheten att få området belyst utifrån olika erfarenheter 

(Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008). 

 

Önskvärt var att de barnmorskor som deltog i studien skulle ha erfarenhet av att arbeta med 

gravida tonåringar för att de skulle kunna lämna trovärdig information. Därför skedde urvalet 

med hjälp av verksamhetsansvarig barnmorska på respektive MVC. De skulle välja ut de 

barnmorskor som de visste hade erfarenhet av att arbeta med gravida tonåringar. Det visade 

sig dock att åtminstone en barnmorska inte hade arbetat med någon tonårsmamma på flera år 

så urvalet blev i slutändan inte strategiskt. Då samhället hela tiden ändrar sig och 

förutsättningarna ser annorlunda ut så vore det mer tillförlitligt om erfarenheten baserar sig på 

tonåringar som barnmorskan träffat under senare tid.  

 

En större tillförlitlighet vore trolig också om det var fler barnmorskor med i studien och om 

dessa vore uttagna från flertalet olika mottagningar i olika län. Det skiljer sig mellan olika 

MVC på vilket sätt de valt att bemöta gravida tonåringar och hur bred erfarenheten är. 

Barnmorskorna fick frågorna mejlade till sig i förväg för att vara förberedda, en tanke är om 

svaren då blivit “för” igenomtänkta och förutsägbara. Det resultatet som framkom var inte 

helt oväntat och det borde vara möjligt att överföra till barnmorskor på andra MVC än de som 

deltog i studien. Det finns endast en MVC i den aktuella staden och vi har därför valt att inte 

redovisa de enskilda barnmorskornas ålder och antal år i yrket då detta troligtvis skulle leda 

till att konfidentialiteten bryts (Forsman, 1997). 

 

Resultatdiskussion 

Barnmorskor anpassade sitt stöd och bemötande till den gravida tonåringen 

Resultatet visade att barnmorskorna är införstådda i att bemötandet av den unga kvinnan ska 

ske på ett respektfullt, ej dömande sätt. Detta sammanfaller väl med Hertfelt Wahn, et al. 

(2007) studie där man kom fram till att de blivande tonårsmammorna vill bli tagna på allvar 

och att de inte vill bli bemöta som omogna tonåringar utan som blivande mammor. Resultat 

visade att en del barnmorskor kunde uppleva det som tråkigt att tonåringar som själva kan 

uppfattas som barn ska bli föräldrar. Att ta den blivande tonårsmamman på allvar innebär att 

barnmorskan uppträder professionellt, visar respekt och inte sårar tonåringens känslor genom 

sitt uppträdande och erbjuder ett öppet förhållande samt att hon är sann och ärlig i hennes 
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handlingar, i vad hon säger och gör (Hertfelt Wahn, 2007; Hertfelt Wahn et. al., 2006). 

Samtidigt skiljer sig mötet med gravida tonåringar från mötet med andra gravida eftersom de 

inte är fullvuxna och inte har samma livserfarenhet som en vuxen kvinna (Hertfelt Wahn, et. 

al., 2005).    

 

Resultatet visade att barnmorskorna är medvetna om att varje kvinna är individuell och unik 

och att mognadsgraden skiljer sig mellan de blivande tonårsmammorna. Vissa blivande 

tonårsmammor kan känna sig rädda, ensamma, osäkra och oförberedda på att bli mammor 

medan andra uppfattar graviditeten som någonting positivt (Hertfelt Wahn, et. al., 2005; 

Hertfelt Wahn, et. al., 2006). Enligt Hertfelt Wahn (2007) är det viktigt att barnmorskorna ska 

uppmuntra de blivande tonårsmammornas optimism och positiva framtidssyn. Resultaten 

visar att barnmorskorna var medvetna om att de blivande tonårsmammorna hade blivit 

påverkade av sina föräldrar att avbryta graviditeten men att de trots detta har valt att behålla 

barnet. Det är fel att utgå ifrån förutfattade meningar om att alla tonåringar som blir gravida 

inte velat bli gravida, många gravida tonåringar uttrycker att de vill bli mammor (Hertfelt 

Wahn, et. al., 2005; Hertfelt Wahn, 2007) men samtidigt måste barnmorskorna vara medvetna 

om att en stor del av tonårsgraviditeterna är oplanerade (Wahn Nissen et. al, 2008) .  

