
 
 

 

 

EXAMENSARBETE- MAGISTERNIVÅ 

 I VÅRDVETENSKAP 

VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 

2011:4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Att vara mamma är ingen ålder, det är något man blir” 

En kvalitativ studie om tonårsmödrars upplevelse av stöd i samband med 

barnafödande 

 

 

 

 

 

Lisa Goldkuhl 

Linda Knape 

 

 

 

 

 

 



 
 

Uppsatsens titel: ”Att vara mamma är ingen ålder, det är något man blir”. En kvalitativ 

studie om tonårsmödrars upplevelse av stöd i samband med 

barnafödande 

 

Författare: Lisa Goldkuhl & Linda Knape 

 

Ämne: Vårdvetenskap 

 

Nivå och poäng: Magisternivå, 15 högskolepoäng 

 

Kurs: Barnmorskeprogrammet 

 

Handledare:  Eva Robertson 

 

Examinator:  Britt-Marie Halldén 

 

 

 

Sammanfattning    

Att vänta och föda barn i en redan turbulent tid som tonårstiden kan vara, leder till ytterligare 

påtagliga förändringar både fysiskt, psykiskt och socialt. Omgivningens och den 

professionella personalens attityder och förhållningssätt har stor betydelse för hur unga 

kvinnor upplever och hanterar barnafödande. Syftet med denna studie var att undersöka unga 

mödrars upplevelse av stöd i samband med barnafödande under tonåren. Metoden som 

användes var kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade intervjuer. Nio unga mödrar 

intervjuades och det transkriberade materialet som utgjordes av intervjuerna tolkades utifrån 

kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. I analysen framkom ett tema: Att bli bekräftad 

och tagen på allvar innebär att kunna mogna i sin graviditet och i sin roll som blivande 

tonårsförälder. Detta behov av stöd inleddes redan då den unga gravida fick ett positivt 

graviditetsbesked och beslut angående att behålla barnet eller inte skulle fattas. Vidare 

grundar temat sig i att kunna stå upp för sitt beslut och ta ansvar för det inför en omgivning 

med ibland negativa attityder till ungt föräldraskap. Det handlar även om de stora 

förändringar i livet, vilket graviditet och föräldraskap för med sig och det viktiga i att känna 

sig tagen på allvar. Dessa aspekter av barnafödande i ung ålder är mycket viktigt att 

barnmorskor känner till i sitt arbete. Resultatet visade att unga barnafödande kvinnor har 

behov av individuellt anpassat stöd och i stor utsträckning bekräftelse från sin omgivning för 

att på ett positivt sätt växa i sin nya roll som förälder. De unga mödrarna i denna studie 

visades inte våga ställa krav på vården och de kunde även ha svårt att förmedla vilken typ av 

anpassat stöd de önskade, vilket visar på att de inte alltid litade till sitt eget värde eller till sina 

rättigheter som gravid, ung kvinna. 
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INLEDNING 

Att vara tonåring är ofta omvälvande med många fysiska, psykiska och sociala förändringar. 

Den egna identiteten håller på att utvecklas, liksom sexualiteten. Kroppen mognar och det 

kognitiva tänkandet utvecklas. Att få ett positivt graviditetsbesked under den här tiden i livet 

kan väcka många tankar, funderingar och känslor. Förr i tiden var det vanligare att kvinnor 

började arbeta och bilda familj tidigare i livet. Idag går de flesta ungdomar längre i skolan, 

många reser och börjar arbeta innan de bildar familj. En ung förälder kan stöta på problem då 

de kanske inte hunnit få ordning på sina liv vad gäller sociala och ekonomiska aspekter. De 

kanske fortfarande går i skolan eller bor hemma hos sina föräldrar. En majoritet av de 

tonåringar som blir gravida i Sverige idag väljer att göra abort. Detta kan leda till att de 

gravida tonåringar som väljer att bli föräldrar, känner sig ensamma i sin situation. Därför är 

det angeläget att i arbetet som barnmorska känna till hur de upplever detta och vilket typ av 

stöd de känner att de behöver och faktiskt får. Det är intressant att få inblick i tonårsmödrars 

reflektioner kring vilka eventuella fördelar, respektive nackdelar som kan finnas med 

moderskap i ung ålder.  

Ordet barnafödande förekommer ofta i vår studie och med detta menas graviditet, förlossning 

samt eftervård. 

BAKGRUND 

Tonårsgraviditet är något som fått stor uppmärksamhet inom forskning, både nationellt och 

internationellt på flera olika områden, såsom medicin, psykologi, sociologi och omvårdnad. 

Internationellt sett har ämnet uppmärksammats mycket, kanske beroende på att tonårsfödslar 

världen över ses som ett ekonomiskt och socialt problem (Darroch, Frost & Singh, 2001; 

WHO, 2006; Harden, Brunton, Fletcher & Oakley, 2009; WHO, 2009). Med tonårsgraviditet 

menas då en ungdom under tonåren blir gravid (WHO, 2006). Enligt dokument från WHO 

(2009) blir 16 miljoner tonåringar i världen mödrar varje år, vilket är färre än för 20-30 år 

sedan. I Sverige är det ovanligt att kvinnor föder barn under tonårstiden eftersom det blivit allt 

vanligare att satsa på en längre utbildning, en etablerad arbetssituation och ett 

självförverkligande innan ett inträdande i mammarollen (SOU, 2000:3). 

Adolescensen 

Adolescensen, eller tonårstiden är en period då en individ går från att vara barn till att bli 

vuxen. Adolescensen inträffar mellan åldrarna 10 och 19, enligt WHO´s (2003) definition. 

Perioden kännetecknas av att individen genomgår en emotionell separation från föräldrarna, 

känner ett större ansvarstagande, får en känsla av oberoende, ett större intresse för framtiden 

vad gäller studier eller arbete och det utvecklas en sexuell orientering hos individen. 

Adolescensen inleds med den fysiska utvecklingen (puberteten) som följs av det mentala 

mognandet. Det som bland annat medverkar till att individen bildar en identitet är möjligheten 

till att kunna göra sina egna val, att utveckla självständigheten (Cullberg, 2003). Individen ges 

en ny styrka under adolescensen, genom att tänkandet blir mer hypotetiskt, logiskt, 

reflekterande och abstrakt. Tankar om ideologi uppkommer och logiska slutsatser utifrån 

hypoteser dras inom områden som även ligger utanför ungdomens livserfarenhet. Det logiska 
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tänkandet som utvecklas under adolescensen är komplext, men sammanhängande. Det skiljer 

sig från det lilla barnets och utgör grunden till den vuxna människans tänkande. Miljön har 

stor betydelse för utvecklingen av det formella tänkandet. I de miljöer där individen lider brist 

på stimulans kan utvecklandet av ungdomens tänkande bli långsammare eller helt utebli 

(Piaget, 2008). Under tonårstiden bearbetar ungdomen på ett allt mer självständigt sätt sitt 

förflutna och sin identitet. De hälsovanor som individen väljer för sitt framtida liv grundläggs. 

De fysiska och kognitiva förändringar som sker hos ungdomen leder till att han eller hon blir 

tvingad att föreställa sig det vuxna livet och träna sig inför det. Adolescensen kännetecknas av 

ungdomens experimenterande och risktagande, vilket är viktiga metoder för att komma 

tillrätta inför vuxenlivet (Berg-Kelly, 1998). Centralt under adolescensen är att ungdomen är 

självupptagen i sitt sökande av identiteten. Många unga oroar sig för att inte duga, vilket ofta 

är kopplat till sin sexualitet. För att utforska detta provar många unga sig fram i sin sexualitet 

med ett risktagande och en tro på att de är osårbara (Andersson-Ellström, 1998). 

Under adolescensen utvecklas en ökad nyfikenhet på de fysiska förändringar som sker med 

kroppen. I Sverige utgår vi ifrån att vi genom kunskapsförmedling och öppenhet hjälper 

ungdomar att handskas med sin sexualitet på bästa sätt. Sex- och samlevnadsundervisning är 

därför något som varit obligatoriskt i den svenska skolan sedan 1956. I undervisningen ska 

ungdomar ha möjlighet till att exempelvis orientera sig i hur de kan skydda sig mot oönskad 

graviditet och sexuellt överförbara sjukdomar. Det finns i Sverige en lättillgänglighet till 

preventivmedel. Subventionering av p-piller till unga har införts i det svenska samhället och 

det har upprättats många ungdomsmottagningar i landet, dit tonåringar kan vända sig för råd 

och stöd (Andersson-Ellström, 1998).  

Tonårsgraviditet nationellt och internationellt 

Det har blivit vanligare i Sverige att kvinnor väntar allt längre innan de föder barn. Idag är det 

betydligt vanligare att en kvinna är över 35 år när hon får sitt första barn. Något som var 

mycket ovanligt för till exempel 30 år sedan. Medelåldern för förstföderskor i Sverige är dock 

28 år. En siffra som varit konstant sedan 2004. Andelen tonårsfödslar i Sverige har minskat. 

År 2008 födde 5,8 per 1000, av 15 till 19-åriga tonåringar barn (Socialstyrelsen, 2009).  

Sverige är ett av de länder som har lägst antal tonårsfödslar i världen. Enligt WHO (2006) står 

låginkomstländer i världen för 90 procent av tonårsfödslarna, varav länder i Afrika står för 

den största andelen. USA tillhör det land i västvärlden som har flest, närmare bestämt 51 

tonårsfödslar per 1000 kvinnor (Hertfelt-Wahn, 2007). Detta beror inte på att sexualvanorna 

skiljer sig åt mellan ungdomar i Sverige och ungdomar i till exempel USA. Orsaken tycks 

snarare bero på förmågan att skydda sig mot oönskad graviditet. Det är betydligt vanligare 

med p-pilleranvändning bland svenska ungdomar då detta är betydligt mer tillgängligt. Abort 

ses även oftare som ett alternativ sedan abortlagen infördes i Sverige år 1975, vilket innebär 

fri abort till och med 18´e graviditetsveckan i jämförelse med i USA där till exempel en abort 

inte täcks av sjukförsäkringen (Danielsson, Rogala & Sundström, 2001; Darroch et al., 2001). 

Enligt WHO (2006) är 14 procent av alla olagliga och osäkra aborter världen över orsakade av 

tonårsgraviditeter. Det beror på att dessa graviditeter ofta är oönskade och för att tillgången 

till fri abort inte erbjuds på samma sätt i många delar av världen, som det görs i Sverige. De 

många riktade mottagningar till ungdomar som finns i Sverige bidrar mycket till denna 

tillgänglighet och kunskap som finns hos unga angående till exempel preventivmedel. Att vi i 

Sverige har en öppen diskussion kring ungdomssexualitet är även en bidragande orsak till att 

få föder barn i ung ålder. Ungdomar tillåts att ha ett sexualliv och förväntas ta ansvar för sin 

sexualitet genom att använda preventivmedel, till skillnad från i USA där det officiella 
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huvudbudskapet är avhållsamhet från sex före äktenskapet. Den allmänna uppfattningen i 

Sverige är att det är viktigt att kunna försörja sig själv innan det är möjligt att försörja någon 

annan och äktenskapet är av mindre betydelse. Den här uppfattningen leder till att fler 

tonårsgraviditeter idag slutar med abort istället för att de unga väljer att föda barn (Danielsson 

et al., 2001; Darroch et al., 2001). År 2004 fullföljde 10 procent i åldersgruppen 15 till 17 år 

sin graviditet och i åldergruppen 18 till 19 år fullföljde 24 procent sin graviditet. År 1995 låg 

denna siffra jämförelsevis på 42 procent i åldergruppen 18 till 19 år (SOU, 2005:90).  

Barnafödande under tonårstiden 

Oavsett ålder kan en kvinnas övergång till moderskap ses som en betydande händelse för att 

passera in i vuxenvärlden. Att vara tonåring och bli gravid förändrar riktningen på livet. 

Tonårsmödrar konfronteras med föräldraskapets ansvar i en tid när de ska utveckla identitet, 

sexualitet och sexuella relationer. När livsförändringar inträffar för tonåringar läggs 

ytterligare påfrestningar på i en redan turbulent tid. Föräldraskap under tonåren, med de krav 

och det ansvar som följer, innebär mindre utrymme till att utforska sin ungdom såsom via 

kamratskap, skola och karriärmöjligheter (Coley & Chase-Lansdale, 1998). Övergången till 

att bli mamma ses vanligtvis som en förändringsprocess som följs av flera utvecklingsstadier i 

livet och som pågår under flera år. Exempel på dessa utvecklingsstadier kan vara utbildning, 

äktenskap och anställning som leder till trygghet vad gäller sociala förhållanden. För en ung 

person som blir mamma sker denna övergång snabbt och leder därmed till en abrupt och 

kanske komplex situation. Detta bland annat eftersom det kan vara svårt för den unga 

mamman att leva oberoende av sina föräldrar på grund av brist på just utbildning, sparmedel 

eller arbete (Dallas, 2004). Det faktum att en ung person i Sverige inte har rätt till ekonomiskt 

stöd från samhället då han eller hon är under 18 år, alternativt under 21 år, men fortfarande 

går i skolan, gör den unga, blivande mamman beroende av en förälder eller partner 

(Danielsson et al., 2001).  

Att bli förälder i ung ålder ses som en viktig och utvecklande förändring i identitet, roll, 

relation, förmåga, beteende och ansvar. Detta innebär att ungdomen är tvungen att mogna i ett 

snabbare tempo efter att hon fött barn (Dallas, 2004). En ung mamma växer i sin roll och får 

en ökad förståelse för moderskapet, men den unga mamman växer även i sin ungdom. 

Graviditet i unga år leder till självreflektion (Flanagan, McGrath, Meyer & Garcia Coll, 

1995). Tonårsmödrar har rapporterat att de får ett större stöd från sina egna mödrar än vad 

äldre, nyblivna mammor får. Detta är mycket viktigt i omställningen till moderskap (Macleod 

& Weaver, 2003; Rosengard, Pollock, Weitzen, Meers & Phipps, 2006; Figueiredo, Bifulco, 

Pacheco, Costa & Magarinho, 2006). Dock visar forskning att gravida tonåringar får mindre 

socialt stöd från omgivningen i form av negativa attityder kring graviditet i ung ålder (Hanna, 

2001; Hertfelt-Wahn & Nissen, 2008). 

