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1 INLEDNING 

Vi är två legitimerade sjuksköterskor från Örebro som läser barnmorskeprogrammet på 

Mälardalens högskola. Under vår studietid har vi blivit intresserade av amning samt dess 

positiva fördelar för både mor och barn. Vi har under vår praktik inom mödravården mött en 

del unga gravida mödrar där ämnet amning kommit upp. Vår uppfattning är att inställningen 

till amning är av stor variation i denna kategori av blivande mödrar. Därför vill vi undersöka 

deras inställning till amning och vilka faktorer som påverkar deras attityd.  

2 BAKGRUND 

Under följande avsnitt presenteras fördelar med amning, amningsstatistik, faktorer som 

påverkar amningsfrekvensen samt barnmorskans roll utifrån det aktuella forskningsläget. 

2.1 Fördelar med amning 

Bröstmjölk är sammansatt så att den skall täcka det nyfödda barnets näringsbehov. Förutom 

att tillgodose barnet med föda innehåller bröstmjölken även antikroppar från modern som 

ger barnet ett skydd mot infektioner. Befolkningen i Sverige rekommenderas i dag att amma 

barnet helt i 6 månader (Svensson & Zwedberg, 2016). Enligt Socialstyrelsen (2014) kan även 

barnet skyddas mot plötslig spädbarnsdöd, öroninflammation samt diabetes senare i livet om 

det ammas enligt rekommendationer.   

Kylberg, Westlund och Zwedberg (2014) skriver att under barnets första dygn efter 

förlossningen tycks det vara mer vaket och extra mottagligt för omvärlden antagligen för att 

knyta kontakt och skapa ett samspel med föräldrarna. Att barnet får ligga hud-mot-hud efter 

förlossningen med någon av föräldrarna skapar lugn hos barnet och det hjälper barnet att 

lättare hålla kroppstemperaturen, blodsockernivån blir stabilare och barnet skriker mindre. 

Även modern har fördelar av att ligga hud-mot-hud med sitt barn så som mindre smärta, 

minskad stress och en ökad känslighet i kommunikationen till barnet. Hud-mot-hud kan ses 

som ett första viktigt steg för att initiera amning. Amningen innebär mycket mer än att 

tillgodose barnet med föda, det är även ett komplext samspel mellan mor och barn både 
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fysiskt och emotionellt (Kylberg, Westlund & Zwedberg, 2014). Amning är en viktig del i 

samspelet mellan mor och barn. Genom att barnet ligger på moderns bröst ökas barnets 

känsla av att bli förstådd och känsla av ångest minskar samtidigt som hungern blir stillad vid 

amning (Svensson & Zwedberg, 2016).  Jerlang (2008) skriver att enligt Bowlbys 

anknytningsteori grundläggs anknytningsrelationerna hos barnet redan första 

levnadsveckorna. Teorin förklarar även vikten av att barnet får en närhet till föräldrarna då 

det saknar trygghet när det föds och närhet skapar trygghet för barnet. Trygghet är sedan en 

bas för att kunna utvecklas och utforska omvärlden. 

2.2 Amningsstatistik 

År 2015 föddes 114 981 barn och av dessa var 1105 (2,2%) barn till mödrar under 19 år 

(Socialstyrelsen, 2017). Sedan 90- talet har amningsfrekvensen successivt minskat i Sverige i 

alla samhällsgrupper. Äldre mödrar ammar exklusivt i högre utsträckning än de yngre 

mödrarna i Sverige (Socialstyrelsen, 2014).  Skillnaden syns även i England enligt Bailey, 

Clark och Shepherd (2008) som jämförde unga mödrar med äldre mödrar och det fanns då 

en signifikant skillnad mellan åldersgrupperna gällande amning. De unga mödrarna ammade 

i lägre utsträckning. I en studie av Hunter (2008) hade 81 % av de unga mödrarna en 

intention att amma sina barn men endast 48% initierade amning när barnet var fött. 

Amningsdurationen var hos de yngre mödrarna dessutom kortare. Enligt Sipsma et al. (2013) 

var den genomsnittliga amningsdurationen hos de unga mödrarna fem veckor och 84 % av de 

som initierat amning hade slutat amma sex månader post partum.   