 

Barnmorskeprofessionen är inriktat på att vårda kvinnan och hennes familj. Vårdandet är ett 

dynamiskt förhållande mellan två individer som bygger på kunskap, engagemang och 

mänskliga värden (Hertfelt Wahn, von Post, & Nissen, 2006). I mötet med de blivande 

tonårsmammorna var barnmorskorna i vår studie väl medvetna att de ska ge de blivande 

tonårsmammorna sitt villkorslösa stöd, som här var emotionell-kognitiv (Benkel och Wijk, 

2006), eftersom de engagerade sig känslomässigt och vägledde tonåringen medelst råd och 

information genom graviditeten. Hertfelt Wahn et. al. (2006) anser att den sanna närvaron ska 

ses som ett sätt att bete sig, att låta sig själv styras av en annan person, att vara till en annan 

persons förfogande utan att uppfattas som påträngande. Stödet skall alltid utgå ifrån den 

blivande tonårsmammans behov och önskemål och det avgörande är hur stödet upplevs 

(Stiles, 2005; Hertfelt Wahn, et. al., 2005; Hertfelt Wahn, et. al., 2006).  

 

Resultatet visade att barnmorskorna framhöll att tidigt moderskap kan vara någonting positivt, 

ur ett fysiologiskt perspektiv, medan Usta, et al. (2008) påpekar att tonåringar under sexton år 

löper större risk för preeclamsi och hypertoni. Ingen barnmorska har nämnt att tonårsgravida 

kan tillhöra en obstetrisk riskgrupp.  

 

Barnmorskor använde stödjande strategier i mötet med gravida tonåringar  
Enligt resultatet var barnmorskorna en resurs som de blivande tonårsmammorna kunde 

utnyttja. Barnmorskan ska ha en förståelse för den unga kvinnans behov (Seibold, 2003) och 

för att uppnå detta krävs att hon ska vara närvarande och aktivt bygga upp en relation som 

baseras på förtroende till den blivande tonårsmamman för att bli en betydelsefull person i 

hennes liv, för att kunna hjälpa henne (Hertfelt Wahn, et. al., 2005; Hertfelt Wahn, 2007). 

Vårt resultat visade att barnmorskorna till största del var bekväma i att möta blivande 

tonårsmammor och att de insåg vikten av att bygga ett förhållande som baseras på ömsesidigt 

förtroende till den blivande mamman. Enligt Hertfelt Wahn, et al. (2005) är en stödjande 

miljö, ett konkret-instrumentellt stöd (Benkel och Wijk, 2006), en av de viktigaste faktorerna 

för att den blivande tonårsmamman ska hantera graviditeten och förlossningen och tilltron till 

barnmorskan gör att hon öppnar sig och ger uttryck för vad hon känner och behöver (Hertfelt 

Wahn, et. al., 2005). Denna stödjande relation underlättar övergången till att bli förälder 

(Hertfelt Wahn, et. al., 2006).  
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I denna studie framhöll de intervjuade barnmorskorna att dessa unga kvinnor oftast har svårt 

att uttrycka sina behov och det stämmer väl överens med tidigare forskning (Hertfelt Wahn, 

2007; Hertfelt Wahn, et al., 2005). Samtidigt anser Stiles (2005) och Hertfelt Wahn, et al., 

(2005) att en öppen diskussion mellan barnmorska och den blivande tonårsmamman är en 

förutsättning för att barnmorskan ska få en förståelse över hur de unga kvinnorna resonerar 

över sin situation och modellera deras uppfattningar samt peka på potentialen i ett tidigt 

moderskap.  

 

De intervjuade barnmorskorna kände sig osäkra om hur mycket information de skulle 

förmedla. Vidare angav de att det var viktigt att stödja den unga blivande mamman och 

bekräfta henne i de val hon gjorde. Detta stärks av tidigare forskning som visat att stöd stärker 

den blivande tonårsmammans självförtroende och leder till att hon uppfattar graviditeten och 

det faktum att hon ska bli mamma som positivt (Seibold, 2003; Rolfe, 2008; Hertfelt Wahn, 

2007; Hertfelt Wahn, et. al., 2005). Hertfelt Wahn (2007) framhåller att det kan uppstå 

problem i denna informationsöverföring på grund av tonåringarnas låga ålder eftersom 

kommunikationsfärdigheterna är åldersrelaterade och att detta kan få betydelse för vilket stöd 

tonårsmamman får. Enligt Stiles (2005) studie känner de unga kvinnorna att de behöver 

emotionellt stöd från en vuxen som lyssnar utan att döma. En barnmorska som förstår och 

bekräftar tonåringen kan i förlängningen leda till ett tryggare föräldraskap (Högberg, 2001).   

 

I denna studie ansåg barnmorskorna att det var lätt att falla in i en mammaroll men att detta 

skulle undvikas. Genom att vårda den blivande tonårsmamman blir barnmorskan en viktig 

person i den unga kvinnas liv, som en mamma. Barnmorskan är alltid där för henne, 

framförallt när relationen mellan den unga kvinnan och hennes mamma inte fungerar, när det 

finns brister i hennes nätverk (Hertfelt Wahn, et. al., 2005). Samtidigt påpekar Hertfelt Wahn, 

(2007) och Hertfelt Wahn, et. al.(2005) att de blivande tonårsmammorna uppfattar det stöd 

som de får från sin familj som viktigast och då framförallt från den egna mamman.  

