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SAMMANFATTNING 

Bakgrund Graviditet bland unga är en global förekomst. I ungdomen pågår påfrestande 

utveckling och omställning i livet. Dessutom har många unga gravida en otrygg bakgrund eller 

livssituation. Barnmorskor kan främja välmående föräldraskap genom multiprofessionellt 

teamarbete, utbildning och stöd på individ och gruppnivå. Få studier har påträffats om 

vårdprofessioners erfarenheter av arbete med föräldrastöd i grupp för unga. Syfte Att beskriva 

vårdprofessioners erfarenheter av att arbeta med föräldrastöd i grupp för unga under och efter 

graviditet. Metod Kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Semistrukturerade intervjuer. 

Genom bekvämlighet- och snöbollsurval rekryterades åtta informanter i Mellansverige. 

Resultat Anpassad föräldrastöd i grupp för unga upplevdes nödvändigt på grund av generellt 

fler utmaningar och behov. Arbetet innefattar att stödja unga gällande kunskapsökning, socialt 

nätverk, stabilitet och trygghet i livet. Bemötandet präglas av respekt och tillit gentemot 

deltagarna på grund av tidigare dåligt bemötande från omgivning. Att arbeta med stödgrupper 

efter graviditet görs för att främja sexuell och reproduktiv hälsa och det nyblivna föräldraskapet. 

Slutsats Föräldrastöd i grupp för unga är viktigt och gör skillnad, men det finns utmaningar. 

Fler föräldrastödsgrupper för unga behöver etableras. Vårdprofessioner, verksamheter och 

myndigheter behöver samarbeta. Att tillhandahålla föräldrastöd i grupp kan ge långsiktiga 

vinster ur ett större perspektiv.  

Nyckelord Erfarenheter, Multiprofessionellt teamarbete, Tonårsgraviditet, Unga blivande 

föräldrar, Utmaningar 

  



ABSTRACT 

Background Pregnancy among young people is a global occurrence. Young people experience 

stressful development and change. In addition, many young pregnant women deal with an 

insecure background or life situation. Midwives can promote healthy parenting through multi-

professional teamwork, education and support on an individual and group level. Few studies 

have been found on care professionals' experience in working with parental support in a group 

for young people. Purpose To describe care professionals' experiences in working with parent 

support in a group for young people through pregnancy and postpartum. Method Qualitative 

content analysis with inductive approach. Through convenience- and snowball selection eight 

informants in middle Sweden were recruited. Results Adapted parental support for young 

future parents was perceived necessary due to a higher level of challenges in the group than in a 

similar with adults. The needs are in general extensive. The work was aimed at supporting young 

people in terms of knowledge acquisition, social networking, stability and security in life. It was 

essential that the treatment was characterized by respect and trust towards the participants due 

to previous poor treatment from the surroundings. Working with support groups after 

pregnancy makes it possible to promote sexual and reproductive health and the new parenthood. 

Conclusion Parental support in a group for young people is important and makes a difference, 

but there are challenges. More parental support groups for young people need to be established 

nationally. Health care professionals, businesses and authorities need to work together. 

Providing parental support in a group for young future parents can bring long-term benefits 

from a larger perspective.  

Keywords Experiences, Challenges, Multiprofessional teamwork, Teen pregnancy, Young 

future parents  
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1 INLEDNING  

Vi är legitimerade sjuksköterskor under utbildning till barnmorskor. Ett gemensamt 

intresseområde är graviditet bland unga som vi kan komma att möta i vår kommande yrkesroll. 

Vi har en förutfattad mening om att vara ung och samtidigt gravid innebär många utmaningar 

och att det krävs mer och anpassat stöd från vården. Unga har stora behov och utmaningar i 

livet, på grund av fysiologisk utveckling men också på grund av den psykosociala utvecklingen 

som sker. Därför tycker vi att det vore intressant att studera hur barnmorskan arbetar med unga 

gravida, samt hur arbetet är uppbyggt. Vid utformningen av arbetet fanns intresse att öka vår 

egen förståelse och kunskap om hur det är att vara ung och gravid, samt hur det är att möta detta 

som barnmorska. Särskild stöd för unga gravida finns inte i alla städer nationellt. Vår 

förhoppning är att arbetet ska bidra till att utveckla stödet för unga föräldrar. Men också att fler 

ungdomsmottagningar eller familjecentraler i fler städer startar särskilt föräldrastöd i grupp för 

unga. 

2 BAKGRUND 

2.1 Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter  

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter [SRHR] innebär sammanfattningsvis att alla 

människor ska få bestämma över och uppleva hälsa avseende sin sexualitet och reproduktion 

under hela livscykeln (Folkhälsomyndigheten, 2019; World Health Organization [WHO], 2016). 

Sexuell och reproduktiv hälsa är en kombination av emotionellt, psykiskt, socialt och fysiskt 

välbefinnande (Folkhälsomyndigheten, 2018; Utrikesdepartementet, 2006). Rättigheterna 

innefattar rätten att själv besluta om sin sexualitet och kropp, ett säkert och tillfredställande 

sexualliv, att besluta när, om och hur du förhåller dig till fortplantning. Allt ska vara fritt från 

våld, tvång och diskriminering. För att uppnå sexuell och reproduktiv hälsa behöver 

rättigheterna tillgodoses (a.a.).  

2.1.1 Globala utmaningar med SRHR 

I åldersgruppen 15-19 år uppskattas 21 miljoner kvinnor världen över bli gravida årligen och 

cirka 16 miljoner förlossningar ske, majoriteten i utvecklingsländer och ungefär hälften är 

oplanerade (WHO, 2012; WHO, 2018). Uppskattningsvis ingår 15 miljoner i åldersgruppen 

barnäktenskap årligen. Låg utbildningsnivå, bristande kunskap och utbildning inom SRHR, 
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förtryckande könsnormer, bristande arbetsmöjligheter, låg ekonomisk status utgör risker för 

både sexuella övergrepp och graviditet i ung ålder (United Nations Population Fund [UNFPA], 

2015; WHO, 2012: WHO, 2018). Lagar och regler i vissa länder och regioner ökar också risken 

för tonårsgraviditeter. Dessa kan motverka rätten till att använda preventivmedel, rätten att 

tillgodogöra sig kunskap och vård inom SRHR såsom säkert abort (a.a.).  

 

Unga kvinnor löper högre risk för komplikationer under graviditet och förlossning än äldre, 

vilket även är den största orsaken till död bland kvinnor i åldern 15-19 år i världen (Bildirsin, 

Kurtoglu, Kokcu, Işik, Ozkarci & Kuruoglu, 2013; Fortin-Langelier, Daigneault, Achim, Véznia-

Gagnon, Guérin & Frappier, 2019; WHO, 2018; Hertfelt Wahn & Nissen, 2008). 

Uppskattningsvis genomgår 3,9 miljoner unga kvinnor i världen osäkra aborter årligen, vilket 

också utgör stor risk för komplikationer och död. Risken för intrauterin fosterdöd, plötslig 

spädbarnsdöd och andra komplikationer för barnet är högre bland barn till unga mödrar 

(Bildirisn m.fl., 2013; Socialstyrelsen, 2015; Traisrislip, Jaiprom, Luewan & Tongsong, 2015; 

WHO, 2012). Ytterligare konsekvenser av både tidigt äktenskap och graviditet i ung ålder är 

utsatthet för partnervåld, stigma, lägre utbildningsnivå, arbetslöshet, fattigdom och sämre 

generell hälsa (Mehrass, Ahmed, Ali, & Al-Adhroey, 2017; Udgiri, 2017; UNFPA, 2015; WHO, 

2018).  

2.1.2 Globalt arbete inom SRHR 

WHO (2011) framför att det måste arbetas på politisk nivå för att motverka barnäktenskap, 

graviditet innan 20 års ålder, samt för att förbättra vården vid graviditet bland unga. 

Rekommendationerna innefattar bland annat att öppna utbildningsmöjligheter för unga 

kvinnor, förse unga med sexualundervisning, preventivmedelsrådgivning och tillgång till 

preventivmedel, legalisera abort och vård i samband med abort, förse unga med 

förlossningsförberedande kunskap (a.a.). Agenda 2030 är en samling av globala mål, där mål 

inom SRHR innefattas (Regeringskansliet, 2016; FN-förbundet, u.å.). Bland annat att alla ska få 

tillgång till vård, information och undervisning inom sexuell och reproduktiv hälsa. Dessutom 

planeras att öka jämlikhet och jämställdhet mellan kön i världen, öka kvinnors egenmakt, utrota 

all typ av våld och diskriminering mot kvinnor samt säkerställa kvinnors tillgång till SRHR 

(a.a.). Sverige jobbar aktivt för att bidra till förbättring av SRHR globalt (Utrikesdepartementet, 

2006).  

2.1.3 Nationellt arbete inom SRHR 

I Sverige föds cirka 1 % av alla barn till en mamma i tonåren, vilket är en minskande andel sedan 

50 år tillbaka (Socialstyrelsen, 2019; Statistiska centralbyrån [SCB], 2018). Antalet aborter i 

åldersgruppen har minskat kraftigt de senaste tio åren vilket tros bero på ett arbete med 

förbättrade preventivmetoder och ekonomisk subventionering av preventivmedel nationellt 

(a.a.).  

 

Rättssystem och lagstiftning i Sverige främjar och skyddar SRHR (Utrikesdepartementet, 2006). 

Bland annat har Sverige lagstiftning mot sexualbrott och all form av barnäktenskap, samt 
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legaliserat abort och beslutat att abort ska utföras under säkra förhållande av behörig personal 

(Justitiedepartementet, 2014; SFS 1904:26; SFS 1962:700; SFS 1974:595). 

 

Skolan har en viktig roll att nå ut till och utbilda unga inom SRHR genom evidensbaserad sex- 

och samlevnadsundervisning (Folkhälsomyndigheten, 2019). Sex- och samlevnadsundervisning 

har varit obligatorisk sedan många år i Sverige. Skolan ska interagera SRHR i olika 

ämnesområden för att skapa en bred kunskap, däremot finns skillnader mellan ungas upplevelse 

av kvalitet på sex- och samlevnadsundervisningen (Folkhälsomyndigheten, 2019; Skolverket, 

2013). Skolverket fick år 2018 i uppdrag av regeringen att utveckla sex- och 

samlevnadsundervisningen med målet att öka kvalitet och likvärdighet i undervisningen mellan 

skolor (Skolverket, 2019).  

 

Inom svensk hälso- och sjukvård finns bland annat ungdomsmottagningar för att utbilda och 

stödja unga inom SRHR (Folkhälsomyndigheten, 2019; Föreningen för Sveriges 

ungdomsmottagningar [FSUM], 2018). Målet med arbetet på ungdomsmottagningar ska präglas 

av ungas rätt till inflytande över sina liv och delaktighet i vården. På ungdomsmottagningen kan 

unga samtala om kroppen, sex och samlevnad, preventivmedelsrådgivning, testning, 

smittspårning av STI, graviditetstest och abortsamtal. Vissa ungdomsmottagningar erbjuder 

även föräldrastöd i grupp för unga (a.a.).  

2.2 Barnmorskors uppdrag inom föräldrastöd i grupp 

2.2.1 Barnmorskors uppdrag 

Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa är barnmorskors självständiga kompetensområde 

(Svenska barnmorskeförbundet, 2018). Barnmorskor ska kunna handleda både individer och 

grupper, samt tillgodose vårdtagares emotionella, psykiska och fysiska behov (International 

Confederation of Midwives [ICM], 2014; Svenska barnmorskeförbundet, 2018). I arbetet ingår 

även att främja vårdtagarens autonomi och delaktighet i vården samt stödja patientens självbild, 

värdighet och integritet (a.a.). 

En etisk kod för barnmorskor har tagits fram för att förbättra vården för kvinnor, barn och 

familjer världen över (International Confederation of Midwives [ICM], 2014). Det framgår att 

barnmorskor ska samarbeta med varandra och med andra vårdprofessioner för att stärka vården 

för vårdsökande inom området (a.a.). Multiprofessionella team runt den gravida har visats 

förbättra hälsa under graviditet (Shroff, Minhas & Laugen, 2019). Vårdprofessioner 

barnmorskor kan samarbeta med är exempelvis kuratorer, fysioterapeuter, sjuksköterskor inom 

barnahälsovården och dietister (Barimani, 2016). Nära samarbete mellan vårdprofessioner på 

ungdomsmottagningar menas vara en förutsättning för god kvalitet och säkerhet i arbetet med 

unga (FSUM, 2018). Barnmorskor ingår även teamarbete med vårdsökande, till exempel 

blivande föräldrar vilket har visats vara en tillfredsställande del i arbetet (Larsson, Aldegarmann 

& Aarts, 2009). En del barnmorskor har däremot lyft att samarbetet ibland innebär utmaningar. 
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Krav och förväntningar från blivande föräldrar i kombination med känsla av att vilja vara 

tillmötesgående menas ibland överta barnmorskors expertutlåtande (a.a.).  

2.2.2 Barnmorskors arbete med föräldrastöd  

Syftet med föräldrastöd i grupp är att förbereda paret för förlossning och föräldraskap, samt att 

främja barnets hälsa (Barimani, 2016; Hildingsson & Thomas, 2010). Enligt barnmorskor är 

föräldrastöd i grupp en möjlighet för blivande föräldrar att hitta nya sociala kontakter med 

personer i liknande situation (Fabian, Sarkadi & Åhman, 2015; Forslund Frykedal, Rosander, 

Berlin & Barimani, 2016). Däremot uppger barnmorskor att vissa föräldrar uteblir, vilket tros 

bero på bland annat känsla av att inte passa in. Det har ofta setts att unga föräldrar uteblir i 

föräldragrupper med blandade åldrar. Barnmorskor har uttryck att arbete med föräldrastöd i 

grupp är viktigt och bidrar till personlig och professionell utveckling (Fabian m.fl., 2015; 

Forslund Frykedal m.fl., 2016; Hertfelt Wahn, von Post & Nissen, 2007; Hildingsson & Thomas, 

2010). Men arbetet uppges också vara utmanande. Exempelvis för att föräldrar söker själva 

information på internet, vilket innebär att barnmorskor behöver mer tid att underhålla sin 

professionella kompetens (Fabian m.fl., 2015; Forslund Frykedal m.fl., 2016). Unga föräldrar 

upplevs vara svårare att engagera under föräldrastöd i grupp (Hertfelt Wahn m.fl., 2007). 

