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SAMMANFATTNING
Syfte: Att beskriva barnmorskors erfarenheter av att möta oplanerat gravida kvinnor på
ungdomsmottagning.
Metod: En kvalitativ intervjustudie med en induktiv ansats. Ett bekvämlighetsurval om sex
barnmorskor från ungdomsmottagningar i Mellansverige intervjuades individuellt i semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys.
Resultat: I resultatet identifierades tre kategorier; vara flexibel, ta hänsyn och skapa
trygghet. Barnmorskorna var tvungna att vara flexibla i mötet med oplanerat gravida kvinnor
utifrån kvinnornas varierande kunskaper, deras reaktioner samt vikten av att ge kvinnorna
tid att reflektera över sin situation. Det fanns utmaningar för barnmorskorna att ta hänsyn
till i mötet med oplanerat gravida kvinnor med kulturella och socioekonomiska olikheter, att
arbeta under tidsbrist samt hur barnmorskorna förhöll sig professionell. Kvinnornas stöd
från anhöriga och vänner var varierande, barnmorskorna blev då ett viktigt stöd för att skapa
trygghet. Barnmorskorna kände sig kompetenta genom sin tidigare erfarenhet vilket ingav
dem trygghet.
Konklusion: Att stödja oplanerat gravida kvinnor på ungdomsmottagning var
barnmorskorna trygga med tack vare sin tidigare erfarenhet. Barnmorskorna kände att de
bidrog med information och stöd, men själva efterfrågande de hospitering för fortsatt
erfarenhetsutveckling. Barnmorskorna önskade avsätta mer tid för gravida unga kvinnor.

Nyckelord: Attityder, barnmorskor, erfarenheter, oplanerade graviditeter, ungdomar.

ABSTRACT
Aim: To describe midwife's experience of meeting unplanned pregnant women in youth
centre.
Method: An qualitative interview study with an inductive approach. In the comfort selection,
six midwives were admitted from youth centres in central Sweden, interviewed individually
through semi-structured interviews. The interviews were analyzed in accordance with
qualitative content analysis.
Results: In the result three categories were identified; being flexible, showing consideration
and creatinge a safe environment. The midwives had to be flexible when meeting unplanned
pregnant women based on the women’s varied knowledge, their reactions and the importance
of giving the women time to reflect over her situation. It also emerged that there were
challenges for midwives to show consideration in the meeting with unplanned pregnant
women through cultural and socioeconomic differences, working overtime and how the
midwives remained professional. The women's support from relatives and friends varied and
the midwives was an important support in order for create a safe environment. The midwives
felt competent through their earlier experience, making them feel safe.
Conclusion: Due to earlier experience midwives felt safe to support unplanned pregnant
women at youth centres. The midwives felt that they contributed with information and
support but that they themselves requested more auscultating in order to continue
developing in their profession. The midwives wanted to spend more time with these
pregnant young women.

Keywords:, Adolescents, attitudes, experiences, midwives, unplanned pregnancies.
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INLEDNING

Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa är huvudområdet inom barnmorskans profession. I
kompetensbeskrivningen för legitimerad barnmorska delas reproduktiv, perinatal och sexuell
hälsa in i olika arbetsområden. Detta ger barnmorskan möjlighet att arbeta med individer i
alla åldrar och i olika behovssituationer. På ungdomsmottagningar möter barnmorskan
ungdomar som behöver hjälp och stöd i frågor om bland annat reproduktiv, perinatal och
sexuell hälsa. Vi är två legitimerade sjuksköterskor som studerar till barnmorskor och en
utmanande och spännande grupp som väckt intresse hos oss är oplanerat gravida unga
kvinnor, som vi valt att inrikta examensarbetet på. Ungdomar hanterar olika situationer på
olika vis utifrån vilka förutsättningar de har. Vår uppfattning är att ungdomar har olika
förutsättningar för olika coopingstrategier att klara svåra och chockartade situationer, utifrån
bristande socialt stöd och varierande erfarenheter. Alternativt att många ungdomar klarar av
dessa situationer bättre än vuxna då de kanske inte alltid har utvecklat konsekvenstänk och
förstår allvaret i situationen. Att bli gravid, dessutom oplanerat gravid samt att vara ung i den
situationen kan vara omtumlande och svårt att hantera. Detta kan vara en komplex situation
där barnmorskan kan ha en betydande roll och därför vill vi fördjupa oss i vad barnmorskan
har för erfarenheter av att möta dessa unga kvinnor.
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BAKGRUND

2.1 Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) innebär att alla människor ska ha
rätten att bestämma över sin egen sexualitet och reproduktion (Sexuell och reproduktiv hälsa
och rättigheter [SRHR], 2005). Ett viktigt område inom SRHR är rätten till sin egen kropp.
Det är enbart människan själv som har rättigheten att bestämma vem som får vidröra den
fysiskt eller psykiskt (SRHR, 2005). Definitionen av god sexuell och reproduktiv hälsa
innebär ett säkert och tillfredsställande sexualliv och sexuella upplevelser fritt från
diskriminering, tvång och våld. Det innebär också att alla ska ha förmågan och friheten att
planera sin fortplantning och sitt barnafödande samt tillgång till god hälso- och sjukvård för
en så säker och trygg graviditet och förlossning som möjligt samt bästa förutsättningarna för
att få ett friskt barn (SRHR, 2005; World Health Organization [WHO], 2015a). En god
reproduktiv hälsa innebär också kunskap och tillgång till smittskydd och födelsekontroll
samt säker abort (SRHR, 2005; WHO, 2015a).
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Förenta nationerna har utarbetat 169 mål som sammanfattas i 17 utvecklingsmål i Agenda
2030. Agenda 2030 innefattar att det finns en ambition att alla världens länder ska
samarbeta för att uppnå dessa mål och bidra till en hållbar utveckling och en bättre värld.
Utvecklingsmål tre är att främja och säkerställa hälsa och välbefinnande för alla åldrar och
belyser vikten av att alla ska ha tillgång till sexuell och reproduktiv hälsovård, vilket
innefattar familjeplanering, information samt utbildning (United Nation Development
Programme, 2015).

2.2 Barnmorskeprofessionens utveckling i Sverige
År 1686 infördes den första barnmorskeutbildningen i Sverige som är bland de äldsta i
världen (Wiklund, 2016). Tidigare benämningar för barnmorska var hjälpgumma,
jordgumma och jordemor (Svenska Barnmorskeförbundet, 2017). Barnmorskor skulle bland
annat rapportera alla nyfödda, försöka ta reda på vem barnafadern var och förrätta nöddop.
Barnmorskor fick under 1800-talet ta instrumentexamen vilket bland annat innebar rätten
att anlägga tång. Under första halvan av 1900-talet började utvecklingen av
mödrahälsovården ta fart genom att preventivmedel och fri abort blev viktiga frågor
(Wiklund, 2016). Den första svenska barnmorskan fick förskrivningsrätt år 1972 (Wiklund,
2016). Svensk barnmorskelegitimation utfärdas av Socialstyrelsen och är numera en skyddad
yrkestitel (Larsson, 2016).
Barnmorskans huvudområde är reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa och innebär att
barnmorskan i sitt yrke ska ha förmågan att tillämpa och applicera kunskaper om faktorer
som påverkar sexualitet och hälsa i genusperspektiv, under människans livscykel, handha
normala och komplicerade förlossningar, graviditeter och eftervård samt vårda friska och
sjuka barn (Svenska Barnmorskeförbundet, 2018).
International Confederation of Midwifes (ICM) har sammanställt koder för barnmorskor som
ligger till grund för barnmorskans professionella förhållningssätt och tar bland annat hänsyn
till kvinnans autonomi och självbestämmanderätt i hennes informerade val (Svenska
Barnmorskeförbundet, 1999). För att barnmorskan ska kunna stödja de informerade val och
beslut som kvinnor tar, ligger det i barnmorskans ansvar att vara professionell i
förhållningssättet och flexibel i bemötandet. Barnmorskor ska även möta kvinnan i hennes
situation, på hennes kunskapsnivå samt anpassa språk oavsett om det gäller att undvika
fackspråk eller att använda professionell tolk på grund av olika modersmål (Svenska
Barnmorskeförbundet, 1999). Barnmorskan ska även, liksom övrig personal inom hälso- och
sjukvård, främja patientens delaktighet, självbestämmande och integritet (Svenska
Barnmorskeförbundet, 1999; SFS 2014:821). Barnmorskans kompetensbeskrivning
innefattar att barnmorskan alltid ska utgå från humanistisk människosyn och värdegrund
samt alltid ska visa omsorg och respekt för patientens värdighet och autonomi. Patienternas
kunskaper och erfarenheter ska tillvaratas och barnmorskan ska visa respekt och öppenhet
för olika trosuppfattningar och värderingar. En teamverksamhet där arbetslagets och andras
kunskaper och erfarenheter tas till vara, bidrar till en helhetssyn på patienten (Svenska
Barnmorskeförbundet, 2018).
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2.3 Ungdomars utveckling
Att vara ungdom innefattar åren mellan barndom och vuxenliv. Enligt WHO (2018b)
definieras ungdom mellan 10-19 år. Under ungdomsåren sker fysiska och psykiska
förändringar i kroppen och detta kan vara omvälvande för ungdomen (Wendt, 2009). Att
utvecklas från barn till vuxen är en övergångsfas i livet och medför ökat ansvarstagande,
känslomässig separation från föräldrarna, självständighetskänsla, ökat intresse för framtiden
gällande studier och arbete samt att utforska sexualiteten (Häggström-Nordin, 2016).
Pubertetsutvecklingen startar med den fysiska utvecklingen och sedan följer den
intellektuella utvecklingen då ungdomen börjar tänka mer moraliskt och abstrakt
(Häggström-Nordin, 2016). I en studie från Lima uttryckte en flicka att få första
menstruationen anses som en vändpunkt, att utvecklas från flicka till kvinna, vilket även
medför förändringar i kvinnans personlighet (Bayer, Gilman, Tsui & Hindin, 2010).
Ungdomar kan ha svårt att anpassa sig till nya situationer (Hertfelt, 2007). De kan även ha
svårt att kommunicera sina behov (Shakespeare, 2004; Fredriksen m.fl., 2012).
Att utvecklas sexuellt är viktigt under ungdomsåren (Hensel, Fortenberry, O’Sullivan & Orr,
2011; Magnusson, 2009). Utforskning av egna kroppen kring 10-14 år är en del i denna
utveckling (Häggström-Nordin, 2016). Detta följs sedan av att flirta och inleda romantiska
och sexuella relationer i 13-17 års ålder och från 17 år är stabila ömsesidiga relationer vanliga
(Häggström-Nordin, 2016; Magnusson, 2009). Ungdomssexualitet tar sig uttryck i olika
aktivitet som exempelvis onani, samlag och oralsex (Häggström-Nordin, 2016). Sexualitet
som exempelvis intimitet, glädje och längtan, är viktigt i livet och hjälper till att skapa den
egna identiteten. Det är därmed av vikt att även framhäva fokus på den positiva sexualiteten
och inte bara på ungdomars sexuella risker (Magnusson, 2009).