 

I resultatet betonade de intervjuade barnmorskorna att de borde vara mer observanta och la 

större fokus på att informera de blivande tonårsmammorna om livsstilsfaktorer. Tidigare 

forskning visar också på att barnmorskan är idealiskt när det gäller att informera om nutrition, 

alkohol- och tobaksvanor samt hälsa (Stiles, 2005).  

 

De intervjuade barnmorskorna ansåg att de unga kvinnorna inte var lika medvetna om risker 

och att de hade en mer naturlig och avslappnad inställning till graviditeten. De blivande 

tonårsmammorna får, enligt Hertfelt Wahn (2007), i och med graviditeten en ny roll där deras 

relation till vännerna förändras då dessa fortfarande har möjlighet till att festa och eventuellt 

dricka alkohol. Enligt Hertfelt Wahn, et. al., (2005) kan detta innebära att om de inte är 

förberedda på att bli mammor så kan risken öka för att de fortsätter på samma sätt utan att 

tänka på graviditeten och den förestående förlossningen.  

 

Barnmorskorna framhöll i denna studie enhälligt att denna grupp bör ha en egen anpassad 

FUB för att inte de gravida tonåringarna skall riskera att känna ett utanförskap om de deltar 

med äldre, etablerade par. Blixt- Lindström (2001) anser att detta inte alls är självklart och att 

gruppen mycket väl kan blandas vad gäller åldrar och social grupptillhörighet och en fördel 

med detta är att det är lättare att genomskåda och omvärdera fördomar. Samtidigt påpekas att 

sammansättningen ska vara sådan att ingen avviker från en i övrig homogen grupp och 

utbildningen kan ske i föreläsningsform eller i mindre diskussionsgrupper. Även riktade 

utbildningar till enskilda föräldrar med speciella behov kan ordnas (Blixt- Lindström, 2001). 
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Barnmorskor skapade nätverk och involverade närstående 

Enligt Hertfelt Wahn (2007) och Hertfelt Wahn, et al., (2005) behöver inte tonårsgraviditeter 

utgöra ett problem men de kan lätt ge upphov till komplexa sociala problem. Blivande 

tonårsmammor påpekade att de upplevde negativa attityder från omgivningen som de inte var 

förberedda på (Hertfelt Wahn, 2007). Graviditeten utgör ett hinder för utbildning och arbete 

(Rolfe, 2008).  

 

Resultatet visade att barnmorskorna aktivt försökte involvera den blivande pappan, förutsatt 

att han var närvarande. Pappans roll i denna sorts relationer är diffus och ofta är hans relation 

till barnets mamma inte stabil. En relation anses vara stabil om den varat i mer än två år 

(Hertfelt Wahn, et. al., 2005). Även tidigare forskning pekar i denna riktning. Barnafadern 

nämns inte som någon som de blivande tonårsmammorna kan vända sig till och få stöd. 

Samtidigt pekar andra studier på att den unga kvinnan förväntar sig att få mer stöd från sin 

partner än sin mamma, men att båda har en framträdande roll . Även en stabil relation till den 

blivande pappan kan utsättas för påfrestningar på grund av graviditeten (Hertfelt Wahn, 

2007). Partnerns graviditet upplevs av den blivande barnafadern som den mest krävande 

perioden när det gäller den psykologiska reorganisationen av jaget (Genesoni & Tallandini, 

2009). Den blivande faderns övergång till föräldraskap styrs av den sociala kontexten i vilket 

han lever i och av personliga egenskaper i samspel med relationen till barnets mamma och är 

den mest djupgående förändringen i en mans liv (Deave & Johnson, 2008). Den blivande 

pappan har ett behov att förbereda sig på sin nya roll som förälder men saknar ofta relevant 

information och riktlinjer.  

       

Resultatet visade att barnmorskorna måste sätta sig in i patientens sociala omgivning och 

försöka att skapa nätverk och involvera närstående. Till exempel kalla till multiprofessionella 

team, anordna grupper med jämnåriga i samma situation och uppmärksamma huruvida 

kvinnans familj är ett stöd eller inte. I det här fallet är barnmorskornas stöd konkret (Benkel 

och Wijk, 2006) eftersom de genom aktiva insatser medverkar till att skapa nätverk. Hertfelt 

Wahn, et al, (2005)  framhåller att barnmorskan i sin profession ska sträva efter kunskap och 

hon ska förstå komplexiteten i relationer i mötet med den havande kvinnan och hennes familj 

(Hertfelt Wahn, et. al., 2005). Hennes roll innefattar att hon ska ge guidning, identifiera och 

skapa de sociala kontakterna som behövs samt underlätta kontakten med diverse myndigheter. 