2.3 Faktorer som påverkar amningen 

Dewan, Wood, Maxwell, Cooper och Brabin (2002) jämförde i sin studie en grupp gravida 

tonåringar med en grupp gravida kvinnor över 20 år.  De fann att de gravida tonåringarna 

hade haft lite kontakt med kvinnor som ammat och de hade även begränsad kunskap om 

amning. Tonåringarna i studien var i högre grad arbetslösa, utan partner och hade lägre 

utbildningsnivå jämfört med den grupp kvinnor över 20 år. 45 % (n=36) av alla 

studiedeltagarna planerade att amma och kvinnorna över 20 år utgjorde 75% (n=27) av de 

som ville amma. Bailey, Clark och Shepherd (2008) fann att de äldre mödrarna hade en mer 

positiv attityd till amning än de yngre mödrarna. Självkänsla, självförtroende och tilltro till 

sin förmåga som förälder hade ett starkt samband med tron till sin förmåga att amma. De 

äldre mödrarna hade redan innan förlossningen en större tilltro på sin egen förmåga att 

kunna amma, vilket också genererade en mer lyckad amningsupplevelse (Bailey, Clark & 
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Shepherd, 2008). Giles, Connor, McClenahan och Mallet (2010) skriver att om den unga 

kvinnan själv blivit ammad om barn var attityden till amning mer positiv och enligt 

Lavender, Thompson och Wood (2005) hade familj, vänner och partner ett starkt inflytande 

på tonåringens inställning till amning. Några av dem beskrev att deras egen mor var en viktig 

kontakt för råd och stöd. Bailey, Clark och Shepherd (2008) såg att det var skillnad gällande 

antal år av utbildning i grupperna, de unga mödrarna hade lägre utbildningsnivå än de äldre. 

Svensson och Zwedberg (2016) skriver att hög utbildning, en fast partner, ett gott 

självförtroende samt kunskap om amning under graviditeten är några av de faktorer som 

påverkar amningsutfallet positivt. 

 

Lavender, Thompson och Wood (2005)  nämner att en faktor till att några deltagare i studien 

upprätthöll amningen var att de insett fördelarna med amning. Trots att det kunde kännas 

tufft och svårt fortsatte de att amma för att de hade kunskap om att amning var bra för barnet 

samt att deras relation till barnets stärktes genom amningen. Även praktiska aspekter med 

amningen nämndes av några deltagare (Lavender, Thompson & Wood, 2005). Även i studien 

av Ineichen, Pierce och Lawrenson (1997) pratade de unga mödrarna om fördelarna med 

amning så som att det var det bästa för barnet, billigt, hälsosamt och bra för figuren men 

trots detta gav hälften av mödrarna upp amningen första veckan. 

Enligt Ineichen, Pierce och Lawrenson (1997) var de vanligaste orsakerna till att amningen 

upphörde var att de hade såriga bröstvårtor, att de ville tillbaka till skolan samt att det var 

genant att amma offentligt, också Hunter (2008) fann att de vanligaste orsakerna till att 

amningen upphörde tidigt var att det fanns problem med såriga bröstvårtor samt att barnet 

inte ville ta bröstet. Brist på stöd och kunskap i dessa situationer var även en anledning till att 

några mödrar valde att sluta amma (Hunter, 2008). Amning kunde ge en känsla av att vara 

isolerad och begränsad i det sociala livet enligt några unga mödrar (Lavender, Thompson & 

Wood, 2005).  Raisler (2000) beskrev att en av de unga mödrarna upplevde att det var 

obehagligt att behöva exponera brösten offentligt vid amning. Det fanns även en kvinna i 

denna studie som upplevde det genant att amma inför personer hon kände.   

2.4 Barnmorskans roll 

I studien som Wahn, Nissen, och Ahlberg (2005) genomförde beskrev en av de gravida 

tonåringarna att barnmorskan hade delat med sig av information samt varit tydlig med att 

hon skulle respektera hennes val och ge henne stöd genom hela graviditeten. Stödet hade 

gjort den unga kvinnan mer självsäker. En annan deltagare upplevde att hon hade svårt att 

uttrycka sina behov till barnmorskan, hon visste inte vilken typ av stöd hon behövde (Wahn, 

Nissen & Ahlberg, 2005). Alla deltagarna i studien av Lavender, Thompson och Wood (2005) 
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menade att barnmorskans roll var oerhört viktig i form av ett stort emotionellt stöd och de 

beskrev barnmorskan som tillitsfull och icke-dömande med stor kunskap inom området. 