2.4 Ungdomsgraviditet
Enligt WHO (2018c) uppskattas 23 miljoner ungdomar under 19 år bli gravida världen över
varje år. Uppskattningsvis är 21 miljoner av dessa gravida flickor mellan 15-19 år och
resterande 2 miljoner flickor under 15 år. Ungdomsgraviditet är ett globalt problem som
uppstår i både låg- medel- och höginkomstländer (WHO, 2018c). Prognoser om
ungdomsgraviditet visar att dessa fortsätter öka världen över. Antalet ungdomsgraviditeter
varierar med högst antal i Västafrika och lägst i Östasien samt fler ungdomsgraviditeter på
landsbygden än i städerna men det är mer vanligt vid fattigdom och avsaknad av utbildning
och sysselsättning. Av länder med laglig abort är ungdomsgraviditeter i åldrarna 15-19 år
mest vanligt i USA och mest ovanligt i Schweiz. I Sverige är förekomsten
ungdomsgraviditeter i dessa åldrar 29 av 1000 (Sedgh, Finer, Bankole, Eilers & Singh, 2015).
Under en graviditet sker påtagliga fysiologiska och anatomiska förändringar i en
kvinnokropp (Risberg, 2016). Holness (2015) beskriver att det finns ökade risker vid
ungdomsgraviditet så som bland annat, låg födelsevikt, plötslig spädbarnsdöd, psykisk
ohälsa, postpartum blödning och prematuritet etcetera. En stor risk som associeras med
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ungdomsgraviditet är osäkra aborter vilket utgör ca 2,5 miljoner aborter varje år i hela
världen (Holness, 2015).
Antalet oplanerade ungdomsgraviditeter kan minskas om möjlighet till adekvata
preventivmedelsmetoder finns samt vid konsekvent användande. Kunskapsbrist, ekonomiska
hinder samt transporthinder är några faktorer som orsakar icke adekvat
preventivmedelsanvändning globalt (WHO, 2018c).
Reproduktionstrenden i samhället påverkar vilka attityder som finns till samlag bland annat
genom hur samlag skildras i media (Ekstrand, Larsson, Von Essen & Tydén, 2005).
Häggström-Nordin, Borneskog, Eriksson och Tydén (2010) kom fram till att åldern för
samlagsdebut var 15år. Fler unga kvinnor var mer sexuellt erfarna än andra. Många
ungdomar har ett sexuellt riskbeteende (Ekstrand m.fl., 2005; Ekstrand, Tydén, Darj &
Larsson, 2009). Det sexuella riskbeteendet ökade avsevärt mellan 1989-2007, framför allt
bland kvinnor i åldrarna 16-24år (Herlitz & Forsberg,2010). Dubbelt så många kvinnor i
samma åldersspann hade, år 2007 jämfört med år 1989, flera sexpartners och tillfälliga
samlag utan kondom (Herlitz & Forsberg, 2010). Detta presenteras även i Heikki Tikkanen,
Abelsson och Forsbergs rapport från 2011 att fler kvinnor än män har oskyddat samlag. Hos
femtonåriga eller yngre ungdomar som haft samlagsdebut kunde ett tydligt riskbeteende
urskiljas. Det kunde även ses att dessa ungdomar hade en problematisk livssituation överlag
med alkohol, droger, tobak (Heikki Tikkanen, Abelsson & Forsberg, 2011; Makenzius &
Larsson, 2013) samt en negativ upplevelse av sin skolgång (Makenzius & Larsson, 2013). Det
sexuella riskbeteendet grundades i att ungdomarna hade en omogen inställning till graviditet
och tankar om att det inte skulle hända dem (Ekstrand m.fl., 2005). Den omogna
inställningen grundades i okunskap (Ekstrand m.fl., 2009; WHO, 2018c), vilket gjorde att
det fanns negativ attityd till preventivmedelsmetoder och därmed inkonsekvent
preventivmedelsanvändning (Ekstrand m.fl., 2009). Rädsla för biverkningar vid
preventivmedelsanvändning var tecken på kunskapsbrist (Ekstrand m.fl., 2005; WHO,
2018c). Kondomanvändning var tabubelagt och därmed orsak till inkonsekvent
preventivmedelsanvändning. (Ekstrand m.fl., 2005; Herlitz & Forsberg, 2010). En attityd
som belystes hos män vid sexuellt riskbeteende var deras sätt att förlita sig på att kvinnan
använde preventivmedel (Ekstrand m.fl., 2005; Makenzius & Larsson, 2013).
År 1955 blev sexualundervisning i Sverige obligatorisk i skolan (Wiklund, 2016), men
kunskapsbristen var ett globalt problem (Ekstrand m.fl., 2005). Det fanns behov av
grundläggande information (Hertfelt Wahn, Von Post & Nissen, 2007). Okunskap vid
oplanerad graviditet bidrog till förvirring och förnekelse hos kvinnan. En del kvinnor
förnekade graviditeten tills abort inte längre var möjligt (Olivari, Confalonieri & Ionio, 2011).
Kunskapsbrist förklarade behovet med sexual- och samlevnadsundervisning från tidig ålder
samt att ämnet sexual- och samlevnad behöver normaliseras och bli mindre tabubelagt i
samhället överlag (Shakespeare, 2004). Då cirka 85% av besökarna på
ungdomsmottagningar (UM) var kvinnor nåddes inte männen i samma utsträckning av
samma preventiva insatser som kvinnor enligt statistik (Jonsson & Pettersson, 2009).
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2.5 Graviditetens vara eller icke vara
Rädsla var en vanlig reaktion vid oplanerad graviditet hos kvinnor (Hertfelt m.fl., 2007;
Olivari m.fl., 2011), även skuld och skam var framträdande känslor (Ekstrand m.fl., 2009).
Potentiella fäder där flickvännen nyligen fått positivt graviditetstest visade att männens
vanligaste reaktion över oplanerad graviditet var ångest. Männen hade även oro för
flickvännen och det hon skulle behöva gå igenom oavsett fullföljande eller avbrytande av
graviditeten (Holmberg & Wahlberg, 2000).
Tonårsgraviditet blev alltmer socialt accepterat generellt i samhället (Shakespeare, 2004).
Framförallt hos kvinnor med invandrarbakgrund var tonårsgraviditet mer naturligt utifrån
studier gjorda både i Sverige och Italien (Hertfelt m.fl., 2007; Olivari m.fl., 2011).
Motsägande studier belyser att det fortfarande finns problematik med en negativ attityd i
samhället till tonårsgraviditeter vilket ibland gav inverkan på kvinnors val att avbryta eller
fullfölja en oplanerad graviditet (Bell, Glover & Alexander, 2014; Ekstrand m.fl., 2005).
Vidare beskrev Ekstrand m.fl. (2009) att sociala normer, familj och vänner kunde ha en
negativ inverkan på beslutet vilket gjorde att många valde att inte berätta för omgivningen
om graviditeten.
Genom att få barn som tonåring var många rädda för att förlora livet de levde med
exempelvis sena kvällar, umgänge och skolgång (Bell m.fl., 2014). Annan forskning visade att
kvinnor trodde att moderskap skulle utveckla dem som personer genom att inse vad som var
viktigt i livet (Tydén, Svanberg, Karlström, Lihoff & Lampic, 2006). Vissa kvinnor med en
komplicerad social situation såg fullföljning av graviditeten som problemlösande och att ett
barn skulle bidra till att livet rättade till sig (Fredriksen, Lyberg & Severinsson, 2012).
Enligt studien av Tydén m.fl. (2006) som genomfördes på kvinnliga universitetsstudenter i
Sverige skulle 60 % överväga beslut om abort vid en eventuell oplanerad graviditet. En känsla
av att vara för ung och omogen, inte ha en stabil relation med en partner vilket orsakade en
ambivalens över att klara av ett föräldraskap samt en oavslutad utbildning var faktorer som
påverkade beslutet om att fullfölja eller avsluta graviditeten (Tydén m.fl., 2006; Holmberg &
Wahlberg, 2000). Ens ekonomiska situation var även det en faktor som vägdes in i beslutet
(Bell m.fl., 2005; Ekstrand m.fl., 2009; Tydén m.fl., 2006). Ekstrand m.fl. (2009) belyste att
valet att göra abort var svårt med en stark ambivalens trots att kvinnan själv visste att abort
var det rätta valet för henne vid en ungdomsgraviditet. Ekstrand m.fl (2005) poängterade att
det har blivit en mer stöttande attityd gentemot abort i samhället.

2.6 Abort
År 1975 blev det lagligt att utföra abort i Sverige och kvinnan har idag själv rättigheten att
genomgå abort till och med utgången av den 18:e graviditetsveckan (SFS 1974:595; Wiklund,
2016). Från och med utgången av den 18:e graviditetsveckan kan kvinnan fortfarande få
genomgå abort men då krävs särskilt tillstånd från Socialstyrelsens rättsliga råd (SFS
1974:595).
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I Sverige stiger medelåldern för förstföderskor. Många kvinnor är mellan 28-29 år vid sin
första planerade graviditet och därmed uppstår en längre period av sexuell aktivitet vilket
bidrar till en ökad risk för oönskade graviditeter och aborter (Larsson, 2009). År 2010
rapporterades 9000 graviditeter för ungdomar mellan 15-19 år varav 69 % slutade i abort,
och hos ungdomar mellan 10-14 år slutade 87 % med abort (Sedgh m.fl., 2015). Under de
senaste tio åren har abortantalet minskat från 25,4 av 1000 kvinnor till 13,4 av 1000 kvinnor
i åldern 15-19år, en minskning med 47 % vilket enligt abortstatistik från Socialstyrelsen
(2017) har att göra med mer utvecklade preventivmetoder och subventionerade
preventivmedel.
Den aktuella abortlagen har haft stor betydelse för både livskvalité och hälsa hos den svenska
kvinnan och att kvinnan ska erbjudas abort är en rättighet som ingår i den svenska hälso- och
sjukvårdslagen (Knudsen m.fl., 2003). En liberalisering av legalt inducerad abort och ökad
acceptans för preventivmedel har gjort det möjligt för kvinnor och par att få en ökad kontroll
av sin familjebildning (Knudsen m.fl., 2003).

2.7 Ungdomsmottagning
Socialdepartementet och Skolverket är instanser i Sverige som arbetar med SRHR-frågor. De
har till uppgift att arbeta för ungdomars rätt till god sexual- och samlevnadsundervisning
samt att det finns tillgång till exempelvis UM (Regeringskansliet, 2006). Den första UM
startades 1970 och därefter har fler UM startat (Wiklund, 2016).
På UM jobbar barnmorskor, kuratorer och läkare. Individer mellan 12-25 år har vanligtvis
möjlighet att vända sig till UM, vissa UM har mindre åldersintervall. Att
ungdomsmottagningar tar emot män och kvinnor upp till 25 år grundas i att även unga vuxna
ska ha möjlighet att komma dit, inte bara tonåringar (Wendt, 2009). De åtaganden
barnmorskor på UM har är samtal kring sexuell och reproduktiv hälsa vilket bland annat
inbegriper hur kroppen fungerar eller ser ut, sexuell utveckling, sexuell lust och olust,
preventivmedel, att testa sig för sexuellt överförbara infektioner samt graviditet och abort
(Föreningen för Sveriges ungdomsmottagningar [FSUM], 2015; Häggström-Nordin, 2016).
Barnmorskor på UM har även åtaganden i utåtriktad verksamhet, då barnmorskor kommer
till exempelvis skolor och ungdomsgårdar och förmedlar kunskap om sexual- och
samlevnadsfrågor samt studiebesök för ungdomar på UM (FSUM, 2015).
För individer finns även webbplatsen UMO.se, en nationell, kvalitetssäkrad
ungdomsmottagning på nätet, som alla regioner och landsting förfogar över, dit unga kan
vända sig anonymt eller ta del av publicerad information (Ungdomsmottagning på nätet
[UMO], u.å).
UM:s förutsättningar skiljer sig åt i landet. Många UM ger möjlighet till gratis
preventivmedel (UMO, u.å.). Besök på UM är gratis fram till 18 år och en del erbjuder gratis
besök även vid högre ålder. Individer kan vända sig till vilken UM som helst i landet oavsett
folkbokföringsadress. UM:s arbetstider varierar mellan olika mottagningar men alla
mottagningar arbetar utifrån både inbokade besök och särskilda drop-in tider, då individerna
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kan komma utan tidsbokning (UMO, u.å.). I barnmorskors hälsofrämjande arbete fanns en
positiv attityd till att barnmorskor involveras i drop-in mottagningar för tonåringar (Furber,
2000).
Wendt (2009) poängterade betydelsen av en väl fungerande verksamhet med UM runt om i
Sverige. Tillgänglighet till UM ser många ungdomar som en självklarhet vilket innebär en
trygghet för dem. Därmed kan UM ses som en förutsättning för ett väl fungerande
hälsofrämjande arbete samt preventivt arbete mot ohälsa hos ungdomarna.

2.8 Stöd
Barnmorskor har enligt ICM (Svenska Barnmorskeförbundet, 1999) skyldighet att vara
lyhörda för kvinnors behov av fysiskt, psykiskt, emotionellt och andligt stöd. För att
barnmorskor ska kunna uppfylla de globala skyldigheterna och målen i Agenda 2030 krävs
kunskap och utbildning i hur man ska bemöta och hantera kvinnor, och eventuell partner, i
olika situationer. Barnmorskorna uppgav avsaknad av stöd och tillfredsställande kunskap för
att bemöta unga oplanerat gravida kvinnor (Holness, 2015).
Tonåring är ett brett begrepp och inte generaliserbart utan varje individ bör bemötas på
individnivå (Shakespeare, 2004). Barnmorskans stöd var viktig för unga kvinnor. Ett ickedömande och professionellt förhållningssätt samt respektfull och tillitsfull relation mellan
barnmorskan och kvinnan uttrycktes vara särskilt viktig (Shakespeare, 2004; Hertfelt Wahn,
m.fl., 2007). Fredriksen m.fl., (2012) beskrev också vikten av att barnmorskan skulle vara
förtroendeingivande och ha ett engagerat förhållningssätt samt medverka i relationen till
kvinnan. Vidare att etablera bra kontakt och att vara lyhörd var andra viktiga egenskaper hos
barnmorskan. Att som barnmorska utforska och ta hänsyn till kvinnornas behov var en
annan viktig förmåga (Wätterbjörk, Häggström-Nordin & Hägglund, 2011). Barnmorskans
sätt att bemöta andra genom sitt kroppsspråk och sin närvaro var av betydelse för hur de
unga kvinnorna fick förtroende och tillit till barnmorskan vilket gjorde att unga kvinnor
vågade berätta om sin graviditet (Hertfelt Wahn m.fl., 2007).
Barnmorskorna var stöttande och flexibla i preventivmedelsrådgivningssituationen för att ge
unga kvinnor information om att själva ta beslut om vilket preventivmedel som passade dem
bäst. Barnmorskorna anpassade även informationen vid preventivmedelsrådgivning där
tonåringar ofta fick mer information kring riskerna med oskyddat samlag medan kvinnor
med invandrarbakgrund fick mer detaljer kring kvinnokroppen genom bilder och ett mer
lättförståeligt språk (Wätterbjörk m.fl., 2011). Även Hertfelt Wahn m.fl., (2007) uttryckte
skillnader för barnmorskor att vårda unga kvinnor med olika religioner och med olika
bakgrunder. Den främsta skillnaden var tidpunkten i kvinnans liv då en graviditet
förväntades eller accepterades. Unga kvinnor från en annan kultur eller religion blev planerat
gravida i yngre åldrar än svenska unga kvinnor. Då Sverige är ett mångkulturellt samhälle
poängterades vikten av barnmorskans kunskap och förståelse för den enskilda individen
(Hertfelt m.fl., 2007). Vid frågor kring graviditet och abort är även kurator eller psykolog ett
viktigt stöd och dessa har ofta samtal med kvinnan eller paret (Wendt, 2009).
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Stöttande mödrar var den viktigaste hjälpen för unga gravida kvinnor (Olivari m.fl., 2011;
Shakespeare, 2004). Vidare beskrev både Olivari m.fl., (2011) och Shakespeare (2004) att
stöd från partner var varierande men ofta begränsat och det kunde vara på grund av
omogenhet och oförmåga att ge emotionellt stöd samt att relationen mellan kvinnan och
partnern i vissa fall var ytlig (Olivari m.fl., 2011). De unga kvinnorna valde många gånger att
inte prata med familjen och föräldrarna i första taget utan kompisar blev ett stöd vid den
oplanerade graviditeten och besöket hos barnmorskan (Olivari m.fl., 2011).
Komplicerade sociala situationer hos gravida unga kvinnor var vanligt (Fredriksen m.fl.,
2012; Hertfelt Wahn m.fl., 2007) och då ofta med begränsat stöd och nätverk från familjer
och anhöriga (Fredriksen m.fl., 2012). Potentiella fäder där flickvännen var ambivalenta inför
beslut om att avbryta eller fullfölja graviditeten uttryckte fäderna att det skulle vara bra att få
återbesök för att diskutera graviditetsbeslutet. Preliminärt beslut fattades oftast direkt i
samband med graviditetsbeskedet men vid ambivalens fattades beslutet mer genomtänkt
efter ytterligare diskussion (Holmberg & Wahlberg, 2000).