Dessutom har barnmorskor uttryckt att stödet under föräldragrupper kan kännas omodernt i 

förhållande till samhällets utveckling och dagens moderna föräldrar (Fabian m.fl., 2015; 

Forslund Frykedal m.fl., 2016). 

2.3 Ungdomsåren 

2.3.1 Utveckling under ungdomsåren 

Det finns ingen entydig definition av begreppen unga och ungdom. Myndigheten för ungdoms- 

och civilsamhällesfrågor [MUCF] inkluderar personer i åldern 13-25 år i begreppet unga (MUCF, 

2019). FSUM (2018) framför att ungdomsmottagningar riktar sig till unga mellan 12-25 år. 

WHO (2019) menar att personer mellan 15-24 år tillhör gruppen ungdomar och alla mellan 10-

24 år i begreppet unga.  

Ungdomsperioden, adolescensen, är en övergångsfas från barn till vuxen och innebär många 

förändringar psykiskt, fysiskt och socialt (FSUM, 2018; Häggström-Nordin, 2016). Utvecklingen 

pågår från pubertet till vuxen ålder och utvecklingsområdena sker inte alltid i samklang med 

varandra. Det är ofta en känslomässigt prövande, komplex och omvälvande period i livet med 

separation, ökat ansvarstagande och självständighet (Berg, 2016; FSUM, 2018; Häggström-

Nordin, 2016). Många unga upplever osäkerhet under utvecklingsperioden och den psykiska 

ohälsan bland unga har ökat senaste åren (MUCF, 2018; Socialstyrelsen 2017).  

Sexuell identitet, sexuell aktivitet och relationer utvecklas också under adolescensen vilka är 

viktiga delar för ungas välmående och personlig, psykisk och social utveckling (FSUM, 2018; 

Makenzius & Larsson, 2013). Däremot har det visats att en sexualdebut innan 15 års ålder har 
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samband med sexuellt risktagande, substansmissbruk, låg utbildningsnivå och oplanerade 

graviditeter (Folkhälsomyndigheten, 2017; Makenzius & Larsson, 2013; Prendergast, 

Toumbourou, McMorris & Catalano 2019).  

2.3.2 Preventivmetoder bland ungdomar i Västvärlden 

Oplanerad graviditet i tonåren föregås ofta av att inte använda preventivmedel vid samlag 

(Hertfelt Wahn & Nissen, 2008; Wahn, Nissen & Ahlberg, 2005). En del unga möter motstånd 

gällande receptförskrivning av preventivmedel på grund av låg ålder och andra saknar 

information om preventivmetoder mot graviditet (Frost, Duberstein Lindberg & Finer, 2012; 

Leese, 2014). Andra anledningar till utebliven preventivmedelsanvändning är kostnaden, 

glömska, rädsla för biverkningar, ambivalens inför preventivmedelsanvändning, misstro på 

preventivmedels effektivitet och låg utbildningsnivå (Folkhälsomyndigheten, 2017; 

Folkhälsomyndigheten 2019; Frost m.fl., 2012; Makenzius m.fl., 2011; Skinner m.fl. 2009; Wahn 

m.fl., 2005). Även om båda parter har ansvar för säker sex finns skillnader mellan unga kvinnor 

och mäns ansvarstagande (Folkhälsomyndigheten, 2017; Folkhälsomyndigheten, 2019). Unga 

kvinnor söker i högre utsträckning kunskap och kontakt med vården än unga män (a.a.). 

 

Olika preventivmetoder är olika effektiva mot graviditet. Långtidsverkande preventivmedel 

[LARC], såsom p-stav och spiral, rekommenderas till yngre vilka inte planerar graviditet inom 

den närmaste framtiden (Folkhälsomyndigheten, 2019; Makenzius, Tydén, Darj & Larsson, 

2011). Att erbjuda unga nyblivna mödrar gratis LARC i nära anslutning till förlossning minskar 

förekomsten av tätt påföljande oplanerad graviditet. Det är också samhällsekonomiskt på sikt 

(Han, Teal, Sheeder & Tocce, 2014). 

2.3.3 Riskfaktorer för graviditet bland unga i Västvärlden 

Graviditet i tonåren är oftast oplanerad (Hertfelt Wahn & Nissen, 2008; Wahn m.fl., 2005). 

Instabil familjesituation, sexualdebut före 15 års ålder och sexuella övergrepp i barndomen är 

riskfaktorer för graviditet i ung ålder (Fortin-Langelier m.fl., 2019; Prendergast m.fl., 2019; 

Smith, Strohschein & Crosnoe, 2018; Wahn m.fl., 2005). Tidigare studier visar att andra 

traumatiska livshändelser, fysisk eller psykisk misshandel, depression och låg självkänsla ofta 

förekommer bland unga föräldrar (Hall, Beauregard, Rentmeester, Livingston & Harris, 2018; 

Hertfelt Wahn & Nissen, 2008). En stor andel unga gravida avbryter skolgång, saknar arbete och 

inkomst, missbrukar eller har missbrukat tobak eller andra substanser (Hertfelt Wahn & Nissen, 

2008; Socialstyrelsen, 2015). Tonåringar vars föräldrar fått barn under tonåren tenderar att 

upprepa föregående generations mönster (Hertfelt Wahn & Nissen, 2008; Wahn m.fl., 2005). 

Vissa väljer ett ungt föräldraskap, ibland till följd av ensamhet och avsaknad av kärlek från egna 

föräldrar eller för att skapa framtidshopp (a.a.).  

 

Risken för snabbt påföljande oplanerad graviditet är hög bland unga (Raneri & Wiemann, 2007). 

Förutom att ung ålder i sig är en riskfaktor för snabbt påföljande graviditet är även låg 

utbildningsnivå, partnervåld, utebliven insättning av LARC efter förlossning, låg ekonomisk 
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status, att inte återuppta skolgång, dåligt emotionellt stöd från familj och arbetslöshet 

riskfaktorer (Makenzius m.fl., 2011; Raneri & Wiemann, 2007). 

2.3.4 Ungdomars upplevelser av graviditet och ungt föräldraskap i Västvärlden 

Ungdomars syn på graviditet och föräldraskap i ung ålder skiljer sig åt. Vissa anser att 

personligheten, inte åldern, avgör kvaliteten i föräldraskapet bland förstagångsföräldrar (Sjöberg 

& Bertilsdotter-Rosqvist, 2018). Yngre uppges ibland vara bättre lämpade föräldrar än äldre. En 

del framför en känsla av att vara en bra mamma på grund av den låga åldern, att ungdomen bör 

betraktas vara en resurs istället för belastning (Leese, 2014; Sjöberg & Bertilsdotter-Rosqvist, 

2018; Wahn m.fl., 2005). En del uppger att graviditet i ungdomen och ungt föräldraskap medför 

styrka och mening i livet, uppskattade livsstilsförändringar samt bidrar till personlig utveckling. 

Det kan även bringa framtidshopp och motivation till att till exempel slutföra studier (a.a.).  

 

Fysiska och psykiska förändringar under graviditet och i kommande föräldraroll kan vara svåra 

att hantera (Leese, 2014; Wahn m.fl., 2005). Vissa unga upplever förändringarna överväldigande 

och skrämmande. En del får svårt att möta barnets behov, svårt att acceptera föräldraskap och 

ångrar graviditet. I vissa fall upplevs dömande blickar från samhället trots att unga själv känner 

trygghet i graviditet och föräldraskap (Leese, 2014; Wahn m.fl., 2005). En del möter det även 

inom närmaste familjen (Leese, 2014; Sjöberg & Bertilsdotter-Rosqvist, 2018). Däribland 

upprörda känslor inför graviditet samt skepticism inför förutsättningar för graviditetsperiod och 

föräldraskap. Det kan leda till att unga får en känsla av att behöva bevisa sitt goda föräldraskap 

för omgivningen, eller får en negativ inställning till framtidsmöjligheter (a.a.). En del unga 

mödrar framför att det är bättre att vänta med graviditet till efter tonåren (Rudoe, 2014; Sjöberg 

& Bertilsdotter-Rosqvist, 2018). Eftersom genomgången grundskole- och gymnasieutbildning 

samt livserfarenhet ger ansvarskänsla, materiella resurser och i sin tur förutsättningar för att 

lyckas i föräldraskapet, vilket vissa menar saknas i tonåren (a.a.).  

2.3.5 Ungdomars behov av stöd under och efter graviditet  

Gravida unga kvinnor kan ställas inför utmaningar under tonårsperioden vilket kan försvåra 

övergången till att bli förälder (Leese, 2014). Behovet av stöd från vården är generellt större 

eftersom unga blivande föräldrar generellt har fler utmaningar jämfört med vuxna (Hertfelt 

Wahn & Nissen, 2008; Leese, 2014). Olika vårdprofessioner behövs för att kunna tillgodose unga 

blivande föräldrars omfattande behov (Leese, 2014; Wahn m.fl., 2005; Hertfelt Wahn m.fl., 

2007). Dels behövs både emotionellt och socialt stöd tillgodoses, att bygga en stabil tillvaro, och 

dels öka kunskapen om graviditet och föräldraskap. Barnmorskors stöd har visats vara 

betydande, det kan förutom sedvanlig kunskapstillförsel och uppföljning, bringa trygghet och 

acceptans hos den unga gravida. Vissa unga har själva svårt att uttrycka behov av stöd på grund 

av låg kunskapsnivå, behoven kan även förändras med tid relaterat till en föränderlig 

livssituation. Vårdpersonal behöver vara medvetna om detta och vara lyhörda för unga 

föräldrars berättelser för att kunna förstå komplexiteten i situationen och vilka behoven är (a.a.). 
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En närvarande och engagerad partner under graviditeten har visats viktigt. Däremot deltar få 

blivande fäder i förberedande kurser, och färre i specifika grupper för blivande fäder (Bogren 

Jungmarker, Lindgren & Hildingsson, 2010; Leese, 2014). Blivande fäder har tidigare ansett att 

det centrala i prenatal vård är kvinnans fysiska och emotionella välmående, men har samtidigt 

önskat att själva bli uppmärksammade inför det kommande föräldraskapet (a.a.).  

 

Även om en del unga blivande föräldrar upplever gott stöd från familj och närmaste omgivning 

upplever andra att det sociala nätverket sinar i samband med graviditet och föräldraskap. Dåligt 

socialt och emotionellt stöd kan försvåra kommande föräldraskap (Hertfelt Wahn & Nissen, 

2008; Leese, 2014). Särskilda föräldrastödsgrupper för unga ger möjlighet att umgås med 

personer i liknande sits och umgänget har visats ha god inverkan på välmående under graviditet 

och föräldraskap (Hildingsson & Thomas, 2010; Leese, 2014; Sjöberg & Bertilsdotter-Rosqvist, 

2018). 

2.4 Teoretisk referensram 

Jean Ball utvecklade år 1987 en barnmorsketeori kallad The deckchair theory (Bryar & Sinclair, 

2011), Solstolsteorin på svenska. Teorin menar att kvinnans välmående i föräldrarollen påverkas 

av den egna personligheten och bakgrunden, stödet från vårdprofessioner inom graviditet och 

föräldraskap, samt omgivningens stöd.  

Enligt Jean Ball är mödravårdens uppdrag att hjälpa kvinnor att lyckas i sitt föräldraskap (Bryar 

& Sinclair, 2011). Jean Ball inkluderar alla vårdprofessioner i mödravårdens stödjande bas. Den 

fysiologiska, psykologiska och emotionella processen i samband med mödravårdens stöd menar 

Jean Ball påverkar motivation och upplevelse av föräldraskap. Teorins fokus ligger på postnatala 

tiden, däremot lyfter Ball att både graviditet och postnatala tiden är perioder då kvinnan 

adapterar föräldrarollen (Bryar & Sinclair, 2011). Teorin kallas Solstolsteorin då den är formad 

likt en solstol (Figur 1). Mödravårdens stöd utgör stolens bas, det centrerade stödjande benet 

illustrerar familjens och omgivningens stöd. Delen stolstyget fäster i illustrerar kvinnans 

personlighet, egenskaper, självförtroende och bakgrund, tyget vilket ska bäras upp av stödjande 

delarna illustrerar kvinnans välmående i föräldrarollen. Om någon av tre stödjande delar brister 

kommer stolen endera kollapsa eller bli obekväm, vilket illustrerar hur moderns välmående 

kommer påverkas negativt om någon av stödjande faktorerna runt om brister. Alla faktorer 

påverkar varandra, exempelvis bär varje kvinna på olika erfarenheter vilket kommer kräva olika 

mycket och olika typer av stöd från mödravården (a.a.).  
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Figur 1 The Deckchair Theory (Bryar & Sinclair, 2011). 

2.5 Problemformulering 

Graviditet i tonåren är en global förekomst. Det förekommer även i Sverige, om än i låg grad. 

Studier från Sverige visar att graviditet hos unga oftast är oplanerad. Tidigare studier har visat 

att psykisk ohälsa, traumatiska eller påfrestande livshändelser och lågt socialt stöd förekommer 

hos unga blivande föräldrar. Fördomar från samhället i stort och från närmaste omgivningen är 

något många unga blivande föräldrar får möta. Dessutom riskeras ett utanförskap på grund av 

avbruten skolgång, arbetslöshet och generellt minskat socialt nätverk. Tätt påföljande oplanerad 

graviditet är också en risk hos unga. En del unga menar att graviditet och ungt föräldraskap 

påskyndar utveckling och mognad, medan andra upplever svårigheter att acceptera graviditet 

och föräldraroll. Barnmorskor ska kunna stödja och vägleda under och efter graviditet på både 

individ och gruppnivå. Multiprofessionellt teamarbete förbättrar hälsan för gravida. 

Barnmorskor och andra vårdprofessioner är viktiga stödpersoner för unga föräldrar. Den 

teoretiska referensramen framför att kvinnans välmående i föräldraskapet baseras på en 

kombination av omgivningens stöd, egen personlighet och bakgrund samt stöd från 

vårdprofessioner. Få studier har hittats om vårdprofessioners erfarenheter av att arbeta med 

föräldrastöd i grupp för unga. Resultatet i detta arbete kan bidra till att fylla en liten del av 

kunskapsluckan. 
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3 SYFTE 

Att beskriva vårdprofessioners erfarenheter av att arbeta med föräldrastöd i grupp för unga 

under och efter graviditet.  