Varför vissa väljer att bli förälder i ung ålder 

Flera studier visar att de som väljer att föda barn tidigt i livet oftare kommer från socialt 

utsatta förhållanden med lägre ekonomisk status och splittrade familjeförhållanden. De ungas 

graviditeter är oftare oplanerade och oönskade. Det har även visat sig att unga mödrar oftare 

hoppar av skolan, har riskbeteende och lägre utbildningsmål än de som väljer att vänta med 

att föda barn. Tonårsmödrar har i större utsträckning haft problem i skolan. De har oftare lägre 

självkänsla och problem i relationen till sin partner (Coley & Chase-Lansdale, 1998; 

Danielsson et al., 2001; Vikat, Rimpelä, Kosunen & Rimpelä, 2002; Figueiredo et al., 2006; 

WHO, 2006; Hertfelt-Wahn & Nissen, 2008; Harden et al., 2009; WHO, 2009). Har 
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ungdomen en mamma som själv var tonåring när hon födde barn, är sannolikheten större att 

även ungdomen föder barn tidigt. Ännu större samband finns om hon har en syster som fött 

barn i tonåren (East, Reyes & Horn, 2007). Forskning från USA har kommit fram till att de 

som föder barn i ung ålder oftare kommit i tidig fysisk mognad med tidigare sexualdebut och 

tillgång till alkohol som följd, då dessa ungdomar oftare umgås med äldre personer. Det har 

även visats att de som tidigt inleder ett kärleksförhållande oftare får barn i ung ålder 

(Deardorff, Gonzales, Christopher, Roosa & Millsap, 2005; Hertfelt-Wahn & Nissen, 2008).  

Varför vissa väljer att bli föräldrar i ung ålder kan även ha att göra med att de vill bevisa för 

omvärlden att de klarar sig på egen hand, att de vill fly från en olycklig hemsituation med en 

önskan om att bilda ett bra, kärleksfullt liv tillsammans med en partner eller att de lider brist 

på alternativa vägval i livet (Hertfelt-Wahn, Nissen & Ahlberg, 2005; Harden et al., 2009). 

Unga kvinnor som inte fått tillräckligt med känslomässigt stöd hemifrån kan i vissa fall söka 

sig till tidiga relationer med ett eventuellt tidigt moderskap i hopp om närhet och kärlek. Att 

tonåringar blir gravida kan även ha att göra med en egocentrering där det finns en tro på att en 

graviditet inte kan drabba dem, trots samlag utan skydd (Coley & Chase-Lansdale, 1998). Det 

kan även finnas en föreställning om att de vill få barn tidigt i livet på grund av en rädsla för 

framtida infertilitet (Rosengard et al., 2006) 

Hälsoaspekter 

Tonåringar som fullföljer sin graviditet kan stöta på många problem som till exempel att bli 

ensamstående, vara beroende av socialt stöd och de har oftare lägre utbildningsnivå (Coley & 

Chase-Lansdale, 1998; WHO, 2006; Hertfelt-Wahn & Nissen, 2008; Harden et al., 2009). 

Studier visar att unga kvinnor som föder barn i högre grad riskerar depression, jämfört med 

vuxna barnaföderskor. De har oftare lägre självkänsla, det är vanligare med relationsproblem, 

ambivalens och att partnern i förhållandet är frånvarande. Detta i sin tur leder till en ökad risk 

för postpartum depression och ökad svårighet att knyta an till sitt barn som följd (Coley & 

Chase-Lansdale, 1998; Figueiredo et al., 2006; Hertfelt-Wahn & Nissen, 2008). 

Tonårsgravida är, jämfört med äldre gravida mer benägna att ta hälsorisker under graviditeten, 

såsom att till exempel röka (Chen, Wen, Fleming, Demissie, Rhoads & Walker, 2007; 

Hertfelt-Wahn & Nissen, 2008). Jämfört med äldre gravida kvinnor har fler tonårsgravida 

provat på droger före graviditeten och i större utsträckning varit utsatta för fysiskt och 

psykiskt våld (Hertfelt-Wahn & Nissen, 2008). 

Det har visats i flera studier att blivande tonårsmödrar har färre besök inom mödrahälsovård 

under graviditet och inför förlossning och de kommer senare i graviditeten för inskrivning än 

äldre, blivande mödrar (Bukulmez & Deren, 2000; WHO, 2006; Hertfelt-Wahn, von Post & 

Nissen, 2007; Hertfelt-Wahn & Nissen, 2008). Med detta följer flera risker då färre 

hälsokontroller görs på de unga kvinnorna. Det finns en större risk att till exempel ett högt 

blodtryck eller en avvikande tillväxtkurva med risk för tillväxthämning hos barnet inte 

upptäcks. Studier har visat att det inte finns några ökade obstetriska eller perinatala risker 

förutsatt att den unga kvinnan får adekvat vård under graviditeten (Coley & Chase-Lansdale, 

1998; Bukulmez & Deren, 2000; Treffers, Olukoya, Ferguson, & Liljestrand, 2001). Dock 

finns annan forskning (Chen et al., 2007) som visar att barn till tonårsmödrar, trots att 

mödrarna fått adekvat vård under graviditet, riskerar fler prenatala och neonatala risker än 

äldre mödrars barn. Det har visat sig finnas risk för fler komplikationer, särskilt hos de allra 

yngsta mödrarna. Det är vanligare med prematurbörd, låg eller mycket låg födelsevikt hos 

barnet, neonatal mortalitet och lägre apgar score hos barn till tonårsmödrar (Bukulmez & 

Deren, 2000; WHO, 2006; Chen et al., 2007; Kongnyuy, Nana, Fomulu, Wiysonge, Kouam, 

& Doh, 2008). Hos de allra yngsta mödrarna finns risk för förlossningshinder då 
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bäckenkanalen inte är fullt utvecklad. Den för tidiga förlossningen som kan drabba unga 

gravida kan även bero på omogna genitala organ (Treffers et al., 2001; WHO, 2006). Dessa 

faktorer av psykosociala problem, den outvecklade kroppen som kan finnas hos tonårsmödrar 

och bristen på antenatala kontroller gör att det finns en 50 procents ökad risk för att barn till 

tonårsmödrar i världen dör jämfört med barn till äldre mödrar, enligt dokument från WHO 

(2009).  

Flera studier diskuterar kring att tonårsgraviditet dock inte är en riskgraviditet i sig, utan att 

det är de socioekonomiska problem som oftare finns redan innan graviditeten som är 

huvudorsaken till de negativa följder som rapporterats till följd av tonårsmoderskap, med till 

exempel låg självkänsla och risken för postpartum depression (Hertfelt-Wahn et al., 2005; 

Figueiredo et al., 2006). De positiva aspekter som kan belysas i och med föräldraskap i ung 

ålder är att unga föräldrar ofta är friska och starka, de är inte fast i synsätt, de är oftare 

anpassningsbara och mer vidsynta (Jeanneau, 2008). 

Tonåringars upplevelse av graviditet och moderskap 

I tidigare forskning kring ungdomars upplevelser av ungt föräldraskap framkommer både 

positiva och negativa aspekter, både gällande fysiska förändringar som sker i och med 

graviditeten och även de psykiska förändringar som kommer med föräldraskapet. Att 

moderskap i ung ålder leder till en positiv förändring i de ungas liv med en möjlighet att växa 

som människa och med en ökad känsla av ansvar och mognad framhålls ofta (Clemmens, 

2003; Rentschler, 2003; Hertfeldt-Wahn, 2007). Många unga mödrar känner att de är nöjda i 

sin nya roll, vilket i sin tur höjer självkänslan och gör dem mer målinriktade och därmed kan 

ge ett ökat fokus och ansvar att slutföra sin utbildning eftersom de har ett barn att ta hand om. 

De kan även uttrycka att relationen till familjen förbättras och att deras barn ses som en stabil 

punkt i livet (Clemmens, 2003; Rentschler, 2003). Föräldraskap under tonåren innebär även 

för många att ge upp sitt tidigare liv, att förlora vänner. Enligt ungdomarna i en studie av 

Rentchler (2003) kände de unga mödrarna sig ensamma i sin situation då de upplevde att de 

inte ingick i något sammanhang. Dock har Macleod & Weaver (2003) kommit fram till att 

unga mödrar anpassar sig på ett bra sätt till sin graviditet och till sitt föräldraskap och att de på 

detta sätt ändrar hela sin livsstil. 

Enligt Rosengard et al. (2006) framkommer det att unga mödrar ser föräldraskapet som något 

positivt eftersom de har ett barn att älska och att barnet älskar dem tillbaka. I och med den 

ökande mognad och det ansvarstagande som den unga kvinnan tvingas ta, förhindrar en 

graviditet sämre vägval i livet, som att till exempel dricka alkohol eller att använda droger. 

Detta har även belysts av annan forskning (Rentschler, 2003; Harden et al., 2009) där de 

unga, gravida kände att de ville skydda det växande fostret genom att leva ett mer hälsosamt 

liv. Föräldraskap under tonåren kolliderar med andra viktiga delar av livet och flera studier 

har visat att tonåringar inte känner sig redo för det stora ansvar som föräldraskap innebär 

(Clemmens, 2003; Hertfelt-Wahn et al., 2005; Rosengard et al., 2006). Medan Rosengard et 

al. (2006) kommit fram till att unga mödrar ofta känner av ett bristande stöd ifrån 

omgivningen har Rentschler (2003) tvärtemot beskrivit hur de gravida tonåringarna i studien 

upplevt ett oväntat stöd från bland annat skola och kamrater. Stödet som de fick i form av 

förståelse och respekt var uppskattat av ungdomarna. Dock var kamraternas fokus främst på 

graviditeten och den gravida tonåringens förändrade utseende, snarare än på ungdomen själv.  
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Barnmorskors roll 

Barnmorskors arbete 

Barnmorskor har till uppgift att främja den reproduktiva hälsan under livets olika faser. Dessa 

faser kan handla om att födas, skapa relationer, bli gravid, skiljas, förlora barn, att inte längre 

vara fruktsam och att bli äldre (Sundström, 2009). Den svenska mödrahälsovården är speciell, 

dels på grund av att den är kostnadsfri, men också för att den når 99 procent av alla gravida i 

Sverige. En viktig del av barnmorskors arbete är att medverka till en positiv syn på sexualitet 

och till ett ansvarsfullt föräldraskap. I detta ligger individens möjlighet till ett säkert sexualliv, 

förmåga till reproduktion och frihet i att själv planera sitt barnafödande. Under graviditet är 

det barnmorskors uppgift att ge kvinnor det stöd de behöver för att graviditeten ska avslutas 

på ett bra sätt. I detta arbete gör barnmorskor bedömningar utifrån medicinska, psykologiska 

och sociala perspektiv. På så sätt kan de upptäcka förhållanden som förhöjer riskerna under 

graviditet och förlossning (Santesson, 2009). Det krävs också att barnmorskor har kunskap 

om människors förutsättningar i samhället och detta kräver känsla och erfarenhet. För 

barnmorskor handlar det om att varje dag möta livets stora frågor (Sundström, 2009). 

Det finns två olika typer av vårdande, det naturliga och det professionella. Det naturliga 

vårdandet är det som finns inom människor. Det professionella vårdandet är det vårdande som 

finns inom ett yrke och som inte bara har sin grund i det naturliga vårdandet utan även 

inkluderar en speciell kompetens som grundas av både vetenskap och etik. Att ge vård 

betyder bland annat att ge liv och näring och i detta ligger en respekt för människan. 

Barnmorskor möter i yrket kvinnor med behov kopplade till fortplantning och sexualitet. En 

viktig förutsättning i dessa möten är att en vårdande och hälsofrämjande relation kan 

utvecklas (Berg, 2009). För kvinnor innebär att bli mamma en av livets största utvecklings- 

och livshändelser. Det medför en märkbar förändring både fysiskt, psykiskt och socialt. 

Vägen till denna förändring karaktäriseras av sårbarhet, men även av en öppenhet för 

förändringar. För barnmorskor är det en viktig uppgift att vara ett stöd för kvinnan under den 

här tiden (Berg & Premberg, 2010). Kvinnor som får mycket stöd under graviditet kräver i 

mindre utsträckning smärtlindring, kejsarsnitt och upplever i mindre omfattning missnöje 

över sin förlossning (Lundgren & Berg, 2007). 

Barnmorskors stöd till barnafödande tonåringar 

Tonårsgraviditeter är i större utsträckning oplanerade, närmare bestämt 73 procent, jämfört 

med 14 procent bland övriga gravida. Detta innebär att barnmorskor har en viktig uppgift, 

inledningsvis i graviditeten att stödja den unga, ofta ambivalenta kvinnan till att göra ett val. 

Vården för unga gravida bör inledas tidigt i graviditeten och den behöver innehålla 

stödinsatser för att möta både känslomässiga och fysiska behov (WHO, 2006; Hertfelt-Wahn 

& Nissen, 2008). Med tanke på att tonårsmödrar ofta skiljer sig åt från vuxna mödrar vad 

gäller psykosocial situation kan unga, blivande mödrar behöva speciellt utformat stöd. De kan 

även behöva annan slags information kring till exempel juridiska, ekonomiska och sociala 

frågor, vilket äldre gravida kanske inte behöver i samma utsträckning. Unga, blivande 

föräldrar behöver allmänt mer tid för stöd för att integrera föräldraskapet med resten av livet 

(Hertfelt-Wahn & Nissen, 2008; Jeanneau, 2008). Enligt Treffers et al. (2001) bör vården till 

tonårsgravida inte skilja sig från den vård som ges till äldre gravida, men för att den unga 

kvinnan ska motiveras till att komma för kontroller på barnmorskemottagning eller annan 

antenatalenhet bör flexibla tider erbjudas för henne så att det inte kolliderar med till exempel 

skolgång. 
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Barnmorskors stöd kan hjälpa gravida tonåringar att känna sig säkrare i sin roll. Särskilt 

viktigt i mötet med unga gravida är att barnmorskor visar att de tar ungdomen på allvar, 

tillåter sig att vara en viktig person för henne och finns tillhands för att ge henne hjälp. Det är 

av vikt att låta ungdomen vara jämställd där åsikter och idéer tas på allvar. För barnmorskor 

innebär det att vara flexibel och ge varje kvinna det stöd som just hon behöver (Berg-Kelly, 

1998; Treffers et al., 2001; Hertlelt-Wahn et al., 2005; Hertfelt-Wahn, 2007; Lundgren & 

Berg, 2007). Centrala begrepp i den goda relationen mellan barnmorska och kvinna är 

tillgänglighet, tillit, bekräftelse och meningsfullhet. Den gravida tonåringens egna villkor och 

kunskaper kan tillsammans med barnmorskors stöd, ge förutsättningar för att tillgodose behov 

på ett tillfredsställande sätt (Hertfelt-Wahn, 2007).  

