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Sammanfattning  

 
Bakgrund Barnmorskan ska assistera den gravida kvinnan under graviditet och 

förlossning genom undervisning, vägledning och uppmuntrande stöttning. Denna 

studie behandlar förhållande och attityder, delande av livsvärld, mellan barnmorskor 

och tonårsgraviditeter.  

Syfte med studien var att belysa barnmorskors erfarenhet av att vårda tonåringar.  

Metod En kvalitativ systematisk litteraturstudie har genomförts. Åtta artiklar som 

belyser barnmorskors erfarenhet av att vårda och förlösa tonåringar har analyserats 

med kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. 

Studien resulterade i två huvudkategorier med vardera efterföljande tre 

subkategorier: Barnmorskans önskan att vårda den gravida tonåringen: Att ta den 

gravida tonåringen på allvar, att vara en viktig person för den gravida tonåringen och 

att ta hand om den gravida tonåringen. Barnmorskans uppfattning av den gravida 

tonåringen: ett nytt sammanhang, den oförberedda gravida tonåringen, den gravida 

tonåringen och hennes kultur. 

 Slutsats Barnmorskors erfarenheter av att vårda tonåringar visade på en stor 

variation. Barnmorskor tog ”vårdandet” på allvar samtidigt som det uppstod 

komplexa situationer i samband med ”varandet´” tillsammans med den gravida 

tonåringen. Ökade kunskaper om den delade livsvärlden kan leda till att tonåringar 

får ett hälsofrämjande bemötande samt att barnmorskan får redskap till att vårda och 

förlösa den unga kvinnan på ett betydelsefullt sätt. 
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Abstract 

 

Background: The midwife shall assist the pregnant woman during her pregnancy 

and delivery, educating, guiding and encouraging her. This study treats relations and 

attitudes, a sharing of life-world, between midwives and pregnant teenagers. 

The aim of the study was to illustrate midwives’ experiences from caring for 

teenage mothers. 

Metode:Through a qualitative systematic study of eight selected scientific articles, 

two categories, each with three sub-categories, were established: The midwife’s 

desire to care for the pregnant teenager: take the pregnant teenager seriously, to be 

an important person to the teenager, take care of the pregnant teenager;  The 

midvife’s impressions of the pregnant teenager: a new context, the unprepared 

pregnant teenager, the pregnant teenager and her culture.  

Conclusions: The midwives’ experiences of caring for teenage mothers showed 

forth a great variation. Midwives were serious in their “caring for” while, at the 

same time, complex situations appeared in the “being with” the pregnant teenagers.  

Increased knowledge about the shared life-world can result in respectful caring for 

the teenage mother, as it can provide the tools for the midwife required to deliver the 

teenage mother’s baby in a respectful and meaningful way.   
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1.  Inledning 

Årligen är det cirka 2,5 miljoner kvinnor 16 år och yngre som föder barn i 

utvecklingsländer. Det finns stark evidens som visar att tonårsgraviditeter är 

associerade med allvarliga hälsorisker, speciellt hos gruppen 16 år och yngre. 

Flest födslar sker i Afrika söder om Sahara. I Mali, Guinea, Chad, Niger, 

Mocambique och Sierra Leone blir mer än 10 % av flickorna mödrar innan 

16 års ålder. Mali svarar för det högsta antalet där 60 per 1000 levande barn 

föds av flickor i 12–15 årsåldern vilket innebär att vart sjuttonde barn föds av 

en ung tonårsmamma. I Republiken Kongo, föds 23 av 1000 levande barn av 

flickor 12–15 år (Chandra-Mouli, & Lane, 2017; Neal et al., 2012) 

Också i Latinamerika finns det länder där ett relativt högt antal av flickor i 

åldrarna 12 till 15 år blir mödrar. Där har Dominikanska Republiken samma 

siffror som Republiken Kongo. Länder i Asien och Europa har relativt låga 

antal i jämförelse med länder i Afrika. I Indien är det 12 per 1000 födslar och 

i Ukraina är 0.7 per 1000 födslar (Chandra-Mouli, & Lane, 2017; Neal et al., 

2012). 