Flera av deltagarna beskrev att det var av stödet och informationen från barnmorskan som 

gjorde att de orkade fortsätta amma. Enligt Svensson och Zwedberg (2016) har 

vårdpersonalens bemötande, inställning och attityd till amning av stor betydelse för kvinnans 

inställning till amning. Det är viktigt att barnmorskor väger in kvinnans behov och 

förutsättningar vid råd och information angående amning. 

 

Hunter (2008) skriver att de unga mödrarna var mycket nöjda med informationen som rörde 

deras egen och barnets hälsa första tiden efter förlossningen. Dock var informationen och 

stöttning kring just amning mycket sparsam. De saknade praktisk hjälp med amningen och 

hade önskat bättre amningsstöd när de var kvar på sjukhuset. Bra amningsstöd och en 

etablerad amning innan hemgång kunde öka amningens duration. Även stöd från sjukvården 

under den första tiden hemma visade sig ha en positiv effekt på amningsperiodens längd. 

2.5 Problemformulering 

Litteraturen beskriver att amning har många fördelar både för mor och barn men trots det 

har amningsfrekvensen sjunkit i Sverige och jämförs unga mödrar med äldre mödrar finns 

det en skillnad. Unga mödrar ammar enligt studier i lägre utsträckning än äldre mödrar och 

mödrar med högre utbildningsnivå ammar i större utsträckning än mödrar med lägre 

utbildningsnivå. Det finns eventuellt en risk att unga mödrar inte hunnit inhämta de faktorer 

som anses påverka amningsfrekvensen positivt, t.ex. hög utbildning, fast partner eller gott 

självförtroende. Vi vill undersöka vilken inställning till amning som finns hos den unga 

modern innan barnet föds, detta för att få en ökad förståelse om inställningen har en 

betydelse för amningsfrekvensen hos unga mödrar.  

3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

3.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva gravida tonåringars inställning till amning. 
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3.2 Frågeställningar 

Vilka faktorer påverkar inställningen till amning? 

Vilken kunskap har de om amning innan barnet fötts?  

4 METOD 

4.1 Studiedesign 

En intervjustudie med kvalitativ design kommer att genomföras. Olsson och Sörensen (2011) 

skriver att en forskare använder kvalitativ design för att få en ökad förståelse för ett specifikt 

fenomen. För att det ska uppnås krävs att forskaren innehar förutsättningslöst 

förhållningsätt. Enligt Polit och Beck (2016) kräver kvalitativ forskning att forskaren inger ett 

förtroende för studiedeltagarna och att forskaren kan behöva använda olika strategier för att 

bli ”en av” studiedeltagarna för att bli trovärdig och pålitlig. Ett exempel är att forskaren kan 

behöva anpassa sitt sätt att vara samt uttrycka sig beroende på studiedeltagarnas ålder. 

4.2 Urval 

För att kunna beskriva ett fenomen är det viktigt att urvalet sker där det finns så mycket 

information som det är möjligt. Deltagarna blir utvalda ur en specifik grupp som är insatta i 

ämnet som skall undersökas (Polit & Beck, 2016). Intervjuer till studien kommer genomföras 

med 10 st frivilliga deltagare som deltar i föräldrautbildning genom verksamheten ”Unga 

föräldrar” i Örebro vilket är en mötesplats för unga föräldrar och drivs av Örebro kommun. 

Författarna av studien kontaktar verksamheten och ber om att få komma på en av träffarna 

för att presentera oss samt lämna information om studien. Tider för intervjuer kommer att 

bokas in när det passar informanterna, exempelvis i anslutning till föräldraträffarna. 

Inklusionskriterierna är kvinnor 15-19 år gamla som är gravida med sitt första barn och 

behärskar svenska språket i tal.  
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4.3 Datainsamlingsmetod och analysmetod 

Datainsamlingen sker via intervjuer med öppna frågor. Intervjuerna kommer att vara 

semistrukturerade. Enligt Polit och Beck (2016) används det för att personen som intervjuar 

skall vara följsam den intervjuade personen men ändå ha en struktur att utgå ifrån för att få 

med frågor som är viktiga, därmed kommer inte frågorna alltid ha samma följd i 

intervjuerna.  