4 METOD 

4.1 Design 

För examensarbetet valdes kvalitativ metod med induktiv ansats och semistrukturerade 

intervjuer (Graneheim & Lundman, 2004; Polit & Beck, 2013). Designen valdes för att erhålla 

ökad förståelse för valt undersökningsområde och kunna beskriva berättelser (Friberg, 2017; 

Polit & Beck, 2013; Whilborg, 2017). Kvalitativ innehållsanalys utfördes enligt beskrivning av 

Graneheim och Lundman (2004). 

4.2 Urval  

Urvalsprocessen startade med formulering av inklusionskriterier (Polit & Beck, 2013). 

Informanterna skulle ha vårdprofession, arbetat med föräldrastöd i grupp för unga inom de 

senaste fem åren samt vara svensktalande. Författarna planerade först att enbart intervjua 

barnmorskor, men det riskerade resultera i otillräcklig mängd insamlad data på grund av smalt 

undersökningsområde. Det i kombination med förhoppning om att skapa helhetsbild utifrån 

olika perspektiv breddades populationen till vårdprofessioner istället för enbart barnmorskor.  

Författarna började söka informanter utifrån bekvämlighetsurval för att snabbt erhålla 

tillräckligt antal informanter (Polit & Beck, 2013). Kontakt söktes först med chefer för 

ungdomsmottagningar och familjecentraler i åtta städer i Sverige. Cheferna erhöll 

informationsbrev och samtyckesblankett (Bilaga A) och ombads efter godkännande att förmedla 

information vidare till potentiella informanter. Snöbollsurval tillades sedan som urvalsmetod 

när informanter valde att förmedla vidare information om examensarbetet till kollegor med 

erfarenheter inom området (a.a.). Samtliga potentiella informanter erhöll information muntligt 

och skriftligt via informationsbrev och samtyckesblankett (Bilaga B). En del potentiella 

informanter uppfyllde inte inklusionskriterierna eller inkluderades inte på grund av för lång tid 

till möjlighet till intervju. Åtta informanter i Mellansverige rekryterades. Deltagarna var 

barnmorskor, kuratorer och BHV-sjuksköterskor, erfarenheter inom området var mellan några 

månader och 19 år. Längsta tid sedan senaste erfarenhet var cirka två år.  
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4.3 Datainsamling 

Intervjufrågor togs fram separat av författarna och jämfördes samt diskuterades sedan utifrån 

examensarbetets syfte. Överenskomna intervjufrågor skickades sedan till handledare för 

feedback. Intervjuerna utfördes enskilt av respektive författare. Författarna utgick från samma 

intervjuguide (Bilaga C). Intervjuerna var semistrukturerade med förhoppning om att erhålla 

utförliga berättelser som inte var styrda av intervjufrågorna (Polit & Beck, 2013). Följdfrågor 

ställdes utifrån vad informanten pratade om. Författarna säkerställde kontinuerligt att 

intervjuerna strukturerades liknande, trots olika följdfrågor (Graneheim & Lundman, 2004). För 

varje intervju avsattes 30 minuter, den kortaste intervjun varade i 17 minuter och den längsta i 

40 minuter. Första intervjun var en pilotintervju. Eftersom intervjuguiden inte ändrades efter 

pilotintervjun användes materialet i resultatet (Polit & Beck, 2013). Intervjuerna utfördes på 

vald tid och plats av informant. Två intervjuer utfördes per telefon enligt önskemål från 

informanterna. Intervjuerna spelades in med författarnas mobiltelefoner (a.a.). 

4.4 Analysmetod 

Insamlad data analyserades genom kvalitativ innehållsanalys enligt beskrivning av Graneheim 

och Lundman (2004). Intervjuerna transkriberades ordagrant direkt efter intervjun av 

författaren som utförde intervjun. Alla informanter avidentifierades med nummer i transkriberat 

material, för att upprätthålla anonymitet mot obehöriga. Informantens profession valdes även 

att strykas på grund av risk för bristande anonymitet med tanke på det låga antalet deltagare, 

samt för att olika vårdprofessioners olika perspektiv inte var relevant för syftet. Enligt 

Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av kvalitativ innehållsanalys lästes materialet 

igenom enskilt av båda författarna flera gånger för att få en bra överblick på innehållet. 

Författarna tog sedan enskilt ut meningsenheter (Tabell 1). Det enskilda arbetet jämfördes 

därefter mellan författarna för att tillsammans plocka ut slutgiltiga meningsenheter för fortsatt 

innehållsanalys. Diskussion och reflektion över respektive meningsenhets betydelse 

återkopplades till syftet och det transkriberade materialets helhet kontinuerligt under 

innehållsanalysen. Meningsenheter kondenserades, därefter kodades materialet. Koderna 

jämfördes med varandra, liknande koder parades ihop efter färgmarkering. Därefter jämfördes 

meningsenheter inom samma färg, för att avgöra likheter och skillnader inom färgmarkeringen 

för att sedan bilda potentiella subkategorier. Under sammanställning av potentiella 

subkategorier fortsatte analysen av arbetet. Det upptäcktes efterhand att en del meningsenheter 

hörde till eller bildade andra subkategorier. Slutligen, när resultatet skapades framkom tydlighet 

i vilka subkategorierna var. Därefter jämfördes och diskuterades innehållet i subkategorierna för 

att bilda kategorier.  

 

 

 

 



 

 

11 

 

Tabell 1. Exempel på analysarbetet 

MENINGSENHETER KONDENSERADE 

MENINGSENHETER 
KOD SUBKATEGORI KATEGORI 

Eh, mhm, så det var 
svårighet med att få dem 
dit ja. Sen, sen är det ju 
svårigheten med att när vi 
väl har fått dem anmälda 
att dem faktiskt ska 
komma, ja så det var nästa 
sak, och då har vi provat 
oss fram där också. (1) 

...svårighet med 
att få dem dit 
(Föräldragruppen)
… att dem faktiskt 
ska komma… 
provat oss fram 

Svårigheter 
med 
deltagare 
till gruppen 

Att erhålla 
gruppdeltagare  

 
 
Unga i 
centrum vid 
organisering 
av 
föräldrastöds 
grupper 

… för dom kämpar ju på 
flera arenor samtidigt kan 
man säga eftersom man 
kanske inte har hittat sig 
själv och hur ska man då 
va och ge ett barn det den 
behöver. (8) 

… kämpar på 
flera arenor 
samtidigt… inte 
hittat sig själv… 
hur… ge ett barn 
det den behöver 

Erfarenhet 
av 
deltagarna 
och deras 
utmaningar 
 

Att anpassa 
stödet utifrån 
deltagarnas 
behov 

4.5 Etiska övervägande 

Etisk bedömning åligger författaren att genomföra oavsett studie (Pilhammar & Skyvell Nilsson, 

2017). Enligt riktlinjer för examensarbete vid högskola genomgick arbetet ingen etikprövning 

(Kjellström, 2017). Däremot togs ändå hänsyn till etiska krav och principer i det aktuella arbetet, 

till exempel individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 2002). En etikansökan skickades till 

handledare för examensarbetet, samt informationsbrev och samtyckesblankett, vilka samtliga 

deltagare sedan erhöll innan start (Bilaga B). Informationsbrevet och samtyckesblanketten var 

utformad enligt lagen om etikprövnings riktlinjer (SFS 2003:460; Kjellström, 2017). 

Examensarbetet utformades utifrån Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer om informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet tillämpades i 

samband med kontakt med potentiella informanter då de erhöll informationsblankett. 

Samtyckeskravet tillämpades i och med att deltagandet var frivilligt och samtyckesblanketten 

deltagarna erhöll. Konfidentialitetskravet tillämpades genom att informanterna endast var 

kända av författarna, personuppgifter raderades vid transkribering. Inspelad intervju lagrades 

på telefon och dator med kodlås, obehöriga kunde ej komma åt materialet. Nyttjandekravet 

tillämpades genom att insamlad data endast användes i examensarbetet för utbildningssyfte, 

information fördes inte vidare för annat bruk (a.a.).  
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5 RESULTAT  

Analys av data resulterade i tre kategorier; Unga i centrum vid organisering av 

föräldrastödsgrupper, Mötet med unga blivande föräldrar och Betydelsen av uppföljning för 

unga föräldrar, samt elva subkategorier, se tabell 2.  

Tabell 2. Subkategori och kategori 

SUBKATEGORI KATEGORI 

Att anpassa stödet utifrån deltagarnas behov   
 
 
 
Unga i centrum vid organisering av 
föräldrastödsgrupper 

Att samverka med andra verksamheter  

Att erhålla gruppdeltagare 

Att arbeta i team 

Att anpassa undervisningen  

Att skapa trygghet genom individuella möten  
 
Mötet med unga blivande föräldrar  

Att anpassa bemötandet  

Att skapa god gruppdynamik 

Att följa upp sexuella och reproduktiva hälsan   
 
Betydelsen av uppföljning för unga föräldrar 

Att följa upp föräldraskapet 

Att följa upp effekten av föräldrastöd i grupp för 
unga på lång sikt 

5.1 Unga i centrum vid organisering av föräldrastödsgrupper 

5.1.1 Att anpassa stödet utifrån deltagarnas behov  

Det framfördes att bland unga gravida fanns generellt fler utmaningar och behov, jämfört med 

vuxna, vilket planeringen behöver utgå från. Ung ålder i sig samt att många deltagare blivit 

oplanerat gravida kunde innebära att förberedelsen inför föräldraskapet var bristande. Därför 

behövdes generellt mer tid avsättas för god kunskapsutveckling. Utöver kunskapsutveckling, 

behövde tid även avsättas för att arbeta med att förebygga utanförskap, men även för att hjälpa 

med trygghet och stabilitet i livet för ett välfungerande och välmående kommande föräldraskap. 

“… för dom kämpar ju på flera arenor samtidigt… man kanske inte har hittat sig själv och hur 

ska man då va och ge ett barn det den behöver.” (Informant 8). Det uttrycktes att många 

behövde hjälp på många olika plan på kort tid. Många hade utmaningar av olika svårighetsgrad 
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gällande skola, arbetslöshet, bostadslöshet, psykisk ohälsa eller substansmissbruk. ”Vi hade en 

tjej som kom i vintras och då hade hon ju sovit ute på en busshållplats och… då är det mycket 

att ta tag i.” (Informant 5). Vissa deltagare uppgavs sakna trygghet helt och hållet. 

“Det är inte ovanligt att vi har någon i varje föräldragrupp där… du har ingenting. Man kanske har 

fått ett boende till slut men man har ingenting att fylla hemmet med och man har inga pengar 

heller för man har ju inte hunnit jobbat upp… någon sparkassa... när man inte har gått... i skola 

och inte jobbat någonting. Så det är... mycket socialt att jobba med först.” (Informant 7).  

Informanterna uttryckte att flexibelt tankesätt gällande inklusionskriterier behövdes, att ingen 

med behov av anpassat stöd skulle exkluderas. Exempelvis var det svårt att ha bestämda 

åldersgränser på grund av att mognadsgraden varierade bland unga, vilket kunde innebära olika 

stort behov av anpassat stöd. Unga i ålder över tänkt åldersgräns kunde ändå ha behov av att gå i 

en anpassad grupp för unga föräldrar. “… jag tror att den äldsta... hon var nog fyllda 21 för jag 

vet att vi diskuterade att hon var lite såhär på gränsen men… att det skulle vara bra för henne 

att gå i den där gruppen.” (Informant 6). Flexibilitet gällande graviditetslängd fanns också, det 

centrala var att alla skulle ges möjlighet att deltaga många gånger för att tillgodose behovet av 

stöd. Informanterna förtydligade att båda föräldrarna behövde inkluderas i föräldragruppen, 

eftersom fokus låg på att optimera föräldraskapet i stort. Ibland kom båda föräldrarna 

tillsammans, ibland enbart blivande unga mamman och ibland enbart blivande unga pappan. 

Det fanns även erfarenhet av att potentiella fäder deltagit i gruppträffarna för att förbereda sig 

inför kommande föräldraskap.  

5.1.2 Att samverka med andra verksamheter 

Föräldrastödsgrupperna för unga samverkade med andra vårdaktörer inom mödrahälsovård och 

barnhälsovård, såsom BHV-mottagningar, förlossning och BB, samt socialtjänst och öppna 

förskolan. Det uppgavs vara nödvändigt för att tillgodose det omfattande behovet av stöd och 

kunskap bland unga blivande föräldrar.  

Flera informanter påpekade att oro och rädsla inför förlossning upplevdes vanligt och att 

förkunskaperna var bristande. För att förbereda gruppdeltagarna på bästa sätt inför förlossning 

brukade därför rundtur med barnmorska på förlossning och BB utföras.  

En del informanter med lång erfarenhet inom området hade tidigare arbetat med integration för 

nyanlända, samt samverkat med skolan för att etablering i samhället och vuxenlivet skulle 

främjas. Gruppdeltagarna hade då fått anpassad utbildning, för att kunna slutföra sina studier, 

vilket fortfarande sågs behov av.  

“... i många år så hade vi ju skola, med bebisar och magar… Tre dagar i veckan och då var det ju 

som att, dom behöll ju klasstillhörigheten där dom gick, och kontakten med mentorn. Så dom 

kunde ju avsluta sin utbildning.” (Informant 5). 

 

Gästtalare bjöds in till föräldragruppen för att informera om respektive verksamhet och öka 

kunskap och trygghet utifrån yrkesspecifikt område. Exempelvis framförde informanterna att 

unga föräldrar behövde mer stöd för att förebygga barnolycksfall och omhändertagande av sjukt 

barn samt vart föräldrar vänder sig för hjälp. Därför kunde sjuksköterskor från BVC bjudas in 
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och utbilda om första tiden med barnet. “ja, vi hade en BVC sköterska som kom och berättade 

också vad är BVC och vad gör man där.” (Informant 2). 

Vissa informanter rekommenderade gruppdeltagarna att kombinera barnmorskemottagningens 

ordinarie föräldragrupp med föräldragruppen för unga. Informanterna menade att 

föräldragruppen för unga hade fokus på behov vid ung ålder, medan föräldragruppen från 

primärvården kunde tillhandahålla grundlig information om graviditet, förlossning och 

föräldraskap.  

5.1.3 Att erhålla gruppdeltagare 

En del informanter uppgav positiva erfarenheter av att erhålla gruppdeltagare. En informant 

framförde värdet av att kontinuerligt påminna om att föräldrastöd i grupp för unga fanns, för att 

erhålla gruppdeltagare. Flera informanter lyfte att det var betydande att verksamheten hade 

varit etablerad länge, att verksamheten var välkänd bland yrkesverksamma och allmänheten. 