  

2.  Bakgrund  

I detta avsnitt redogörs för riskerna med graviditet och förlossning för unga 

mammor i ett globalt perspektiv. Eftersom tonårsgraviditeter är speciellt 

frekventa i utvecklingsländer informeras om reproduktiv och sexuell hälsa i 

dessa länder.  Därefter följer ett avsnitt om Barnmorskan och dennas 

”varande” med den unga gravida kvinnan. Slutligen redogörs för tidigare 

forskning om tonårsgraviditeter. 



     

7 
 

2.1 Den unga mamman och risker med hennes graviditet och 

förlossning  

För barn och unga vuxna mellan 10 och 19 år är sexuell och reproduktiv 

hälsa en pågående angelägenhet, eftersom världen har den största population 

av tonåringar den någonsin haft.  Tiden mellan 10 och 19 års ålder är en 

period då unga utforskar sina relationer, sina beteenden och sin sexualitet. 

Dessa komponenter är normala delar av utvecklingen och kan, när de stöds av 

hälsosamt beslutsfattande och tillgång till information och tjänster, utgöra 

grunden för livslång sexuell hälsa och allmänt välbefinnande. Denna grupp 

löper emellertid hög risk för negativa utfall när det kommer till reproduktiv 

och sexuell hälsa på grund av biologiska, sociala och ekonomiska faktorer, 

inte minst oönskade graviditeter, osäkra aborter, HIV och andra sexuellt 

överförbara infektioner.  Tonåringar som föder barn löper hög risk för 

komplikationer, inte bara för sig själva men även för barnet. 

Mödradödligheten är mycket hög och barnadödligheten är tydlig i denna 

grupp. Tillgång till god hälso- och sjukvård är mycket viktig för att förebygga 

dåliga utfall och för att skydda framtida generationer. Unga människor har 

rätt till korrekt sexuell och reproduktiv hälsoupplysning, utbildning och vård. 

Dock tyder statistik på att denna viktiga rättighet inte finns i tillräckligt hög 

utsträckning globalt sett (WHO 2019; Woog, Singh, Browne & Philbin, 

2015). 

Olika studier har visat, att bortsett från ekonomisk status, politik eller 

mödrahälsovård löper gravida flickor, 15 år och yngre, fyra gånger så hög 

risk att mista livet som kvinnor som är 20–24 år. Flickor som är 10–14 år 

gamla har fem gånger så hög risk att dö av komplikationer relaterade till 

graviditeten.  De komplikationer som flickor 15 år och yngre löper risk att 

drabbas av är: eklampsi, anemi, postpartum blödning och postpartum 
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endometrit (Cynthia et al., 2010 ; Diniz, Fonseca, Azevedo & Evangelista, 

2015; Ganchimeg et al., 2014; Norton, Chandra-Mouli, & Lane, 2017;  

Azevedo; Neal et al., 2012) Vidare visar flera studier att unga flickor, 15 år 

och yngre, har högre risk att drabbas av obstetriska komplikationer relaterade 

till litet bäcken som ej är färdigvuxet och obstetriska fistlar vilka oftast leder 

till ett livslångt lidande. Inte minst för flickor som lever i fattigdom. Studier 

har också visat att risken är högre för neonatala komplikationer för de barn 

som föds av flickor 15 år och yngre (Cynthia et al., 2010; Diniz, Fonseca, 

Azevedo & Evangelista, 2015; Ganchimeg et al., 2014; Norton, Chandra-

Mouli, & Lane, 2017; Azevedo; Neal et al., 2012) 

 

2.2. Reproduktiv och sexuell hälsa i utvecklingsländer 

Många utvecklingsländer saknar idag egen kapacitet för att kunna ge sexuell 

och reproduktiv vård. Trots att det möjligen finns hälso- och sjukvård med 

fokus på reproduktiv och sexuell hälsa så finns det inte tillräckligt med 

utbildad personal för att tillgodose det enorma behov som råder. De rätta 

tjänsterna saknas och tillgången till exempelvis sexual-undervisning och 

preventivmedel är bristfällig. Infrastrukturen är ofta svag när det gäller hälso- 

och sjukvård.  För dem som bor på landsbygden gör bristande 

kommunikation och transporter att det ibland blir omöjligt att komma till en 

sjukvårdsinrättning.  Många gravida flickor och kvinnor vet inte heller var de 

kan finna den hjälp som de behöver. Ofta leder det till att de tar hjälp av sin 

granne eller en släktning (Woog, Singh, Browne, & Philbin, 2015). 
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2.3. Barnmorskans roll - Att ”vara” med kvinnan 