Intervjufrågorna skapas utifrån studiens syfte och därefter kommer frågorna att testas på 

personer i samma ålder och med liknande erfarenheter som de tänkta studiedeltagarna. 

Intervjufrågor ses i bilaga 1.  

Intervjuerna kommer att spelas in för att sedan analyseras. För analys kommer 

innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundman (2004) att användas. Intervjuerna 

kommer att transkriberas och därefter läsas i sin helhet. Sedan kommer meningsbärande 

enheter identifieras, var för sig kommer författarna att identifiera dessa för att sedan 

tillsammans jämföra och komma överens om relevanta enheterna. De meningsbärande 

enheterna kommer att kondenseras, koder kommer att identifieras och därefter identifieras 

subkategorier och kategorier.  

4.4 Tidsplan 

Arbetet kommer att genomföras under tio veckor. Under första veckan kommer kontakt tas 

med ”unga föräldrar” och tid för första mötet planeras in. Inledning, syfte, sammanställning 

av intervjufrågor och artikelsökning för bakgrunden kommer att påbörjas. Under andra och 

tredje veckan skrivs bakgrund och metod. Datainsamlingen påbörjas parallellt i form av 

intervjuer. Under fjärde och femte veckan fortsätter datainsamling och analys av data 

påbörjas. Under sjätte och sjunde veckan fortsätter analys av data och resultat samt 

diskussion påbörjas. Åttonde veckan fortsätter utformningen av resultat och diskussion. 

Nionde veckan ägnas åt korrigering och inlämning. Tionde veckan sker respondentskap och 

examination. 

4.5 Etiskt övervägande 

Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) syftar till att ge 

skydd till den enskilda människan samt säkerställa att respekt för människovärdet bevaras 

vid forskning. Enligt lagen krävs inte ett etiskt godkännande vid studier på magisternivå, 

därför görs ingen ansökan. Vetenskapsrådet (2017) skriver att det finns fyra forskningsetiska 
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krav som all forskning skall utgå ifrån. Dessa är informations-, samtyckes-, nyttjande-, och 

konfidentialitetskravet, vilka kommer genomsyra studien.   

Verksamheten där intervjuerna för denna studie ska genomföras blir informerade via skriftlig 

och muntlig kommunikation. Verksamheten kommer även informera deltagarna i 

föräldragruppen muntligt innan vi kommer till en av de ordinarie träffarna för att informera 

de som frivilligt vill lyssna. De informanter som vill delta kommer tilldelas skriftlig 

information om studien och dess syfte samt att det är helt frivilligt att delta och rätten till att 

närsomhelst avbryta utan krav att ange skäl för avhopp. 

4.6 Betydelse av studien 

Vi hoppas att denna studie kan hjälpa barnmorskor att få en djupare förståelse för vilka 

faktorer som spelar in i den lägre frekvensen av ammande unga mödrar samt kunna arbeta 

preventivt och ge rätt stöd för att på sikt kunna bidra till att den sjunkande 

amningsfrekvensen vänder. Detta för att amning är bevisat stärka moderns och barnets 

anknytning och medför en rad hälsofördelar.  
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BILAGA 1: INTERVJUGUIDE   

1. Hur gammal är du?  

2. Arbetar du eller går du i skolan? Annat?  

3. Hur bor du? Med partner eller hemma hos föräldrar? Annat?  

4. Vilken relation har du till barnets pappa? Beroende på svar: Har du någon annan som 

stöttar dig?  

5. Tycker du att du får stöd från dina närmaste anhöriga i graviditeten? Vem ger dig stöd?  

6. Vad vet du om amning/bröstmjölk?  

7. Vilka positiva tankar har du kring amning? Vilka? Vill du berätta? 

8. Har du några negativa föreställningar om amning? Vilka? Vill du berätta? 

9. Har du kommit i kontakt med amning tidigare? När? Vem?  

10. Har du planerat att amma ditt barn?  

- Om svaret är ja: Hur tror du att det kommer var att amma? Hur länge tror du att du 

kommer vilja amma, och varför?  

- Om svaret är nej: Vill du dela med dig om hur du kom fram till beslutet att inte amma?  
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BILAGA 2: ARTIKELMATRIS 

Författare, årtal, titel, tidskrift, land Syfte Metod Resultat 

Bailey, J., Clark, M., & Shepherd, R. 

(2008).  