Som barnmorska är det viktigt att bedöma den unga gravidas situation genom att 

uppmärksamma hennes styrkor, hopp, mål och svagheter. Det är även viktigt att bedöma 

levnadssituation och vilket socialt stöd från familj, skola eller vänner ungdomen har tillgång 

till (Rentschler, 2006). Att känna till relationen till barnafadern och att som barnmorska 

integrera även honom i vården i samband med barnafödande, anses vara viktigt för att båda 

föräldrarna ska känna sig delaktiga (Hertfelt-Wahn et al., 2007). Föräldragrupper speciellt 

riktade till unga gravida är fördelaktigt, eftersom de då kan känna sig tillhörande ett 

sammanhang. Vården ska vara god och ärlig och ges på ungdomens nivå (Rentschler, 2006). I 

första hand är den unga gravida en ungdom och inte alltid en blivande, vuxen förälder. Detta 

är viktigt att komma ihåg (Flanagan et al., 1995). Enligt Hertfelt-Wahn et al. (2007) bör det 

dock finnas en balans mellan vuxenliv och ungdomsliv, något som barnmorskor kan främja.  

PROBLEMFORMULERING 

I Sverige är tonårsfödslar ovanliga. Det finns flera svenska studier som behandlar området 

tonårsgraviditet, men då med fokus på abortfrågan. Internationell forskning har fokuserats 

mycket kring att tonårsfödslar innebär ekonomiska och sociala problem. Eftersom Sverige 

skiljer sig åt ifrån många andra delar av världen där tonårsgraviditet ses som ett problem, vad 

gäller kultur, förhållningssätt till sexualitet och rätten till abort är det intressant att fördjupa 

sig i ämnet utifrån ett svenskt perspektiv. De många studier som gjorts och som fokuserat på 

negativa aspekter av tonårsgraviditet kanske speglar samhällets attityder till ungt moderskap. 

Det är angeläget att studera svenska tonårsmödrars egna upplevelser av stöd i samband med 

barnafödande. Detta stöd kan handla om vårdpersonals insatser, men även stöd från 

närstående eller omgivning. Detta är viktigt att fördjupa sig inom, för att vi i vårt blivande 

arbete som barnmorskor ska få en ökad förståelse för hur en barnafödande tonåring upplever 

sin situation. Med den ökade förståelse vi får genom att fördjupa oss i detta ämne kan vi 

bemöta unga, blivande eller nyblivna mödrar med respekt och empati.  

SYFTE 

Att undersöka unga mödrars upplevelse av stöd i samband med barnafödande under tonåren. 
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METOD 

Ansats 

Till studien valdes kvalitativ metod. Detta då kvalitativa metoder belyser teorier där mänsklig 

erfarenhet och mänskliga perspektiv bearbetas och tolkas. Utifrån människors egna berättelser 

och perspektiv kan vi bättre förstå hur människan upplever det som studeras. Inom kvalitativ 

forskning pendlar undersökaren mellan närhet och distans och är i forskningsprocessen 

medskapare, till skillnad från kvantitativ forskning, där forskaren ställer sig utanför de 

betraktade objekten (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008). 

Vi valde metoden eftersom vi ville utforska tonårsmödrarnas egna berättelser om hur de 

upplevt stöd i samband med sitt barnafödande. Genom enskilda intervjuer med öppna frågor 

får vi ta del av deras berättelser. Inom omvårdnadsforskning används kvalitativ 

innehållsanalys för att tolka och granska texter ifrån, till exempel transkriberade intervjuer 

eller journaler (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008). Det material som analyseras i den 

här studien utgörs av transkriberade intervjuer med de unga mödrarna. Kvalitativ forskning 

beskriver olika sociala företeelser utifrån dess mening och kan användas för att utveckla 

begrepp, beskrivningar eller teoretiska modeller. Kvalitativ innehållsanalys med induktiv 

ansats valdes för att kunna tolka de unga kvinnornas beskrivningar. Med induktiv ansats 

menas att beskriva det som undersöks på en allmän och generell nivå som utgår ifrån 

empiriskt datamaterial. Detta material är det vi utgår ifrån och som vi sedan kan använda oss 

av för att komma fram till nya begrepp och kategorier (Malterud, 2009). Till skillnad från 

deduktiv ansats där tolkningen utgår ifrån en redan utarbetad mall syftar induktiv ansats till att 

förutsättningslöst analysera texter som behandlar till exempel människors berättelser 

(Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008).  

Under analysprocessen av materialet måste vi vara väl medvetna om vår förförståelse. Enligt 

Malterud (2009) kan vi aldrig helt frigöra oss ifrån den. Förförståelsen kan vara både positiv 

och negativ inom den forskning som bedrivs. Positiv i den bemärkelsen att vårt intresse 

väcktes för det studerade ämnet eftersom vi båda mött unga, blivande föräldrar under vår 

barnmorskeutbildning, men också negativ då den kan hindra oss från att inhämta ny kunskap 

(Malterud, 2009).  

Urval  

Inom kvalitativ forskning är det viktigt att välja relevanta informanter till forskningens syfte 

och frågeställningar. Vi har i den här studien använt oss av ett strategiskt urval av informanter 

(Malterud, 2009). Inklusionskriterierna till studien var att informanterna skulle ha fött barn 

under det senaste året och att de skulle vara mellan 13 till 19 år då de blivit gravida. Urvalet 

skedde inom en föräldragrupp för unga, nyblivna föräldrar samt från en familjeförskola i en 

medelstor kommun i västra Sverige. De unga mödrar som följde inklusionskriterierna 

tillfrågades om deltagande till studien av en socionom med ansvar för unga föräldragrupper. 

Detta resulterade i att nio frivilliga informanter intervjuades. Deras ålder vid 

graviditetsbeskedet varierade mellan 16 och 19 år och åtta av dem hade fött barn under det 

senaste året. En av informanterna intervjuades trots att hon fött sitt första barn för sex år 

sedan. Sitt första barn hade hon fött vid 16 års ålder och nu ingick hon i en föräldragrupp för 

unga föräldrar eftersom hon nyligen fått sitt andra barn. Intervjun genomfördes på prov, trots 

att informanten inte följde inklusionskriterierna, men efter transkribering och analys av 
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intervjun valdes den att tas med i resultatet eftersom den tillförde relevant information till 

studiens syfte.  

Av de nio intervjuade mödrarna uppgav två stycken att deras graviditeter var planerade (se 

Tabell 1.). En av informanterna var ensamstående, sju levde tillsammans med barnafadern och 

en hade separerat från barnafadern, men levde i ett nytt förhållande. 

Tabell 1. Beskrivning av informanter 

Ålder vid graviditet Barnets ålder Planerad graviditet 
19 år 4 mån Ja 

18 år 5½ mån Nej 

17 år 8 mån Nej 

17 år 5 mån Nej 

18 år 10 mån Nej 

16 år 7 mån Nej 

17 år 4 mån Ja 

18 år 6 mån Nej 

16 år 6 år Nej 

Genomförande 

Brev med information och samtycke till utförande av studien skickades under hösten 2010 ut 

till berörd verksamhetschef och socionom med ansvar för föräldragrupper för unga i 

kommunen där studien genomfördes (se Bilaga 1). De unga mödrarna som tillfrågades fick på 

förhand muntlig och skriftlig information om studien och samtliga undertecknade sitt 

samtycke till att delta i samband med intervjutillfället (se Bilaga 2).  

Datainsamlingen gjordes i form av semistrukturerade intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Dessa utfördes enskilt för att informanterna skulle ha möjlighet att fritt beskriva det som 

studerades. Intervjun inleddes med frågor kring bakgrundsinformation om informanten, 

såsom ålder vid graviditetsbeskedet samt barnets nuvarande ålder. Därefter utgick frågorna 

ifrån en, av oss utformad frågeguide (se Bilaga 3). Kompletterande, öppna frågor ställdes 

under intervjuns gång för att informanten ibland skulle utveckla sina svar. De enskilda 

intervjuerna genomfördes i en anslutande lokal till förskolan/familjecentralen i samband med 

att mödrarna var på föräldragrupp med sina barn. Intervjuerna pågick mellan 19 och 45 

minuter och spelades in på band för att senare transkriberas av oss ordagrant. 

En första pilotintervju genomfördes av oss båda för att vi skulle bli bekanta med 

intervjutekniken. Efter den första intervjun analyserades tekniken och intervjuguiden 

granskades och justerades. Pilotintervjun valdes att tas med i resultatet eftersom informanten 

tillförde relevant information som svarade till studiens syfte.  

Dataanalys 

Inom kvalitativ innehållsanalys beskrivs variationer genom att hitta likheter och skillnader i 

innehållet av en text. Dessa skillnader och likheter uttrycks på olika nivåer som kategorier och 

teman. Det förutsätts att det finns kunskap inom det sammanhang där studien genomförs. 

Analysprocessen genomfördes i flera olika steg, i enighet med Lundman & Hällgren-

Graneheims (2008) kvalitativa innehållsanalys. För att få en helhetsbild lästes först de 
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transkriberade intervjuerna igenom flera gånger av var och en av oss. Materialet utgjorde vår 

analysenhet. Tillsammans reflekterade vi över materialets centrala innehåll. Därefter delades 

texten upp i olika meningsbärande enheter som kan utgöras av meningar, stycken eller ord 

som har ett samband innehållsmässigt. Dessa meningsbärande enheter var grunden för 

analysarbetet. Meningsenheterna kondenserades, vilket innebar att texten blev kortare och 

mer lättarbetad, utan att det huvudsakliga innehållet förändrades. Den kondenserade texten 

abstraherades därefter och systematiserades i olika koder med hänsyn till innebörden av de 

meningsbärande enheterna. Därefter jämfördes koderna och sorterades in i subkategorier. De 

subkategorier som vi tyckte behandlade liknande ämnesområden placerades under samma 

kategori. I analysarbetet växte slutligen ett tema fram som baserades på helheten och som 

utgjorde det latenta innehållet i texten. Under analysprocessen pendlade vi från del till helhet, 

det vill säga att vi under processen flera gånger gick tillbaka till ursprungstexten för att 

information inte skulle gå förlorad och för att förvissa oss om att det vi kommit fram till var 

riktigt. Nedan följer ett exempel ur vår analysprocess. 

Tabell 2. Exempel ur analysprocessen 

Meningsenhet Kondensering Kod Subkategori Kategori Tema 

”Det var ju 

mycket prat 

och jag kände 

alltid blickar 

på mig när jag 

gick i 

korridorerna… 

men jag 

brydde mig 

inte om det. 

Jag tänkte att 

de får väl tro 

vad de vill.” 

Det gick 

rykten och jag 

kände mig 

iakttagen i 

skolan. Jag 

brydde mig 

inte om det 

Omgivningens 

negativa 

attityder 

Att ha en 

omgivning 

som 

uttrycker sig 

negativt 

kring 

graviditeten 

Att kunna 

stå upp 

för sitt 

beslut och 

ta ansvar 

för det 

Att bli 

bekräftad och 

tagen på 

allvar innebär 

att kunna 

mogna i sin 

graviditet och 

i sin roll som 

tonårsförälder. 

Trovärdighet 

Inom kvantitativ forskning diskuteras trovärdighet genom begreppen validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet. För att bedöma trovärdigheten i den kvalitativa forskningen används 

resonerande och reflekterande metoder. Forskarna reflekterar och diskuterar för att nå 

samstämmighet och konsensus kring de analyserade texterna (Lundman & Hällgren-

Graneheim, 2008). En kvalitativ studie ger även mer trovärdighet om forskaren på ett utförligt 

sätt beskriver analysprocessen (Malterud, 2009).  

 

Vi utförde en pilotintervju för att vara säkra på att våra intervjufrågor gav relevant 

information och för att försäkra oss om att vår intervjuteknik var tillfredsställande. En tabell 

utformades för att visa hur kategorier och subkategorier utformades. Talande citat presenteras 

i studien för att öka trovärdigheten.  
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Forskningsetiska aspekter 

Det finns bestämmelser som innebär att en etisk prövning ska utföras vid forskningsprojekt 

som har med människor att göra. Denna etiska prövning är dock inte tillämpbar på forskning 

som görs inom ramen för högskoleutbildning på varken grund- eller avancerad nivå (Codex, 

2010). Helsingforsdeklarationen som utformades år 1964 av World Medical Association 

(2008), innehåller etiska riktlinjer för forskning gällande människor. Enligt deklarationen ska 

forskaren skydda deltagarnas liv, värdighet och hälsa. Grundregeln är att forskaren ska 

informera om studiens syfte och metod samt den institution som forskaren tillhör. Tillstånd 

till att utföra den här studien hämtades från berörd verksamhetschef i kommunen (Se bilaga 

2). För att uppgifterna om undersökningspersonerna skulle behandlas konfidentiellt kodades 

innehållet ifrån intervjuerna med siffror för att inte skulle kunna kopplas till en viss person. 

Ingen obehörig har under förloppet haft tillgång till studiematerialet. Detta för att bevara 

undersökningspersonernas integritet. Informanterna informerades om att deltagandet var 

frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sitt medverkande. Både ett muntligt och 

skriftligt medgivande gavs i samband med intervjutillfället.  
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RESULTAT 

Av tabellen nedan framkommer de subkategorier, kategorier och det tema som växte fram 

efter transkribering och analys av de nio intervjuer som genomfördes.  

Tabell 3. Subkategorier, Kategorier och Tema. 

Subkategorier Kategorier Tema 

Ett omvälvande besked att 

vara gravid 

 

Abort var inget alternativ 

 

En vilja att bilda familj tidigt 

i livet 

Att fatta ett beslut angående 

graviditeten 

Att bli bekräftad och tagen 

på allvar innebär att kunna 

mogna i sin graviditet och i 

sin roll som tonårsförälder.  

Att ha en omgivning som 

uttrycker sig negativt kring 

graviditeten 

 

Vårdpersonals värderingar 

kring barnafödande i ung 

ålder  

 

Att själv påverkas av sin 

omgivning 

Att kunna stå upp för sitt 

beslut och ta ansvar för det  

 

Att vänta och få barn är 

också något fantastiskt 

 

Barnafödande under tonåren 

utvecklar ens personlighet, 

men förändrar frihetskänslan 

 

Barnafödande leder till 

förändrade relationer 

Livet förändras i samband 

med graviditet och 

föräldraskap 

Barnmorskors viktiga roll 

 

När barnmorskor inte lever 

upp till förväntningarna 

 

Att få förståelse och 

bekräftelse  

 

Att inte våga ifrågasätta 

 

Att få ett anpassat stöd 

Att bli tagen på allvar 
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Att bli bekräftad och tagen på allvar innebär att kunna mogna i sin 

graviditet och i sin roll som tonårsförälder 

Sammanfattningsvis visar resultatet av analysen att unga mödrars upplevelse av stöd i 

samband med barnafödande under tonåren innebär att bli bekräftad och tagen på allvar. 