Deltagare hade sedan många år erhållits från bland annat skola, psykiatri, 

barnmorskemottagning, ungdomsmottagning, rehabilitering och gruppboenden.  

“… vi har funnits länge. Etablerade inom skolan... alla barnmorskor och alla högstadie- 

gymnasieskolor känner till oss. Och det är ju där dom kommer från. Så vi har superbra täckning... 

Och det är likadant de nyanlända har ju också kommit, hittat oss direkt för att personalen där vet.” 

(Informant 5). 

Andra informanter framförde svårigheter med att få deltagare till föräldragruppen. En informant 

lyfte svårigheter med att få kontinuitet i undervisningen och stödet när olika deltagare kom olika 

gånger.  

“Det tycker jag var det jobbigaste, för då tappar man själv lite fart också man tänker så här att nu 

har vi dom här sex familjerna eller liksom föräldraparen... och så kommer tre… och så nästa gång 

så kom de andra tre, och då kom inte de tre första som var med första gången.” (Informant 1). 

Det framkom att det kunde vara svårt att nå ut till blivande unga föräldrar, att erhålla 

anmälningar samt deltagande efter anmälan. Det kunde leda till att det blev ett mycket 

varierande antal deltagare för varje föräldragruppträff, eller att grupperna inte kunde starta. 

Olika metoder hade därför testats för att nå deltagare.  

5.1.4 Att arbeta i team 

Samtliga träffar leddes alltid av både barnmorska och kurator. Informanterna uppgav enbart 

positiv erfarenhet av multiprofessionellt teamarbete inom området. Teamarbete upplevdes ge 

bra dynamik när olika kompetensområden arbetade ihop. Något återkommande bland 

informanterna var att andra professioner upplevdes komplettera egen profession. Barnmorskor 

förklarade att det fanns trygghet i teamarbete med kurator eftersom deltagare ofta hade en social 

utsatthet och behövde mycket stöd. Kuratorer menade att det var tryggt att arbeta med 

barnmorskor med kompetens inom sexuell och reproduktiv hälsa, eftersom deltagarna hade 

mycket frågor. Värdet av olika kompetensområden i arbetet med föräldrastöd i grupp för unga 

framfördes också nödvändigt på grund av att behoven var många och på många olika plan. “Men 
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här måste man vara väldigt aktiv som gruppledare och väldigt på tå och det är jättebra att vi 

är två stycken alltid med olika perspektiv som har grupperna ihop… för det händer så mycket.” 

(Informant 8). 

Det framfördes att när gruppledare hade kortare erfarenhet inom området kunde teamarbetet 

med kollegor med längre erfarenhet vara stödjande i arbetet. Det underlättade att veta vilken 

nivå informanten skulle lägga utbildningen på för unga blivande föräldrar. Det framfördes även 

att det fanns trygghet i att ha arbetat tillsammans i många år. Det var också uppskattat när 

teamet bestod av flera personer och att paren kombinerades olika från gång till gång. Det 

menades vara givande då arbetet kunde diskuterades i en större arbetsgrupp. 

5.1.5 Att anpassa undervisningen 

Undervisningen inom föräldrastöd i grupp för unga krävde att på kort tid öka kunskap och 

optimera förutsättningarna för föräldraskap, samt att stärka välmående och det sociala nätverket 

runt blivande föräldrar.  

Alla utgick från en grund med teman vid utformningen av utbildningen. Det uppgavs viktigt 

eftersom det fanns erfarenhet av att många deltagare saknade förkunskaper om graviditet, 

förlossning och föräldraskap. Information behövde också förmedlas grundläggande, för att möta 

deltagarnas nivå. Det framkom att deltagarnas låga kunskapsnivå ibland kunde skapa en känsla 

av otillräcklighet i rollen som gruppledare, att inte klara av att tillföra allt det fanns behov av. 

Däremot uttryckte flera informanter stor glädje över att utbilda unga blivande föräldrar, att det 

var utvecklande och varierande. Informanter hade också noterat gruppdeltagares vilja att lära, 

samt öppenhet och intresse för vad gruppledarna hade att erbjuda 

Informanterna hade erfarenhet av att muntlig information kombinerat med olika typer av 

övningar och praktiska moment främjade lärandet bland gruppdeltagarna. Innehållet i 

utbildningen anpassades under tidens gång utifrån upptäckt behov, samt efter önskemål från 

deltagarna. Unga involverades genom diskussion kring ämnen och uppmuntrades till att påverka 

innehåll i undervisningen. Informanterna jämförde unga föräldrar med vuxna och menade att 

trots låg förkunskap var unga generellt inte lika rädda för att ställa frågor eller prata i grupp.  

“ … det blir på en helt annan nivå att dom våga ställa frågor som äldre kanske hade upplevt 

dumma frågor att man inte vågar ställa. Och det tycker jag är väldigt skönt. Och det gör ju också 

att det blir väldigt lätt.” (Informant 4). 

En del informanter lyfte behov av att inkludera källkritik och att slå hål på myter i utbildningen. 

Många unga blivande föräldrar menades läsa på själva men hade svårt att hitta tillförlitliga 

källor, vilket kunde leda till felaktig kunskapsutveckling och oro. “… jag tänker att man 

fortfarande ska uppmuntra dom att söka information själva men att man lär dom lite 

källkritik.” (Informant 6). 

Dessutom fanns generellt behov av att prata om välmående under och efter graviditet samt 

relationer. En informant förklarade att föräldragruppen ibland delades upp i två, medföräldrar 

och gravida separat. Respektive part fick då möjlighet att formulera tankar och känslor utifrån 

sig själv. 
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Flera informanter menade att bland det största behovet och det viktigaste med föräldrastöd i 

grupp för unga var det sociala nätverkandet mellan gruppdeltagarna. Många unga blivande 

föräldrar tappade tidigare socialt nätverk, var utan arbete och skolgång vilket kunde riskera 

social isolering och utanförskap. En del framförde att utanförskapet var det största hotet mot 

aktuellt välmående och kommande föräldraskap. Interaktion mellan gruppdeltagare brukade 

vävas in genom hela gruppträffen, både under ämnesdiskussion men även under till exempel 

fikapauser.  

5.2 Mötet med unga blivande föräldrar  

5.2.1 Att skapa trygghet genom individuella möten 

Många informanter framförde värdet av enskilt introducerande möte med respektive 

gruppdeltagare innan gruppträffarna startade. Gruppledarna fick då en inblick i kommande 

föräldragrupps behov. Det enskilda mötet hölls även för att skapa trygghet hos deltagarna genom 

att påbörja en relation till gruppledarna, gavs möjlighet att samtala om och informera 

gruppledarna om särskilda livssituationer. Deltagarna fick då också lära känna lokalerna och fick 

information om upplägget för gruppträffarna. Informanterna hoppades att tryggheten i sin tur 

skulle öka sannolikheten för att anmälda deltagare skulle komma på gruppträffarna. 

“Och vi hade nån liksom hypotes om att det blir liksom nervöst och jobbigt att komma sen när det 

väl skulle vara grupp så då tänkte vi att de skulle liksom ett förmöte skulle öka tryggheten lite och 

sannolikheten att de faktiskt skulle komma.” (Informant 2). 

Många gruppdeltagare blev trygga med att öppna upp sig inför hela gruppen, vilket en del 

informanter menade kunde skada integriteten. Därför kunde individuella möten vara 

nödvändigt till och från under hela perioden för föräldrastödsgrupperna, för att fortsatt värna 

deltagarnas integritet.  

“Även om vi är väldigt glada att man berättar om sig själv, för att det ändå leder till att man kanske 

lär känna varandra bättre... vissa grejer vill jag ju hellre som kurator att man kanske pratar med 

mig om enskilt och inte tar upp i… hela gruppen... så det kan jag väl ändå se som en utmaning.” 

(Informant 4). 

Informanterna framförde att det oftast var lätt att bygga förtroende, trygghet och att skapa en 

god relation med unga blivande föräldrar. När väl trygghet etablerats vågade unga oftast själva 

vända sig till personalen för enskilda samtal och stöd, gällande både lättare och svårare 

situationer. 

“Det är lätt och... bygga förtroende, det är lätt... att dom känner att dom litar på en så att dom 

vågar komma när det är svårt och att dom liksom inte bara säger det som är bra utan… det är lätt 

och skapa kontakt.“ (Informant 5). 

I och med den nära relationen som byggdes upp under individuella möten kunde det uppstå 

utmaningar med att inte bli för personligt emotionellt involverad. Informanterna behövde därför 

påminna sig om att bevara professionaliteten. 
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5.2.2 Att anpassa bemötandet 

Informanterna framförde att många unga mött kritik för graviditet, vilket kunde skada 

självförtroendet inför föräldraskapet. Informanterna hade erfarenheter av att både närmaste 

omgivningen, allmänheten och vården bemött gruppdeltagare illa. Bemötandet i rollen som 

gruppledare behövde präglas av respekt och tillit gentemot deltagarna. “För när dom kommer 

till oss då är det sluttjaffsat. Då har dom liksom bestämt sig för att, fullfölja graviditeten... och 

dom ska inte behöva försvara det något mer. Utan då, gläds vi åt det nya barnet.” (Informant 

5). Relaterat till låg kunskapsnivå och noterade utmaningar bland gruppdeltagare behövde 

däremot informanterna våga vara tydliga, för att främja utveckling och blivande föräldraskap. 

Men information behövde framföras med respekt för att bli en tillgång och inte tillrättavisning. 

Genom att förmedla information tydligt och samtidigt lyfta deltagarnas styrkor, kunde både 

utveckling och självförtroende främjas.  

“... ja att man ändå uppmuntrar dem till att... dom klarar det och att ja dom är ju inga sämre 

mammor eller pappor än någon annan nej, det är väl det som jag kan känna när jag tänker på dom 

här unga.” (Informant 3). 

Informanter framförde att ungdomen i sig kunde lyftas som en resurs, trots andra utmaningar 

med att vara ung och bli förälder. Dessutom menades att gruppledare behövde hålla sig 

uppdaterade på tidens utveckling, för att möta unga på ett bra sätt. Gruppledares perspektiv 

behövde hela tiden vara flexibelt, att kunna växla mellan grupp- och individnivå.  

Informanterna behövde tänka på formulering vid samtal om relationer för att alla skulle känna 

sig inkluderade. Det lyftes att det inte var ovanligt att gruppdeltagare var ensamstående och 

barnets far var okänd. Därför framfördes vikten av att prata om alla tänkbara stödjande 

relationer, inte enbart kärleksrelationer.  

“... så att man inte bara säger partner... man kanske inte har en partner då är det ju viktigt att säga 

har man någon runt i kring som kan hjälpa till och så, så att alla känner sig bekväma och 

inkluderade.” (Informant 1). 

Informanterna framförde också att vid samtal om kärleksrelationer behövde gruppledare vara 

öppna för olika relationstyper. Bland annat behövde gruppledare bryta heteronormen vid samtal 

om relationer. Begreppet partner istället för pappa användes eftersom en del gruppdeltagare 

hade en relation till någon annan än barnets far.  

5.2.3 Att skapa god gruppdynamik 

Det framfördes att med god gruppdynamik kunde föräldragruppen bli deltagarnas trygga plats 

samt gynna socialt nätverkande. Däremot lyftes att den enda direkta gemensamma nämnaren 

var graviditet i ung ålder, att unga gravida är unika individer, precis som alla andra. En del var 

utåtriktade och frispråkiga, medan andra var mer tillbakadragna och tystlåtna, vissa hade 

problematisk bakgrund medan andra hade stabilitet, många graviditeter var oplanerade men en 

del var planerade. Gruppdynamiken präglades av balansen mellan välfungerande unga och unga 

med multiproblematik. 
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“För jag vet att vi hade någon som... ja men jätteuppstyrt par som var väldigt mogna och medvetna 

och jag tror att dom, trivdes nog ganska bra i den rollen också att förmedla kunskap. Och sen 

kanske andra som inte var så pålästa att dom sög åt sig då. Så att jag tror att i grunden är inte det 

nån nackdel att man är olika på det sättet det tror jag kan bli mer liksom liv i en sån grupp.” 

(Informant 6). 

Informanterna uttryckte att om det fanns en bas utav välfungerande trygga deltagare blev 

gruppen välfungerande. Ibland kunde däremot föräldragrupperna upplevas spretiga på grund av 

många framträdande särskilda behov, vilket uppgavs utmanande gällande gruppdynamiken. 

Därför krävdes i vissa grupper mycket arbete för att klara av att skapa och bevara en god 

gruppdynamik. 

5.3 Betydelsen av uppföljning för unga föräldrar 

5.3.1 Att följa upp sexuell och reproduktiv hälsa 

En del informanter framförde vikten av att följa upp deltagarna efter graviditet gällande sexuell 

och reproduktiv hälsa. Enligt informanterna missade en del unga mödrar efterkontrollen på 

barnmorskemottagningen, och att påbörja preventivmedelsbehandling.  

“Många hade ju svårt att komma på efterkontroll alltså dom hade kanske fått en tid men det blev 

för stort då för och gå iväg. Och då kunde vi ju göra någon modifierad form utav det. Ja fast vi 

peppade dom ju samtidigt och ha kvar och avrunda med den barnmorskan dom hade i 

primärvården, men istället för att dom skulle bli helt utan.” (Informant 8). 

Informanterna menade att det kunde falla i glömska eller bortprioriteras på grund av mycket 

annat att fokusera på i det nyblivna föräldraskapet. Det framkom även att vissa unga mödrar 

hade snabbt påföljande oplanerade graviditeter. En av informanterna framförde att det kunde 

bero på att unga ofta återupptar sin sexuella aktivitet snabbt efter förlossning i kombination med 

utebliven preventivmedelsbehandling. I samband med träffar efter graviditet brukade 

barnmorskor stämma av preventivmedelsmetoder, skriva recept och i vissa fall göra en 

efterkontroll. 