 

Duration of breastfeeding in young 

women: psychological influences.  

British Journal Of Midwifery.  

 

England. 

Upptäcka vilka psykosociala faktorer 

som påverkar amningstiden och vilka 

faktorer som skiljer sig från 

åldersgrupper. 

- Kvantitativ forskningsansats.  

- Studiepopulationen: Gravida 

kvinnor i tredje trimestern med 

ambition att amma sina barn 

tilldelades enkäter. Det var indelande 

i två åldersgrupper,  16-24 år och 25 

år + 

Det var en signifikant skillnad mellan 

åldersgrupperna där kvinnorna över 

25 år hade en mer positiv 

inställning/attityd till amning. 

Amningsfrekvensen minskade totalt i 

åldersgrupperna men den minskade 

mest hos de mödrarna under 25 år, 

dessa mödrar hade tendens ge upp 

amningen lättare än de äldre. 

Dewan, N., Wood, L., Maxwell, S., 

Cooper, C., & Brabin, B. (2002). 

  

Breast-feeding knowledge and 

attitudes of teenage mothers in 

Liverpool.  

Journal Of Human Nutrition & 

Dietetics.  

England. 

Att undersöka kunskap och attityder 

hos tonårsmödrar angående amning. 

- Kvantitativ forskningsansats.  

- Studiepopulationen: Enkäter 

delades ut till 40 tonåringar under 20 

år som var gravida med första barnet 

samt till 40 kvinnor över 20 år som 

var gravida med första barnet.  

 

 

Tonåringar hade sämre kunskap om 

amning än de kvinnor över 20 år. 

Färre tonåringar ansåg att bröstmjölk 

var den bästa födan för deras barn. 

Fler tonåringar planerade att 

flaskmata. Tonåringarna var i högre 

utsträckning singlar, arbetslösa, 

rökare och hade lägre 

utbildningsnivå. 
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Författare, årtal, titel, tidskrift, land Syfte Metod Resultat 

Giles, M., Connor, S., McClenahan, 

C., & Mallet, J. (2010).  

 

Attitudes to breastfeeding among 

adolescents.  

Journal Of Human Nutrition & 

Dietetics. 

 

Irland. 

Att använda teorin om planerat 

beteende (TPB) för att förutse och 

förklara unga människors motivation 

till att amma. Detta för att utforma 

ett redskap för att främja amning 

bland ungdomar. 

- Kvantitativ forskningsansats 

- Studiepopulationen: Enkät 

skickades ut till ungdomar på 36 

skolor i Irland. 2021 elever svarade, 

852 män och 1169 kvinnor. 

Studiedeltagarna var mellan 13-14 år. 

Efter att ha ammats som barn samt 

sett en kvinna amma så var det större 

chans att det fanns en positiv 

inställning till amning hos både 

kvinnor och män. 

Hunter, L. (2008). 
 

Teenagers' experiences of postnatal 

care and breastfeeding.  

British Journal Of Midwifery. 

 

England. 

Undersöka unga kvinnors syn och 

upplevelser av vård och stöd efter 

förlossningen angående bland annat 

amning. 

- Kvantitativ forskningsansats 

- Studiepopulationen: Enkät 

användes. 

29 kvinnor som var 19 år eller yngre 

svarade på enkäten 1-4 månader post 

partum.    

Studiedeltagarna efterfrågade mer 

proaktivt stöd gällande amning och 

barnskötning. De flesta kvinnorna 

ville gärna amma men gav lätt upp, 

ofta pga dålig kunskap och brist på 

stöd. 
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Författare, årtal, titel, tidskrift, land Syfte Metod Resultat 

Ineichen, B., Pierce, M., & 

Lawrenson, R. (1997).  

 

Teenage mothers as breastfeeders: 

attitudes and behaviour.  

Journal Of Adolescence. 

 

England. 

Att undersöka unga kvinnors 

attityder och beteende gällande 

amning. 

- Kvantitativ forskningsansats 

- Studiepopulationen: Enkäter 

skickade ut och svar tillhandahölls av  

55 kvinnor var av 36 var unga mödrar 

och 19 var gravida tonåringar. 

Beslut om att amma gjordes ofta sent 

i graviditeten och amningen var ofta 

kortvarig. Vårdpersonal/barnmorska 

kan uppmuntra unga kvinnor att 

amma genom att tidigt föra det på tal 

i graviditeten. Stöd från mödrar, 

partners och vänner hade stor 

betydelse samt att ha sett andra 

amma tidigare. 