Behovet av detta stöd visar sig redan då den unga kvinnan får ett positivt graviditetsbesked 

och därigenom måste fatta ett beslut kring att behålla barnet eller inte. Det framkom att de 

unga mödrarna under graviditeten påverkades mycket av sin omgivning. Ofta upplevde de att 

det fanns en negativ attityd kring barnafödande i ung ålder, vilket gjorde det svårt för dem att 

njuta fullt ut av sin graviditet. De unga mödrarna ansåg att det inte spelar någon roll hur 

gammal du är när du får ditt första barn. Det är alltid något nytt och något som inte går att 

förbereda sig på. De unga mödrarna önskade att vårdpersonal skulle behandla dem med 

respekt och inte lägga in egna värderingar kring ungt föräldraskap. De ville bli behandlade 

som vuxna individer, men ändå få ett speciellt utformat stöd. Ett stöd de inte själva alltid 

vågade be om, då de inte kände till sina rättigheter till att ställa krav på vården, utan som de 

förväntade sig att vårdpersonal skulle ge just på grund av att de var unga och oerfarna. Detta 

att de inte kunde förmedla sina krav på vården underordnade dem och gjorde att de kunde må 

dåligt. Att bli tagen på allvar visades leda till att de på ett bättre sätt kunde landa i sin 

graviditet och mogna i rollen som tonårsförälder.  

Att fatta ett beslut angående graviditeten 

Att få ett positivt graviditetsbesked i en ung ålder ledde enligt de unga mödrarna i den här 

studien till många blandade känslor av lycka över att kunna bli gravid, chock och förvirring. I 

samband med beskedet skulle ett viktigt beslut fattas kring att eventuellt fullfölja graviditeten. 

De unga kvinnorna uppgav flera olika orsaker till varför de valde att behålla barnet. Bland 

annat att abort var uteslutet, men även att det fanns en stark önskan att vara en ung mamma 

för att på så sätt komma nära sitt barn och att växa tillsammans med sitt barn. 

Ett omvälvande besked att vara gravid 

De unga mödrarna upplevde starka känslor i samband med graviditetsbeskedet. Även för de 

unga kvinnor som planerat sin graviditet kom beskedet som en chock. Chocken som beskrevs 

berodde delvis på att de överhuvudtaget kunde bli gravida och på så kort tid och dels på grund 

av det faktum att de var tvungna att fatta ett viktigt beslut som eventuellt skulle leda till 

föräldraskap med de förändringar som detta skulle medföra. I beskedet uppstod även känslor 

av lycka och fascination över graviditeten. Det framkom att de unga mödrarna kände sig 

förvirrade och ambivalenta inför beslutet att behålla barnet eller inte.  

”Jag blev ju livrädd. Mitt hjärta hoppade ju upp i halsen på mig… Man känner  

att det är sån´t som inte händer mig, utan det händer liksom andra man har  

hört om.” (9) 

 

 ”Jag blev glad, förvirrad, ledsen, visste inte vad jag skulle göra och så.”(3) 

Abort var inget alternativ 

I samband med graviditetsbeskedet insåg de unga kvinnorna att de var tvungna att fatta ett 

beslut som avgjorde om de skulle behålla sitt barn eller utföra en abort. De beskrev att de 
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hade en negativ inställning till att själva utföra en abort och att de därför valde att behålla 

barnet.  

”Jag har fått missfall en gång och jag tyckte DET var hemskt. Och sen att vara 

gravid och göra abort. Jag tycker det låter jättehemskt. Fast det beror väl på 

hur länge man har gått också” (6) 

Det framkom även att abort inte var ett alternativ då graviditeten upptäcktes för sent för att 

kunna genomföra det. Adoption sågs då som något otänkbart med tanke på att barnet ändå var 

en del av den unga kvinnan och ingen annan skulle kunna ta hand om barnet bättre än henne 

själv. De unga mödrarna beskrev det som att de själva fick ta ansvar för att de har blivit 

gravida och detta kunde upplevas som svårt.  

En vilja att bilda familj tidigt i livet 

Det framkom att de unga mödrarna hade en tanke om att de fortfarande vill vara unga när 

deras barn växer upp. De beskrev att de vill vara nära sitt barn i ålder eftersom detta leder till 

att de kan vara mamma och samtidigt deras vän. Somliga berättade att deras egna mammor 

varit unga då de själva föddes och att de hade systrar som även dem fött barn i ung ålder. 

Detta var de själva medvetna om kunde ha påverkat deras synsätt. Att få barn i ung ålder 

innebär att växa tillsammans och att förstå sitt barn på ett bättre sätt, som de unga mammorna 

beskrev det. Det är tillåtet att vara mer barnslig tillsammans med sitt barn som ung mamma 

och de beskrev även att deras barn då inte riskerar att förlora sin mamma tidigt i livet. Det 

framkom att de unga kvinnorna inte såg några nackdelar med att få barn tidigt eftersom de 

ägnar sig åt sina barn nu istället för när kanske alla kompisar gör det, ofta senare i livet. 

”Jag har alltid tänkt att jag måste få barn när jag är ung…vi växer tillsammans. 

Jag är inte så mycket större än henne... alltså om jag är 40 år och hon är typ sex 

år, det blir inte kul… man blir mer närmare. Man förstår barnet mer på nåt 

sätt…förr eller senare kommer man skaffa barn, varför inte göra det tidigt?” (1) 

En annan anledning till att vilja bilda familj tidigt i livet uppgavs vara en förväntning om att 

det var något mysigt och trevligt att planera för ett barn och att det ansvar som kom med 

moderskapet var positivt. Att vilja bli mamma kunde även bero på att den unga kvinnan ville 

ha en söt bebis att klä i fina kläder. Det framkom att det kunde upplevas som en självklarhet 

både för den unga kvinnan själv, men också för hennes familj att just hon skulle bilda familj 

tidigt då hon alltid älskat de barn som funnits omkring henne. Att behålla barnet var ofta ett 

beslut som togs tillsammans med partnern och den praktiska situationen med skola och 

ekonomi kunde vägas in i beslutet. Det framkom dock att kvinnan kunde uppleva stor press i 

beslutet eftersom det avgörande valet i slutändan låg hos henne själv. 

”Min pojkvän sa – jag stöttar dig liksom vad du väljer. Och jag tänkte, han finns 

ju där, då kan jag lika gärna behålla det… Han hade ju jobb och allting. Det var 

rätt säkert, inte så mycket tvivel.” (4) 

Att kunna stå upp för sitt beslut och ta ansvar för det 

Omgivningens ibland negativa attityder och förhållningsätt till den unga gravida påverkade 

många gånger de unga mödrarnas känslor av att stå upp för sitt beslut att behålla sitt barn. Det 

kunde vara svårt att som ung försvara beslutet då omgivningen upplevde henne som 

ansvarslös.  
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Att ha en omgivning som uttrycker sig negativt kring graviditeten 

De unga mödrarna beskrev att reaktionen på graviditeten ifrån deras familjer till en början inte 

alltid var positiv. Flera av de intervjuade mödrarna uppgav att många runtomkring ville lägga 

sig i beslutet att behålla barnet eller inte. Då de upplevt att stödet från familjen inte varit så 

stort som de hade önskat handlade det ofta om att deras föräldrar oroade sig för deras framtid, 

framförallt vad gällde utbildning. Detta upplevdes som om familjen inte trodde på den unga 

kvinnans styrka och förmåga till att kunna ta ansvar, vilket de upplevde som kränkande. 

”Då sa hon det - tror du att du ska få någon liten pluttigullfamilj eller?… Det 

kommer jag så väl ihåg… då blev jag nästan så att jag började gråta. För jag 

kände att det är liksom inte bara mitt fel. Det krävs liksom två.”(9) 

Flera av de intervjuade kvinnorna beskrev hur de upplevt att personer i deras omgivning 

uttryckt sig negativt och respektlöst kring deras graviditet. De fick höra kommentarer som 

antydde att de inte skulle klara av sitt föräldraskap och att deras liv var förstörda. De upplevde 

att de blev betraktade som oansvariga för att de skaffade barn så tidigt i livet. De unga, 

blivande mödrarna som fortfarande gick i skolan under sin graviditet berättade om hur de känt 

sig uttittade och att andra elever pratade illa om dem när de var i skolan. Hur de mötte de här 

negativa attityderna var olika. Någon ville inte berätta eller prata om sin graviditet, en annan 

ignorerade beteendet och någon utryckte att hon kunde förstå omgivningens reaktioner.  

”Det var ju mycket prat och jag kände alltid blickar på mig när jag gick i 

korridorerna… men jag brydde mig inte om det. Jag tänkte att de får väl tro vad 

de vill.” (7) 

Vårdpersonals värderingar kring barnafödande i ung ålder 

Flera av de unga mödrarna berättade att de upplevt att de inte alltid fått det stöd de önskat av 

sin barnmorska vad gällde beslutet att behålla barnet. De kände att barnmorskan inte var 

lyhörd för situationen och att hon ibland utgick ifrån att den unga kvinnan inte ville behålla 

barnet. Hon kunde förmedla kontakter som den unga kvinnan inte var intresserad av, 

exempelvis för kuratorssamtal eller till gynmottagningen för samtal om abort. Detta kunde de 

unga, gravida kvinnorna tolka som att barnmorskan ansåg att de inte skulle behålla barnet. De 

upplevde det många gånger som om de inte hade något val. Att ta för givet att de ville utföra 

en abort upplevdes av de unga mödrarna som något som sårade dem. 

”Jag fick inget bra stöd av henne jag hade i början… Hon ville ju ge mig numret 

till kvinnokliniken direkt… innan jag hade bestämt mig. ” (4) 

Att själv påverkas av sin omgivning 

De unga mödrarna upplevde att de påverkades mycket av omgivningens negativa attityder. De 

uttryckte att det kunde ge dem en osäkerhet i hur de skulle klara sin nya roll som förälder. Det 

framkom även att de på något sätt ville visa sig osäkra på sin graviditet fast de egentligen inte 

var det. Detta eftersom omgivningen hade en så stark åsikt och inte skulle tro att de planerat 

sin graviditet. Samtidigt som de unga mödrarna upplevde graviditeten som något fascinerande 

och spännande hade de svårt för att fullt ut njuta av sin graviditet med tanke på omgivningens 

reaktioner. Flera av de intervjuade upplevde det svårt att bo hemma och vara gravid. De 

skämdes när de var i skolan med det förändrade utseendet och med det ibland svåra 

illamåendet. De upplevde att de kände sig annorlunda.  
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”Då ville jag hellre att det skulle vara tyst och dämpat om att jag var gravid… 

Det var det svårt att vara stolt över att vara gravid också. Det var väldigt 

tråkigt.” (8) 

Det framkom att i det fall där graviditeten upptäcktes för sent för att kunna utföra en abort, 

kände den unga mamman sig dum som inte märkte av graviditeten trots att hon var i sjunde 

månaden och att det egentligen syntes att hon var gravid. De unga mödrarna beskrev att de 

kände att graviditeten gick alldeles för snabbt. De hade en känsla av att de inte hann förbereda 

sig tillräckligt för förlossningen eller för föräldraskapet. Alla de tankar som uppkom i 

samband med graviditetsbeskedet bidrog till att det var svårt att njuta av att vara gravid. 

”Jag hade inte tänkt på det. Jag ville bara skjuta på det och till slut var jag där 

och så blev det, aah!” (1) 

”Det blev så mycket tankar och sen så hade jag ju inte känt hennes pappa så 

väldigt heller… Det var svårt att komma till ro och förstå att man faktiskt var 

gravid.” (8)  

Även om omgivningens attityder inte alltid var konkret uttalade verkade det som om de unga 

mödrarna kände ett ökat krav på att visa att de, efter att de fött barn klarade av föräldraskapet 

just för att de var unga. Därigenom kunde det vara svårt att be om hjälp. 

”Man skulle visa allting så väldigt, ja att man var väldigt duktig liksom, när 

man hade fått barn… att de inte skulle kunna komma och säga – vad var det vi 

sa” (9) 

Livet förändras i samband med graviditet och föräldraskap 

Att bli gravid och att få barn ansåg de unga mödrarna innebär att livet förändras oavsett ålder. 

Dessa förändringar innefattar praktiska aspekter liksom psykiska och kroppsliga förändringar. 

De unga mödrarna berättade att livet förändras då moderskap leder till mindre frihet, 

förändrade relationer till kompisar, familj och partner, hemsituationen förändras liksom 

ansvars- och mognadskänslan. 

Att vänta och få barn är också något fantastiskt 

I kombination med att graviditeten ofta upplevdes som jobbig i det avseendet att det var svårt 

att vara stolt över den, såg flera av de unga mödrarna på graviditeten och förlossningen med 

fascination. Flera upplevde att de var mycket intresserade av vad som hände med barnet i 

magen.  

”Jag tycker mest det är roligt faktiskt, eller ja, men det är väl för att man får se 

hur allting sker. Från den här lilla larven till en stor bebis.” (2) 

Förlossningen kunde även beskrivas som något häftigt och spännande och som något som de 

aldrig skulle glömma. De unga mödrarna beskrev hur de nu efteråt är otroligt stolta över att 

vara mammor till sina barn och hur stark kärlek de känner till sina barn. Trots att de uppgav 

att det är svårt att tänka sig ett liv utan sina barn nu i efterhand, framkom det att det är mycket 

mer arbete med att ha barn än vad de någonsin hade kunnat tro.  
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”Man hade aldrig kunnat tänka sig ett liv utan henne. Det är klart. Det är 

många gånger man har börjat undra hur det hade sett ut nu om inte hon hade 

funnits.” (5) 

Barnafödande under tonåren utvecklar ens personlighet, men förändrar frihetskänslan 

Moderskap under tonårstiden innebär, enligt informanterna att hela livet förändras. De unga 

mödrarna beskrev att livet har förändrats från att vara en tonåring som bor hemma och som 

fortfarande går på gymnasiet till att ta ett stort steg ut i vuxenvärlden. De uppgav att de i 

samband med graviditeten fick flytta hemifrån för att kanske bo tillsammans med sin partner 

istället för föräldrarna. De fick planera för hur de skulle ordna sina liv ur praktisk synvinkel 

såsom slutförande av en eventuell utbildning, boende och planering av den ekonomiska 

situationen. Med detta kom höga krav. De unga mödrarna beskrev ibland att de vill visa för 

omvärlden att de klarade av moderskapet med allt vad det innebar.  