5.3.2 Att följa upp föräldraskapet  

Informanterna menade att fortsatt uppföljning av föräldraskapet efter graviditet var viktigt, för 

att identifiera fortsatt behov av stöd. Till exempel framfördes att ungt föräldraskap var ett skört 

föräldraskap som behövde extra stöd under vårdtiden på BB. Därför hade särskilt samarbete 

inletts med BB för unga föräldrar. Vid efterträffar med föräldrar som deltagit i föräldrastöd i 

grupp för unga noterades att samarbetet med BB givit god effekt eftersom fäder noterades mer 

aktiva i omsorgen av barnet, än innan samarbetet med BB. Gruppledare brukade även följa med 

på hembesök tillsammans med BVC, för att erhålla en bild av föräldraskapet i hemmiljön och 

eventuellt behov av insatser. En informant framförde vikten av fungerande eftervård i hela 

vårdkedjan, för att möjliggöra ett tryggt och välmående ungt föräldraskap. 
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“Och så gäller det ju att ha en klok vårdkedja som fungerar… med att det länkar i sig med 

barnhälsan och att det finns en beredskap för det unga föräldraskapet och en lyhördhet för vad de 

kan behöva och mer täta kontakter i början...” (Informant 8). 

Exempelvis brukade familjecentralen anordna öppna gruppträffar och temakvällar där 

gruppledare och tidigare gruppdeltagare från föräldrastödsgrupperna deltog, för att stötta det 

nyblivna föräldraskapet samt bevara det sociala nätverket. Föräldrarna uppmuntrades att ta med 

barnen vilket menades skapa förutsättning för personalen att stötta föräldraskapet praktiskt. 

Personal gavs då möjlighet att iaktta interaktionen mellan barn och förälder, samt när unga 

föräldrar utförde och övade på vardagssysslor såsom matlagning.  

“… och det underlättar ju också mycket för dom som arbetar där att se hur samspelar dom med 

barnet och hur kan man vara med och stötta liksom i... situationer som uppstår. Det kan vara 

väldigt svårt att teoretiskt förklara hur man ska... ta hand om ett barn. Det är ju bättre att vara 

med liksom i... det praktiska och hjälpa till.” (Informant 6). 

Under träffarna avsattes även tid för information och diskussion om föräldraskapet, relationer 

och välmående. Gruppledare svarade på frågor och utbildade, men deltagare gavs även möjlighet 

att utbyta erfarenheter med varandra.  

5.3.3 Att följa upp effekten av föräldrastöd i grupp för unga på lång sikt  

Tidigare deltagare i föräldrastöd i grupp för unga brukade ibland ta kontakt, vilket gav 

informanterna möjlighet att följa upp effekten av föräldrastöd i grupp för unga på lång sikt. 

Informanterna menade att föräldrar med mycket svåra bakgrunder och livssituationer, 

utvecklades och lyckades i sitt föräldraskap och hade personlig framgång i livet på grund av det 

anpassade stödet för unga. Det framfördes att många av gruppdeltagarna hade stor potential att 

utvecklas och klara föräldraskapet bra. Informanterna förtydligade att det däremot ofta var 

nödvändigt att unga blivande föräldrar deltog i en särskilt anpassad föräldragrupp, för att 

förvalta ungas potential på rätt sätt.  

“... jag tycker det är den här potentialen som ändå finns. Det friska och att det händer så mycket 

när det gäller unga människor. Dom har en så otrolig läkkraft och förmåga att omorientera sig om 

dom får rätt stöd och rätt hjälp... i sitt föräldraskap.” (Informant 8). 

Ibland upptäcktes också att andra med goda förutsättningar för ett välfungerande föräldraskap 

under graviditet inte antagit rollen som förälder. 

“Och att sen har jag ju sett där jag har blivit jätteöverraskad över att det har blivit så dåligt också 

där jag har trott att det skulle finnas stöd… asså att inte föräldrarna har... gått in i den rollen som 

föräldrar på det sättet som jag trodde att dom skulle göra... efter att ha träffat dom som gravida... 

Så dom har liksom inte klivit in i det. Och det har varit… svårt att liksom se barnets behov som 

icke-konkurrerande mot mina egna behov... det har inte blivit så lätt.” (Informant 5). 

Förutom att föräldrastöd i grupp för unga kunde göra skillnad i föräldrarnas liv och utveckling, 

menades det även göra skillnad i barnets liv. Informanterna menade att det anpassade 

föräldragruppstödet främjade anknytningen till barnet, förebyggde ohälsa hos det kommande 

barnet, möjliggjorde en bra uppväxt och framtid. “… egentligen så vet vi att ett väldigt 
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omfattande och passande stöd till riskgrupper, förstagångsföräldrar under barnets första 

1000 dagar, det är liksom det som gör skillnad.” (Informant 5). 

Det lyftes att genom att arbeta med ett stabilt vuxenblivande hos deltagarna, ett tryggt 

föräldraskap och goda förutsättningar för barnets uppväxt kunde bland annat framtida 

familjehemsplaceringar och ekonomiskt stöd från samhället förebyggas. Föräldragrupper för 

unga menades därför även vara samhällsekonomiska på längre sikt. 

6 DISKUSSION 

Examensarbetets diskussionsdel indelas i tre delar; metod-, resultat- samt etiskdiskussion. I 

följande delar diskuteras examensarbetets styrkor och svagheter, resultatet mot tidigare 

forskning samt utvald teoretisk referensram. Forskningsetiska riktlinjer diskuteras utifrån 

examensarbetets genomförande ur etiskt perspektiv. 

6.1 Metoddiskussion 

Arbetet diskuterades mellan författarna och handledare kontinuerligt under hela 

arbetsprocessen, från start med syftesformulering till och med resultatpresentation vilket är en 

styrka för arbetets trovärdighet (Graneheim & Lundman, 2004). Att kvalitativ metod med 

semistrukturerade intervjuer användes var väl överensstämmande med syftet, vilket stärker 

arbetets tillförlitlighet (Elo, Kääriäinen, Kanste, Pölkki, Utriainen, & Kyngäs 2014; Graneheim & 

Lundman, 2004; Polit & Beck, 2013). En kvantitativ metod hade inte gett ökad förståelse för valt 

syfte. Urvalsmetoden ansågs bäst lämpad i examensarbetet, relaterat till begränsat med tid att 

söka informanter samt begränsat antal verksamheter nationellt. Att inklusionskriterier var 

formulerade möjliggjorde att ingen utan erfarenhet inom området inkluderades, vilket stärker 

trovärdigheten. Informanterna hade både kunskap och erfarenhet inom området, författarna 

saknade erfarenhet men hade viss kunskap inom området, vilket också stärker examensarbetets 

tillförlitlighet (a.a.). Därför kunde intervjufrågorna formuleras för att erhålla svar på syftet, samt 

möjliggjorde att välja lämplig design, forma inklusionskriterier och söka passande informanter. 

Variation bland informanterna såsom erfarenhet från olika verksamheter i olika delar av 

Mellansverige och olika lång erfarenhet kan stärka både tillförlitlighet och överförbarhet 

(Graneheim & Lundman, 2004; Polit & Beck, 2013). Däremot kan en svaghet vara att 

informanter från fler verksamheter inte inkluderades, vilket möjligen hade ökat variationen 

bland informanterna och därmed ökat överförbarheten (Danielsson, 2017; Graneheim & 

Lundman, 2004). Om det funnits mer tid och telefonintervjuer funnits med i författarnas 

intervjuplan kunde möjligen informanter på fler orter samt orter på längre avstånd från 

författarna kunnat inkluderas. Däremot upplevde författarna mättnad i insamlade data efter åtta 

intervjuer vilket stärker tillförlitligheten (a.a.). Dessutom kunde ett för stort antal informanter 
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försvårat innehållsanalysen framförallt med tanke på att författarna saknade tidig erfarenhet av 

kvalitativ innehållsanalys.  

Telefonintervju utfördes vid två tillfällen, vilket hade kunnat riskera att ljud fallit bort eller att 

informanterna störs av händelser i bakgrunden om plats vid inspelningen var störande, vilket 

kunde ha påverkat datainsamlingen negativt (Polit & Beck, 2013). Däremot fanns inga 

störningsmoment och inspelningsmetod vid telefonintervjuerna tillät en god ljudupptagning. 

Två olika datainsamlingsmetoder användes, detta kan ha påverkat arbetet negativt eftersom risk 

för att intervjuerna utformades olika beroende på om informanten var face-to-face eller inte. 

Däremot försökte författarna att inte påverkas av detta utan enbart ställa följdfrågor på det som 

sades och inte på hur personen agerade i kroppsspråket. Datainsamling med personliga 

intervjuer kan ha varit en svaghet genom att informanterna då inte hade möjlighet att reflektera 

med kollegor såsom vid fokusgrupper, vilket kunde givit fylligare material (Elo m.fl., 2014; Polit 

& Beck, 2013). En styrka var att flera liknande svar erhölls utifrån intervjuerna där 

informanterna svarade oberoende av varandra under intervjutillfället. Att datainsamlingen 

utfördes enskilt av författarna med semistrukturerade intervjuer kan vara en svaghet då 

intervjuerna riskerar att skilja sig åt (Graneheim & Lundman, 2004; Polit & Beck, 2013). 

Däremot utgick författarna från samma intervjuguide och intervjuerna diskuterades mellan 

författarna kontinuerligt under datainsamlingens period för att jämföra likheter och olikheter, 

vilket är en styrka för datainsamlingens pålitlighet. Att författarna genomförde intervjuerna 

enskilt upplevdes dessutom öka möjligheten att samla in större mängd data, med tanke på 

arbetets tidsram, jämfört med om alla intervjuer utförts tillsammans. Avsatt tid för intervjuerna, 

30 minuter, kan möjligtvis ha upplevts stressigt för informanterna under intervjun. Det kan ha 

påverkat datainsamlingen negativt då berättelserna eventuellt hämmades av tidspress. Däremot 

upplevde författarna det nödvändigt att begränsa intervjutiden med tanke på kort tid för 

efterföljande innehållsanalys i examensarbetet. Det stärker trovärdigheten i arbetet eftersom 

författarna kunde öka kvaliteten på innehållsanalysen när data inte var överflödig. Dessutom 

upplevde författarna att informanterna var nöjda med avsatt tid och pratade under önskad tid 

(a.a.). 

Relaterat till begränsat med tid är det möjligt att tillräckligt med tid inte lades på 

innehållsanalysen, vilket kan vara svaghet i arbetet (Graneheim & Lundman, 2004; Polit & Beck, 

2013). Dessutom saknade författarna tidigare erfarenhet av att arbeta med kvalitativ 

innehållsanalys vilket kan vara en svaghet, på grund av för snäva eller för breda meningsenheter 

som plockats ut inför fortsatt analys (Graneheim & Lundman, 2004). Däremot stärks 

trovärdigheten eftersom data först bearbetades enskilt och sedan tillsammans. Dessutom 

diskuterades och jämfördes texternas helhet med texternas uppdelning kontinuerligt för att 

skapa en tillförlitlig återspegling av data vid resultatformulering, vilket stärker trovärdigheten 

(a.a.). Resultatet presenterades genom textavsnitt kombinerat med citat. Citaten kommer 

dessutom från olika informanter. Citatpresentationen stärker både överförbarheten och 

trovärdigheten i resultatet (Graneheim & Lundman, 2004). Det visar både olikheter mellan 

kategorier och subkategorier, samt möjliggör för läsaren att se alternativa tolkningar av 

resultatet (a.a.).  
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6.2 Resultatdiskussion 

Det som genomsyrar resultatet var att vårdens arbete med anpassat stöd för unga blivande 

föräldrar var nödvändigt för ett lyckat och välmåendet ungt föräldraskap. Med det anpassade 

stödet från föräldragruppen kunde även unga med svåra situationer och bakgrunder få möjlighet 

till ett välmående föräldraskap. Dessutom framfördes den positiva betydelsen av ett 

multiprofessionellt team och samverkan med olika verksamheter. Liknande beskrivningar har 

även visats i tidigare studier (Leese, 2014; Hertfelt Wahn m.fl., 2007; Wahn m.fl., 2005). Flera 

informanter beskrev teamarbetets kompetensbredd betydelsefull både för gruppdeltagarna men 

också för arbetsupplevelsen. Enligt teoretiska referensramen är mödravårdens stöd en av de 

centrala delarna för ett välmående föräldraskap (Bryar & Sinclair, 2011). Det är tänkbart att 

multiprofessionellt teamarbete vid föräldrastöd i grupp för unga var en förutsättning för att 

lyckas att hjälpa unga till ett välmående och fungerande föräldraskap. Detta med tanke på 

omfattande utmaningar inom gruppen i kombination med begränsad tid för arbetet. Det är 

möjligt att delar av behoven skulle riskeras att förbises utan ett multiprofessionellt teamarbete, 

på grund av att behoven generellt inkluderade många olika områden. Det skulle i sin tur kunna 

leda till negativa följder i föräldraskapet och barnets välmående på sikt. Med tanke på alla svåra 

livssituationer och utmaningar gruppledarna mötte i arbetet är det också tänkbart att 

teamarbetet var viktigt för välmående i yrkesrollen, för att kunna söka stöd och reflektion 

kollegor emellan.  

I resultatet framkom att socialt nätverk kunde brista hos många unga blivande föräldrar. 

Tidigare studier har visat samma sak, både utifrån unga föräldrars perspektiv och vårdpersonals 

perspektiv (Leese, 2014; Hertfelt Wahn & Nissen, 2008; Hertfelt Wahn m.fl., 2007; Wahn m.fl., 

2005). Utanförskap anses vara ett stort hot mot ett fungerande och välmående föräldraskap. 

Resultatet visade att arbetet med föräldrastöd i grupp för unga bör lägga mycket fokus på att 

tillhandahålla ett socialt nätverk både under och efter graviditet. I enlighet med Solstolsteorin 

borde välmåendet i det unga föräldraskapet då stärkas, eftersom omgivningen och det sociala 

nätverket är viktiga pelare för ett välmående föräldraskap (Bryar & Sinclair, 2011). Att arbeta för 

ökat socialt nätverk bland unga blivande föräldrar var viktigt eftersom unga inte hade stabilt och 

etablerat liv, vuxenblivandet pågick fortfarande i hög grad. Utan socialt nätverk och stöd i tidig 

ålder kanske risken ökar för att även hamna utanför samhället i stort, att etablera sig i till 

exempel arbetslivet, vilket skulle kunna skapa flera negativa följder i längden såsom ekonomiska 

svårigheter och psykisk ohälsa.  

Resultatet visade också att båda föräldrarna, eller den aktuella partnern och mamman, 

inkluderades och deltog i föräldrastöd i grupp för unga. Det går emot tidigare studier vilka visat 

att fäder i låg utsträckning deltog i föräldraförberedande grupper (Bogren Jungmarker m.fl., 

2010). Resultatet stämmer dock överens med hur ett välmående föräldraskap formas enligt den 

teoretiska referensramen (Bryar & Sinclair, 2011). Dels genom att vården tar ansvar för sin del 

att stödja föräldraskapet och dels genom att den personliga situationen och den nära 

omgivningens sociala stöd förbättras om fokus ligger på att stödja och utbilda båda föräldrarna. 