Kärnan i barnmorskeprofessionen är att ta hand om kvinnan genom hela 

hennes livscykel med fokus på reproduktiv och sexuell hälsa. Assistans under 

graviditet och förlossning är egentligen bara en del av vad barnmorskan 

jobbar med. Barnmorskan ska assistera den gravida kvinnan under 

förlossningen genom att ge undervisning, vägledning och uppmuntrande 

stöttning. Barnmorskan strävar efter att veta och att berika kunskaperna för 

att förstå komplexiteten i den mänskliga relationen för att kunna vårda 

kvinnan och hennes familj och för att kunna ge en etiskt respektfull vård 

(Larsson, 2016; Lundgren & Berg, 2016). Att vårda eller att ”bry sig om 

någon” är en mellan-mänsklig modell som handlar om att, på ett positivt sätt, 

relatera till andra människor. Ju mer vi förstår vikten av vårdandet i livet, 

desto mer kommer barnmorskan att förstå hur centralt det är. Inom 

professionellt vårdande är patienten i en sårbar position eftersom fokus i 

vårdandet är patientens individuella behov (Lundgren & Berg, 2016). 

I litteraturen är barnmorskans vårdande beskrivet som ”att vara ” med 

kvinnan.  Detta uttryck visar att den födande kvinnan kräver psykiskt, 

emotionellt, andligt och fysiskt stöd av barnmorskan. Genom en relation som 

bygger på ömsesidigt förtroende, försöker barnmorskan att vinna den födande 

kvinnans förtroende. Barnmorskan kan ses som en kunnig ledsagare som 

förmedlar och erbjuder tillit i relationen, där förhållandet mellan 

barnmorskan och kvinnan karakteriseras av delat ansvar. Dessa begrepp visar 

på barnmorskans vårdande under förlossning (Lundgren & Berg 2016; 

Bradfield, Hauck, Kelly, & Duggan, 2019).  
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2.4. Tidigare forskning  

I dagens Sverige är det ovanligt att kvinnor mellan 15–19 år behåller 

graviditeten. Årligen utgör tonårsförlossningarna 2% i Sverige. Med tanke på 

den låga procentsatsen finns det mycket få svenska studier som visar på 

förlossningsvården för dessa unga kvinnor (Wahn, von Post & Nissen, 2007). 

Tidigare studier om barnmorskors förhållande till tonåringar handlar oftast 

om till exempel vård av abortsökande tonåringar eller utskrivande av 

preventivmedel (Halldén, Lundgren & Christensson, 2011). Globalt sett finns 

det ett flertal studier som utifrån ett vårdande barnmorskeperspektiv beskriver 

erfarenheter av graviditet och förlossning där kvinnan varit 19–40 år, 

(Bradfield, Hauck, Kelly, & Duggan, 2019; Mselle, Kohi, & Dol, 2018; 

Church, 2014).  Det finns också studier som beskriver förlossnings-

upplevelser utifrån moderns perspektiv (Lunda, Minnie, & Benadé, 2018; 

Namujju, Muhindo, Mselle, Waiswa, Nankumbi & Muwanguzi, 2018; 

Oosthuizen, Bergh, Pattinson & Grimbeek, 2017).   

Den här studien har emellertid som syfte att beskriva barnmorskors 

erfarenheter av att vårda gravida tonåringar (13–19 år) och författaren 

konstaterar att mycket få studier är gjorda ur det perspektivet, inom ramen för 

studiens inklusionskriterium avseende språk.  