”Man skulle klara av skolan och man skulle klara av att vara en bra mamma 

och man skulle klara av hemmet.” (9) 

De unga mödrarna menade att livet sett annorlunda ut om de inte skaffat barn i ung ålder. De 

uppgav att deras utbildning hade blivit färdig och att de därigenom hade haft bättre chans till 

arbete, vilket i sin tur bidragit till en bättre ekonomi. Det var dock inte så att de upplevde att 

det inte finns en väg tillbaka. Flera av informanterna uppgav att de ser på sin graviditet som 

ett avbrott i studierna och att det går enkelt att ta sig tillbaka till utbildning eller arbete efter 

mammaledighet. 

”Det är väl just det här att jag inte fick gå klart skolan, men det finns ju mer tid 

sen. Det finns faktiskt Komvux och jag kan faktiskt söka till gymnasiet ett år till. 

Och de som kommer gå med mig, visst de är tre år yngre, men det spelar ingen 

roll. Bara jag kan gå.” (3) 

Att vänta med att bilda familj tills de unga mödrarna skaffat sig mer livserfarenhet framkom 

som något som hade varit positivt. Inte bara den ekonomiska situationen hade sett mer stabil 

ut, utan de hade även fått leva ett friare liv innan de bildat familj.  

”Om någon funderar på att skaffa barn tidigt så skulle jag säga – gör inte det, 

utan gör det här och det här först.” (9) 

De unga mödrar som fött barn under det senaste året beskrev ofta hur de kände att de 

fortfarande kan leva ett aktivt liv trots att de har barn, men att deras intresse för att till 

exempel gå på olika fester har förändrats. Det ger mycket mer att vara med sitt barn. 

Prioriteringarna i livet ser annorlunda ut. 

Det framkom att denna förändrade frihetskänsla förknippad med barnafödande som ofta 

beskrevs av de unga mödrarna, inte måste innebära något negativt. Informanterna upplevde att 

de omprioriteringar som de ofta gör leder till att de mognar tidigare än sina jämnåriga vänner 

utan barn. Flera av informanterna beskrev hur deras omgivning uppfattar dem som lugnare 

och mer ansvarstagande. Många uppgav att deras liv ser mycket bättre ut eftersom de får bo 

själva och eftersom deras föräldrar inte lägger sig i som förut. Eftersom, som de beskrev, 

föräldraskapet innebär att livet behöver planeras och struktureras upp bättre än tidigare måste 

den unga mamman ta ett större ansvar. Även det faktum att ha någon mer att tänka på innebär 

en ökad mognadskänsla, enligt de unga mödrarna. Flera av informanterna beskrev att de i och 

med föräldraskapet hittat sig själva och att de kommit på vad de vill ha ut av livet vad gäller 
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till exempel yrkesval. Detta ökade ansvar och den ökade självständigheten beskrevs ofta som 

något positivt och som något som stärkte den unga kvinnan som person.  

”Fördelar är ju att du får någon mer att tänka på, man sätter inte sig själv först, 

utan det är någon annan man alltid tänker på… det tror jag faktiskt är bra, för 

man blir så egoistisk på något vis, det är man ju inte på samma sätt… man växer 

upp på ett annat sätt.” (2) 

De unga mödrarna beskrev att föräldraskap är något som är svårt att förbereda sig på. De 

upplevde att oavsett ålder leder det till stora förändringar. De ansåg att det inte behöver 

innebära någon större skillnad på om den blivande mamman är äldre jämfört med om hon är 

ung. Att bli förälder är alltid en stor omställning.  

”Att vara mamma är ingen ålder… det är någonting man blir.” (7) 

”Jag tycker inte det är så stor skillnad på om man är 30 och ung. Är man 

nybliven förälder så är man… Man är alltid ny i det oavsett om man är ung.” (4) 

Barnafödande leder till förändrade relationer 

De unga mödrarna beskrev även hur deras relationer förändrades. Många kände att de hade 

mindre gemensamt med de gamla kompisarna och att de hade lättare för att umgås med andra 

unga mödrar. De uppgav att det är svårare att vara lika spontan som tidigare vad gäller 

aktiviteter med kompisar såsom att gå på fester och att åka på olika resor. Vissa beskrev att de 

gamla vännerna ibland kunde ha svårt att förstå detta.  

”Man måste ju skaffa vänner med barn också för då, de andra jag har tycker 

inte det är intressant att höra hur många gånger X har bajsat idag eller sådär. 

Medan andra föräldrar har lite mer förståelse… de pratar om samma sak.”(2)  

Inte bara relationen till de gamla vännerna förändrades, utan även relationen till familjen och 

till den eventuella partnern. Vissa av de unga mödrarna uppgav att de har en stabil relation till 

partnern, medan andra uppgav att de inte känt barnafadern så länge, men att relationen blivit 

starkare sedan de fått ett barn och flyttat ihop. Det framkom även att den förändrade 

livssituation de befinner sig i kunde vara påfrestande för parrelationen. 

”Jag blir väldigt gnällig och bråkig, det förstör ju nästan min och min killes 

relation… och det blir bara värre och värre.” (1) 

”I helhet så tycker jag ju att vi har ett mycket bättre liv nu, båda två och 

speciellt jag, känner jag, än vad jag hade innan. För jag trivs mycket bättre med 

det här och jag saknar ju inte det som jag hade innan alls.” (2) 

Att bli tagen på allvar 

De unga mödrarna uppgav att, för att växa in i rollen som förälder och känna en tilltro till sin 

egen förmåga till detta, krävdes bekräftelse och stöd från vårdpersonal och omgivning. Att 

inte få bekräftelse utan istället mötas av negativa attityder leder till en misstro till sig själv och 

till sin förmåga att bli en bra förälder. De unga mödrarna upplevde att de behövde ett utökat 

och mer anpassat stöd än äldre i samma situation just för att de är unga. Det framkom ofta att 

förväntningarna på barnmorskan kunde av mödarna vara stora och att barnmorskan inte alltid 

levde upp till dessa förväntningar.  
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Barnmorskors viktiga roll 

De unga mödrarna hade en önskan om att deras barnmorska skulle vara lugn, harmonisk och 

kunnig. Det var viktigt att få konkret information och att barnmorskan uppträdde positivt och 

uppmuntrande mot dem. Detta var något som de uppgav stärkte dem och gav dem kraft i sin 

graviditet. Detta i motsats till de negativa attityder som ibland kunde upplevas från 

barnmorskor och omgivning som istället sänkte deras självkänsla och fick dem att tvivla än 

mer på sig själva. Barnmorskans stöd skulle, enligt de unga mödrarna vara individanpassat. 

De hade en önskan om att inte bli tillsagda om vad de skulle göra och hur de skulle vara, utan 

de ville bli behandlade som vuxna människor som kan ta eget ansvar och som inte blir 

tvingade till någonting. 

”Jag tycker att barnmorskans viktigaste roll är nog ändå på något vis att vara 

positiv. För att har man en negativ och grinig barnmorska så får man ju inte 

kraften till att vara, få energi och sån´t själv… inte ge nervärderande pikar 

eller något sån´t.”(7) 

De unga kvinnorna uppgav att barnmorskor även har en viktig roll vad gäller övrigt stöd, 

innefattande bland annat att förmedla olika kontakter som kan hjälpa och stärka unga blivande 

föräldrar i deras föräldraroll, exempelvis till familjeförskolan där de unga föräldrarna har 

möjlighet att träffa andra i liknande situation. De unga mödrarna förväntade sig även att 

barnmorskan skulle vara lyhörd och ha förmåga att kunna lyssna in även det som inte direkt 

uttalades. Det var också viktigt att barnmorskan var tillgänglig, att det var lätt att ta sig till 

henne och att nå henne på telefon. Det framgick att de unga kvinnorna upplevde att relationen 

till barnmorskan var mycket viktig för dem och att de hade en önskan om en öppen och 

personlig relation. Många av de unga mödrarna önskade att de fick stöd av en barnmorska 

som kunde sätta sig in i deras situation och där de tillsammans kunde bilda en gemenskap.  

”Jag tyckte min barnmorska var väldigt bra… det blev inte så stelt och 

opersonligt, utan det blev väldigt personligt… och det kändes som att man 

kunde berätta hur det var just då… och fråga det man ville fråga.”(2) 

Att få förståelse och bekräftelse 

Även om de unga, blivande mödrarna till en början ofta hade känt bristande stöd från sina 

familjer i beslutet att behålla barnet hade de flesta, när beslutet att behålla barnet var ett 

faktum, upplevt att de fått bra stöd från sina egna och från sina pojkvänners familjer. Det 

framkom att det ibland kunde vara svårt för barnmorskan att nå fram till den unga kvinnan 

eftersom hon kunde vara instängd och arg. Då kunde familjen vara ett bra stöd eftersom de 

fick henne att öppna upp och dela med sig av sina känslor då de förstod henne på ett speciellt 

sätt. 

Det framkom även att de unga mödrarna behövde bekräftelse från sina barnmorskor och att 

detta var något som stärkte dem i deras roll som föräldrar. Genom att barnmorskan bekräftade 

dem växte de och fick en större tilltro till sin kapacitet som gravid och som mamma. 

Barnmorskan kunde ge den bekräftelse som de kanske inte fick någon annanstans. 

 

”Hon sa varje gång att du har klarat sju månader hittills, och visst, nu kommer 

två intensiva månader… men det kommer du att klara jättebra”. (3) 
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”Bara en sådan grej som när jag skulle amma då, så sa de liksom det att - dina 

bröstvårtor, de ser bra ut, bara för att du är så ung så är det väldigt bra för just 

amningen”.  (9) 

När barnmorskor inte lever upp till förväntningarna 

De unga mödrarna upplevde ibland att de inte fick det stöd de hade önskat av barnmorskan. 

Ibland kunde de känna att barnmorskan inte tog sig tillräckligt med tid och var stressad. De 

hann under besöket inte få svar på alla sina frågor. De uppgav att de förväntat sig mer stöd 

just därför att de var unga och tyckte själva att de inte hade lika mycket kunskap och 

erfarenhet som äldre, blivande mödrar.  

”Alltså jag frågade ju de viktigaste frågorna, men jag kände ändå alltid att jag 

hade mer. Jag ville prata med henne mer, men … hon var upptagen så det gick 

inte.” (1) 

Flera av de unga mödrarna beskrev även hur de upplevde att de inte blev respekterade av sina 

barnmorskor eftersom de ibland inte lyssnade på den ungas vilja och att de ibland fick dem att 

känna sig som oansvariga individer. 

”Jag blev ju ledsen efteråt för att jag kände att, jag vill inte prata med en 

kurator. För att jag tyckte inte att jag behövde det. Så… det tyckte hon och då 

blev det väl lite tjafsigt där emellan så att min pojkvän fick följa med och säga 

till henne, för hon lyssnade inte på mig. ”(6) 

Flera av informanterna upplevde att stödet de fått under förlossningen i stor utsträckning varit 

tillfredsställande. Med detta menade de att de hade en barnmorska som brydde sig om dem 

och som var närvarande med ett lugn och en trygghet. De upplevde att det hade varit svårt att 

förbereda sig för förlossningen i förväg, men att de fick bra stöd och information under tiden. 

Några av de unga mödrarna hade dock förväntat sig mer stöd och hade under förlossningen 

inte känt sig respekterade. De önskade också att kommunikationen varit bättre och upplevde 

att barnmorskan till exempel inte hade lyssnat på önskemål eller tagit hänsyn till hennes 

åsikter. De unga mödrarna upplevde även att de saknade tillräckligt stöd från BB och att de 

ibland inte blev tagna på allvar. Flera uppgav att de förväntat sig mer uppmärksamhet och 

hjälp med till exempel amning.  

 

”Den som förlöste mig tog väl inte riktigt hänsyn till mig, om jag sa nej till 

henne eller sådana här grejer.” (8) 

 

”Jag var ju på EVA (egenvårdsavdelning), så jag fick klara mig själv nästan. 

Så… de hjälpte ju inte så mycket med amningen som jag ville, men det gick ju 

ändå.”(4) 

Att inte våga ifrågasätta 

De unga mödrarna uttryckte att de hade en önskan om att personalen skulle förstå den unga 

kvinnans ovana situation och att de därför skulle ge speciellt utformat stöd. Detta med tanke 

på att de är unga och eftersom de aldrig fött barn tidigare. 

”Det är värre för mig än vad det är för alla andra, för att jag är så liten.” (9) 



21 
 

”Jag behövde ingen hjälp med amningen. Det kom naturligt för mig, så jag 

behövde aldrig någon hjälp… man skulle kanske vilja, bara att de i alla fall bryr 

sig om det liksom. Jag har ju aldrig varit med om det här förut.” (7) 

 

Informanterna upplevde det svårt att be om den sortens speciellt utformade stöd. Det var svårt 

att stå upp för sin vilja och de kunde känna att de inte vågade säga emot då de inte visste sina 

rättigheter och såg sig själva som unga och oerfarna. De unga kvinnorna kände en oro att inte 

leva upp till de förväntningar som fanns och hade svårt att ställa krav. Det framkom å andra 

sidan att några försökt stå upp för sig själva och önskat byta den barnmorska de inte varit 

nöjda med. Ett beslut de varit stolta och nöjda över. Det var vanligt att ha en känsla av att 

känna sig naken och utlämnad i samband med förlossningen. 

”De liksom vände och vred på mig hur de ville, kände jag ibland och utan att 

lyssna på vad jag sa. Och så vågade man inte riktigt säga, liksom ifrån eller 

så, för eftersom det är första gången så vet man inte riktigt vilka rättigheter 

man har.” (9)  

Det framkom även att de unga mödrarna kunde känna sig dumma och överkörda av sin 

barnmorska. Denna känsla kunde resultera i att hon inte vågade ställa frågor av rädsla för att 

säga eller göra fel. 