2.9 Teoretisk referensram
I detta examensarbete har Aaron Antonovskys begrepp KASAM använts. KASAM, en känsla
av sammanhang, är myntat från Salutogenes teorin. Begreppet handlar om individers
möjlighet att klara av motgång och varför vissa klarar av att hantera motgång som exempelvis
sjukdom och stressreaktion bättre än andra (Antonovsky, 2005). Detta begrepp är passande
för detta arbete då arbetets syfte var att beskriva barnmorskors erfarenhet av att möta
oplanerat gravida kvinnor. I detta möte studeras barnmorskors erfarenhet av kvinnornas
möjlighet att klara av den stressreaktion som en oplanerad graviditet kan innebära. Inom
vården används salutogenes teorin vilket innefattar begreppen KASAM och patogenes. Med
ett patologiskt synsätt identifieras kunskap om vad som ger upphov till sjukdom och hur den
kunskapen kan bidra till att förebygga sjukdom. Utifrån den salutogena teorin är målet att
identifiera kunskap om vilka förhållanden som kan gagna hälsa och därmed bidra till det
fortsatt friska (Pellmer, Wramner & Wramner, 2012). Begreppet KASAM delas in i tre olika
delar: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet inbegriper förståelse av
sjukdomens eller svårighetens orsak, hanterbarhet inbegriper upplevelse av att ha de verktyg
som krävs för tillfrisknande samt meningsfullhet inbegriper behovet att känna mening att
kämpa och engagera sig igenom sjukdom eller svårigheter för tillfrisknande. Enligt KASAM
möjliggörs tillfrisknandet först om alla tre delarna blir uppfyllda (Antonovsky, 2005).

2.10 Problemformulering
Ungdomsgraviditeter är ett globalt problem och förekommer i allt från låg- till
höginkomstländer. Ungdomsgraviditeter är vanligtvis inte planerade och ungdomsgraviditer
kan minskas med adekvat preventivmedelsanvändning. I Sverige ingår
preventivmedelsrådgivning i barnmorskans kompetensområde och barnmorskorna arbetar
med dessa frågor på ungdomsmottagningar. En oplanerad graviditet är många gånger både
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fysiskt och psykiskt påfrestande för de unga kvinnorna. Ungdomsmottagningar har en
betydande roll för ungdomar som är oplanerat gravida, där en första kontakt med
barnmorska är vanligt. Olika faktorer spelar in i beslutet om att fullfölja eller avbryta
graviditeten och barnmorskan är ett viktigt stöd för dessa ungdomar. Barnmorskor tycker
många gånger att de inte alltid har eller får den kunskap och hjälp de behöver för att bemöta
dessa ungdomar. Tidigare forskning har fokuserat på kvinnors erfarenheter. Forskning om
vilka erfarenheter barnmorskor har i mötet med oplanerat gravida kvinnor är mer begränsad,
även inom ungdomsmottagningsverksamhet. Med tanke på att dessa ungdomar i Sverige
främst kommer till ungdomsmottagningar är detta ett relevant område att beskriva.
Examensarbetet vill bidra till en ökad förståelse om barnmorskornas eget perspektiv och
erfarenheter av detta såväl för verksamma barnmorskor på ungdomsmottagningar som för
barnmorskor som kommer arbeta på ungdomsmottagning eller möter dessa kvinnor inom
andra verksamheter.

3

SYFTE

Syftet var att beskriva barnmorskors erfarenheter av att möta oplanerat gravida kvinnor på
ungdomsmottagning.

4

METOD

Nedan kommer beskrivning på hur examensarbetet utfördes under rubrikerna design,
datainsamlingsmetod, analysmetod samt etiska överväganden.

4.1 Design
En kvalitativ metod med individuella intervjuer valdes då barnmorskors erfarenhet av ett
fenomen skulle beskrivas (Danielson, 2017a). Innehållsanalys inspirerad av Graneheim och
Lundman (2017) genomfördes med induktiv ansats då texterna granskades förutsättningslöst
och så nära textinnehållet som möjligt (Danielson, 2017b).
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4.2 Datainsamlingsmetod

4.2.1

Urval

Ett bekvämlighetsurval i Mellansverige genomfördes vilket innebar att urvalet av informanter
skedde där de sannolikt gick att hitta (Polit & Beck, 2012) samt utifrån behovet att rekrytera
informanter snarast för att hinna analysera materialet inom den begränsade tiden.
Inklusionskriterier för deltagande var barnmorskor verksamma på UM. Exklusionskriterier
var barnmorskor som inte träffat unga oplanerat gravida kvinnor tidigare.
De UM som var representerade hade ett åldersspann på 13-23 år för de ungdomar som
kommer dit. Nedan ges en schematisk bild över informanternas ålder och
arbetslivserfarenhet, se Tabell 1.
Tabell 1. Informanternas bakgrund

Antal

Ålder

Arbetslivserfarenhet Arbetslivserfarenhet Arbetslivserfarenhet

barnmorskor

(medelålder)

inom vården

som barnmorska

som barnmorska på

(medelvärde)

(medelvärde)

UM (medelvärde)

8- 20 år (15,7år)

5-17 år (9,3år)

1-9 år (3,8år)

6 barnmorskor

33-50 år
(41år)

4.2.2

Genomförande

Initialt togs kontakt med en verksamhetschef som var ansvarig för olika UM i ett län i
Mellansverige. På grund av tidsbrist hos barnmorskorna togs även kontakt med andra UM
efter rekommendation från verksamhetschefen. Därmed togs kontakt med totalt tre
verksamhetschefer, ansvariga för olika UM i Mellansverige. Cheferna mejlade de anställda
barnmorskorna bifogat informationsbrev (Bilaga A). På grund av tidsbrist påskyndades
rekryteringen av informanter genom att kontakt togs med sex barnmorskor verksamma på
några av ovan tänkta UM genom privat bekantskap på Facebook där de medgav deltagande.
Av dessa sex barnmorskor avslogs deltagande av en på grund av sjukskrivning och en av
okänd anledning. En barnmorska förmedlade genom sin chef att hon önskade delta. En
barnmorska kontaktades privat på sociala medier efter tips från privat bekantskap och valde
att delta. Totalt sex barnmorskor, verksamma på olika UM i Mellansverige valde att delta.
Övriga barnmorskor exkluderades då de inte hade möjlighet eller intresse av att delta.
Intervjuguiden (Bilaga B) utarbetades och för att intervjuerna ska ge ett så gott utfall som
möjligt bör intervjuguiden testats minst en gång (Danielson, 2017b). Intervjuguiden innehöll
frågor om hur barnmorskan upplevde mötet med oplanerat gravida kvinnor på UM, om de
upplevde några svårigheter och om de hade stöd. Författarna testade intervjuguiden på en
barnmorska inom annat verksamhetsområde för att säkerställa att frågorna var
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lättförståeliga. Detta resulterade i några justeringar av intervjuguiden, vissa frågor
förtydligades och ordningsföljden ändrades samt följdfrågor kompletterades för mer
innehållsrika svar.
Efter medgivande till deltagande kontaktades informanterna för att planera tid och plats för
intervjuerna. En pilotintervju med barnmorska på UM genomfördes för att undersöka
frågornas ändamålsenlighet och utformningen av intervjuguiden (Polit och Beck, 2012). Inga
justeringar gjordes och därmed inkluderades pilotintervjun.
Före intervjustart fick informanterna skriva på samtyckesblankett samt frågades om
bakgrundsfakta så som ålder, erfarenhet inom vård samt hur länge de arbetat som
barnmorska. De påmindes även om examensarbetets syfte vilket är viktigt enligt Danielson
(2017b), samt att tänka på begreppet kvinna som utifrån de gravida mellan 13-23 år som
kommer till de representerade UM. En intervju genomfördes i enskilt rum på ett bibliotek.
Resterande intervjuer genomfördes på informanternas eget rum på respektive arbetsplats.
Författarna valde att använda semi-strukturerade intervjuer med öppna frågor och
följdfrågor då det enligt Danielsson (2017a) ger chans för mer uttömmande svar.
Intervjuaren ställde inte frågorna i kronologisk ordning utan lyssnade in och följde
informanten och ställde frågor utifrån intervjuguiden och syftet beroende på vad
informanten svarade.
Inspelningarna gjordes på två mobiltelefoner, via inspelningsappar, för att säkerställa
ljudupptag och minska risken för förlorade data på grund av tekniska fel.
Intervjuinspelningen startades i god tid före intervjustart för att avdramatisera inspelningen.
Författarna turades om att agera intervjuare och observatör på de olika intervjuerna.
Intervjuerna tog mellan 21-43 minuter. Alla intervjuer utom pilotintervjun avslutades med
att informanterna gavs möjlighet att sammanfatta eller tillägga någonting till intervjun, vilket
Danielson (2017b) poängterar som viktigt.
Samtliga intervjuer avlyssnades ett flertal gånger av båda författarna och transkriberades
inom det närmaste dygnet från det att intervjun genomfördes, vilket Danielson (2017b)
uttrycker som en fördel för att komma ihåg bland annat kroppsspråk, uttryck och suckar.
Transkriberingarna av de inspelade intervjuerna delades upp mellan författarna men
kontrollerades av den andra, så alla intervjuer och transkriptioner lyssnades av och
kontrollerades av båda författarna.

4.3 Analysmetod
Intervjuernas innehåll analyserades med inspiration av Graneheim och Lundman (2017).
Texterna lästes av författarna var för sig i sin helhet ett flertal gånger, innan de tillsammans
tog ut meningsbärande enheter utifrån examensarbetets syfte. Författarna kondenserade
tillsammans de meningsbärande enheterna och identifierade koder så textnära som möjligt
för att beskriva innehållet i texten för ökad pålitlighet. För att stärka undersökningens
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giltighet skickades meningsbärande enheter, kondenserade meningsenheter och koder sedan
till handledaren.
Koderna delades in i subkategorier som sedan grupperades in under kategorier (Danielson,
2017a; Graneheim & Lundman, 2017). Detta utgjorde basen för resultatet. Citat skrevs ut i
resultatdelen för en ökad tillförlitlighet. I nedanstående Tabell 2 presenteras ett exempel på
innehållsanalys.
Tabell 2. Exempel ur innehållsanalysprocessen

MENINGSBÄRANDE

KONDENSERADE

ENHETER

MENINGSENHETER

Dom har med sig nån,
skulle jag säga, väldigt
sällan själva (…) ibland
pojkvän, men oftast en
kompis.
Erfarenheter ger trygghet.
Oo många patientmöten,
alltså allmänt, bland, att det
är så blandat o man lär sig
av allting.
Jag har jobbat ganska länge
så att jag har, jag har
upparbetat den här
tryggheten. Aaa, jag tror
det. Det var inte så från
början, absolut inte. Då var
det jättemycket svårare.

Har med sig nån,
sällan själva, ibland
pojkvän, oftast
kompis.

KOD

SUBKATEGORI

KATEGORI

Kvinnans Att ge stöd till
stöd
kvinnan

Erfarenheter ger
trygghet, o många
patientmöten, att det Trygghet
är så blandat o man
lär sig av allting.
Jobbat ganska länge,
upparbetat
tryggheten. Inte så
Trygghet
från början, absolut
inte, jättemycket
svårare då.

Skapa
trygghet
Att erfarenhet
ger trygghet

4.4 Etiska överväganden
Enligt lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) krävdes ingen
granskning och godkännande av regional nämnd på grund av arbetets utformning samt att
det var ett studentarbete. Examensarbetet har utgångspunkt i de fyra forskningskraven:
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som är
utformade av det Vetenskapliga rådet och beskrivs i forskningsetiska principer inom
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapliga rådet, u.å.).
Med de fyra forskningskraven som grund rekryterades informanterna. Utifrån
informationskravet valde informanterna själva om de ville delta utifrån det informationsbrev
som delades ut samt hur de ville delta genom att själva bestämma tid och plats för intervjun.
Därefter fick informanterna tid på sig att fundera över beslutet och sedan skriva på
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samtyckesblankett om godkännande för deltagande utifrån samtyckeskravet, ett
dokumenterat samtycke för deltagande enligt svensk lag (SFS 2003:460). Författarna
behandlade uppgifterna konfidentiellt enligt konfidentialitetskravet, vilket innebar att
materialet behandlades på ett sätt som gjorde att endast författarna hade tillgång till
materialet som presenterades avidentifierat för att inte kunna härledas till någon särskild
person. Materialet användes enbart i examensarbetet utifrån nyttjandekravet, vilket innebär
att insamlat material inte får utlånas eller användas till andra ändamål samt att data ska
förvaras i låst mapp på datorn och förstöras då examensarbetet är godkänt.