Lavender, T., Thompson, S., & Wood, 

L. (2005).  

 

Supporting teenage mothers with 

breastfeeding guardians. 

British Journal Of Midwifery. 

 

England. 

Att undersöka om individuellt 

utformat stöd från en barnmorska 

kunde öka amningsfrekvensen och 

durationen hos unga mödrar.  

 

- Kvalitativ och kvantitativ 

forskningsansats.  

- Studiepopulationen: 60 gravida 

tonåringar. Studiedeltagarna fick föra 

dagboksanteckningar under tiden 

som de upprätthöll amningen samt 

svara på ett frågeformulär angående 

anledningen till att de slutat amma. 

Tonåringarna hade en önskan att 

göra det bästa för sina barn och 

kände sig stolta när de lyckades. Det 

visade sig vara viktigt med denna typ 

av amningsstöd för denna grupp 

tonåringar. De uppskattade att det 

fanns en barnmorska tillgänglig för 

att ge stöd gällande amning. 
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Författare, årtal, titel, tidskrift, land Syfte Metod Resultat 

Raisler, J. (2000). 

 

Against the odds: breastfeeding 

experiences of low income mothers.  

Journal Of Midwifery & Women's 

Health. 

 

USA. 

 

Att undersöka låginkomsttagande 

mödrars erfarenhet av amning och 

hälso-sjukvårdens stöd samt hur 

amningen integreras i vardagen. 

- Kvalitativ forskningsansats.  

- Studiepopulationen: Intervjuer 

gjordes i fokusgrupper. Kvinnorna 

var 16-39 år gamla. 42 kvinnor 

intervjuades. 

Kvinnorna hade stöd av 

amningskunnig personal, det var 

viktigt med rätt och entydig 

information samt att bilda en relation 

till ex. barnmorskan.  

Att integrera amningen i vardagen 

var en utmaning för många mödrar, 

det hindrade dem från att arbeta eller 

gå i skolan. 

Sipsma, H. L., Magriples, U., Divney, 

A., Gordon, D., Gabzdyl, E., & 

Kershaw, T. (2013).  

 

Breastfeeding Behavior Among 

Adolescents: Initiation, Duration, 

and Exclusivity.  

Journal Of Adolescent Health. 

 

USA. 

 

Att undersöka unga kvinnors 

beteende/inställning gällande 

amning när de var på väg att gå in i 

rollen som förälder.   

 

- Kvantitativ forskningsansats. 

- Studiepopulationen: Kvinnorna var 

14-21 år gamla. Kvinnorna och deras 

partner studerades från graviditeten 

till 6 månader post partum. 296 

kvinnor deltog under första delen av 

studien under graviditeten, 225 

kvinnor deltog i den andra delen sex 

månader post partum. 

Datainsamlingen gjordes via en 

automatiserad enkät med 

svarsalternativ via dator.     

71 % av mödrarna började amma, 

84% av de som började amma hade 

slutat när sex månader hade gått. 

Genomsnitt var amningslängden fem 

veckor. Överviktiga, våldsutsatta, och 

kvinnor med amningsproblem 

lyckades i mindre utsträckning att 

helamma. 
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Författare, årtal, titel, tidskrift, land Syfte Metod Resultat 

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. 

 

Sverige. 

 

 

 

Beskriva perspektiv, erfarenheter och 

tankar om hur det är att bli 

tonårsmamma i  Sverige 

- Kvalitativ forskningsansats.  

- Studiepopulationen: 20 tonåringar 

ingick i studien. 17 var gravida och 3  

förlösta. Studiedeltagarna var mellan 

15-19 år. Studiedeltagarna 

intervjuades individuellt.  

 

Studiedeltagarna beskrev ett mönster 

av tidigt föräldraskap i släkten, en 

känsla av att ha få möjligheter i livet 

och ambivalens angående 

preventivmedel som anledning till att 

de blivit föräldrar i tonåren. De 

upplevde att vara gravid och bli 

förälder var en positiv övergång till 

vuxenlivet men även påfrestande 

både psykiskt och fysiskt. De 

betonade vikten av stöd från familj, 

vänner och samhället för ett 

framgångsrikt föräldraskap. 
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