 

”Hon tyckte att det var självklart, att jag inte ens behövde fråga, men jag kände 

verkligen att jag behövde fråga och få ett svar tillbaka… När hon gav mig ett 

svar så liksom hon skämde ut mig lite. Jag kände att jag inte ens borde ha 

behövt fråga det där.” (1) 

Att få ett anpassat stöd 

Att ingå i en särskild grupp för unga föräldrar, så kallad ung föräldrautbildning, upplevdes av 

de unga mödrarna som positivt. Flera uttryckte att det var bra för att de då fick möjligheten att 

träffa människor i samma situation och som de hade mer gemensamt med. Någon uttryckte att 

hon aldrig hade klarat förlossningen om hon inte fått den konkreta information som 

förmedlades på föräldrautbildningen. De valde själva att ingå i en grupp av yngre gravida då 

de hade en tanke kring att äldre, blivande föräldrar skulle vara väldigt dömande. De upplevde 

även att de behövde mer stöd och information än de äldre gravida och tänkte därför att det var 

bättre att delta i föräldrautbildning för yngre.  

”Jag valde de unga (den unga föräldragruppen). För då känner man sig mer 

som hemma.”(1) 

 

”Jag hade ju inte den kontakten kvar med gamla kompisar. Man har ju lite 

gemensamt när man har barn då… Och sen så att man har någonting att göra 

på dagarna. När andra kompisar går i skolan och så.” (5) 

 

Det upplevdes dock viktigt att detta anpassade stöd inte skulle leda till en känsla av misstro på 

att de inte skulle klara av föräldraskapet. En informant beskrev till exempel att hon enligt 

rutin fick träffa en kurator på BB just eftersom hon var ung. 

 

”Jag pratade med en, jag tror att det var en kurator efter förlossningen. Jag vet 

inte varför riktigt. Hon frågade väldigt mycket saker, det lät som - vet du 

verkligen hur man tar hand om ett barn nu… det tyckte jag var jobbigt.”(2) 



22 
 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Metoden som användes till denna studie var kvalitativ innehållsanalys av texter från 

transkriberade intervjuer med kvinnor som fött barn under tonårstiden. Detta för att uppnå 

syftet att undersöka deras egna berättelser av hur de upplevt stödet i samband med 

barnafödande i ung ålder. Genom en utarbetad frågeguide med öppna frågor kunde 

informanterna så öppet som möjligt berätta om sina upplevelser och erfarenheter. Metoden 

valdes för att vi genom att lyssna på informanternas egna historier bättre kunde förstå hur 

individen upplever det som studeras (Lundman & Hällgren-Granheim, 2008). Intervjuerna 

utfördes enskilt så att informanterna skulle känna sig fria att uttrycka sig. Inom kvalitativ 

forskning pendlar vi i forskningsprocessen mellan närhet och distans. Till skillnad från 

kvantitativ forskning, där forskaren strävar efter att utifrån betrakta det som studeras, blir vi 

genom kvalitativ forskning i högre utsträckning medskapare till processen. Detta eftersom det 

i en intervjusituation inte är möjligt att helt ställa sig utanför det som studeras. Genom att 

ställa följdfrågor i intervjusituationen blir vi medskapare till texten. Kvalitativ innehållsanalys 

är en analysmetod som koncentrerar sig på tolkning av texter. En fördel med denna metod är 

att den kan anpassas till författarens kunskap och vana, samt det insamlade materialets olika 

kvalitet. Även vi som nybörjare och med liten erfarenhet av forskning kan med den här 

metoden komma fram till ett bra resultat (Lundman & Hällgren-Granheim, 2008). 

I forskning inom hälso- och sjukvård lämpar sig kvalitativa intervjustudier bra eftersom de 

företeelser som ska studeras ofta är präglade ur ett kvalitativt perspektiv. Genom intervjuer 

sker ett samspel mellan människor, vilket lämpar sig bra inom den här sortens forskning. Det 

är inte möjligt att kvantifiera eller mäta de uppgifter som vi ville få fram för att svara till 

studiens syfte. Istället kan vi med de material som inhämtats beskriva och analysera 

företeelserna, vilket inte varit möjligt inom kvantitativ forskning (Malterud, 2009). 

Den socionom med ansvar för föräldragrupper för unga, blivande föräldrar fick information 

kring studien som hon sedan framförde till de unga mödrarna under föräldrautbildningen. De 

som frivilligt ville delta kontaktades för intervju. Vissa av intervjuerna gjordes i samband med 

föräldrautbildningen. Från de unga mödrarnas sida fanns en god respons och en vilja att delta 

i studien. Detta ledde till att en av oss gjorde fler intervjuer på en dag än vad som var tänkt. 

Med detta finns risk att information gått förlorad med tanke på att intervjuarens 

uppmärksamhet kan försämras då flera intervjuer följer på varandra. Dock upplevde vi som 

väldigt positivt att det ofta fanns en önskan att tala om ämnet samt att det fanns ett 

engagemang kring det som studerades från de unga kvinnorna. 

Strategiskt urval är enligt Malterud (2009) lämpligt inom kvalitativ innehållsanalys då detta 

har som mål att hitta variationer av erfarenheter vilket stärker resultatets validitet. Enligt 

Forsberg & Wengström (2008) är det av vikt att inom kvalitativ forskning belysa det som 

studeras ur olika synvinklar. I denna studie fanns en variation i gruppen av informanter med 

tanke på social och ekonomisk situation. Några av de intervjuade fick genom den så kallade 

familjeförskolan extra stöd på grund av det sociala stöd de ansågs behöva. Det fanns även en 

variation gällande kulturellt ursprung. En av de intervjuade mödrarna avvek från den övriga 

gruppen och från inklusionskriterna då hon fött sitt första barn för sex år sedan. De övriga 

mödrarna hade fött barn inom det närmsta året. Dock hade hon blivit gravid vid 16 års ålder 

och nu fått perspektiv på stöd i samband med barnafödande under tonåren, vilket besvarar 

syftet med studien men även ger ett annorlunda perspektiv. Anledningen till att vi valde 
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inklusionskriteriet att mödrarna skulle fött barn inom det närmsta året var för att vi önskade 

under intervjuerna undersöka hur de unga mödrarna upplevt stödet under graviditet, 

förlossning och eftervård. Vi hade en uppfattning om att i de fall där det gått längre tid kan 

viktig information delvis ha glömts bort. Situationen runt den unga kvinnan kan också till stor 

del ha förändrats om det gått längre tid och då påverka hur hon minns sin upplevelse. Detta 

skulle därmed påverkat resultatet. Samtidigt ökar variationen bland informanterna resultatets 

validitet samt ger ett bredare perspektiv.  

Under analysarbetet av denna studie har det framkommit att vi ibland under intervjun trott oss 

förstå vad informanten menar och därför inte alltid ställt följdfrågor för att tydliggöra 

innebörden av svaren. Detta är något som beror på otillräcklig erfarenhet i intervjuteknik och 

är något som kan begränsa tillförlitligheten av resultatet. Som forskare är det viktigt att lyssna 

med öppet sinne och att inte ha uttänkta svar på de frågor som ställs. Detta är något som tar 

tid att utveckla och risken finns att vi som ovana intervjuare belyser materialet ur mer 

generella termer än vad som egentligen önskas (Malterud, 2009).  

Under flera av intervjuerna hade informanterna med sig sina barn, vilket stundtals kunde göra 

det svårt att efteråt, på inspelningen, höra vad som sades. Detta kan ha gjort att viss 

information av värde fallit bort. En möjlighet att komma ifrån detta problem kunde ha varit 

om det i informationsbrevet stod skrivet att det var önskvärt att informanterna deltog själva 

utan sina barn under intervjuerna. Dock hade en sådan begäran kunnat leda till att färre 

informanter ville delta. Barnets närvaro gjorde även så att intervjun liknade ett naturligt 

samtal där fokus på till exempel bandspelaren helt försvann. Vi tror att mödrarna på detta sätt 

hade lättare för att öppna sig då de kände sig trygga över att ha sitt barn närvarande.  

För att stärka studiens trovärdighet och för att förstärka och förtydliga vad som kommit fram 

har citat från intervjuerna presenterats i studiens resultat. Dessa citat har avidentifierats för att 

inte kunna kopplas till enskild person. Den förförståelse som vi som författare till studien har 

vad gäller tonårsmödrars upplevelse av stöd i samband med barnafödande i ung ålder måste 

tas hänsyn till då detta kan påverka resultatet. Genom att vi reflekterat över och klargjort vår 

förförståelse tilläts den inte att få alltför mycket utrymme i resultatet. Att vi var två personer 

som genomförde studien kunde utnyttjas under analysarbetet då båda läste igenom materialet 

och genomförde analysen av det gemensamt. Detta ökar enligt Lundman & Hällgren-

Granheim (2008) resultatets tillförlitlighet. Enligt Forsberg & Wengström (2008) bör 

forskaren inom kvalitativ forskning reflektera över graden av överensstämmelse i den 

införskaffade informationen. Stämmer informationen med den komplexa verklighet som 

forskaren vill gripa? Tillsammans har vi reflekterat och med samstämmighet klargjort det 

egentliga innehållet. Vi har i denna studie valt att redovisa urval, informanter, insamling av 

data och exempel på analysprocessen. Detta för att resultatets överförbarhet ska kunna 

bedömas (Lundman & Hällgren-Granheim, 2008). Det faktum att undersökningsgruppen är 

liten gör att vårt resultat inte går att generalisera såsom vid studier med kvantitativ ansats. 

Dock kan vårt resultat leda till en djupare förståelse kring stöd i samband med 

tonårsmoderskap, vilket enbart är möjligt med kvalitativ forskning. 

Resultatdiskussion 

Utifrån syftet att undersöka hur unga mödrar upplevt stödet i samband med barnafödande 

under tonåren framkom kategorierna att fatta ett beslut angående graviditeten, att kunna stå 

upp för sitt beslut och ta ansvar för det, livet förändras i samband med graviditet och 

föräldraskap och att bli tagen på allvar. Det framkom även ett övergripande tema: att bli 
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bekräftad och tagen på allvar innebär att mogna i sin graviditet och i sin roll som 

tonårsförälder. Det faktum att föräldraskap innebär en stor omställning i livet, oavsett ålder 

genomsyrar de unga kvinnornas berättelser om hur stöd i samband med barnafödande kan 

upplevas. Samtidigt som de unga mödrarna ville ses som vuxna individer fullt kapabla till att 

fatta egna, kloka beslut ville de ha ett extra anpassat stöd eftersom de var unga och oerfarna.  

De känslor som uppkom hos de unga kvinnorna i den här studien i samband med 

graviditetsbeskedet visar att de på något sätt inte var förberedda på att de kunde bli gravida 

eller på att det kunde gå så snabbt. Samtidigt som det upplevdes som en lycka att deras egen 

kropp fungerar som den ska uppkom en känsla av att det var chockartat att få ett positivt 

graviditetsbesked, vilket även beskrivits av gravida tonåringar i en studie av Rentschler 

(2003). I likhet med vad som framkommit i tidigare forskning (Coley & Chase-Lansdale, 

1998; Halldén, Christensson & Olsson, 2005) uppges det att trots att de unga kvinnorna har 

kunskaper om fruktsamhet och preventivmedel blir de förvånade över insikten att de själva 

kan bli gravida. De känslor av ambivalens och förvirring inför beslutet att behålla barnet som 

informanterna berättade om, beror sannolikt på deras unga ålder. Samtidigt som de unga 

kvinnorna känner av samhällets negativa inställning till att föda barn under tonåren känner de 

innerst inne en lycka över att bilda en familj och klara sig på egen hand. Liksom tidigare 

studier visat, kunde vissa av de unga mödrarna välja att fullfölja graviditeten med en önskan 

att bilda en ny familj tillsammans med en partner och på så sätt fly från en något olyckligare 

hemsituation (Hertfelt-Wahn et al., 2005; Harden et al., 2009). 

Enligt Hertfelt-Wahn et al. (2008) kommer tonårsgraviditet snarare utav ett idealiserande av 

föräldraskap, graviditet och personlig utveckling än av en olycka eller okunskap om 

preventivmedel. Något som även framkommit av resultatet av den här studien, då det visade 

sig att abort var uteslutet för dem och att de mycket väl visste om att deras oskyddade samlag 

kunde leda till graviditet. Att det finns en idealbild över hur det är att bli mamma har även 

framkommit i resultatet till denna studie. De unga mödrarna hade sedan lång tid tillbaka haft 

en bild av att de skulle få barn som unga för att komma närmare sitt barn i en kombination av 

moderskap och vänskap, vilket även framkommit i Rosengard et al.´s (2006) studie. Det finns 

en föreställning hos de unga mödrarna att de då känner att de lättare förstår sitt barn. Att en 

anledning till att de önskade få barn vid en ung ålder kunde bero på att deras egen mamma 

eller syster fått barn tidigt är något som även beskrivits i tidigare forskning av East et al. 

(2007) och Hertfelt-Wahn et al. (2008). 

I enighet med de unga gravida i Macleod & Weaver´s (2003) studie hade informanterna i 

denna studie en positiv attityd till fostret och till graviditeten. Även om det vanligaste var att 

graviditeten inte var planerad såg de hoppfullt på framtiden och mot slutet av sin graviditet 

var de lika glada över det kommande barnet som de som planerat sin graviditet.  

Att stå upp för ett beslut att fullfölja graviditeten inför en omgivning som uppenbarligen visat 

negativa attityder kring ungt föräldraskap har för de unga kvinnorna lett till vissa svårigheter. 

Det resulterade bland annat i att de inte kunde njuta fullt ut av sin graviditet då de skämdes 

och ibland försökte dölja sin graviditet. Med tanke på att det finns en allmän uppfattning i 

Sverige idag att kvinnor ska vänta med att bilda familj tills de har jobb, ekonomi och eget 

boende (SOU, 2000:3), upplevde vi ibland att de unga kvinnorna förväntade sig redan på 

förhand att bli ”dömda” som oansvariga. Bland annat ville flera av de unga kvinnorna inte 

ingå i en föräldragrupp med blandade åldrar av rädsla för att äldre, blivande föräldrar skulle 

vara mer dömande än någon annan grupp i samhället. Ungdom och moderskap är som att leva 

mellan två världar där den unga känner sig ensam och isolerad från omgivningen (Clemmens, 

2003). Enligt Clemmens (2003) kan detta vara starkt kopplat till att unga mödrar oftare än 
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äldre mödrar blir deprimerade efter barnafödandet. Det faktum att de unga mödrarna i den här 

studien gärna ville dölja sin graviditet av rädsla för att vara annorlunda leder till en viss 

isolering från omvärlden. Dock framkom det att de kände att de fann en stark gemenskap till 

andra unga föräldrar och att det alltid fanns en väg tillbaka till utbildning och arbete, vilket 

även beskrivits av Rosengard et al. (2006). Liksom Hertfelt-Wahn et al. (2005) beskriver, 

väljer de unga mödrarna att förändra sin situation genom att byta vänner och sociala kretsar 

för att kunna ingå i ett sammanhang.  