5

RESULTAT

Barnmorskornas erfarenhet av att möta oplanerat gravida kvinnor på UM beskrivs utifrån
dessa tre kategorier; vara flexibel, ta hänsyn och skapa trygghet. Kategorierna har totalt nio
subkategorier som tydliggörs i nedanstående Tabell 3.
Tabell 3. Subkategorier och Kategorier

SUBKATEGORI

KATEGORI

Att möta varierande kunskaper
Vara flexibel

Att bemöta vid graviditetsbesked
Att möta olika reaktioner
Att ge tid
Att möta utmaningar

Ta hänsyn

Att arbeta under tidsbrist
Att förhålla sig professionell
Att stödja kvinnan

Skapa trygghet

Att erfarenhet skapar trygghet

5.1

Vara flexibel

I resultatet framkom det att det var viktigt att barnmorskan var flexibel i mötet med
oplanerat gravida kvinnor utifrån kvinnornas varierande kunskaper och deras reaktioner
samt vikten av att ge kvinnorna tid att landa i situationen. Detta resulterade i fyra
subkategorier; att möta varierande kunskaper, att bemöta vid graviditetsbesked, att möta
olika reaktioner samt att ge tid.
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5.1.1

Att möta varierande kunskaper

Barnmorskorna beskrev kunskapsnivån hos kvinnorna som varierande, några var pålästa och
andra inte. Kunskapsluckor inom menstruationscykeln, fertilitet och hur abort gick till lyftes
fram: "Många har koll men jag vet att många har koll också från googlingen de gjorde för en
halvtimma sedan, så att den informationen och den kunskapen sitter ju inte fast och den är
inte förvaltad liksom." (Bm2). En barnmorska uttryckte att barnmorskan oftast inte var den
primära informationskällan då kvinnorna sökte information på internet och diskuterade med
vänner. Barnmorskorna upplevde att kvinnorna kom till UM för att konfirmera kunskapen de
skaffat sig på egen hand och för att få mer saklig och medicinsk information av utbildad
personal. Barnmorskorna uttryckte att de var tvungna att vara flexibla i att möta kvinnorna
utifrån deras kunskaper.
Barnmorskorna beskrev att kvinnorna hade kunskap men att de inte riktigt utvecklat
konsekvenstänk och att detta enligt barnmorskorna ibland bidrog till lägre följsamhet för
preventivmedel vilket var viktigt att ta hänsyn till:
Jag tror att nånstans att dom förstår men konsekvenstänket finns ju inte där eh, det är ju inte
färdigutvecklat hos ungdomar och det vet vi ju om. Så det måste man ju ändå ha i åtanke o ta
hänsyn till. (…) Kunskapsnivån, jaa den finns nog men konsekvenstänket är nog inte där än.
(Bm6)

Vidare beskrev barnmorskorna att de fick en roll i att dementera oroshärdar och rykten som
kvinnorna hade med sig från internetsökningar och genom vänner. Svårigheter att bli gravid
efter abort var ett framträdande rykte och där kände barnmorskorna att information var
viktigt att lägga fokus på: ”Många tror ju att man inte är så fertil, nä men jag har legat
oskyddat flera gånger tidigare och det har aldrig hänt något liksom (…) Stoppa huvudet i
sanden.” (Bm 3). Barnmorskorna beskrev nonchalans hos vissa kvinnor ibland som
bidragande faktor till oplanerade graviditeter:
De som utsätter sig för risken eh, kunskapsnivån, jag tror inställningen är att det händer inte
mig litegrann. Eh och sen så plötsligt däri kommer nog den där största chocken när de väl är
här, ojdå det hände mig, nu är jag gravid liksom..(Bm6)

Barnmorskorna beskrev att kvinnorna hade ett riskbeteende genom att vara sexuellt aktiv
utan preventivmedel och ha inställningen att ”det händer inte mig”(Bm3) och det är bara att”
ta en tablett”(Bm1) för att avsluta graviditeten.

5.1.2

Att bemöta vid graviditetsbesked

Barnmorskorna beskrev att det var viktigt som barnmorska att själv ha funderat över egen
inställning kring ungdomsgraviditet och abort för att vara medveten om egna signaler som
gavs. Samtliga barnmorskor uttryckte behovet av att vara flexibel i sitt bemötande utifrån
varje kvinna och lyssna in behovet samt efterfrågan hos kvinnan: ”Det finns liksom ingen
färdig mall hur man bemöter ungdomar utan man får se, vem har jag framför mig, vad
behöver du, vilken bakgrund har du…” (Bm1). Vidare beskrev barnmorskorna att varje
kvinna behövde mötas som en enskild individ och utifrån dennes förutsättningar:
14

Ungdomarna är ju en spretig målgrupp eh vilket gör det ju, den ena ungdomen är inte den
andra lik liksom (…) man får ju alltid anpassa sig så eh, tycker jag till varje individ som vi har
här på rummet. (Bm6)

Barnmorskorna beskrev att de inför ett graviditetstest frågade kvinnorna hur de hade tänkt
utifrån ett eventuellt positivt graviditetstest. Detta för att ge sig själva möjlighet att få en bild
av vilken kvinna de hade framför sig och därmed inte ha en förutfattad mening för vad
kvinnan ville göra med svaret: ”Den är just då, stunden tills det, beskedet har kommit. Det är
som elektricitet i luften liksom..” (Bm5). Barnmorskorna uttryckte spänning över hur
graviditetsbeskedet skulle mottas av kvinnan då många kvinnor inte visste att de var gravida
innan de fick beskedet hos barnmorska.

5.1.3

Att möta olika reaktioner

Barnmorskorna beskrev att kvinnornas reaktioner vid en positiv graviditetstest var väldigt
varierande och att de måste vara flexibla och avläsa kvinnorna ordentligt för ett professionellt
förhållningssätt i situationen. Barnmorskorna uttryckte att chock och ledsamhet var de mest
vanligt framträdande reaktioner hos kvinnorna:
De kan ju reagera oavsett om det är negativt eller positivt med apati, med chock eller med en
hopplöshet, fruktan och det är ju väldigt mänskliga känslor (…) men jag tror att man har
ganska nära till att möta dem bara som människa där just då. Och sen får man ju koppla på
barnmorskeriet i det på något sätt, hantverket liksom. (Bm2)

Även känslor som skam och skuld hos kvinnorna beskrevs: ”Oavsett vägen dit, hur det ledde
dit så innebär det ju en massa känslor och kanske även skamkänslor och skuldkänslorför hur
man har betett sig liksom.” (Bm6). En barnmorska använde sig ibland av humor i mötet för
att ge kvinnorna chans att ”komma ifrån de jobbiga känslorna att ha ställt till det för sig själv
genom att skratta och gråta en stund samtidigt” (Bm2). Barnmorskorna beskrev även att
vissa kvinnor blev mer inåtvända, tysta samt även ”till synes ryckte på axlarna” (Bm1) men
även att en del kvinnor som anat att de var gravida kunde dock bli lättade över det
bekräftande beskedet. Barnmorskorna poängterande betydelsen av att bekräfta kvinnans
känslor som normala och genom att så frön hos kvinnan med öppna frågor togs ett beslut
utifrån kvinnan själv oberoende av barnmorskan:
Man får ju väga av vad man ska säga liksom. Egentligen så är man ju mer som en professionell
medmänniska i dem här mötena. Att jag sitter såklart på kunskap i hur ett avbrytande går till
och sitter som medmänniska vad det faktiskt innebär att ta hand om ett barn. Men jag kan ju
inte säga att du kommer få vara vaken hela nätterna liksom… (Bm6)

Barnmorskorna beskrev att det var viktigt att inte vara dömande utan förmedla förtroende,
stärka samt guida kvinnan i beslutsfattandet om graviditeten.

5.1.4

Att ge tid

De flesta barnmorskor beskrev att mycket information skulle ges i samband med ett positivt
graviditetsbesked och att tidpunkten var en avgörande faktor för hur kvinnan skulle ha
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möjlighet att ta emot informationen. De flesta barnmorskor uttryckte att det var viktigt att
vara flexibel och att ge kvinnan tid att tänka och reflektera vid ett positivt graviditetstest
innan de gav mer information:
Jag brukar nog avvakta en stund att ösa på med massa info, så det får landa. Man behöver inte
vara så snabb att ge förklaringar eller ge råd eller komma med lösningen på en gång. (…) Det
är mer det här beskedet, först. Då får man ha lite is i magen. (Bm4)

Barnmorskorna beskrev att de behövde lugna kvinnorna och besvara frågor som väcktes i
samband med det positiva graviditetsbeskedet oavsett om kvinnan var fast besluten om hur
hon ville göra. Barnmorskorna uttryckte att de flesta kvinnor var säkra i beslutet att avbryta
graviditeten medan andra ville fullfölja den. Oavsett situation beskrev barnmorskorna att de
uppmuntrade kvinnorna att gå hem och fundera över beslutet och landa i situationen samt
även fundera om de ville inkludera någon anhörig. Barnmorskorna poängterade att det var
viktigt att informera kvinnorna om de två alternativ som finns, avbryta eller fullfölja
graviditet. De beskrev också att de ville belysa att det inte var brådskande, för att minska
risken att förhasta beslutet då det är ett stort beslut som kan påverka kvinnan för resten av
livet:
Det är ju inget som någon ska skynda fram liksom, det är ju ett stort beslut så oavsett vilket
beslut man tar, om hon väljer att behålla graviditeten eller att man väljer avbryta graviditeten
så kommer ju det lämna spår i kroppen och i själen. (…) Man måste låta saker och ting sjunka
in. (Bm3)

Barnmorskorna beskrev att de bokade tid för återbesök eller telefonsamtal till de kvinnor
som var osäkra och ambivalenta i beslutsfattandet, detta för att ge mer tid att fundera kring
beslutet.

5.2 Ta hänsyn
I resultatet framkom det att det fanns utmaningar för barnmorskan att ta hänsyn till i mötet
med oplanerat gravida kvinnor genom kulturella och socioekonomiska skillnader, att arbeta
under tidsbrist samt hur barnmorskorna förhöll sig till sina egna känslor. Detta resulterade i
tre subkategorier; att möta utmaningar, att arbeta under tidsbrist samt att förhålla sig
professionell.

5.2.1

Att möta utmaningar

Barnmorskorna beskrev att det fanns sociala skillnader att ta hänsyn till i mötet, exempelvis
högpresterande kvinnor med socioekonomisk fördel där oplanerad graviditet sågs som ett
misslyckande och kvinnan inte hade några resurser att ta till utan föll handlöst.
Barnmorskorna uttryckte också att en annan utmanande grupp var socialt utsatta kvinnor
som levde i missbrukarmiljö och inget ordnat socialt, som trodde ett barn skulle lösa
situationen. Barnmorskorna beskrev även att kvinnor kring 15 år som ville behålla
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graviditeten lyftes fram som utmaning att möta. Barnmorskorna uttryckte att de försökte få
kvinnorna att inse vad barn innebar och hur det skulle påverka deras framtid:
Dem här yngre som, ah men kanske ska behålla barnet, ja men då får man, tänker du på din
skolgång, tänker du på utbildning, ekonomi, eh, hur ska du kunna försörja, ja men liksom att
man sår frön till att de faktiskt får börja tänka vad det innebär också. (Bm6)

Barnmorskorna beskrev att det fanns kvinnor med hedersproblematik som kunde vara
utmanande att möta och att det krävde både mer tid, kunskap och energi av barnmorskan.
Barnmorskorna beskrev även att det ofta innebar ett större stigma att bli oplanerat gravid då
kvinnan gått utanför ramarna för vad som är accepterat inom vissa religioner exempelvis haft
samlag utanför äktenskapet. En barnmorska avsatte mer tid inför besök där kvinnan hade en
annan kulturell bakgrund, för att vara förberedd på eventuell hedersrelaterad problematik:
När det är hedersproblematik av någon sort så krävs det ju att jag har förkunskaper om den
religionen eller den, vad ska man säga, församlingen eller så. För att liksom förstå vad det
generellt inbegriper i den problematiken (…) Så att det tar mer tid, det kräver en helt annan
energinivå från mig som barnmorska då. Eh och det är inte helt lätt alltid då, att möta det där.
(Bm2)

Om kvinnan hade en anhörig med vid besöket och om negativa påtryckningar på kvinnans
beslut var svårt att urskilja så uttryckte barnmorskorna att ett återbesök var önskvärt men
inte alltid möjligt. ”Det är här man alltid försöker skaffa dem allra största
paraboltentacklerna utåt och spröten för att känna de här små eh inverkan utifrån heder,
sådana saker, för att man verkligen inte vill missa det” (Bm5). Barnmorskorna beskrev att
kunskapskapsläget om vilka rättigheter och skyldigheter kvinnor har i Sverige kunde vara
mer bristande hos dessa kvinnor:
Dem kan ha ännu sämre kunskap om hur kroppen fungerar beroende på vart de kommer
ifrån, vilket land, om de kommer ifrån stad eller landsbygd, ni vet, allt det där. Eh om de har
gått i skolan eller om de inte har gjort det. (Bm4)

Barnmorskorna beskrev att handläggningen vid möten med kvinnor med hedersproblematik
skilde sig åt från möten med kvinnor utan hedersproblematik genom mindre dokumentation,
inga brev hemskickade samt kontakt med skolsköterskan för att kvinnan inte skulle få ogiltig
frånvaro i skolan.

5.2.2

Att arbeta under tidsbrist

Barnmorskorna uttryckte svårigheter att möta oplanerat gravida kvinnor vid tidsbrist då
kvinnorna ofta kom på korta drop-in besök och inte på planerade tider: ” Svårt till exempel
på drop- in där vi har jättehögt tryck oftast, man kommer, snabba besök, och man vet att det
sitter tjugo till i väntrummet och väntar på mig.” (Bm1). Barnmorskorna belyste vikten av att
möta kvinnan i stunden men att det var svårt när de hade tidsbrist att ta hänsyn till: ”I värsta
fall kan det vara såhär sjuttio ungdomar i väntrummet och vi bara springer, springer fortare,
fortare, fortare, fortare..” (Bm4). Barnmorskorna uttrycktes ha i uppgift att bygga förtroende
och att göra en bedömning om kvinnan behövde en timme just nu eller om barnmorskan
kunde planera in och erbjuda ett återbesök:
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Och där har ju jag en uppgift att bygga ett förtroende men det är sällan jag har den tiden just
då. Däremot så har jag ju hittat en utväg i att jag bygger så pass mycket tillit att den här
personen kommer tillbaks. (Bm2)

Barnmorskorna kände att de hade bra förståelse av kollegorna om de under drop-in tid valde
att ge en kvinna extra tid trots tidsbrist av att det satt många i väntrummet. Tidsbristen
bidrog till stressituationer där dokumentation och anamnes påverkades negativt.

5.2.3

Att förhålla sig professionell

Barnmorskorna uttryckte att det ibland kunde vara nervöst att möta en förmodad oplanerat
gravid kvinna utifrån symtombild, speciellt som nyutbildad barnmorska. De fick förhålla sig
på ett professionellt sätt, ”då fick man lägga manken till för att det skulle bli ett så bra möte
som möjligt.” (Bm5). En barnmorska lyfte att oplanerade graviditeter var livets gång men
kunde bli frustrerad över hur vissa kvinnor reagerade och såg lättvindigt på abort. Abortlagen
lyftes fram av barnmorskorna som viktig och bra att förhålla sig till:
Stå för sitt handlande, man vet ju mycket väl hur ett barn blir till. Ligger man oskyddat och så,
ja men då får man ta på något vis konsekvensen, är man 18år då får man göra det på något vis.
(Bm3)

Barnmorskorna beskrev att vid möten som berört dem extra kunde de ibland reflektera över
det utanför arbetstid: ”Sen kan man också bli berörd, de här som blir väldigt ledsna och
tycker det är jobbigt och man märker, det här kommer påverka den här ungdomen hela
livet.” (Bm1). Vidare beskrev barnmorskorna att dessa möten även bidrog till positiva
känslor:
..jag lär mig av mötena och man får ju en otrolig bekräftelse när man lyckats genomföra ett
vårdmöte väldigt bra. (…) När man har hjälpt en ungdom då eller fått den att hjälpa sig själv
kanske oftast. Det ser jag som en oerhörd vinst, då känner jag mig stolt faktiskt och trivs på
jobbet. (Bm2)

Barnmorskorna uttryckte att de kunde känna stolthet över jobbet och stärkta i sig själva efter
bra möten.