Författarna anser att inkludera båda föräldrarna är nödvändigt, om två föräldrar finns. Detta 

eftersom att båda föräldrar blir nya i föräldrarollen och förmodligen behöver kunskapsökning 

och stöd. Dessutom för att det kan underlätta relationen och stödet föräldrarna emellan om båda 

inkluderats i föräldrastödsgrupp under graviditeten. Resultatet visar också att det var viktigt att 
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vid samtal om socialt stöd inte exkludera andra stödjande relationer utöver kärleksrelationer, 

eftersom en del unga gravida var ensamstående, eller hade otrygga kärleksrelationer. Det är 

möjligt att det är viktigare i arbetet med föräldrastöd i grupp för unga jämfört med vuxna dels att 

mer arbete läggs på att identifiera och samtala om socialt stöd och dels att synen på nära 

relationer och stöd breddas. Det är tänkbart att många unga föräldrar går isär senare i livet, 

jämfört med vuxna, på grund av att personlig utveckling pågår i hög grad i unga år. 

Föräldraskapet är också möjligen generellt mer prövande för unga föräldrar och kan kräva mer 

stöd än ett vuxet föräldraskap.  

Resultatet visade att många graviditeter bland unga var oplanerade och att 

preventivmedelsbehandling efter graviditet ibland uteblev, samt att snabbt påföljande 

graviditeter förekom. Detta stämmer överens med tidigare forskning (Hertfelt Wahn & Nissen, 

2008; Raneri & Wiemann, 2007; Wahn m.fl., 2005). I resultatet framkom också att 

vårdpersonal arbetat med att unga föräldrar ska påbörja preventivmedelsbehandling snart efter 

förlossning. I tidigare studier menades att risk för snabbt påföljande graviditeter minskade om 

preventivmedel erbjöds av vården snart efter förlossning (Han m.fl., 2014). Ansvaret 

vårdpersonal tog i detta är i enlighet med mödravårdens stödjande del för ett välmående 

föräldraskap enligt den teoretiska referensramen (Bryar & Sinclair, 2011). Vid uteblivet arbete 

med uppföljning av reproduktiv och sexuell hälsa hos unga föräldrar är det tänkbart att snabbt 

påföljande oplanerade graviditeter skulle förekomma i högre grad. Oplanerade graviditeter kan i 

sin tur leda till nedsatt välmående gällande reproduktiv hälsa och möjligen ha negativ inverkan 

på det aktuella föräldraskapet på grund av nedsatt välmående. Att arbeta med förebyggande av 

snabbt påföljande graviditeter kan möjligen relateras till den svenska kulturen av att utbildning 

prioriteras för att erhålla ett arbete och en stabil grund innan byggande av familj påbörjas. 

Tidigare studier har lyft att vissa unga själva anser att det var viktigt med en stabil grund innan 

familjebildning för att lyckas i föräldraskapet (Rudoe, 2014; Sjöberg & Bertilsdotter-Rosqvist, 

2018). Den teoretiska referensramen belyser inte specifikt den egna välfärden som en hörnsten 

för välmående i föräldraskapet (Bryar & Sinclair, 2011). I dagens samhälle behövs en god 

ekonomisk grund för att leva ett tryggt liv. Det är tänkbart att om föräldern saknar en stabil 

ekonomisk grund skapas i sin tur otrygghet i den personliga situationen, som är en hörnsten för 

ett välmående föräldraskap enligt Jean Ball (a.a.) och därmed påverkar välmåendet i 

föräldraskapet negativt.  

Ytterligare en viktig aspekt i resultatet var den viktiga betydelsen av vårdpersonalens bemötande 

gentemot unga blivande föräldrar. Det framkom att trots stora utmaningar var det centralt att 

bemötandet inte får vara förminskande av deras egen förmåga, utan ska vara stärkande. Många 

unga möter redan kritik från omgivningen genom att vara ung och gravid, vilket också visats i 

tidigare studier (Leese, 2014; Sjöberg & Bertilsdotter-Rosqvist, 2018; Wahn m.fl., 2005). 

Omgivningens kritik kan ha negativ inverkan på välmåendet i föräldraskapet enligt 

Solstolsteorin (Bryar & Sinclair, 2011). För att inte sänka välmåendet i föräldraskapet ytterligare 

behöver vårdpersonal i arbetet med föräldrastöd i grupp för unga tänka på bemötandet. 

Utmaningar och kunskapsluckor behöver uppmärksammas men information framföras med 

respekt. Om vårdpersonal tar ansvar för att bemöta unga blivande föräldrar med respekt och 

samtidigt tillför kunskap tillgodoses en av tre hörnstenar för ett välmående föräldraskap enligt 

Solstolsteorin, mödravårdens stödjande del. Bemötandet kan i sin tur stärka den personliga 
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hörnstenen i teorin, individens egenskaper och tilltro till egen förmåga, därmed stärka 

välmåendet i föräldraskapet ytterligare (a.a.). Med trygghet och stöd från vården, samt trygghet i 

sig själv kanske bristfälligt stöd från omgivningen får mindre betydelse och därmed gör att 

föräldern upplever välmående i föräldraskapet, trots att alla tre bärande delar i teorin inte är 

fulländade.  

Resultatet visade att det fanns erfarenheter av att arbetet med föräldrastöd i grupp för unga var 

viktigt och gjorde skillnad både på individ och samhällsnivå, både på kort och lång sikt. Det 

anpassade stödet gör att unga blivande föräldrar får trygghet och stöd från flera olika 

vårdprofessioner, vilket är en av tre hörnstenar för ett välmående föräldraskap i Solstolsteorin 

(Bryar & Sinclair, 2011). Det anpassade stödet innefattar ett respektfullt och stärkande 

bemötande samt tillgodoser unga blivande föräldrars och nyblivna föräldrars, flera olika behov 

vilket därmed stärker den personliga situationen, individen och egen förmåga, vilket är en andra 

hörnsten i teorin (a.a.). Föräldrastöd i grupp för unga gjorde även att utanförskap förebyggdes, 

både under och efter graviditeten, genom att mycket tid lades på att öka och bevara ett socialt 

nätverk, vilket betyder att omgivningens stöd, den tredje hörnstenen i teorin tillgodoses. Arbete 

med föräldrastöd i grupp främjar således det unga föräldraskapets välmående genom att 

tillgodose alla tre centrala stödjande delar enligt Jean Balls teori (a.a.). Arbetet främjar även 

unga föräldrars välmående på sikt då resultatet visade att många insatser stärker den egna 

förmågan att fortsätta utvecklas och lyckas i föräldraskapet. 

6.3 Etikdiskussion 

För att värna om etiken i arbetet följdes Vetenskapliga rådets forskningsetiska krav; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet uppfylldes genom att informanterna var 

införstådda i examensarbetets syfte och materialhantering genom informationsbrevet och 

samtyckesblanketten (Bilaga B). Samtyckeskravet uppfylldes genom att samtliga informanter 

signerade samtyckesblanketten innan påbörjad intervju. För att deltagande inte skulle upplevas 

påtvingande framgick i informationsbrevet möjligheten att avbryta deltagande närsomhelst 

oavsett anledning (a.a.). Konfidentialitetskravet försökte uppfyllas genom att insamlad data 

enbart hanterades av författarna. Materialet förvarades på mobiltelefon och dator. Det skulle 

kunna innebära risker för konfidentialiteten, däremot ökade säkerheten i och med kodlås på 

både dator och mobiltelefon. Att snöbollsurval användes kan ha inskränkt på informanternas 

anonymitet gentemot varandra, då få arbetade inom området och många kände varandra, samt 

på grund av att endast verksamheter från Mellansverige inkluderades. Däremot följde 

författarna konfidentialitetskravet genom att själva inte föra vidare information från och om 

specifika informanter, informanterna avidentifierades vid transkribering och verksamheter 

informanterna rekryterades från uppgavs inte (a.a.). Enligt nyttjandekravet har information om 

och från informanterna endast använts i arbetet. Examensarbetet kommer att publiceras på 

internet för andra att ta del av. Däremot kommer resultatet inte att kunna härledas till specifika 

informanter och användas mot dem i annat syfte eftersom samtliga informanter är 

avidentifierade (a.a.). 
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7 KONKLUSION 

Föräldrastöd i grupp för unga är viktigt och kan göra skillnad. Unga blivande föräldrar har 

generellt fler behov än vuxna, både gällande kunskap och sociala förutsättningar inför 

föräldraskapet. Det finns utmaningar med att nå ut till blivande unga föräldrar för att delta i 

föräldrastödsgrupperna, samt att erhålla ett bra klimat när många har flera och olika behov. 

Samverkan mellan vårdprofessioner, verksamheter och myndigheter är nödvändigt för ett lyckat 

arbete. Fortsatt uppföljning efter graviditet behövs både för sexuell och reproduktiv hälsa och för 

att fortsatt stödja föräldraskapet. Att tillhandahålla föräldrastöd i grupp för unga kan ge vinster 

både på individ och samhällsnivå långsiktigt.  

7.1 Kliniska implikationer 

Resultatet i examensarbetet skulle kunna vara en hjälp till implementering av föräldrastöd i 

grupp inom verksamheter som saknar erfarenhet om detta. Samarbete mellan både 

vårdprofessioner, verksamheter och myndigheter ökar förutsättning för unga att lyckas med 

föräldraskapet och för ett välfungerande arbete. Därför föreslås samarbete mellan regioner, olika 

verksamheter och myndigheter för att etablera, utveckla och förbättra arbetet nationellt. 

Resultatet om uppföljning av sexuell och reproduktiv hälsa kan implementeras både inom redan 

befintligt föräldrastöd i grupp för unga, med utveckling av fortsatt uppföljning postpartum, samt 

på barnmorskemottagning där barnmorskor träffar unga nyblivna mödrar på eftervårdsbesök.  

7.2 Förslag på framtida forskning 

I framtida forskning föreslås att undersöka unga gravidas, eller unga föräldrars, upplevelser av 

anpassat föräldrastöd i grupp för unga. Framtida forskning föreslås också jämföra olika faktorer 

inom välmående och föräldraskap mellan unga föräldrar som fått gå i föräldrastöd i grupp för 

unga jämfört med unga som inte gjort det. Att jämföra långtidseffekter på samhällsnivå, såsom 

fosterhemsplaceringar, bidrag, psykisk ohälsa, skolgång och etablering i arbetslivet, vore även 

intressant. Forskning kan då jämföra mellan regioner där unga haft möjlighet att gå i 

föräldrastöd i grupp och regioner där detta inte erbjudits, om det har vinning att etablera 

liknande stödgrupper i landet där det saknas. 
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högskola. Ni kommer också, om ni så önskar, att få ta del av det färdiga resultatet. 

Ytterligare information lämnas av 

Ann-Maria Wikström awm19002@student.mdh.se 

Norea Lantto-Heldebro nlo19001@student.mdh.se 

Handledare: Magdalena Mattebo magdalena.mattebo@mdh.se, lektor 
barnmorskeprogrammet Mälardalens Högskola 

Samtycke till genomförande av undersökning, ” Att undersöka vårdprofessioners 
erfarenhet av att arbeta med föräldrastöd i grupp för gravida tonåringar” 

Jag har muntligen och skriftligen informerats om den aktuella undersökningen och hur den ska 
genomföras. Jag har haft tillfälle att läsa igenom informationen och att ställa frågor. Jag 
godkänner deltagande i arbetet. 

_______________________________ 

Ort och datum 

__________________________  _______________________________ 

Underskrift                                                            Namnförtydligande



 

BILAGA C INTERVJUGUIDE        
 

Icebreaker, bakgrund: 

- Kan du kort berätta vem du är, var du arbetar och hur länge du varit klar barnmorska 

 

 

Intervjufrågor bestämda: 

- Hur är ert föräldrastöd i grupp uppbyggt?  

- Vilka erfarenheter har du från föräldrastöd i grupp? Berätta gärna både positiva och mer 

utmanande erfarenheter. Ge gärna exempel. 

- Finns det svårigheter med att leda föräldrastöd i grupp för tonåringar?  

- Finns det något som kan vara lättare? 

- Finns det något som absolut bör ingå och något som är tabu? 

  

Avslutande fråga: 

- Vad är det bästa med ditt arbete? 

  

Hjälpfrågor: 

- Kan du berätta mer…… 

- Kan du ge exempel…… 

- Kan du utveckla det du menade med…… 
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BILAGA D ARTIKELMATRIS  

Författare 
Årtal 
Artikelns titel 
Tidskrift 
Land 

Syfte Metod Resultat/Slutsats 

Bildirsin, F.D., 
Kurtoglu, E.,          
Kokcu, A.,                     
Işik, Y.,                
Ozkarci, M., & 
Kuruoglu, S. 
 
2013 
 
Comparison of 
perinatal outcome 
between adolescent and 
adult pregnancies 
 
The journal of 
maternal-fetal & 
neonatal medicine 
 
Turkiet 

Att jämföra utgången 
av graviditet mellan 
tonåringar och vuxna. 

Ansats: Kvantitativ 
 
Design: Retrospektiv 
kohortstudie 
 
Population: 527 unga 
gravida och 1334 vuxna 
gravida, som födde barn 
2006-2013 
 
Urval: Slumpmässigt  
 
Datainsamling: 
Förlossningsjournaler 
granskades från ett 
sjukhus 
 
Dataanalysmetod: SPSS 

Bland vuxna var sectio 
vanligare, samt 
graviditetshypertoni och 
postpartumblödning. Bland 
tonåringar var det vanligare 
med inducerad abort, låg 
födelsevikt och extremt låg 
födelsevikt. Barnets apgar var 
bättre bland tonårsmödrarna. 

Bogren Jungmarker, E., 
Lindgren, H., & 
Hildingsson, I. 
 
2010 
 
Playing Second Fiddle 
Is Okay–Swedish 
Fathers' Experiences of 
Prenatal Care. 
 
Journal of Midwifery & 
Women´s health 
 
Sverige 

Att beskriva väntade 
fäders erfarenheter av 
och involverande i 
prenatal vård i Sverige. 