 

3. Teoretisk referensram 

Metoderna för analys av det kvalitativa materialet i denna studie tar sin 

utgångspunkt i fenomenologin som försöker förstå det subjektiva och 

upplevda i tillvaron. Fenomenologin har flera olika riktningar och den 

hermeneutiska fenomenologin, främst företrädd av bland andra Heidegger 
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och Gadamer, ”…menar att vi inte kan förstå världen utan vår egen 

förförståelse och tolkning, men att vi måste medvetandegöra och tygla den.”  

Ett av de begrepp som är gemensamt för flera fenomenologiska synsätt är 

begreppet ”Livsvärld”. (Rosberg ,2017).  Nationalencyklopedin (NE) 

definierar Livsvärld som följande ”Livsvärlden är i ontologisk betydelse en 

komplex och oreducerbar verklighet, som i stället för att åtskilja liv och värld 

förbinder dem i en enhet. Världen är en levd värld och livet är världsligt.” 

(NE, 2019).  

Som nämnts ovan är det många mycket unga kvinnor, världen över, som 

delar erfarenheten av graviditet och förlossning. De är inte unika i sina 

respektive samhällen (kontexter) men de tillhör alla en riskgrupp, nämligen 

att vara en, ibland, alltför ung blivande mamma. Barnmorskans sammanhang 

är att, mitt i livet, vara, eller leva tillsammans med dessa unga kvinnor, med 

ett speciellt fokus på deras sexuella och reproduktiva hälsa. Man kan säga att 

den unga gravida kvinnan och barnmorskan delar Livsvärld. För att rätt 

beskriva en sådan värld, det vill säga de unga kvinnornas och 

barnmorskornas gemensamma Livsvärld, måste frågor ställas och analys 

genomföras förutsättningslöst, det vill säga innan nya teorier formulerats på 

grundval av nyvunnen förståelse. (Eriksson, 1994; Rosberg, 2017).   
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4. Problemformulering  

Årligen är det cirka 2,5 miljoner kvinnor 16 år och yngre som föder barn i 

utvecklingsländer. Fenomenet unga mödrar är något som är välkänt, inte 

minst i utvecklingsländer (Neal et al., 2012). Barnmorskans vårdande 

beskrivet som ”att vara ” med kvinnan.  Detta uttryck visar att den födande 

kvinnan kräver psykiskt, emotionellt, andligt och fysiskt stöd av barnmorskan 

(Larsson, 2016). Det finns ett flertal studier som utifrån ett vårdande 

barnmorskeperspektiv beskriver erfarenheter av graviditet och förlossning där 

kvinnan varit 19–40 år, (Bradfield, Hauck, Kelly, & Duggan, 2019; Mselle, 

Kohi, & Dol, 2018; Church, 2014). Det finns endast ett fåtal studier som 

speglar erfarenheter av att vårda den gravid tonåringen ur ett 

barnmorskeperspektiv.  

 

 5 Syfte 

Syftet med studien var att belysa barnmorskors erfarenhet av att vårda 

tonåringar.  

 

6. Metod  

I detta avsnitt redogörs för metodvalet, en systematisk litteraturstudie, samt 

för hur urvalet av artiklar har skett. Vidare definieras inklusions- och 

exklusionskriterier som tillämpats i valet av artiklar. Avsnittet avslutas med 

en beskrivning av hur datainsamling och dataanalys genomförts.  
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6.1 Metodval  

Då studien fokuserar på barnmorskors erfarenheter i hennes samverkan med 

en gravid tonåring, har en kvalitativ systematisk litteraturstudie genomförts. 

Författaren har samlat och analyserat relevanta publicerade empiriska artiklar 

som svarar mot en utformad frågeställning eller syfte (Holloway & Wheeler, 

2010). Analysen av studierna har genomförts enligt Bengtssons (2016) 

kvalitativa innehållsanalys. Artiklarna har granskats med manifest ansats, ett 

förhållningsätt som innebär att författaren förhållit sig neutral till och 

förutsättningslöst tolkat materialet (Fridlund, 2012). Medveten om att varje 

läst och analyserad artikel kan utöka fattarens förkunskaper inför nästa 

läsning har författaren försökt att självkritiskt granska sitt sätt att arbeta 

(Nyström ,2017).   