5.3 Skapa trygghet
I resultatet framkom det att kvinnornas stöd från anhöriga och vänner var varierande och att
barnmorskan var ett viktigt stöd för att skapa trygghet. Barnmorskorna kände sig
kompetenta genom sin erfarenhet vilket ingav trygghet. Detta resulterade i två subkategorier;
att stödja kvinnan och att erfarenhet skapar trygghet.

5.3.1

Att stödja kvinnan

Barnmorskorna beskrev att kvinnorna vanligtvis kom till UM för graviditetstest med sällskap
av en eller flera vänner. Partnern var sällan med vid besöket men fanns många gånger med
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som stöd hemifrån. Vid de tillfällena partnern var med till UM försökte barnmorskorna
inkludera dem:
Jag brukar försöka bjuda in om jag märker att det är partnern där ute i väntrummet då men
att ungdomarna själv väljer hur de vill göra och i så fall också komma med inbjudan då så det
inte känns forcerat av mig. För jag tror ju att pappan, eller vad man ska kalla killen, blir ju
gravid tycker jag, och har sina ställningstagande att göra emotionellt om inte annat. (Bm 2)

Barnmorskorna uttryckte att förälder eller annan anhörig sällan var med vid besöket.
Kvinnan kom i undantagsfall själv och då hade hon ofta sämre socialt stöd och nätverk runt
sig och blev väldigt ensam med stora frågor enligt barnmorskorna. Hos dessa kvinnor
uttryckte barnmorskorna att de fick en mer betydelsefull roll genom att stödja och inge
trygghet hos kvinnan: ”De som är lite mer ensamma liksom, som kanske inte har den där
tryggheten med sig hemifrån, kanske ingen partner, ah men lite sämre liksom socialt nätverk,
där blir det ju att man får en annan betydelse.” (Bm4).
Barnmorskor beskrev att de hörde sig för gällande kvinnans nätverk och uttryckte att de
försökte uppmuntra kvinnan att involvera föräldrar eller andra anhöriga på något sätt. De
erbjöd även att hjälpa till med den kontakten om kvinnan tyckte det kändes svårt. De kvinnor
som absolut inte ville involvera någon annan, där uttryckte barnmorskorna att de fick vara
tillmötesgående och stötta kvinnan i det beslutet: ”Vi jobbar ju på ungdomens uppdrag och
ingen annan, varken föräldrar, ni vet, skolan eller så.” (Bm4). Barnmorskorna uttryckte att de
försökte förmedla en trygghet till kvinnorna, att oavsett beslut så skulle de känna att de inte
stod ensamma:
..den medicinska kunskapen kring ett avbrytande, det vet jag ju. Och det är ju en trygghet man
får förmedla till dem såklart. Att de är i trygga händer liksom, att vi tar omhand, att vi fångar
upp dem, att vi släpper inte ut dem så.. (Bm6)

Barnmorskorna beskrev att de informerade om möjlighet till professionellt stöd samt
uppföljning för att öka trygghetskänslan. Barnmorskorna beskrev att kuratorskontakt alltid
ska erbjudas både på UM och kvinnoklinik för stöd i beslutet och att bolla för- och nackdelar
vid ambivalens hos kvinnan och partnern: ”Vi erbjuder ju alltid kuratorssamtal i samband
med positivt graviditetstest. Det får man även på kvinnokliniken men är man yngre så kanske
det känns tryggare att gå till våran kurator.” (Bm1). Barnmorskorna beskrev att kvinnorna
tedde sig trygga på UM, i den miljön där de ofta varit upprepade gånger genom åren samt att
de kanske till och med kände barnmorskan vilket skapade trygghet:
Ungdomsmottagningen är ju så pass många år man går på, 13-23, så många av ungdomarna
har man ju träffat tidigare. De känner till stället, så därför vill man ju att vad de än tar för
beslut nu så dem ska känna sig trygga och komma tillbaka om det är jobbigt efteråt. (Bm5)

Barnmorskorna beskrev att de flesta kvinnor tackade ja till stöd men det fanns även kvinnor
som avböjde: ”Man kan ju aldrig pressa utan man kan bara erbjuda, så det är det man får
tänka. Nu har jag gjort det jag kan, det jag kan erbjuda.” (Bm1). Barnmorskorna försökte ofta
uppmuntra till stöd utan att övertala. Kvinnor som avböjde stöd kunde ibland återkomma
och mottog stöd när hon fått tänka och reflektera.
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5.3.2

Att erfarenhet skapar trygghet

Barnmorskorna efterfrågade ingen utbildning: ”Jag känner inte att jag saknar något. Det är
ingen utbildning jag känner såhär, att den skulle vara bra.” (Bm5). De lyfte snarare
betydelsen av att utnyttja och prioritera erfarenhetsutbyte med sina kollegor för att utvecklas
och skapa en trygghet i sig själv. Barnmorskorna beskrev att de hade kollegial handledning
regelbundet om än lite för sällan enligt vissa av barnmorskorna, där man kunde ta med fall,
bolla med varandra, ge återkoppling samt om man tänkt rätt eller missat något. Dock
uttryckte de flesta barnmorskorna att de hade ett bra stöd och kontakt med kollegor samt att
de kunde kontakta någon om det skulle uppstå situationer där hjälp och råd i stunden
behövdes:
Vi har egentligen kunskapen om vad omvårdnad är och man behöver inte hålla på att läsa de
här tvåtusen långa böckerna på universitetet för att förstå att det faktiskt är mycket bättre om
vi pratar med varandra och lär av varandra och prövar nya infallsvinklar hela tiden och
kontinuerligt. För att det är då utvecklingen kommer och det här erfarenhetsutbytet. (Bm2)

Samtliga barnmorskor uttryckte att intresse för individen, patientmöten, arbetslivserfarenhet
som barnmorska, personliga erfarenheter samt att man hade reflekterat kring abortfrågan
var erfarenheter som bidrog till trygghet hos barnmorskan: ”Erfarenhet ger trygghet och
många patientmöten allmänt. Det är så blandat och man lär sig av allting.” (Bm5).
Barnmorskorna efterfrågade hospitering på kvinnoklinik, verksamhet för unga föräldrar,
abortmottagning och mödrahälsovård för att öka förståelsen för varandras arbetssätt och
vårdförloppet hos kvinnorna och på så sätt kunna ge bättre information i möten med
oplanerat gravida kvinnor. Barnmorskorna uttryckte att de var medvetna om att ansvaret låg
hos dem själva att ta sig tid för hospitering då cheferna ställde sig positiva till fortbildning
och utveckling.

6

DISKUSSION

Examensarbetets diskussionsdel indelas i tre delar; metod-, resultat- samt etisk -diskussion. I
följande delar diskuteras examensarbetets styrkor och svagheter, dess resultat mot tidigare
forskning och vetenskap samt utvald teoretiskreferensram. Vetenskapsrådets (u.å.)
forskningsetiska riktlinjer diskuteras utifrån examensarbetets genomförande ur etiskt
perspektiv.

6.1 Metoddiskussion
Att välja en lämplig design som stämmer väl överens med syftet är viktigt för resultatets
trovärdighet (Elo m.fl., 2014). Informanterna bör ha kunskap och erfarenhet inom området
som ska beskrivas i examensarbetet för att skapa en trovärdighet i kvalitativa studier (Elo
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m.fl., 2014). Ett bekvämlighetsurval på ungdomsmottagning där barnmorskor möter
oplanerat gravida kvinnor stärker därför trovärdigheten. Även författarna bör ha kunskap
och erfarenhet inom området för en ökad trovärdighet (Elo m.fl., 2014). Författarna hade
ingen erfarenhet inom området vilket kan ses som en svaghet men var dock inlästa på ämnet
för att skapa de bästa förutsättningar för examensarbetets trovärdighet (Elo m.fl., 2014).
Författarna är införstådda med att alla har en förförståelse och att detta kan påverka
insamling av data och eventuell tolkning av dataanalys. Författarna försökte hela tiden vara
medvetna om sin förförståelse och att inte tolka eller lägga in några värderingar under
arbetets gång (Danielsson, 2017b).
Intervjuer är en lämplig datainsamlingsmetod när syftet är att beskriva fenomen (Danielsson,
2017a) och då syftet var att beskriva barnmorskors erfarenheter av att möta oplanerat
gravida kvinnor på UM passade denna insamlingsmetod. Att använda personliga intervjuer
kan ha varit en svaghet genom att informanterna då inte har haft möjlighet att reflektera med
kollegor över svaren, men en styrka är att ha fått flera liknande svar utifrån de individuella
intervjuerna där informanterna svarade oberoende av varandra under intervjutillfället.
Initialt planerades att intervjua åtta till tio personer men då det var svårt att få ihop
tillräckligt många informanter uppskattades det efter sex intervjuer att innehållet i dessa
intervjuer var tillräckligt informativa och innehållsrika att bygga ett resultat på. Ett för stort
antal informanter kan ge problem vid analysarbetet och i sammanställningen av resultatet då
det är en tidskrävande process (Danielsson, 2017a). Med ett större antal informanter hade
resultatet kunnat bli annorlunda dock kom informanterna från olika UM vilket stärkte
överförbarheten (Graneheim & Lundman, 2017).
En semi-strukturerad intervjuguide användes för att öka chanserna att få mer uttömmande
svar (Danielsson, 2017a). Trots att intervjuguiden testades på två olika barnmorskor
upptäcktes under examensarbetets gång att några av frågorna i intervjuguiden som tagits
fram kunde besvaras med ja och nej. Detta kanske kan bero på hur olika barnmorskorna
svarade på frågorna och om de utvecklade sina egna svar vilket de två första barnmorskorna
gjorde och författarna reagerade då inte på detta. Om svar som ”ja” och ”nej” uppkom under
intervjun försökte författarna föra diskussionen vidare genom att antingen avvakta en stund
så informanten hade möjlighet att tänka efter och komma med mer uttömmande svar
alternativt ställa följdfrågor som ”kan du utveckla?” eller ”kan du berätta mer?”.
Intervjuguiden testades på en barnmorska verksam inom ett annat område. Författarna fick
då möjlighet att öva på att intervjua vilket är bra för att komma in i situationen enligt
Danielsson (2017a). En pilotstudie genomfördes för att testa teknisk utrustning, öva mer på
intervjuteknik samt kontrollera om den planerade tiden var hållbar.
Då båda författarna saknade tidigare erfarenhet av att intervjua upplevdes en förbättring av
intervjuteknik för varje intervju som gjordes, så som exempelvis att invänta svar, ställa
följdfrågor och följa informantens svar. Detta kan ha gjort att de sista intervjuerna blev mer
uttömmande än de första intervjuerna och därmed eventuellt tillfört mer till resultatet och
påverkat resultatdelen. De fem intervjuerna avslutades med att informanterna ombads att
sammanfatta eller lägga till något (Danielsson, 2017b) vilket gav ny relevant information för
examensarbetets syfte eller bekräftade tidigare svar vilket kan vara en styrka i intervjuernas
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innehåll. En och samma intervjuplats för alla intervjuer är att föredra (Danielsson, 2017a)
men då informanterna hade egna rum på sina arbetsplatser valde författarna, i samråd med
fem av informanterna, att intervjua där. Informanterna hade möjlighet att boka tid för
intervjun och minska risken för störningsmoment (Danielsson, 2017a). En intervju hölls i ett
bokat avskilt rum på ett bibliotek på informantens önskan.
Examensarbetets analys utfördes med inspiration av Graneheim och Lundmans (2017)
innehållsanalys. Författarna använde de centrala begreppen pålitlighet (dependability),
giltighet (credibility) och överförbarhet (transferability) för att eftersträva trovärdighet i
examensarbetet.
Varje intervju avlyssnades ett flertal gånger av båda författarna och transkriberades i nära
anslutning till intervjuerna för att minska risken för att detaljer skulle missas så som
exempelvis känslouttryck. Känslouttryck så som suckar, skratt och pauser skrevs ner under
transkriberingen för att förtydliga stämningen hos barnmorskan och öka pålitligheten vilket
är en styrka och kan vara till nytta för analysprocessen enligt Danielsson (2017b).
Meningsbärande enheter kondenserades och kodades och under analysprocessen valdes
några meningsbärande enheter bort då de inte ansågs svara på syftet. Subkategorier och
kategorier arbetades fram utifrån de kondenserade meningsenheterna och koderna.
Processen gjordes om ett flertal gånger. Några kondenserade meningsenheter var svåra att
arbeta in under kategorier och subkategorier vilket kan bero på att dessa var för korta och då
förlorade sitt sammanhang. För korta meningsbärande enheter kan enligt Danielsson
(2017b) leda till svårigheter i fortsatt textanalys då de kan få ändrad eller förlorad innebörd.
Då de för korta meningsbärande enheterna inte gick att härleda till en specifik fråga utifrån
svaret kom båda författarna överens om att exkludera dessa. Då det endast var ett fåtal som
exkluderades borde det inte ha påverkat resultatets giltighet eller vara en svaghet enligt
författarna. För att undvika att tolka så mycket som möjligt under analyserna och
bearbetningarna har båda författarna varit lika delaktiga under hela processen, vilket anses
vara en styrka (Danielsson, 2017b). För att öka examensarbetets överförbarhet är metoden
beskriven så noggrant som möjligt. Detta är dock ett kvalitativt examensarbete med få
deltagare och kan inte generaliseras till andra UM (Danielsson, 2017b).
Fokusgruppsintervjuer, som också lämpar sig vid beskrivning av fenomen, hade kunnat vara
ett alternativ för detta examensarbete för att få en diskussion och interaktion mellan
informanterna inom ämnet. Intervju med fokusgrupper lämnar även utrymme för att
upptäcka sådant som student eller forskare inte kunnat förutse (Wibeck, 2017). Detta hade
kunnat ge annorlunda svar under intervjuerna och därmed ett annorlunda resultat genom att
informanterna i en fokusgrupp stimulerar varandra till en diskussion och kan ha en inverkan
på varandra.