Ansats: Kvantitativ 
 
Design: Frågeformulär 
 
Population: 827 
svensktalande män 
 
Urval: Västernorrland tre 
sjukhus 2007 
 
Datainsamling: Material 
från en ett år gammal 
kohortstudie användes 
Tre enkäter 
 
Dataanalysmetod: 
Logistisk regression 
 
 

Förstagångsfäder följde oftare 
med till 
barnmorskemottagningen än 
fäder som hade barn sedan 
tidigare. Majoriteten av 
förstföderskors partners följde 
med på föräldrastöd i grupp. 
24% berättade att 
föräldrastöd i grupp ledde till 
fortsatta sociala kontakter 
med blivande föräldrar efter 
klassen. Fäderna berättar att 
majoriteten av dem inte hade 
erbjudits särskilda 
pappagrupper. Blivande 
mammor tyckte att stödet från 
deras partner var mycket 
viktig. Blivande fäder tyckte 
att den viktigaste frågan i 
prenatal vård var kvinnans 
fysiska och emotionella behov 
samt stödet som barnmorskan 
bidrog med. 

Fabian, H.,         
Sarkadi, A. &       
Åhman, A. 
 

Att studera 
barnmorskors 
erfarenhet och tankar 
av föräldragrupper. 

Ansats: Kvalitativ 
 
Design: Semi-
strukturerade  

Barnmorskor upplevde att 
leda föräldragrupper som en 
krävande uppgift där de 
saknar självförtroende och 
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2015 
 
Challenges and Benefits 
of conducting parental 
classes in Sweden: 
Midwife’s perspectives 
 
Sexual and 
Reproductive 
Healthcare 
 
Sverige  

 
Population: 26 
barnmorskor i 
mödravården 
 
Urval: 
Bekvämlighetsurval, 27 
barnmorskemottagningar 
runt om i landet  
 
Datainsamling: 
Individuella 
telefonintervjuer 
 
Dataanalysmetod: 
Kvalitativ innehållsanalys, 
STC 

kompetens för att utföra 
uppgiften.  
Barnmorskorna menar att 
föräldragruppen är ett bra 
tillfälle för föräldrarna att 
knyta nya kontakter.  

Forslund Frykedal, K., 
Rosander, M.,       
Berlin, A., &     
Barimani, M. 
 
2016 
 
With or without the 
group: Swedish 
midwives’ and child 
healthcare nurses’ 
experiences in leading 
parent education 
groups. 
 
Health Promotion 
International 
 
Sverige 

Att undersöka och öka 
förståelsen för 
barnmorskors och 
barnsjuksköterskors 
erfarenhet av att leda 
föräldrautbildning på 
gruppnivå. 

Ansats: Kvalitativ 
 
Design: Frågeformulär 
 
Population: 152 
barnmorskor och 285 
barnsjuksköterskor 
 
Urval: 
437/834 vårdpersonal 
Slumpmässigt urval  
 
Datainsamling:  
Webbenkätundersökning 
med öppna frågor  
 
Dataanalysmetod: 
Kvalitativ innehållsanalys 

Några av gruppledarna tyckte 
det var utmanande att arbeta 
med föräldragrupper. De 
uttryckte brist på kompetens i 
hantering av grupper. Svårt 
att identifiera föräldrars 
behov, att individualisera 
innehållet för att passa alla 
och att använda rätt 
lärandemetoder för att öka 
kunskapen hos föräldrarna.  

Fortin-Langelier, E., 
Daigneault, I.,      
Achim, J.,             
Vézina-Gagnon, P., 
Guérin, V., &     
Frappier, J.Y. 
 
2019 
 
A matched cohort study 
of the association 
between childhood 
sexual abuse and 
teenage pregnancy 
 
Journal of adolescent 
health 

Att undersöka om 
tonåringar vilka blivit 
utsatta för sexuella 
övergrepp i 
barndomen löper 
högre risk för 
graviditet och 
graviditetsrelaterade 
komplikationer än 
övrig population. 

Ansats: Mixed modell 
 
Design: Kohortstudie 
 
Population: 1322 flickor 
13-18 år 
 
Urval: Unga flickor som 
utsatts för våld under 
barndomen 
 
Datainsamling: Del av en 
tidigare studie 
 
Dataanalysmetod: IBM, 
SPSS 
 

Tjejer som blivit utsatta för 
sexuella övergrepp i 
barndomen löpte högre risk 
för graviditet i tonåren, gjorde 
i större utsträckning aborter, 
och födde i större 
utsträckning barn i tonåren, 
de löpte även högre risk för 
graviditets- och 
förlossningsrelaterade 
komplikationer. 
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Kanada  

Frost, J.J.,     
Duberstein Lindberg, 
L., &  
Finer, L.B.  
 
2012  
 
Young Adults' 
Contraceptive 
Knowledge, Norms and 
Attitudes: Associations 
with Risk Of 
Unintended Pregnancy. 
Perspectives on  
 
Sexual and 
Reproductive Health 
 
USA  

Att bygga vidare på  
tidigare studier med 
nationella data, en mer 
omfattande 
kunskapsmätning än 
tidigare arbete och en 
teoretiskt härledd 
modell för att testa 
relaterad styrka av 
olika domäner. 

Ansats: Kvalitativ 
 
Design: Deskriptiv 
jämförande studie 
 
Population: 1 800 ogifta 
kvinnor och män i åldern 
18–29 år 
 
Urval: Slumpmässigt 
 
Datainsamling:  
Telefonintervjuer 
 
Dataanalysmetod: SPSS 

Behovet av program för att 
öka unga vuxnas kunskap om 
preventivmetoder och 
användning är brådskande. 
Med tanke på den påvisade 
kopplingen mellan 
metodkunskap och 
preventivbeteenden kan 
sådana program vara 
användbar för att hantera 
riskabelt beteende i denna 
population. 

Hall, K. S.,     
Beaurgard, J. L., 
Retmeester, S. T., 
Livingstone, M. & 
Harris, K. M. 
 
2018 
 
Adverse life experiences 
and risk of unintended 
pregnancy in 
adolescence and early 
adulthood: Implications 
for toxic stress and 
reproductive health.  
 
SSM-Population health 
 
USA 

Att studera effekter av 
negativ livserfarenhet 
(ALE- adverse life 
experience) och risker 
med en oplanerad 
förstagångs graviditet 
hos tonåringar och 
tidigt föräldraskap. 

Ansats: Kvantitativ 
 
Design: Nationell 
longitudinell utforskande 
studie 
 
Population: 8810 unga 
kvinnor 
 
Urval: Slumpmässigt 
 
Datainsamling: 1994-
2009, från register 
 
Dataanalysmetod: 
Kvantitativ 
innehållsanalys, SAS, 
SUDAAN 
  

Risken för oplanerade 
graviditeter i ungdomen ökar 
vid negativa livshändelser. 

Han, L.,                     
Teal, S.B.,          
Sheeder, J., &        
Tocce, K.  
 
2012  
 
Preventing repeat 
pregnancy in 
adolescents: is 
immediate postpartum 
insertion of the 

Att bestämma 
kostnadseffektiviteten 
för ett hypotetiskt 
statligt finansierat 
program som erbjuder 
omedelbar införing av 
postpartum implantat 
för unga mödrar. 

Ansats: Kvantitativ 
 
Design: Prospektiv 
observationsstudie 
 
Population: 396 kvinnor 
 
Urval: Slumpmässigt 
 
Datainsamling: IPI-
infogning (IPI-grupp, n = 
171) kontra standard 
preventivinitiering 

Att erbjuda IPI inplantat till 
unga mödrar är 
kostnadseffektivt. Betalare 
som för närvarande inte 
täcker IPI inplantat bör 
integrera dessa data i politiska 
överväganden. 
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contraceptive implant 
cost effective?  
 
American Journal of 
Obstetrics and 
Gynecology 
 
USA 

(jämförelsegrupp, n = 
225). Jämförde 
förväntade offentliga 
utgifterna för IPI-
mottagare och jämförelser 
vid 6, 12, 24 och 36 
månader efter födseln 
 
Dataanalysmetod: 
SPSS och Microsoft Excel 

Hertfelt Wahn, E.,     
von Post, I., &       
Nissen, E. 
 
2007 
 
A description of 
Swedish midwives’ 
reflections on their 
experience of caring for 
teenage girls during 
pregnancy and 
childbirth. 
 
Midwifery 
 
Sverige 

Att beskriva svenska 
barnmorskors 
reflektioner på deras 
upplevelser av att ta 
hand om tonårsflickor 
under graviditet och 
förlossning. 

Ansats: Kvalitativ 
 
Design: 
Fokusgruppdiskussioner 
 
Population: 24 
barnmorskor 
 
Urval: Frivilliga 
barnmorskor från olika 
förlossningsenheter 
 
Datainsamling: 
Fokusgrupp 
diskussionerna spelades 
in och transkriberades 
ordagrant 
 
Dataanalysmetod: 
Hermeneutisk text 
analytisk ansats 

Barnmorskan behöver vara 
närvarande och stödjande. 
Barnmorskorna tyckte att 
tonåringarnas partner var 
svåra att inkludera. 
Barnmorskorna menar att 
blivande tonårsföräldrar 
behöver mycket stöd och 
uppmuntran samt att det är 
viktigt att bygga upp en 
förtroenderelation. 

Hertfelt Wahn, E. & 
Nissen, E. 
 
2008 
 
Sociodemographic 
background, lifestyle 
and psychosocial 
conditions of Swedish 
teenage mothers and 
their perception of 
health and social 
support during 
pregnancy and 
childbirth 
 
Scandinavian Journal 
of Public Health 
 
Sverige 

Att beskriva och 
jämföra 
tonårsmammor som 
födde barn på sjukhus 
med vuxna mammor, 
sociodemokratisk 
bakgrund, 
hälsouppfattning och 
socialt stöd. 

Ansats: Kvalitativ 
 
Design: Beskrivande 
jämförande 
 
Population: 97 15-17 
åringar och 97 25-29 
åringar: 
 
Urval: 97/125 unga 
kvinnor som fött barn i en 
utvald stad i sydvästra 
Sverige 
 
Datainsamling: Enkäter 
 
Dataanalysmetod: 
Kvalitativ innehållsanalys, 
MSSS, SES, EPDS 

Unga mammor hade oftare en 
svår bakgrund, misslyckad 
skolgång och sämre 
hälsobeteende än vuxna 
mammor. 
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Hildingsson, I. & 
Thomas, J. E. 
 
2010 
 
Women's Perspectives 
on Maternity Services 
in Sweden: Processes, 
Problems, and 
Solutions 
 
Journal of Midwifery & 
Women´s health 
 
Sverige 

Att lyssna på kvinnors 
tankar om mödravård 
och hur 
mödrahälsovården 
bättre kan bemöta 
deras behov. 

Ansats: Kvalitativ 
 
Design: Frågeformulär 
Population: Gravida 
kvinnor 
 
Urval: Systematiskt urval 
från 
barnmorskemottagning 
 
Datainsamling: 
Frågeformulär 
 
Dataanalysmetod: 
Kvalitativ innehållsanalys 
 
 

Målet med föräldrautbildning 
är att förbereda paret för 
förlossning och föräldraskap. 
Att informera om förmåner 
för nya föräldrapar 
(försäkringskassan- 
föräldraledighet). 
Kvinnor tyckte att det är 
viktigt med föräldragrupper, 
att få träffa andra i samma 
situation, utbyta erfarenheter 
och tankar med dem. 
Kvinnor menar att 
föräldrautbildningen kan 
förbättras genom tid och 
längd på föräldrautbildningen 
gör den tillgänglig för alla 
kvinnor. 

Larsson, M., 
Aldegarmann, U., & 
Aarts, C.  
 
2009 
 
Professional role and 
identity in a changing 
society: Three 
paradoxes in swedish 
midwives’ experiences 
 
Midwifery 
 
Sverige 

Att undersöka erfarna 
barnmorskors kunskap 
och erfarenhet, deras 
roll och identitet efter 
kontinuerlig 
förändring under deras 
arbetsliv över 20-25 
år. 

Ansats: Kvalitativ 
 
Design: Deskriptiv  
 
Population: 20 
barnmorskor 
 
Urval: 
Bekvämlighetsurval. Ett 
universitets sjukhus i 
Mellansverige 
 
Datainsamling: 
Fokusgrupp intervjuer 
 
Dataanalysmetod: 
Tematisk analys 

Barnmorskorna ansåg deras 
roll i förlossningsomsorgen 
hade minskat till förmån för 
andra yrkesverksamma, men 
de hade en bättre dialog med 
läkare och 
hjälpsjuksköterskor, vilket 
ledde till bättre lagarbete och 
gemensamma beslut. 
Barnmorskorna uttryckte en 
stark yrkesidentitet på grund 
av självförtroende och lång 
erfarenhet, men deras 
hantverkskunskaper och 
kliniska erfarenheter har blivit 
mindre värderade på grund av 
ökad medicinsk teknik och 
organisatoriska förändringar 
som bidrog till förlust av 
kontrollområdet. 
Barnmorskorna beskrev en 
mer humaniserad förlossning 
och bättre samarbete med 
kvinnor/par under de senaste 
decennierna. 

Leese, M. 
 
2014 
 
The bumpy road to 
‘becoming’: capturing 
the stories that teenage 
mothers told about 
their journey into 
motherhood 

Att förstå unga 
kvinnors erfarenheter 
som blivit mammor 
under tonåren. 
 

Ansats: Kvalitativ 
 
Design: Deskriptiv 
 
Population: 12 unga 
mödrar 16-19 år 
 
Urval: Bekvämlighetsurval 
 

Unga mödrar identifierade 
graviditeten som en 
förändringsperiod, där de var 
tvungna att vänja sig vid att 
bli förälder. 
Upplevelsen av att bli mamma 
kan förändras under 
graviditeten. 
Det är viktigt att lyssna till 
unga mammors erfarenheter 
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Child & Family Social 
Work 
 
England 

Datainsamling: 
Berättande intervjuer 
 
Dataanalysmetod: 
Tematisk analys 

för att förstå hur komplexa 
deras behov är. 

Makenzius, M.,    
Tydén, T.,                  
Darj, E., &          
Larsson, M.  
 
2011  
 
Repeat induced 
abortion –a matter of 
individual behaviour or 
societal factors? A 
cross-sectional study 
among Swedish women.  
 
The European Journal 
of Contraception and 
Reproductive Health 
Care 
 
Sverige 

Att undersöka 
skillnader mellan 
kvinnor som hade 
abort första gången 
och de med upprepad 
abort, samt att 
identifiera faktorer 
associerade med 
upprepad abort. 