Kraven kunde upplevas som stora kring att finna sig själv samtidigt som den unga kvinnan 

skulle vara en bra mamma, ta hand om hemmet och sköta sin ekonomi. Vi upplevde att detta 

kunde leda till ett lidande, speciellt i de fall där den unga kvinnan hade ett sämre skyddsnät 

eller där graviditeten inte var planerad. Insikten om det förändrade livet kanske till och med 

kunde leda till att graviditeten förnekades för att inte upptäckas förrän det var uppenbart för 

alla i den unga kvinnans omgivning. De unga kvinnorna påverkades mycket av omgivningens 

negativa attityder, men för de som planerat sin graviditet var det lättare för att stå upp för sitt 

beslut att vilja bli mamma i ung ålder. Även tidigare forskning visar att gravida tonåringar får 

mindre socialt stöd ifrån sin omgivning, än andra gravida, i form av negativa attityder kring 

graviditet i ung ålder (Hanna, 2001; Hertfelt-Wahn & Nissen, 2008) och enligt Hertfelt-Wahn 

et al. (2007) är dessa negativa attityder något som de unga mödrarna måste kämpa mot. Att de 

blir ifrågasatta och inte accepterade för den de är gör att de förlorar sin värdighet. Därför 

behövs jämställdhet i förhållandet mellan barnmorskor och unga kvinnor samt en relation som 

präglas av tillit. Att de unga mödrarna hade skämts och därmed inte riktigt njutit av sin 

graviditet och av att bli mammor kan ha lett till att de kände att de inte riktigt var förberedda 

för förlossningen och moderskapet. Även den ibland splittrade situation som fanns kring de 

unga mödrarna med tanke på boendesituation, ekonomi eller relation till familj och partner 

kunde göra att de inte njöt fullt ut av sin graviditet och att därmed förlossningen kändes för 

nära inpå för att kunna förbereda sig. Omgivningens stöd och uppmuntran för att som ung och 

gravid kunna vara stolt över sin graviditet anser vi som en viktig komponent för förberedandet 

inför moderskapet, vilket styrks från en tidigare studie av Rolfe (2008).  

Det som framkommer som intressant är att den personlighetsförändring som sker med den 

unga kvinnan främst kommer efteråt. Den som tidigare skämts över sin graviditet har efter att 

ha fött sitt barn stolt kunnat visa upp sin kärlek till sitt barn och har i och med det stora 

ansvaret upplevt att hon mognat som person. Detta är i linje med vad Rosengard et al. (2006) 

och Herfelt-Wahn (2007) kommit fram till: att bli mamma kan av tonåringar ses som en 

stabilitet i livet, något att stolt kunna visa upp för omvärlden att de kan klara av.  

Tonårstiden är en turbulent tid då personligheten utvecklas och ungdomen experimenterar för 

att finna sig själv (Cullberg, 2003). Att ställas inför beslutet att bli mamma under denna tid 

kan innebära ytterligare påfrestningar (Coley & Chase-Lansdale, 1998). De unga mödrarna i 

den här studien fick i samband med graviditeten ändra om sitt liv totalt i och med att de 

flyttade hemifrån. De fick göra uppehåll i studier och ta en helt annan typ av eget ansvar. Den 

idealbild som ofta fanns kring föräldraskapet visade sig inte alltid stämma överens med 

verkligheten. I likhet med vad tidigare studier visat kring ungt föräldraskap (Clemmens, 2003; 

Hertfelt-Wahn et al., 2005) leder barnafödande till ett ansvar större än vad de unga kvinnorna 

någonsin hade kunnat räkna med före de fött barn och i enighet med Rolfe´s (2008) 

beskrivning utgör det ett hinder för utbildning och arbete. De är tvungna att bli medvetna om 

hur mycket tid det tar och vilken ansträngning det faktiskt är att ha barn och hur mycket deras 

liv behöver förändras. Det ansvar som följer med föräldraskapet är ingenting som den unga 

kvinnan kan komma ifrån (Clemmens, 2003).  
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Moderskapet innebar för de unga kvinnorna i den här studien att gå ut i vuxenlivet mycket 

fortare än deras jämnåriga kompisar. Liksom Flanagan et al. (1995) beskriver, ger moderskap 

en möjlighet till självreflektion, något som vi upplevde även hos informanterna i den här 

studien. De omprioriteringar och den fokusförändring som skedde i och med föräldraskapet 

ledde till att de inte längre kände att de hade så mycket gemensamt med de gamla vännerna 

och att de kommit underfund med vad som är viktigt i livet. Att inte heller hela tiden tänka på 

sig själv, utan att ha ett barn som alltid prioriteras högst visade sig ha påverkat hur de unga 

kvinnorna såg på sig själva. Liksom tidigare beskrivits av Rentschler (2003) upplevde de unga 

mödrarna att personligheten förändrats från att de varit egocentrerade, arga, omotiverade och 

okontrollerbara, till att efter de fött barn bli mer lugna, motiverade och tillfreds i sig själva. 

Samtidigt som ett föräldraskap möjliggör reflektion och kan leda till ökad mognads- och 

ansvarsgrad kan det även göra det svårare för unga mödrar att finna sig själva eftersom 

tonårstiden redan innebär en stor omställning i sig (Cullberg, 2003). Kanske är det lätt att 

glömma bort sig själv och sina egna behov i samband med den stora förändringen som 

barnafödandet leder till och att detta medförde den stress som flera av de unga mödrarna 

kände inför de krav som ställdes på dem. Detta har även framkommit i en studie av Coley & 

Chase-Lansdale (1998) som beskriver att det kan bli en konfliktmässig känsloreaktion i 

balansen mellan ungdom och moderskap. 

Vi upplevde att de som planerat sin graviditet och där inga tvivel kring att fullfölja 

graviditeten fanns, levde omgivning och vårdpersonal bättre upp till förväntningarna 

angående stöd i samband med graviditet och förlossning. Kanske beror det på att familj och 

barnmorskor märkte av en ambivalens hos den unga osäkra kvinnan och därför ville påverka 

henne till att inte föda barn i unga år. Detta då de själva kan ha haft en värdering kring att det 

är fel att bilda familj under tonåren. Det här är något som kränker den unga kvinnan och som 

får henne att tvivla på sin egen kapacitet. Att barnmorskor inte ses som det största sociala 

stödet för tonårsgravida är något som även framkommit i en studie av Macleod & Weaver 

(2003). För en tonåring som blir gravid är det sociala stödet från familj, vänner och samhället 

mycket viktigt. De behöver bli accepterade för den de är och kommunikationen bör vara 

tydlig (Berg-Kelly, 1998; Treffers et al., 2001). Liksom Hertfelt-Wahn (2007) beskriver har 

barnmorskor en viktig roll i samband med att den unga kvinnan får graviditetsbeskedet. 

Barnmorskor bör genom sitt sätt att vara undvika att negligera den unga kvinnan. För att en 

tillitsfull relation ska kunna byggas upp bör den unga kvinnan tas på allvar. Det framkom ofta 

av intervjuerna till den här studien att detta var precis vad de unga kvinnorna önskade: ett 

engagemang, en förståelse för deras situation och en möjlighet för dem att kunna uttrycka sina 

behov och sina känslor. Det faktum att de ibland kände sig kränkta då andras negativa 

attityder till ungt föräldraskap lyste igenom, gjorde att de unga mödrarna ville visa än mer att 

de var fullt kapabla till att klara av barnafödandet på egen hand. De unga mödrarna framhöll 

ofta att föräldraskap inte är en ålder, utan något som utvecklas. Trots detta önskade de att 

stödet skulle vara anpassat för deras ålder. De ville ses som vuxna individer som ska bilda 

familj, samtidigt som de ville få extra mycket engagemang och förståelse eftersom de var 

unga, vilket även Rentschler (2003) framhåller som viktigt. Detta var något som barnmorskan 

själv skulle räkna ut eftersom de ofta själva inte vågade be om detta utökade stöd. Att de inte 

vågade be om mer stöd från barnmorskan visar på att de ibland inte litade till sitt eget värde 

eftersom de kände sig unga och oerfarna och därmed inte hade några rättigheter att ställa krav 

på vården. Att de unga mödrarna har svårt för att uttrycka vilken typ av stöd de behöver är 

något som även diskuterats i Hertfelt-Wahn´s (2007) avhandling. 

Det ger tydliga signaler till en ung kvinna på väg in i vuxenlivet att som barnmorska kontakta 

kurator för samtal utan att fråga den unga kvinnan själv. För en ungdom som inte fullt 

utvecklat sin självkänsla och sitt självförtroende visar barnmorskor på detta sätt att 



27 
 

barnafödande är någonting som den unga kvinnan inte kommer att klara av självständigt. Att 

även ge nummer till abortmottagning utan att ha lyssnat in den unga, gravida kvinnans 

önskemål kring beslutet att behålla barnet eller inte gör att barnmorskors egna värderingar 

starkt lyser igenom. Vi upplevde att det krävs en finkänslighet ifrån vårdpersonals sida där det 

inte ska erbjudas för mycket stöd, men heller inte för lite eller stöd med brist på engagemang. 

Det ska finnas en balans i stödet från barnmorskors sida som stärker den unga kvinnans 

självkänsla. Detta är något som måste bedömas individuellt med tanke på personlig mognad 

och andra personliga resurser (Hertfelt-Wahn, 2007). Det framkom i intervjuerna att de unga 

mödrarna förväntade sig redan på förhand att omgivningen ibland skulle vara dömande och 

att de inte skulle stödja dem i deras beslut att behålla barnet. Kanske kan detta ha påverkat det 

faktum att de tyckte att barnmorskors värderingar starkt lyste igenom då de ville ge den unga, 

gravida och kanske ambivalenta kvinnan alternativ som abort. Herfelt-Wahn & Nissen (2008) 

och Stiles (2005) framhåller vikten av att barnmorskor är vägledande och inte dömande. Det 

är fel att utgå ifrån att alla de gravida tonåringar barnmorskor möter i sitt arbete blivit 

oplanerat gravida. Många av dem har gjort ett medvetet val. Samtidigt måste barnmorskor 

vara medvetna om att tonårsgraviditeter till stor del är oplanerade (Hertfelt-Wahn et al., 2005; 

Hertfelt-Wahn, 2007). 

Då den unga kvinnan är bestämd i sitt beslut att behålla barnet är det viktigt att barnmorskor 

framhåller de fördelar som finns med att få barn som ung. Detta för att lyfta den ungas tro på 

sig själv och till sin kapacitet. Barnmorskor bör ”bjuda på” mycket bekräftelse just eftersom 

de i hög utsträckning saknar detta från sin omgivning. Enligt Hertfelt-Wahn et al. (2007) bör 

barnmorskor våga släppa in den unga kvinnan, men samtidigt sätta gränser och inte bli för 

överbeskyddande. I mötet med den unga, kanske osäkra kvinnan är det viktigt med 

kontinuerlig information så att hon inte känner sig överkörd och där det finns gott om 

utrymme till att den unga kvinnan själv kan få uttrycka önskemål. Det gäller att barnmorskor 

är lyhörda för individens unika behov och anpassar stödet efter detta, utan att generalisera. 

Samtidigt kan det vara så att barnmorskor ser att det finns behov som den unga kvinnan inte 

har självinsikt nog att se själv (Hertfelt-Wahn, 2007).  

Det är speciellt viktigt att unga, blivande mödrar får ett utformat stöd som gör att de känner 

sig trygga. Detta, enligt Treffers et al. (2001) och Hertfelt-Wahn & Nissen (2008) eftersom de 

utgör en psykosocial riskgrupp. När självkänslan inte är stark nog för att den unga kvinnan 

ska kunna stå upp för sitt beslut att vilja fullfölja sin graviditet, inför negativa attityder kan det 

vara svårt att landa i sin graviditet. Därmed har barnmorskor en viktig uppgift i att stödja och 

stärka den unga kvinnans tro på sig själv och bekräfta henne, speciellt där stödet brister från 

familj, partner eller omgivning (Clemmens, 2003; Rentschler, 2003; Hertfelt-Wahn et al., 

2005). Detta är något som de unga mödrarna i denna studie uttryckt som barnmorskors 

viktigaste uppgift. Att de unga mödrarna kunde ha svårigheter med att be om ett mer 

individanpassat stöd visade på att de ibland inte litade till sina egna känslor för vad just de 

behövde och därmed underordnade sig. För att förberedandet inför moderskapet ska ske på ett 

tillfredsställande sätt bör ungdomen vara trygg och se med tillförsikt på sin framtid som 

blivande förälder. Att bekräfta och individanpassa stödet på ett ärligt sätt är viktiga aspekter 

för att främja detta (Rentschler, 2003). 

Praktiska implikationer 

För många gravida tonåringar är graviditeten oplanerad och kommer som en överraskning. Ett 

beslut måste då fattas om att behålla barnet eller inte. Den unga kvinnan kan då känna sig 

ensam eftersom ingen annan kan fatta beslutet åt henne. Då har barnmorskor ett ansvar att 
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vara ett stöd och ge vägledning. Barnmorskor och övrig omgivning är av stor betydelse för 

hur den unga kvinnan upplever sin graviditet och sitt kommande föräldraskap. Att känna sig 

tagen på allvar och att få bekräftelse främjar kvinnans tilltro till sig själv och till sin förmåga 

att klara av graviditet och moderskap. Detta är speciellt viktigt för unga, blivande mödrar 

eftersom det kan saknas en självkänsla som är stark nog för att kunna stå upp för sig själv i en 

omgivning som kanske har en negativ attityd till hennes val av att bli mamma. Det är viktigt 

att barnmorskor inom mödrahälsovård undersöker vilken typ av stöd unga kvinnor önskar för 

att det på bästa sätt ska bli en balans i stödet. Risken finns annars att den unga kvinnan känner 

sig misstrodd till sin förmåga till att klara av föräldraskapet, alternativt att hon känner sig 

bortglömd då barnmorskor brister i sitt engagemang. Barnmorskor bör även klargöra hur 

situationen kring den unga kvinnan ser ut. Där stödet brister från partner, familj och övrig 

omgivning har barnmorskor en stor uppgift att främja för den unga kvinnans tilltro till att 

klara av föräldraskapet. De unga, blivande föräldrarna bör även få möjlighet att ingå i 

föräldragrupper speciellt riktade till unga eftersom de då känner en viktig gemenskap samt att 

de känner att informationen är riktade speciellt för dem. Studien kan ge barnmorskor inom 

mödrahälsovård samt förlossningsvård ökad kunskap och förståelse för unga mödrars behov 

av stöd i samband med barnafödande. 