6.2 Resultatdiskussion
Utifrån detta examensarbete framkom det att barnmorskor verksamma på
ungdomsmottagningar poängterade vikten av att vara flexibel i sitt bemötande av kvinnan på
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individnivå utifrån att dessa kvinnor hade varierande kunskaper. Barnmorskorna kände att
de var en viktig informationskälla. En konflikt som barnmorskorna lyfte var att de försökte ta
hänsyn till kvinnan och ge henne tid i mötet men samtidigt kände de en stress inombords på
grund av tidsbrist inom verksamheten. Barnmorskorna menade att kvinnans möjlighet till
stöd var viktigt och barnmorskorna fick bidra till att försöka inkludera anhöriga, eventuell
professionell stödkontakt samt att de själva var stöttande. Barnmorskorna kände sig trygga i
dessa möten och uttryckte sin erfarenhet som den viktigast bidragande faktorn till att de
själva kände sig trygga. Erfarenheten kom genom många patientmöten och ett
erfarenhetsutbyte med kollegor genom kollegial handledning. Hospitering inom
verksamheter som samarbetar för dessa kvinnors bästa efterfrågades, däremot ingen annan
kunskap eller utbildning.
I examensarbetets resultat framkom det att barnmorskorna upplevde att kunskapsnivån
bland unga kvinnor var väldigt varierande och att barnmorskorna behövde vara flexibla.
Flera barnmorskor uttryckte att kvinnorna ofta hade förkunskap om bland annat graviditet
och abort utifrån den information som gick att hitta på internet samt de rykten som gick i
samhället. Här kände barnmorskorna att deras uppgift var att dementera felaktiga kunskaper
och bidra med faktabaserad information vilket hjälpte kvinnan att identifiera och klargöra
vad som var korrekt information, enligt författarna.
Några barnmorskor uttryckte att de unga kvinnornas konsekvenstänk inte var
färdigutvecklat. Shakespeare (2004) förklarade att det finns ett behov av sexual- och
samlevnadsundervisning redan från tidig ålder på grund av kunskapsbrist och WHO (2018c)
menar att en mer adekvat preventivmedelsanvändning skulle kunna minska antalet
ungdomsgraviditeter. Utifrån examensarbetets resultat och tidigare forskning skulle enligt
författarna en ökad kunskap automatiskt bidra till ett mer utvecklat konsekvenstänkt.
Författarna menar att mer utbildning för ungdomar i sexuell- och reproduktiv hälsa vore
relevant. Detta skulle bidra till en ökad kunskap, ett lägre risk tagande och därmed en mer
adekvat preventivmedelsanvändning som i sin tur kan minska antalet oplanerade
ungdomsgraviditeter.
I examensarbetets resultat uttryckte samtliga barnmorskor ett behov av att vara flexibel i
bemötandet utifrån varje kvinna och lyssna in behov samt efterfrågan hos kvinnan för ett
professionellt bemötande, vilket överensstämmer med barnmorskans etiska kod (Svenska
Barnmorskeförbundet, 1999). I resultatet visades, liksom Ekstrand m.fl. (2009) kom fram
till, att skuld och skam var framträdande känslor hos oplanerade gravida kvinnor även om
Shakespeare (2004) poängterade att tonårsgraviditet blir alltmer accepterat i samhället.
Dock belyste Bell m.fl. (2005) att en negativ attityd kvarstår i samhället gentemot
ungdomsgraviditeter, vilket inverkar på kvinnans val att fullfölja eller avbryta en graviditet.
Ekstrand m.fl. (2009) visade att sociala normer, familj och vänner kan ha en negativ
inverkan på beslutet. Författarna tror att barnmorskorna har en viktig roll i att få den gravida
kvinnan att inte känna skuld eller skam. Ett beslut om att avbryta eller fullfölja en graviditet
är kvinnans eget val och här är barnmorskornas roll att försöka få den gravida kvinnan att
inte bli för påverkad av omgivning eller media.
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Barnmorskornas erfarenhet var att en kompis vanligtvis var kvinnans initiala stöd, vilket
överensstämmer med Olivari m.fl (2011) som visade att unga kvinnor många gånger undviker
att prata med familjen och föräldrarna, istället blir kompisar ett stöd vid en oplanerad
graviditet, innan besöket hos barnmorskan. I resultatet framkom att partner sällan var med
på plats men fanns ofta med som stöd hemifrån, medan anhöriga nästan aldrig sågs till.
Barnmorskorna beskrev att de försökte inkludera föräldrar eller andra anhöriga för
kvinnornas bästa. Olivari m.fl. (2011) visade att stöd från partner var varierande medan
Olivari m.fl (2011) och Shakespeare (2004) poängterade att stöttande mödrar var vanligt.
Barnmorskans erfarenheter av att möta utmaningar innefattade bland annat komplicerade
sociala situationer hos gravida unga kvinnor, vilket stärks av Fredriksen m.fl. (2012) och
Hertfelt Wahn m.fl. (2007). Det är vanligt att dessa kvinnor har ett begränsat stöd och
nätverk från familjer och anhöriga (Fredriksen m.fl., 2012).
Resultatet visade att barnmorskorna hade en roll som innebar att stödja och skapa trygghet i
dessa situationer. De erbjöd sig även att hjälpa till med den kontakten om kvinnan tyckte det
kändes svårt. De kvinnor som absolut inte ville involvera någon annan, där uttryckte
barnmorskorna att de fick vara tillmötesgående och stötta kvinnan i det beslutet. Författarna
anser att det kan bli en utmaning för barnmorskan att involveras i den gravida kvinnans
situation på en rimlig nivå, men utan att ta på sig ett allt för stort ansvar för kvinnan.
Resultatet visade att barnmorskorna erbjöd professionellt stöd samt uppföljande återbesök.
De uttryckte även att mycket information skulle ges och att de försökte ge kvinnan tid för
reflektion för att undvika ett förhastat beslut, framför allt då ambivalens inför beslutet var
framträdande. Att ge kvinnan tid för att undvika ett förhastat beslut är önskvärt (Holmberg &
Wahlberg, 2000). Att tillsammans med kvinnan identifiera vilket stöd som behövdes, oavsett
om det var ett stöttande nätverk eller om professionellt stöd var den bästa hjälpen, blev en
del i att bidra till att kvinnan fick chans till hanterbarhet enligt examensarbetets resultat.
Enligt Svenska Barnmorskeförbundet (1999) krävs kunskap och utbildning i hur man
bemöter och hanterar kvinnor, och eventuell partner, i olika situationer. Resultatet visade att
samtliga barnmorskor uttryckte att de hade den kunskap och utbildning de behövde för att ge
dessa kvinnor professionell hjälp, en grund för begriplighet. Detta överensstämde dock inte
med Holness (2015) som visade att barnmorskorna uppgav avsaknad av stöd och
tillfredsställande kunskap för att bemöta unga oplanerat gravida kvinnor. Dessa skillnader
kan grundas i att barnmorskeutbildningen skiljer sig över världen och att barnmorskor får
olika kunskaper och kompetenser för att möta dessa kvinnor.
Resultatet i examensarbetet belyser vikten av att barnmorskornas erfarenheter värdesätts.
Kollegial handledning och hospitering gav möjlighet till erfarenhetsutbyte, vilket även
belyses som viktigt i Kompetensbeskrivning för barnmorskor (Svenska
Barnmorskeförbundet, 2018). Erfarenhet gav barnmorskorna en trygghet i mötet med
oplanerat gravida kvinnor vilket enligt författarna är viktigt att ta tillvara på då en
barnmorska som är trygg kan skapa en förtroendefull relation mellan barnmorska och kvinna
samt vara ett gott stöd.
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Samtliga barnmorskor uttryckte ett behov av att möta kvinnan i hennes situation och på
hennes kunskapsnivå vilket överensstämmer med barnmorskans etiska kod (Svenska
Barnmorskeförbundet, 1999). Vidare belyste examensarbetets resultat och Svenska
Barnmorskeförbundet (1999) vikten av att stötta kvinnan i hennes val. För att
barnmorskorna skulle kunna stötta de informerade val och beslut som kvinnan tog krävdes
det tid och engagemang från barnmorskorna. Att ge kvinnan tid blev konfliktfyllt då tidsbrist
ofta rådde. Genom att kvinnan erbjöds tid, information och stöd, gavs kvinnan
förutsättningar att göra ett välgrundat beslut. Förhoppningsvis kan då oplanerat gravida
kvinnor, med stöd av barnmorskan, klara av situationen och skapa coopingstrategier för att
klara av allt vad en oplanerad graviditet innebär oavsett beslut om att fullfölja eller avsluta
graviditeten.
Det centrala i KASAM-modellen (Antonovsky, 2005) knyts i detta examensarbete till kvinnor
som blir oplanerat gravida. Att uppnå begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet
möjliggör goda förutsättningar att klara av beslutsfattandet kring en oplanerad graviditet.
Examensarbetets resultat belyser barnmorskornas roll för att bidra till förutsättningar att
kvinnan ska uppnå en känsla av sammanhang, vilket alltid är målet i en vårdrelation. Om
kvinnor får en välgrundad kunskap med barnmorskans hjälp ökar möjligheten till
begriplighet vilket var en del i att kvinnan uppnådde KASAM. Begriplighet bidrar till känslan
av att ha kontroll över situationen (Antonovsky, 2005). Kvinnans upplevelse av att ha de
verktyg hon behöver är betydelsefullt för att uppnå KASAM (Antonovsky, 2005). En känsla
av hanterbarhet bidrar till känslan av att klara av stressituationer i livet då utmaningar inte
känns lika besvärande (Antonovsky, 2005). De barnmorskor som inkluderades i
examensarbetet hade en erfarenhet av att bemöta dessa kvinnor då de arbetar på
ungdomsmottagning dit unga kvinnor vanligtvis initialt kommer i Sverige. Detta kunde
ställas i relation till vilka förutsättningar barnmorskorna hade för att bidra till att kvinnorna
uppnådde KASAM.

6.3 Etisk diskussion
För att värna om informanterna följdes Vetenskapliga rådets (u.å.) forskningsetiska krav i
detta examensarbete; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och
nyttjandekravet. I informationsbrevet beskrevs syftet med och vad examensarbetet skulle
innehålla och vad som förväntades av eventuella informanter samt att det när som helst gick
att avbryta deltagandet utan vidare förklaring. Samtliga informanter blev erbjudna att läsa
informationsbrevet på nytt innan de gav sitt skriftliga samtycke. Materialet har hanterats
konfidentiellt i en låst mapp på dator enbart hanterade av författarna. Materialet har endast
använts i examensarbete och på så sätt följt nyttjandekravet.
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7

KONKLUSION

Slutsatser som kan dras utifrån detta examensarbete är att barnmorskor verksamma på
ungdomsmottagningar poängterade vikten av att vara flexibel i sitt bemötande av kvinnan på
individnivå utifrån att dessa kvinnor hade varierande kunskaper. Den varierande kunskapen
bidrog till att barnmorskorna kände att de var en viktig informationskälla för dessa kvinnor.
En konflikt som barnmorskorna lyfte var att försöka ta hänsyn till kvinnan och ge henne tid i
mötet men samtidigt känna stress inombords på grund av tidsbrist inom verksamheten.
Barnmorskorna lyfte att kvinnans möjlighet till stöd var en viktig del i processen vid
oplanerad graviditet och här fick barnmorskorna bidra till att försöka inkludera anhöriga,
professionell stödkontakt samt att själva vara stöttande. Barnmorskorna som träffade
oplanerat gravida kvinnor kände sig trygga i dessa möten. Barnmorskorna uttryckte
erfarenhet som den viktigast bidragande faktorn till att de själva kände sig trygga i dessa
möten. Erfarenheten kom genom många patientmöten men framför allt genom
erfarenhetsutbyte med kollegor genom kollegial handledning och därför efterfrågades
hospitering inom verksamheter som samarbetar för dessa kvinnor. Barnmorskorna
efterfrågade ingen annan kunskap eller utbildning.

8

KLINISKA IMPLIKATIONER

Det här examensarbetet kan bidra till fördjupad förståelse för vad barnmorskor på
ungdomsmottagningar har för erfarenheter av att möta oplanerat gravida kvinnor. Resultatet
i examensarbetet visar att barnmorskor har den utbildning de behöver men att mer
hospitering och kollegial handledning vore önskvärt. Barnmorskorna poängterar även att
ungdomarna har bristande kunskaper och konsekvenstänk inom sexual- och
samlevnadskunskap. På så vis kan detta examensarbete inspirera till att öka tid för
hospitering hos barnmorskorna på exempelvis abortmottagning, öka tid för
erfarenhetsutbyte på ungdomsmottagning som arbetsplats samt att reflektera kring utökad
och evidensbaserad sexual- och samlevnadsundervisning på skolor.