Ansats: Kvantitativ 
 
Design: 
Tvärsnittsundersökning 
 
Population: 798 kvinnor 
på 13 kliniker i 
Mellansverige. 
 
Urval: Strategiskt urval 
 
Datainsamling: 
Frågeformulär 
 
Dataanalysmetod: 
Pearson's Chi-square test 
 

I åldrarna 20–49 år hade 41% 
av kvinnorna upplevt minst en 
tidigare abort. Riskfaktorer 
för upprepad abort var 
jämlikhet, brist på 
känslomässigt stöd , 
arbetslöshet eller 
sjukskrivning, tobaksbruk och 
låg utbildningsnivå. Vissa 
kvinnor ansåg ekonomiskt 
stöd och arbetsmöjligheter 
kunde ha gjort det möjligt för 
dem att fortsätta graviditeten. 
Ökad utbildning för sex och 
relation, enkel tillgång till 
högkvalitativ preventivmedel 
och rådgivning, föreslogs som 
interventioner för att 
förhindra oavsiktliga 
graviditeter. 

Makenzius, M., & 
Larsson, M. 
 
2013 
 
Early onset of sexual 
intercourse is an 
indicator for hazardous 
lifestyle and 
problematic life 
situation. 
 
Scandinavian Journal 
of Caring Sciences 
 
Sverige 

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

Ansats: Kvantitativ 
 
Design: Tvåkluster 
frågeformulär 
 
Population: 2170 stycken 
tonåringar 
 
Urval: Slumpmässigt och 
systematiskt 
 
Datainsamling: 
Frågeformulär 
 
Dataanalysmetod: 
Statistisk innehållsanalys, 
Chi-två-test för att se 
skillnader mellan tre 
grupper 

Bland unga som hade haft 
samlag från 15års ålder eller 
yngre förekom i högre grad 
riskbeteenden såsom 
substansbruk, våld och skador 
samt sämre upplevelse av 
skolan och sämre skattad 
hälsa, jämfört med unga som 
inte hade haft samlag.  

Mehrass, A.,        
Ahmed, I.,                   
Ali, A., &                       
Al-Adhroey, A. 
 
2017 
 

Att undersöka 
oberoende faktorer för 
≥ 5 levande barn bland 
jemenitiska 
mödrar, beroende på 
deras ålder vid första 
äktenskap, bostad, 

Ansats: Kvantitativ 
 
Design: 
Tvärsnittsundersökning 
av en förprövad 
semistrukturerad 
frågeformulär 
 

Denna studie bekräftar att 
tidigt äktenskap och mindre 
utbildning är viktigaste 
riskfaktorerna för att 
förutsäga hög fertilitet i 
Jemen. Det är en viktig 
uppmaning att associera 
effektiva samhällsbaserade 
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Early Marriage and 
Less Education as 
Independent Predictors 
for High Fertility in 
Yemen 
 
Annals of Medical & 
Health Sciences 
Research 
 
Yemen 

utbildningsstatus och 
yrke. 

Population: 400 mödrar 
 
Urval: Slumpmässigt  
Datainsamling: Intervju 
med frågeformulär på 
mödravården 
 
Dataanalysmetod: SPSS 

åtgärder genom 
familjeplaneringsprogram. 
Dessa åtgärder bör fokusera 
på att minska analfabetismen 
som relevant 
samhällsutbildning om 
negativa hälsoproblem vid 
tidigt äktenskap hos mor och 
barn. 

Prendergast, L.E., 
Toumbourou, J.W., 
McMorris, B.J., & 
Catalano, R.H.  
 
2019 
 
Outcomes of early 
adolescent sexual 
behaviour in Australia: 
Longitudinal findings in 
young adulthood 
 
Journal of adolescent 
health 
 
Australien 

Att undersöka om 
sexuellt beteende i 
tonåren kan förutspå 
hälsan och social 
situation i ung vuxen 
ålder. 

Ansats: Kvantitativ 
 
Design: Kohortstudie 
 
Population: 2147 unga 
tjejer 
 
Urval: Två stater i 
Australien. 
 
Datainsamling: Del av en 
större longitudinell studie. 
Deltagarna rekryterades 
via skolor, de gick i 
årskurs 5, 7 och 9 vid 
första undersökningen. En 
följande undersökning 
skedde på samma 
deltagare ca 8 år senare 
 
Dataanalysmetod: 
Stata till Windows 

Sexuell debut före 15 års ålder 
visade sig öka risken för 
sexuellt risktagande, 
graviditet i tonåren, 
substansmissbruk och 
antisocialt beteende i ung 
vuxen ålder. Sexualdebut före 
15 års ålder ökade inte risken 
för psykologisk stress. 

Raneri, L.G., & 
Wiemann, C.M.  
 
2007  
 
Social Ecological 
Predictors of Repeat 
Adolescent Pregnancy  
 
Perspectives on Sexual 
and Reproductive 
Health 
 
USA 

Att utvärdera 
förekomsten av 
upprepad graviditet 
inom 24 månader efter 
förlossningen i ett 
stort, multietniskt prov 
av unga mödrar som 
följdes prospektivt i 
fyra år och att 
identifiera 
flernivåprognoser för 
efterföljande 
graviditet. 

Ansats: Kvalitativ 
 
Design: Sekundäranalys 
av data som samlats in för 
en större studie om 
läkemedelsanvändning 
bland mödrar i åldern 12–
18 under de första 48 
månaderna postpartum 
 
Population: 581 unga 
gravida 
 
Urval: Bekvämlighets 
 
Datainsamling: intervjuer 
 
Dataanalysmetod: SPSS 

42 procent av de unga 
mödrarna upplevde en 
upprepad graviditet inom 24 
månader; 73% av dessa fick 
ett andra barn. Många 
planerade att få ett till barn 
inom fem år och inte använda 
långverkande preventivmedel 
inom tre månader efter 
förlossningen.  
Unga mödrar löper stor risk 
för en snabb efterföljande 
graviditet. Insatser som tar itu 
med de komplexa och 
mångfacetterade aspekterna 
av unga mammors liv är 
nödvändiga för att förhindra 
upprepad graviditet. 
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Rudoe, N. 
 
2014 
 
Becoming a young 
mother: Teenage 
pregnancy and 
parenting policy 
 
Critical Social Policy 
 
England och Wales 

Att undersöka gravida 
tonåringar och deras 
syn på föräldraskap, i 
kontexten av 
alternativa 
undervisningssätt för 
unga kvinnor och 
mödrar. 

Ansats: Kvalitativ 
 
Design: Intervjuer 
 
Population: 16 gravida 
tonåringar och unga, 16-
20 år 
 
Urval: Bekvämlighetsurval 
 
Datainsamling: Baseras på 
intervju och 
deltagandeobservationer 
gjorda 2007-2008 
 
Dataanalysmetod: 
Tematisk analys 

Tonåringar tycker att det vore 
bättre att vänta med att bli 
gravid. Bättre förutsättningar 
för barnet när man har arbete 
och pengar.  
Tonåringar tyckte att det var 
onödigt med 
föräldrautbildning och trodde 
inte att tonårsgraviditeter 
kunde halveras genom små 
förändringar.  
Tonåringar tyckte att genom 
kärlek uppfostrar man sina 
barn till att bli bra personer. 
Tonåringar tyckte inte att bra 
mödraskap berodde på om de 
gjorde livsstilsförändringar 
eller inte, tex rökning.  

Shroff, F.,            
Minhas, J.S., &   
Laugen, C.  
 
2019 
 
Power of partnership: 
What makes a 
difference in reducing 
maternal mortality and 
how can canadians 
contribute?  
 
International journal 
of health governance 
 
Kanada 

Att föreslå politiska 
förslag för 
kanadensiska och 
andra ekonomiska 
samarbets- och 
utvecklings 
organisationer (OECD) 
nationer som arbetar 
med att minska 
siffrorna på maternell 
dödlighet. 

Ansats: Kvalitativ 
 
Design: Deskriptiv 
 
Population: 10 
hälsoexperter 
 
Urval: Bekvämlighetsurval 
 
Datainsamling: Intervjuer 
 
Dataanalysmetod: 
Kvalitativa analysmetoder 

Att mödrars hälsa kan 
förbättras genom att etablera 
en samarbetsstrategi mellan 
tvärvetenskapliga team av 
hälso- och sjukvårdspersonal. 
Denna modell är baserad på 
gemenskapshälsocenter -
modeller som integrerar 
uppströmsförändringar med 
nedströms tjänster och kan 
användas av Kanada och 
andra OECD-länder, för att 
förbättra moderns hälsa 
hemma och utomlands. 

Sjöberg, M., & 
Bertilsdotter-Rosqvist, 
H.  
 
2018 
 
Youthful mothering? 
Exploring the meaning 
of adulthood and 
youthfulness within the 
maternal identity work 
of young Swedish 
mothers.  
 
Feminism & 
Psychology 
 
Sverige 

Att undersöka 
betydelsen av att vara 
vuxen och 
ungdomlighet i 
relation till begrepp 
om livskurser, gott 
mödraskap och tiden 
som flicka bland unga 
mödrar i Sverige. 

Ansats: Kvalitativ 
 
Design: Tolkande 
 
Population: 17 mödrar i 
åldern 13-25. 
 
Urval: Bekvämlighetsurval 
 
Datainsamling: Två 
intervjuer, informanter 
samlades in med hjälp av 
barnmorskor på BMM 
 
Dataanalysmetod: 
Innehållsanalys 

Lämplig tid att bli mamma 
beror på en kvinnas 
sammanhang, definieras som; 
kultur, klass och normer i 
hennes utökade familj. Vuxna 
mödrar ses automatiskt som 
ansvarsfulla och kapabla att 
uppfylla utvecklingsuppgiften 
för moderskap, medan unga 
mödrar problematiseras, och 
måste därför visa sin förmåga 
att uppfylla 
utvecklingsprocessen 
moderskapets uppgift. 
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Skinner, S.R.,        
Smith, J.,            
Fenwick, J.,     
Hendriks, J.,            
Fyfe, S., &            
Kendall, G. 
 
2009 
 
Pregnancy and 
protection: Perceptions, 
attitudes and 
experiences of 
Australian female 
adolescents 
 
Woman and Birth  
 
Australien 

Att undersöka 
tonårstjejers attityder, 
uppfattningar och 
erfarenheter av 
användning av 
preventivmedel, och 
att beskriva hur det 
påverkar 
graviditetsrisken. 

Ansats: Kvalitativ 
 
Design: Semi-
strukturerade intervjuer  
 
Population: 68 tjejer, 14-
19 år 
 
Urval: Strategiskt urval. 
Tonåringar rekryterades 
från tre undergrupper: 
förlossnings- och 
postnatala enheter, 
abortkliniker och sexuella 
hälsokliniker 
 
Datainsamling: 
Semistrukturerade 
intervjuer 
 
Dataanalysmetod: 
Tematisk analys 

Tjejer som var mer negativt 
inställda till graviditet i 
tonåren var mer motiverade 
till preventivmedel än tjejer 
som var ambivalenta eller mer 
positivt inställda till 
graviditet. Rädsla för 
biverkningar av hormonella 
preparat, glömska att ta p-
piller, uppfattning om att 
hormonella preventivmedel 
inte fungerar var anledningar 
till att inte använda 
hormonella preventivmedel. 
Gällande icke hormonella 
preventivmetoder, kondom, 
uppgavs att det inte används 
när ett stabilt förhållande 
uppstått, att det förstörde 
akten och upplevelsen av 
samlaget, att det glömdes bort 
på grund av alkoholintag.  

Smith, C.,     
Strohschein, L. & 
Crosnoe, R. 
 
2018 
 
Family Histories and 
Teen Pregnancy in the 
United States and 
Canada 
 
Journal of Marriage 
and Family 
 
USA och Kanada 

Att jämföra om 
barndomserfarenheter 
medför en risk för 
tonårsgraviditet i USA 
och Kanada.  

Ansats: Kvantitativ 
 
Design: Longitudinell 
studie 
 
Population: n=5639 
tonåringar/unga vuxna 
 
Urval: Slumpmässigt 
 
Datainsamling: 1994-
2004 samlades data från 
NLSY79 i USA och NLSCY 
i Canada, databaser som 
lagrar statistik 
 
Dataanalysmetod: 
Kvantitativ 
innehållsanalys 

Risken för tonårsgraviditet 
var högre hos tonåringar från 
familjer med osäker ekonomi 
och låginkomsttagarfamiljer. 

Traisrislip, K.,  
Jaiprom, J.,       
Luewan, S., & 
Tongsong, T.  
 
2015 
 
Pregnancy outcomes 
among mothers aged 15 
years or less  
 

Att jämföra utgången 
av graviditet mellan 
tonåringar från 15 år 
och yngre, tonåringar 
15-19 år, och vuxna.  

Ansats: Kvantitativ 
 
Design: Retrospektiv 
kohortstudie 
 
Population: 33 777 
gravida kvinnor, 298≤15 
år, 4456 15-19 år och 
29 023 20-30 år 
 
Urval: Slumpmässigt 
 

Tonåringarna hade högre 
förekomst av prematur födsel, 
tillväxthämmat barn och låg 
födelsevikt. Förekomsten av 
preeklampsi och placenta 
previa var likvärdig. 
Förekomsten av sectio var 
lägre bland tonåringarna. 
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The journal of 
obstetrics and 
gynaecology research 
 
Thailand 

Datainsamling: 
Frågeformulär 
Dataanalysmetod: SPSS 

Wahn, E. H.,        
Nissen, E. &        
Ahlberg, B. M. 
 
2005 
 
Becoming and Being a 
Teenage Mother: How 
Teenage Girls in South 
Western Sweden View 
Their Situation.  
 
Health Care for 
Women International  
 
Sverige 
 

Att beskriva perspektiv 
och erfarenheter samt 
resonera kring 
tonårsföräldraskap hos 
svenska 
tonårsmammor. 

Ansats: Kvalitativ 
 
Design: Beskrivande 
 
Population: 20 
tonårskvinnor 15-19 år 
 
Urval: Bekvämlighetsurval 
 
Datainsamling: 
Individuella intervjuer 
 
Dataanalysmetod: 
Manifest och latent 
innehållsanalys 

Studien visade både positiva 
och negativa erfarenheter från 
graviditet och mödraskap hos 
tonåringar. Alla 
tonårsgraviditeter är inte 
oplanerade. Vissa är 
planerade och efterlängtade. 
Graviditet sågs för några som 
en möjlighet i livet. 
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