Förslag till vidare forskning 

Denna studie belyser stöd i samband med barnafödande i ung ålder enbart utifrån 

tonårsmödrars perspektiv. Intressant vore det om ämnet studerades utifrån den unga pappans 

upplevelser av barnafödande i ung ålder. Det hade då även varit angeläget att undersöka hur 

de upplevt omgivningens attityder och vårdpersonalens eventuella involverande av hans roll 

under graviditet, förlossning och föräldraskap. 



29 
 

REFERENSER 

Andersson-Ellström, A. (1998). Ungdomssexualitet och reproduktiv hälsa. Ingår i: Berg 

Kelly, K. Ungdomsmedicin. Falköping: Liber. 

 

Berg-Kelly, K. (1998). Ungdomsmedicin. Falköping: Liber. 

 

Berg. M. (2009) Professionellt förhållningssätt. Ingår i: Kaplan, A., Hogg, B., Hildingsson, L. 

& Lundgren, I. (red.). Lärobok för barnmorskor. Lund: Studentlitteratur. 

 

Berg. M. (2010). Vårdandets värdegrund vid barnafödande. Ingår i: Berg, M. & Lundgren, I. 

(red.). Att stödja och stärka. Lund: Studentlitteratur. 

 

Berg, M. & Premberg, Å. (2010). Att bli förälder. . Ingår i: Berg, M. & Lundgren, I. (red.). Att 

stödja och stärka. Lund: Studentlitteratur. 

 

Bukulmez, O. & Deren, O. (2000). Perinatal outcome in adolescent pregnancies: a case-

control study from a Turkish university hospital. European Journal of Obstetrics & 

Gynecology and Reproductive Biology, 88(2), 207-212. 

 

Chen, X., Wen, S., Fleming, N., Demissie, K., Rhoads, G. & Walker, M. (2007). Teenage 

pregnancy and adverse birth outcomes: a large population based retrospective cohort study. 

International Journal of Epidemiology, 36(2), 368-373. 

 

Clemmens, D. (2003). Adolescent motherhood. A meta-synthesis of qualitative studies. The 

American Journal of Maternal Child Nursing, 28(2), 93-99. 

 

Codex (2010). Forskningsetisk prövning. Hämtad 2010-09-09 från: 

http://www.codex.vr.se/manniska5.shtml 

 

Coley, R., & Chase-Lansdale, L. (1998). Adolescent pregnancy and parenthood. American 

Psychologist, 53(2), 152-166. 

 

Cullberg, J. (2003). Dynamisk psykiatri. Finland: Natur och kultur. 

 

Dallas, C. (2004). Family matters: how mothers of adolescent parents experience adolescent 

pregnancy and parenting. Public Health Nursing, 21(4), 347-351. 

 

Danielsson, M., Rogala, C. & Sundström, K. (2001). Teenage sexual and reproductive 

behavior in developed countries. Country report for Sweden (Occasional Report No. 7). New 

York & Washington: The Alan Guttmacher Institute. 

 

Darroch, J., Frost, J. & Singh, S. (2001). Teenage sexual and reproductive behavior in 

developed countries. Can more progress be made? (Occasional Report No. 3). New York & 

Washington: The Alan Guttmacher Institute. 

 

Deardorff, J., Gonzales, A., Christopher, S., Roosa, W. & Millsap, R E. (2005). Early puberty 

and adolescent pregnancy: the influence of alcohol use. Pediatrics, 116, 1451-1456. 

 

 

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Marie%20Berg
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Ingela%20Lundgren
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Marie%20Berg
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Ingela%20Lundgren


30 
 

East, P L., Reyes, B T. & Horn, E J. (2007). Association between adolescent pregnancy and a 

family history of teenage births. Perspectives on Sexual and Reproductive Health, 39(2),  

108–115. 

 

Figueiredo, B., Bifulco, A., Pacheco, A., Costa, R. & Magarinho, R. (2006). Teenage 

pregnancy, attachment style, and depression: a comparison of teenage and adult pregnant 

women in a Portuguese series. Attachment & Human Development, 8(2), 123-138. 

 

Flanagan, P., McGrath, M., Meyer, E. & Garcia Coll, C. (1995). Adolescent development and 

transitions to motherhood. Pediatrics, 96(2), 273-277. 

 

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2008). Att göra systematiska litteraturstudier: värdering, 

analys och presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Halldén, B-M., Christensson, K. & Olsson, P. (2005). Meanings of being pregnant and having 

decided on abortion: Young Swedish women´s experiences. Health care for women 

international, 26(9): 788-806. 

 

Hanna, B. (2001). Negotiating motherhood: the struggles of teenage mothers. Journal of 

Advanced Nursing, 34(4), 456-464.  

 

Harden, A., Brunton, G., Fletcher, A. & Oakley, A. (2009). Teenage pregnancy and social 

disadvantage: systematic review integrating controlled trials and qualitative studies. British 

Medical Journal, 339: b4254.  

 

Hertfelt-Wahn, E., Nissen, E., & Ahlberg, B. (2005). Becoming and being a teenage mother. 

How teenage girls in south western Sweden view their situation. Health Care for Women 

International, 26(7), 591-603. 

 

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

midwife (akad.avh). Karolinska institutet, Department of women and child health division of 

reproductive and perinatal health care, Stockholm. 

 

Hertfelt-Wahn, E., von Post, I & Nissen, E. (2007). A description of Swedish midwives’ 

reflections on their experience of caring for teenage girls during pregnancy and childbirth. 

Midwifery, 23(3), 269-278.  

 

Hertfelt-Wahn E., & Nissen E. (2008). Socialdemographic background, lifestyle and 

psychosocial condition of Swedish teenage mothers and their perception of health and social 

supporting during pregnancy and childbirth. Scandinavian Journal of Public Health 36,  

414-423. 

 

Jeanneau, M. (2008). Föräldrautbildning för unga gravida (Rapport 2008:3). Stockholm: 

Centrum för folkhälsa, Stockholms läns landsting. 

 

Kongnyuy, E., Nana, P., Fomulu, N., Wiysonge, S., Kouam, L., Doh, A. (2008). Adverse 

perinatal outcomes of adolescent pregnancies in Cameroon. Maternal and Child Health 

Journal, 12(2), 149-154.  

 

 



31 
 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Lundgren, I. & Berg, M. (2007). Central concepts in the midwife-woman relationship. 

Scandinavian Journal of Caring Sciences, 21(2), 220-228. 

 

Lundman, B & Hällgren-Graneheim, U. (2008). Kvalitativ innehållsanalys. Ingår i: Granskär, 

M. & Höglund-Nielsen, B. (red.). Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. 

Polen: Studentlitteratur. 

 

Malterud, K. (2009). Kvalitativa metoder i medicinsk forskning. Lund: Studentlitteratur.  

 

Piaget, J. (2008). Intellectual evolution from adolescence to adulthood. Human Development, 

51(1), 40-47. 

 

Rentschler, D. (2003). Pregnant adolescents´ perspectives of pregnancy. The American 

Journal of Maternal Child Nursing, 28(6), 377-383. 

 

Rolfe, A. (2008). "You´ve got to grow up when you´ve got a kid": Marginalized young 

women´s accounts of motherhood. Journal of Community & Applied Social Psychology, 

18(4): 299-314. 

 

Rosengard, C., Pollock, L., Weitzen, S., Meers, A. & Phipps, M. (2006). Concepts of the 

advantages and disadvantages of teenage childbearing among pregnant adolescents: a 

qualitative analysis. Pediatrics, 118(2), 503-510. 

 

Santesson, C. (2009). Mödrahälsovård. Ingår i: Kaplan, A., Hogg, B., Hildingsson, L. & 

Lundgren, I. (red.). Lärobok för barnmorskor. Lund: Studentlitteratur. 

 

Socialstyrelsen (2009). Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn. Medicinska  

födelseregistret 1973–2008, assisterad befruktning 1991–2007. Stockholm: Socialstyrelsen. 

 

Statens offentliga utredningar (SOU). (2000:3). Välfärd vid vägskäl. Stockholm: 

Regeringskansliet.  

 

Statens offentliga utredningar (SOU). (2005:90). Abort i Sverige. Stockholm: 

Regeringskansliet. 

 

Stiles, A. S. (2005). Parenting, needs, goals, strategies of adolescent mothers. The American 

Journal of Maternal Child Nursing, 30(5): 327-333 

 

Treffers, P., Olukoya, A., Ferguson, B. & Liljestrand, J. (2001). Care for adolescent 

pregnancy and childbirth. International Journal of Gynecology & Obstetrics, 75(2), 111-121.  

  

Vikat, A., Rimpelä, A., Kosunen, E. & Rimpelä, M. (2002). Sociodemographic differences in 

the occurrence of teenage pregnancies in Finland in 1987–1998: a follow up study. Journal of 

Epidemiology and Community Health, 56,659–668. 

 

World Health Organization (WHO). (2003). Preparing for adulthood: Adolescent sexual and 

reproductive health. Geneva.  



32 
 

 

World Health Organization (WHO). (2006). Pregnant adolescents. Delivering on global 

promises of hope. Hämtad 2010-12-07 från: 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2006/9241593784_eng.pdf 

 

World Health Organization (WHO). (2009). Teenage pregnancies cause many health, social 

problems. Hämtad 2010-12-07 från: http://www.who.int/mediacentre/multimedia/podcasts-

/2009/teenage-pregnancy-20090213/en/ 

 

World Medical Association (2008). WMA Declaration of Helsinki - ethical principles for 

medical research involving human subjects. Hämtad 2010-09-09 från: 

http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html 

  

http://whqlibdoc.who.int/publications/2006/9241593784_eng.pdf
http://www.who.int/mediacentre/multimedia/podcasts-/2009/teenage-pregnancy-20090213/en/
http://www.who.int/mediacentre/multimedia/podcasts-/2009/teenage-pregnancy-20090213/en/


33 
 

BILAGOR 

Bilaga 1 

   2010-09-02 

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 fördjupa oss i hur tonårstjejer upplever det att vara ung 

och bli mamma idag. Detta för att få en ökad förståelse kring unga, blivande mödrars situation 

i vårt framtida arbete som barnmorskor. 

Studien kommer ligga till grund för vår magisteruppsats. Intervjuer är planerade att 

genomföras under september till och med november månad 2010, med kvinnor i åldern upp 

till 20 år som väntar barn. Varje intervjutillfälle beräknas ta mellan 30-60 minuter, där 

informanterna själva bestämmer lämplig plats. Intervjuerna spelas in och kommer att 

behandlas konfidentiellt. De som frivilligt väljer att delta i studien kan när som helst avbryta 

sitt deltagande utan att behöva uppge anledning. 

Vi önskar verksamhetschefens godkännande till att utföra denna studie. Ni är välkommen att 

höra av er till oss vid frågor eller funderingar. 

Tack på förhand! 

Lisa Goldkuhl, leg. sjuksköterska och barnmorskestudent 

Tel: xxx alt. xxx 

E-post: lisa.goldkuhl@gmail.com 

 

Linda Knape, leg. sjuksköterska och barnmorskestudent 

Tel: xxx alt. xxx  

E-post: lindaknape2@spray.se 

 

Handledare: Eva Robertson, Universitetslektor, medicine doktor, barnmorska 

Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås. 

Tel: xxx alt. xxx 

E-post: eva.robertson@hb.se 

 

Godkännande 

Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Lisa Goldkuhl och Linda Knape 

genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits. 

 

 

_______________________________ 

Ort och datum 

 

_______________________________ 

Underskrift  
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mailto:lindaknape2@spray.se
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Bilaga 2 

 

     2010-09-14 

 

 

Till Dig som blivit tillfrågad att delta i vår studie 

Vi är två sjuksköterskor som studerar till barnmorskor på Borås högskola. Vi 

ska under hösten skriva en uppsats där vi vill ta reda på hur unga mödrar ser på 

stöd i samband med barnafödande. De frågor vi vill ställa kan bland annat 

handla om vilka eventuella fördelar, respektive nackdelar du tycker det finns 

med att få barn tidigare i livet. Detta är intressant då vi som blivande 

barnmorskor kommer möta gravida och födande kvinnor i alla åldrar. 

Vill du vara med i vår studie kontaktar vi dig för en intervju under september till 

oktober månad. Intervjun beräknas ta mellan 20-50 minuter. Den spelas in på 

band och utförs på valfri plats. Dina svar behandlas anonymt, då vi har 

tystnadsplikt. Du kan när som helst avbryta din medverkan utan att behöva 

förklara varför. 

Vi som planerar att intervjua dig heter Lisa Goldkuhl och Linda Knape. Om du 

är intresserad av att delta i studien kontaktar vi dig för att bestämma tid och plats 

för intervju. 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

Lisa Goldkuhl, leg. Sjuksköterska och barnmorskestudent 

Tel: xxx alt. xxx 

E-post: lisa.goldkuhl@gmail.com 

 

Linda Knape, leg. Sjuksköterska och barnmorskestudent 

Tel: xxx alt. xxx 

E-post: lindaknape2@spray.se 

 

Handledare: Eva Robertson, Universitetslektor, medicine doktor, Barnmorska 

Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås. 

E-post: eva.robertson@hb.se 
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mailto:eva.robertson@hb.se


35 
 

Jag har tagit del av ovanstående information och väljer att frivilligt delta i 

studien om unga mödrars syn på stöd under barnafödande. 

 

 

 

 

 

         
Datum, Ort     Namnunderskrift 
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Bilaga 3. 

 

 

Frågeguide: 

 

Vilket stöd fick du i samband med ditt barnafödande (graviditet, förlossning, eftervård)? 

 

Vilket stöd önskade/saknade du?  

 

Hur såg omgivningen på din graviditet? 

 

Hur ser du på ditt liv när du tänker tillbaka på hur det var innan du blev gravid? 

 

Hur upplevde/ resonerade du kring ditt positiva graviditetsbesked? 

 

Berätta hur ditt liv har förändrats? 

 

Vad ser du för fördelar, respektive nackdelar med att få barn tidigare i livet? 

 

 

Varför? Hur känner du då? Vill du utveckla..? Kan du ge exempel? 

 