9

FRAMTIDA FORSKNING

Det vore intressant att se skillnad i antal oplanerade graviditeter om ungdomar fick mer
utformad sexual- och samlevnadsundervisning tidigare än vad som ges idag. Exempelvis att
ge barnmorskor möjlighet att utforma undervisningen utifrån den kunskap ungdomar
förväntas ha på några skolor under några år och se om antalet oplanerade graviditeter skulle
minskas genom exempelvis en registerstudie. Ett annat intressant ämne är hur vidare
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hospitering skulle utveckla barnmorskorna i att bemöta kvinnorna på individnivå och
tillgodose dessa kvinnors behov. Vore även intressant att studera barnmorskans erfarenhet
av mannens roll vid oplanerad graviditet.
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BILAGA A – INFORMATIONSBREV

Akademin för hälsa, vård och välfärd

Du tillfrågas härmed om deltagande i ett examensarbete om barnmorskans
möten med oplanerat gravida kvinnor på ungdomsmottagning

Vi är två studenter på barnmorskeprogrammet vid Mälardalens högskola, Västerås. I
utbildningen ingår ett självständigt arbete i form av en magisteruppsats. Syftet med detta
examensarbete är att beskriva barnmorskans erfarenhet av att möta oplanerat gravida
kvinnor på ungdomsmottagning.
Du tillfrågas om att beskriva dina erfarenheter av att möta oplanerat gravida kvinnor på
ungdomsmottagning under en enskild intervju som beräknas ta ungefär en timme.
Intervjun kommer att spelas in med hjälp av ett inspelningsprogram på mobiltelefon och
kommer sedan föras över till dator. Materialet behandlas konfidentiellt och kommer att
förvaras i låst mapp på datorn under arbetets gång och förstöras efter bearbetning.
Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan vidare motivering. Resultatet
kommer att presenteras i form av en magisteruppsats på Mälardalens högskola i Västerås
samt publiceras i det digitala vetenskapliga arkivet, DiVA men kommer inte kunna härledas
till dig personligen.
Du kommer bli kontaktad inom närmaste dagarna angående eventuellt deltagande, tid och
plats för intervjun.
Om du har frågor kontakta oss gärna.
Med vänliga hälsningar
Cecilia Dalberg, kontaktperson, barnmorskestudent
E-post: cdg18001@student.mdh.se
Evelina Johansson, kontaktperson, barnmorskestudent
E-post: ejn18005@student.mdh.se
Margareta Widarsson, universitetslektor, kursansvarig, handledare, barnmorska
Akademin för hälsa, vård och välfärd
Mälardalens högskola Västerås

Tel: 021 - 10 73 36
E-post: margareta.widarsson@mdh.se

BILAGA B - INTERVJUGUIDE
Intervjuguide
Syftet med examensarbetet är att beskriva barnmorskans erfarenhet av att möta
oplanerat gravida kvinnor på ungdomsmottagning.
Intervjufrågor
Tänk på att svara på följande frågor utifrån dina erfarenheter på ungdomsmottagning.
1. Hur upplever du det som barnmorska att möta en kvinna som kommer till
ungdomsmottagningen och är oplanerat gravid?
2. Känner du dig trygg i mötet?
3. Hur gör du för att kvinnan skall känna sig bekväm i mötet med dig?
4. Är det svårt att få kvinnan att känna tillit till dig?
5. Upplever du att kvinnorna berättar för dig om sina tankar och känslor?
6. Vad för olika känslor är vanliga att kvinnorna uttrycker?
- Hur brukar du som barnmorska hantera de olika känslouttrycken?
7. Finns det några särskilda svårigheter att möta en oplanerat gravid kvinna på
ungdomsmottagning?
8. Har du den kunskap du önskar för att möta den oplanerat gravida kvinnan på
ungdomsmottagning?
Är det någon specifik kunskap du saknar i mötet? Är det någon specifik kunskap du
önskar att du hade?
9. Är det någon specifik färdiget du vill lyfta fram som särskilt viktig i mötet med den
oplanerat gravida kvinnan?
10. Är det någon kunskap/utbildning du önskar att du hade mer av i mötet med den
oplanerat gravida kvinnan på ungdomsmottagning?
11. Upplever du att det skiljer sig i möten med oplanerat gravida kvinnor som har olika
kulturella bakgrunder? Vad kan i sådana fall skilja sig?
- Hur hanterar du det?
12. Möter du ofta kvinnor som är osäkra inför sitt beslut angående abort eller fortsatt
graviditet?
Hur hanterar du situationer där kvinnorna är osäkra?
13. Har kvinnorna socialt stöd, så som partner, kompis, förälder eller annan anhörig med
sig eller kommer de ensamma?
14. Om du identifierar att en kvinna är i behov av stöd men avböjer detta. Hur hanterar
du det?
- Vad har du som barnmorska för möjlighet att etablera stöd och samtalskontakt
åt kvinnan?
15. Vad är din erfarenhet av kvinnornas kunskapsläge gällande graviditet?
16. Hur påverkas du som barnmorska i dessa möten med oplanerat gravida kvinnor på
ungdomsmottagning?
17. Vad har du som barnmorska för möjlighet till stöd och reflektion inför- och/eller efter
dessa möten med oplanerat gravida kvinnor?

BILAGA C – ARTIKELMATRIS
Författare
Årtal
Artikelns titel
Tidskrift
Land
Bayer, A. M.,
Gilman, R. H.,
Tsui, A. O., &
Hindin, M. J.
(2010)
What is
adolescence?:
Adolescents
narrate their lives
in Lima, Peru.

Syfte

Metod

Resultat/Slutsats

Att undersöka
peruanska
ungdomars
livshistoria i ett
låginkomstområde
i Lima.

Ansats: Kvalitativ.

Tolvårig kvinna såg sin första
menstruation som en betydande
vändpunkt, från flicka till kvinna
vilket medförde även
förändringar i hennes
personlighet.

Datainsamling: 40
intervjuer, 2
intervjuer/person.

Peru.

An exploration of
pregnant
teenagers’ views of
the future and their
decisions to
continue or
terminate their
pregnancy:
implications for
nursing care.
Journal Of Clinical
Nursing.
Storbritannien.

Population: 20
deltagare, 12-17 år.
Urval:
Bekvämlighetsurval.

Journal of
Adolescence.

Bell, E. R., Glover,
L., & Alexander, T.
(2014).

Design: Beskrivs ej.

Att utforska
tonåringarnas syn
på framtiden i
förhållande till
deras val av att
fortsätta eller
avsluta
graviditeten.

Dataanalysmetod:
Holistisk innehållsanalys
med grounded-theory.
Ansats: Kvalitativ och
kvantitativ.
Design: Utforskande
tvärsnittsstudie med
mixad metod.
Population:
3 grupper, 51 tjejer 13-18
år. Gravida, ska genomgå
abort eller aldrig varit
gravid.
Urval:
Norra England.
Gravida >14 v
exkluderades.
Snöbollsurval för
gruppen aldrig gravida.
Datainsamling:
Frågeformulär för aldrig
gravida. Intervjuer för
resterande.
Dataanalysmetod:
Kvantitativ - SPSS och
chi2.
Kvalitativ 1

7 teman påverkar tonåringars
beslut om att fortsätta/avbryta
graviditet hos dom gravida och
hos kvinnor inför abort:
1. Livet som tonåring.
2. Framtiden, utbildningkarriärplaner,
familjeplaner.
3. Resurser, ex ekonomiska
resurser.
4. Attityder från föräldrar
och samhället.
5. Påverkan på andra, ex
familj, pojkvän.
6. Tidigare
graviditetserfarenheter.
7. Beslutsprocessen. Lätt
beslut för dem kvinnor
inför abort. Svårt beslut
att fullfölja.
Ett problem var inverkan av det

innehållsanalys.
Belsky, J.,
Steinberg, L.,
Houts, R. M., &
Halpern-Felsher,
B. L.
(2010).
The development
of reproductive
strategy in females:
Early maternal
harshness 
earlier menarche
 increased sexual
risk taking.

Att testa en
evolutionär teori
om socialisering.
Om
pubertetsmognad
och tidigt
föräldraskap har
betydelse för
ungdomens
sexuella
riskbeteende.

Modeling pubertal
timing and tempo
and examining
links to behavior
problems.

Att undersöka
frågor om
pubertetsutvecklin
g och hur olika
pubertala symtom
påverkar
beteendemönstret.

Urval: Slumpmässigt
men några kriterier.

Ansats: Kvantitativ.
Design: Utforskande,
Longitudinell.

Tidig pubertet var förknippad
med olika problem – korrelation
mellan pubertetsutveckling och
beteendeproblem.

Population: 1519
deltagare, flickor och
pojkar.
Urval: Beskrivs ej.
Datainsamling: Skalor
och
självskattningsskalor.

USA.

Evening
adolescents: The
role of family
relationships and
pubertal
development.

Population: 1364
familjer. 24 sjukhus, 10
dataregister.

Dataanalysmetod:
MPlus.

Developmental
Psychology.

Diaz-Morales, J. F.,
Escribano, C.,
Jankowski, K. S.,
Vollmer, C., &
Randler, D.
(2014).

Design: Utforskande,
Longitudinell.

Datainsamling: Tre
skattningsskalor.

Developmental
Psychology.
USA.
Beltz, A. M.,
Corley, R. P.,
Bricker, J. B.,
Wadsworth, S. J.,
& Berenbaum, S. A.
(2014).

Ansats: Kvantitativ.

negativa snacket om
tonårsgraviditeter.
Tidigare menstruationsstart var
förknippat med att ta större
sexuella risker och därmed även
andra risker, exempelvis
användning av alkohol och tobak
samt inblandning i brott och våld.

Att undersöka
effekterna av antal
konflikter och
funktionell
autonomi i
förhållande mellan
pubertetsutvecklin
g och dygnsrytm.

Dataanalysmetod:
Linjär modell.
Ansats: Kvantitativ.
Design: Utforskande.
Population: 2081
deltagare, ungdomar 1216 år.
Urval: Spanien. Elever.
Socioekonomisk
medelklass.
Datainsamling:
Skattningsskalor.
2

Högre ålder var relaterat till ökad
pubertetsutveckling, mer
frekventa konflikter och en ökad
benägenhet till autonomi.

Journal of
Adolescence.
Spanien.
Ekstrand, M.,
Larsson, M., Von
Essen, L., & Tydén,
T.
(2005).
Swedish teenager
perceptions of
teenage pregnancy,
abortion, sexual
behavior, and
contraceptive
habits – a focus
group study among
17-year-old female
high-school
students.

Dataanalysmetod:
Eta-kvadrat, SPSS.
Att få en djupare
förståelse av vilka
faktorer kvinnliga
tonåringar tror kan
förklara det ökande
antal aborter hos
tonåringar.

An illusion of
power: qualitative
perspectives on
abortion decisionmaking among
teenage women in
Sweden.
Perspectives on
Sexual
&Reproductive
Health.

Population:
Kvinnliga
gymnasiestudenter, 17
år.

Datainsamling:
6 Fokusgruppsintervjuer
med 6-8 deltagare.
Semistrukturerad
ämnesguide.

Att få en djupare
förståelse för
problem kring
tonårsaborter,
speciellt
omständigheterna
bakom
graviditeten,
beslutsfattandepro
cessen samt stöd
från familj, vänner,
och vårdgivare i
samband med
abort.

Dataanalysmetod:
Manifest
innehållsanalys.
Ansats: Kvalitativ.
Design: Beskrivs ej.
Population: Kvinnor,
16-20 år
Urval: 2 sjukhus.
Familjeplaneringsklinik.
Strategiskt urval, kvinnor
som ansökt om
inducerad abort
32 gav
deltagandesamtycke, 7
föll bort, 25 kvinnor
deltog.
Datainsamling:
Individuella intervjuer
under åren, -03, -05, -07.
40-120 min vardera.
Ämnesguide med nio
öppna frågor.

Sverige.

Fredriksen, A.,

Design: Deskriptiv.

Urval: Uppsala, Sverige.
6 av 7 skolor. 48 elever
visade intresse, 42
deltog.

Acta Obstetricia et
Gynecologica
Scandinavica.
Sverige
Ekstrand, M.,
Tydén, T., Darj, E.,
& Larsson, M.
(2009).

Ansats: Kvalitativ.

Att beskriva

Dataanalysmetod:
Latent innehållsanalys.
Ansats: Kvalitativ
3

Negativ attityd till
tonårsgraviditet.
Stöttande attityder till abort.
Sexuellt risktagande beteende –
det händer inte mig, kondomens
tabu.
Reproduktionstrend i samhället –
media, attityder kring samlag.
Graviditet och preventivmedel –
tjejens ansvar.
Begränsad kunskap kring abort
och preventivmedel – rädsla för
bieffekter av hormoner.

Riskbeteende, inkonsekvent
preventivmedelsanvändning pga
negativa attityder, brist på
medvetenhet.
Prevention, ömsesidigt ansvar,
män förlitar sig på kvinnan.
Skuld och skam över graviditeten.
Abort rätt men ändå svårt beslut
med stark ambivalens. Beslut av
praktiska, sociala och ekonomiska
skäl.
Påverkan av sociala normer,
familj och vänner. Många väljer
att hålla det hemligt.

Förtroendeingivande och

Lyberg, A., &
Severinsson, E.
(2012).
Health supervision
of young women
during pregnancy
and early
motherhood: A
Norwegian
qualitative study.

barnmorskors och
sjuksköterskors
uppfattningar om
erfarenheter av att
vårda unga kvinnor
under graviditet
och tidigt
moderskap.

Nursing & Health
Sciences.
Norge.
Furber, CM.
(2000).
An exploration of
midwives’ attitudes
to health
promotion.

Att utforska
barnmorskors
åsikter och
attityder att främja
hälsa i deras
arbete.

Storbritannien.

The developmental
association of
sexual self-concept
with sexual
behavior among
adolescent women.
Journal of
Adolescence.
USA, Kanada.

Population: 1
sjuksköterska, 5
barnmorskor.
7-28 års erfarenhet.

engagerat förhållningssätt.
Vanligt med komplicerad social
situation, begränsat stöd och
nätverk från sina familjer.
Bekräftelsesökande och
problemlösande genom barnet.

Urval: Östra Norge.

Stödjande i kvinnans val.
Förbereder kvinnan.

Datainsamling:
Fokusgrupp, 3 träffar.

Svårt att kommunicera sina
behov.

Dataanalysmetod:
Tolkande
innehållsanalys.

Barnmorskans och
sjuksköterskans engagemang och
medverkan i relationen var
väldigt viktig för kvinnan.
92% av yngre barnmorskor (40 år
eller yngre) var positiva till att
barnmorskor skulle bli
involverade i drop-in
mottagningar för tonåringar
jämfört med 72% av äldre
barnmorskor (41 år eller äldre).

Ansats: Kvantitativ.
Design: Beskrivs ej.
Population: 152/182
deltog. Barnmorskor.
Urval: Nordvästra
England. 5 sjukhus.

Midwifery.

Hensel, D. J.,
Fortenberry, J. D.,
O’Sullivan, L. F., &
Orr, D. P.
(2011).