Hertfelt Wahn, et. al.(2005) påpekar vidare att det är viktigt med kontinuitet i vården för att de 

lättare ska kunna uttrycka sina behov.  

 

SLUTORD 

Praktisk tillämpning 

När barnmorskorna utformade sitt stöd för gravida unga kvinnor tog de också hänsyn till 

deras mognadsgrad och avsaknad av livserfarenhet. Bemötandet, informationen och FUB 

skall vara individuellt anpassade till varje kvinna. Genom att förmedla trygghet kan 

barnmorskorna bygga upp ett förhållande som baseras på ömsesidigt förtroende. Stödjer gör 

också barnmorskan när hon samordnar sociala kontakter genom att skapa fungerande nätverk 

runt om kring den gravida tonåringen.  

För att stödet till en gravid tonåring skall bli bra bör barnmorskan kunna avsätta mer tid för 

henne och hennes eventuella partner. Det ställer krav på att barnmorskan genuint intresserar 

sig och förmedlar trygghet och erfarenhet.  
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Förslag till vidare forskning 

Vår studie visade att barnmorskorna medvetet arbetade för att stödja gravida tonåringar. En 

idé till framtida forskning vore att göra en studie sedd ur den unga gravida kvinnans 

perspektiv. En intervjustudie utförd en tid efter förlossningen skulle kunna ge svar på vad 

tonåringar anser sig behöva för stöd under graviditeten från sin barnmorska. 
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BILAGOR 
 

Bilaga1. Intervjuguide 

 

 

Intervjufrågor:   

 

Vad är din syn på tidigt moderskap? 

 

Hur ser du på din roll som barnmorska i vården av blivande tonårsmammor? 

 

Hur upplever du att vårda blivande tonårsmammor? Känner du dig bekväm med det? 

 

Hur uppfattar du att vårdbehoven skiljer sig åt mellan tonårsgravida jämfört med vuxna 

gravida kvinnor?  

 

Hur involverar du den blivande pappan? 

 

Hur tänker du kring föräldrautbildningen?  Behöver den anpassas för att passa den här 

gruppen?  

 

Vad kan du konkret göra för att stödja tonåringarna under graviditeten?  

 

Är det något av betydelse som inte har kommit fram under intervjun och som du vill tillägga? 
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Bilaga 2 

Introduktionsbrev     

   

Hej!  
Vi är två sjuksköterskor som studerar till barnmorskor vid Högskolan i Borås. En del av 

utbildningen till barnmorska består av att fördjupa sig i ett ämne inom ramen för 

barnmorskans arbete. 

Vi har valt att fokusera vår studie på barnmorskans upplevelse av hur hon kan stödja 

tonårsmammor under deras graviditet. Studien kommer att ligga till grund för vår magister 

uppsats.  
Intervjuerna är planerade att genomföras med barnmorskor som arbetar på olika  
Mödravårdscentraler i Västra Götalands Län. Varje intervjutillfälle beräknas ta mellan 30-60  
minuter. Intervjun spelas in och data kommer att behandlas konfidentiellt. De som väljer att 

vara med i studien kan när som helst avbryta sitt deltagande.  
Tack på förhand!  
 
Vid eventuella frågor eller funderingar kontakta:  
 

Delia Bud, leg. Sjuksköterska och barnmorskestudent  
Tel: xxxx  
Mejl: xxxx  
 

Linda Ternebrink, leg. Sjuksköterska och barnmorskestudent  
Tel: xxxx  
Mejl: xxxxx  
 

Handledare: Helen Elden, Universitetslektor, Medicine doktor, Barnmorska.  
Institutionen för Vårdvetenskap, Högskolan i Borås.  
Tel: xxxx 
Mejl: xxxx 

 

mailto:delia.bud@spray.se
mailto:ternebrink@hotmail.com
mailto:helen.elden@hb.se
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Bilaga 3 

Exempel ur analysprocessen  
 

Meningsenhet  Kondenserad 

meningsenhet  

Kod  Underkategori  Kategori 

Jag tänker när de 

kommer att de har 

valt detta på något 

sätt även om inte 

alltid är planerat så 

har de valt att 

komma hit för att 

de har valt fortsätta 

med graviditeten 

och då tänker jag så 

här, det jag ska 

göra är framför allt 

att stötta de i det 

beslut de har tagit 

sedan finns det 

alltid möjligheten 

att de ändrar sig… 

De har valt att 

försätta med 

graviditeten och 

min uppgift är att 

stötta de i deras 

beslut .  

 

 

 

 

 

 

  

Stödja beslutet Den unga kvinnans 

val att bli mamma 

respekteras. 

  

Barnmorskans stöd 

och bemötande till 

den gravida 

tonåringen måste 

anpassas .  

 

 

  