Design: Deskriptiv och
explorativ.

Datainsamling:
Frågeformulär med 14
olika områden, år 1996.

Att granska
ömsesidig
utveckling i
sexuellt
självbegrepp
(sexuell öppenhet,
sexuell åsikt,
sexuell ångest)
under fyra års tid
samt att beskriva
förhållandet
mellan detta och de
sexuella
förändringarna.

Dataanalysmetod:
SPSS, chi2, Mannwhitney test
Ansats: Kvantitativ.
Design: Utforskande,
longitudinell.
Population: 387
deltagare. 9o%
afroamerikaner.
Urval:
3 ungdomskliniker i ett
låg- och medelinkomst
område.
Datainsamling: Under
4 års tid.
Skattningsskalor.
Dataanalysmetod:
4

Att utvecklas sexuellt är viktigt
under ungdomsåren.

Herlitz, C. A., &
Forsberg, M.
(2010).
Sexual behaviour
and risk
assessment in
different age
cohorts in the
general population
of Sweden (19892007).

Att studera
utvecklingen av
sexuell attityd,
beteende och
riskbedömning hos
ungdomar och
unga vuxna, 16-24
år, jämfört med
äldre vuxna, 25-44
år, mellan 19892007.

Scandinavian
Journal of Public
Health.

A description of
Swedish midwives’
reflections on their
experience of
caring for teenage
girls during
pregnancy and
childbirth.

Design:
Tvärsnittsstudie.

Kvinnor 16-24 år, flera
sexpartners och tillfälligt samlag
utan kondom fördubblades
mellan -89 och -07.

Population: Svenska
befolkningen. 16773
deltagare, 16-44 år.

Sexuellt riskbeteende ökade
avsevärt mellan -89 och -07,
särskilt bland kvinnor 16-24 år.

Urval: Slumpmässigt,
genom statligt
adressregister,-89, -94, 97, -00, -03, -07.
Datainsamling:
Enkäter.

Sverige.
Hertfelt Wahn, E.,
von Post, I., &
Nissen, E.
(2007).

LGM.
Ansats: Kvantitativ

Att beskriva
svenska barnm
orskors
reflektioner om
sina erfarenheter
av att ta hand om
tonårsflickor under
graviditet och
förlossning.

Dataanalysmetod:
Retrospektiv logistisk
regressionsanalys.
Ansats: Kvalitativ,
Hermeneutiskt
perspektiv.
Design: Deskriptiv.
Population:
Barnmorskor, 32-61 år.
Födda i Sverige.
4-35års erfarenhet.
Urval: Sydvästra
Sverige.
120 av 200 besvarade
frågeformulär, 24 av
dessa i fokusgruppsdiskussion.

Midwifery.
Sverige.

Datainsamling:
Frågeformulär, öppna
frågor och
fokusgruppsdiskussioner
, 60 min vardera, 8
deltagare/grupp.
Bandinspelade och
anteckningar från
observatören.

Holmberg, LI., &
Wahlberg, V.

Att få kunskap om
attityder, frågor

Dataanalysmetod:
Hermeneutisk
textanalys.
Ansats: Kvalitativ.
5

Bemötas som blivande mödrar,
inte som omogna tonåringar.
Svårt att anpassa sig till nya
situationen.
Rädda, väldigt oerfarna. Behov av
genomgående information och
socialt stöd.
Komplexa sociala situationer
vanligt.
Tonårsgraviditet naturligt vid
invandrarbakgrund.
Professionell, respektfull och
tillitsfull relation.
Barnmorskan viktig person.

Positivt test upprörande som gav
ångest

(2000).

och problem i
beslutsfattandet
The process of
om abort av unga
decision-making
män som nyligen
on abortion: a
fått reda på positivt
grounded theory
graviditetstest av
study of young men deras flickvänner.
in Sweden.
Journal of
Adolescent Health.
Sverige.

Design: Beskrivs ej.
Population: 18 st
potentiella fäder, nyligen
informerade om positivt
graviditetstest hos
flickvän. Män 15– 26 år.
Urval: Borlänge.
Poliklinisk klinik för
ungdomar med
medicinska, psykologiska
eller sociala problem.
Datainsamling: 19951998. Individuella
intervjuer med öppna
frågor och individuellt
anpassade följdfrågor.
Tid 15-30 min.
Dataanalysmetod:
Innehållsanalys utifrån
Grounded theory

HäggströmNordin, E.,
Borneskog, C.,
Eriksson, M., &
Tydén, T.
(2010).

Att undersöka
sexuellt beteende
och
preventivmedelsan
vändning bland
gymnasiestudenter
i två svenska städer
Sexual behaviour
2009 och jämföra
and contraceptive
manliga och
use among Swedish kvinnliga studenter
high school
samt studenter i
students in two
teoretiska och
cities: comparisons yrkesförberedande
between genders,
program.
study programmes,
and over time.

Ångest och oro för flickvännen
som får ”utstå” detta var vanligt.
Viktigt med kommunikation med
vänner, släktingar och flickvän
samt organiserat stöd.
Rädsla för sterilitet efter abort.
Ålder på flickvän och kvalitén på
förhållande var avgörande för
beslutet. Även ekonomiska
resurser, utbildning och
ambivalens över att klara av
faderskap, var avgörande
faktorer.
Skulle vara bra att få chansen at
återkomma och prata, preliminärt
beslut tas oftast direkt men vid
ambivalens fattades beslut efter
diskussion.

Ansats: Kvantitativ.

Ålder för samlagsdebut var 15 år.

Design: Beskrivs ej.

Unga kvinnor var mer sexuellt
erfarna än andra.

Population: 20 klasser,
387 studenter.
Urval: Klusterurval.
Datainsamling:
Frågeformulär.
Dataanalysmetod:
Chi2, SPSS.

The European
Journal of
Contraception &
Reproductive
Health Care
Sverige
Knudsen, LM.,
Gissler, M.,
Bender, SS.,
Hedber, C.,

Att analysera
trender i legalt
inducerad abort
hos kvinnor under

Ansats: Kvantitativ.
Design: Beskrivs ej.
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Liberaliseringen av lagarna kring
inducerad abort tillsammans med
ökad acceptans av preventivmedel
i dem nordiska länderna har gjort

Ollendorff, U.,
Sundström, K.,
Totlandsdal, K., &
Vilhjalmsdottir, S.
(2003).

30 år i dem
nordiska länderna.

Induced abortion
in the Nordic
cuntries: special
emphasis on young
women.

Population: Register.
Urval: De fem nordiska
länderna med lagligt
inducerad abort.

det möjligt för kvinnor (och par)
att få en ökad kontroll över deras
familjebildning.

Datainsamling:
Registerinsamling.
Dataanalysmetod:
Trendanalys.

Acta obstetricia et
gynecologica
Scandinavica.
Danmark, Finland,
Island, Norge,
Sverige.
Makenzius, M., &
Larsson, M.
(2013).
Early onset of
sexual intercourse
is an indicator for
hazardous lifestyle
and problematic
life situation.

Att undersöka
skillnader i livsstil
och uppfattad
hälsa bland 15åringar med eller
utan erfarenhet av
samlag.

Scandinavian
Journal of Caring
Sciences.
Sverige.

Ansats: Kvantitativ
Design: Beskrivs ej.
Population: 15-åriga,
svenska studenter.
Urval: Klusterurval,
hela Sverige. 109/130
erbjudna skolor deltog,
svarsfrekvens 72%, totalt
2170 studenter.
De som ej haft samlag,
haft samlag vid 14 års
ålder, haft samlag vid 15
års ålder eller äldre.

Samlagsdebut vid 15 års ålder,
tecken på farlig livsstil och
problematisk livssituation,
avslöjar en sårbarhet hos dessa.
Vanligare irritation och dåligt
humör hos båda könen med tidig
samlagsdebut.
15-år eller yngre med erfarenhet
av samlag använde mer tobak,
alkohol, droger.
14-år eller yngre med erfarenhet
av samlag hade negativa
skolupplevelser, sämre hälsa med
mer skador och fysiskt våld.

Datainsamling: 2
Frågeformulär, 82
frågor. Nov -09, jan -10.

Olivari, M. G.,
Confalonieri, E., &
Ionio, C.
(2011).
Italian
psychologists’ and
midwives’
perceptions of the
pregnant teen: a
qualitative study

Att undersöka och
beskriva
barnmorskors och
psykologers
uppfattningar om
gravida tonåringar
som kommer till
hälsocentral
oavsett om de vill
fullfölja eller
avbryta
graviditeten.

Dataanalysmetod:
Chi2.
Ansats: Kvalitativ.
Design: Deskriptiv.
Population: 10
psykologer , 12
barnmorskor.
Urval: Hälsocentral,
Milano.
Datainsamling:
7

Beskrivs som rädda, oroliga,
förvirrade eller förnekande.
Förnekelse tills abort inte längre
är möjligt.
Stödjande mödrar, viktigaste
hjälpen.
Invandrarbakgrund, naturligt och
accepterat för tidigt giftemål och
graviditet.

Journal of
Reproductive &
Infant Psychology.

Semistrukturerade
individuella intervjuer.
Bandinspelade.

Italien.

Dataanalysmetod:
Tematisk analys, fem
steg.
Ansats: Kvantitativ.

Sedgh, G., Finer, L.
B., Bankole, A.,
Eilers, M. A., &
Singh, S.
(2015).
Adolescent
Pregnancy, Birth,
and Abortion Rates
Across Countries:
Levels and Recent
Trends.

Att undersöka
antalet graviditeter
(födslar och
aborter) bland 1519 åringar samt 1014 åringar för alla
länder där det
finns information
att hämta och
undersöka trender
sedan mitten av
1990-talet.

Journal Of
Adolescent Health.
Storbritannien.
Shakespeare, D.
(2004).
Exploring
midwives’ attitude
to teenage
pregnancy.

Att utforska
barnmorskornas
attityder och
känslor till
tonårsgraviditeter.

Design: Beskrivs ej.
Population: 21 länder.
Urval: Länder med
liberal abortlag samt
dokumenterade födslar
och aborter.
Datainsamling:
Statistiskrapporter under
2008-2011.
Dataanalysmetod:
Sambandsanalys.
Ansats: Kvalitativ,
fenomenologiskt
perspektiv.
Design: Deskriptiv.
Population: Sex
barnmorskor.

British Journal Of
Midwifery.

Urval: Barnmorskor,
norra England.

Storbritannien.

Datainsamling:
Individuella intervjuer,
30-40 minuter.
Bandinspelade.
Dataanalysmetod:
Colaizzis 7-stegs process.

Partnern, begränsat stöd oavsett
beslut om att avsluta eller fullfölja
graviditet pga omogenhet och
oförmåga att ge emotionellt stöd
samt ofta ytlig relation.
Ungdomsgraviditeter 15-19 år.
- Högst, USA 57
graviditeter/1000
ungdomar
- Lägst, Schweiz 8/1000.
- Sverige 29/1000.
-

Högst antal
ungdomsaborter, Sverige
69 %.

Ungdomsgraviditer 10-14 år.
- 0,91 graviditeter/1000
ungdomar.
- Sverige, 87 % abort.
Tonåring, brett begrepp och inte
generaliserbart. Alla bör bemötas
på individnivå, inte utifrån
begreppet tonåring.
Eniga om sex- och
samlevnadsundervisning från
tidig ålder.
Sex- och samlevnad bör
normaliseras och bli mindre
tabubelagt.
Svårt att kommunicera sina
behov.
Tonårsgraviditeter normaliseras i
samhället överlag.
Stort stöd från den gravida
tonåringens mamma.
Partnerns stöd varierar, kan ofta
vara frånvarande.

Tydén, T.,
Svanberg, A.,

Att utforska
kvinnliga

Ansats: Kvantitativ
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Barnmorskans stöd, ett ickedömande förhållningssätt samt
individualiserad vård.
Tillräckligt mogen, stabil partner,
genomförda studier och bra

Karlström, P.,
Lihoff, L., &
Lampic, C.
(2006).
Female university
students’ attitudes
to future
motherhood and
their
understanding
about fertility.

universitetsstudera
ndes inställning till
det framtida
moderskapet och
deras förståelse om
fertilitet.

The European
Journal of
Contraception &
Reproductive
Health Care.
Sverige.
Wätterbjörk, I.,
Häggström-N, E.,
& Hägglund, D.
(2011).
Provider strategies
for contraceptive
counselling among
Swedish midwives.
British Journal of
Midwifery.
Sverige.

Design: Deskriptiv.
Population: Kvinnliga
studenter, medelålder 23
år.
Urval: Uppsala
universitet. De som
besökt studenthälsan
under 6 v, jan-feb – 04
312 erbjuds deltagande,
96 % deltog.

ekonomi är de viktigaste
förutsättningarna för graviditet.
Moderskap skulle utveckla dom
som personer, lära sig ge/ta emot
mer kärlek, få annan syn på vad
som är viktigt i livet.

Datainsamling:
Frågeformulär, 56 frågor.
Dataanalysmetod:
SPSS.
Att beskriva hur en
grupp svenska
barnmorskor
tänker och agerar i
sin roll som
preventivmedelsrå
dgivare.

Ansats: Kvalitativ.
Design: Beskrivs ej.
Population: 18/56
deltog, 2 exkluderades.
Barnmorskor.
Arbetslivserfarenhet med
preventivmedelsrådgivni
ng 2-30 år.
Urval: Svenskt län.
Primärvårdscentral och
ungdomskliniker.
Datainsamling: Semistrukturerade intervjuer,
halvstrukturerad
intervjuguide 4 frågor.
Tid 35-65 min.
Dataanalysmetod:
Innehållsanalys.
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Kvinnan en individ - utforska
hennes situation. Etablera bra
kontakt, vara lyhörd och ta tid på
sig att svara på frågor.
Valet av preventivmedelsmetod är
kvinnans egna, oberoende av
barnmorskan.
Några barnmorskor anpassar
information vid
preventivmedelsrådgivning för
tonåringar eller kvinnor med
invandrarbakgrund.
- Kvinnor med
invandrarbakgrund,
detaljer om
kvinnokroppen genom
bilder och lätt språk.
- Tonåringar, riskerna med
oskyddade samlag.

10

Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00
E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se