 

6.2 Urval  

I denna studie har endast vetenskapliga studier med kvalitativ design 

inkluderats. Den främsta anledningen till att använda kvalitativ design är att 

skaffa fram kunskap om ett fenomen så som det erfars och samt vilken 

innebörd fenomenet tillskrivs av människor som lever i den miljö där studien 

genomförs (Henricson & Billhult, 2015).  Också författaren är interagerande 

genom att använda sig själv som forskningsinstrument. Därför grundar sig 

informationen i kvalitativa studier ofta på data insamlade genom deltagande 

observation och intervjuer (Ibid).  
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6.3 Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier för studien var: artiklar från 2000 till 2019, skrivna på 

engelska, som speglar erfarenheter av att vårda gravida tonåringar 13–19 år 

ur ett barnmorskeperspektiv och med kvalitativ design. Exklusionskriterier 

för studien var unga vuxna gravida som var abortsökande.   

 

6.4 Datainsamling 

Först genomfördes en pilotundersökning i PubMed, CINAHL, AMED och 

PsycInfo för att undersöka vilken/ vilka databaser som innehåller relevanta 

artiklar. PsycInfo och AMED exkluderades eftersom artiklarna redan hittats i 

PubMed och CINAHL där det fanns ett större antal. Huvudsökningen 

genomfördes under perioden 9 september till 15 september i databaserna 

PubMed och CINAHL. De Sökord som användes översattes i svenska MeSh 

för att finna relevanta engelska termer. De sökord som användes, både via 

Svenska MeSh och CINAHLs förslagna ämnesord och fritext var: midwife, 

midwives, midwifery, nurse midwives, perceptions, attitudes, opinion, 

experience, view, reflection, beliefs, pregnancy in adolescence, teen 

pregnancy, adolescent pregnancy, adolescent, delivery, birth. De valda 

sökorden kombinerades därefter enligt booleskt system med sök-operatorer 

OR och AND för att göra sökningen mer effektiv (Backman, 2008, s. 173). 

Termer som booleskt kombinerats med AND syftar till att koppla samman 

termerna samt föra att avgränsa sökningen medan OR gör sökningen mer 

sensitiv där man kan använda söktermer som är synonyma till varandra för att 

vidga sökningen (Fridlund, 2012). Tillvägagångsättet för den systematiska 

sökningen redovisas i bilaga A.   
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Vid sökningarna gavs ibland träff på artiklar med syfte att beskriva graviditet 

och barnafödande ur ett tonårsperspektiv, där författaren efter läsning kunde 

se att även barnmorskor hade citerats. Några av dessa artiklar har därför 

inkluderats i urvalet.  

Resultatet av sökningarna i PubMed och CINAHL gav sammanlagt 254 

artiklar där samtliga titlar lästes, varefter ett stort antal artiklar valdes bort 

med hjälp av exklutionskriteriet.  Därefter lästes 60 abstrakt. Utifrån 

artiklarnas abstrakts genomlästes 16 artiklar grundligt. Författaren fann att 8 

artiklar stämde överens med studiens syfte. Dessa 8 artiklar 

kvalitetsgranskades.  

Kvalitetsgranskningen av de valda vetenskapliga artiklarna genomfördes med 

hjälp av Willman, Stoltz och Bahtesevani (2011) granskningsprotokoll (Se 

bilaga B). Protokollet för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod 

tillämpades på följande sätt: De frågor som besvarats med Ja tilldelades 1 

poäng medan frågor som besvarats med Nej eller Vet inte tilldelades 0 poäng. 

Då alla frågor besvarats summerades poängen för respektive artikel. Därefter 

räknades poängen om till procent i förhållande till mängden positiva svar. 

Procentvärdena underlättar jämförelsen och värderingen av valda artiklar 

(Willman et al., 2011). Artiklarnas kvalitet kan därefter ges värdena Låg (60–

69%), Medel (70–79%) eller hög (80–100%) (ibid). Se bilaga C för en 

redovisning av de granskade artiklarna.  

 

6.5 Dataanalys 

I litteraturöversikten har författaren analyserat vetenskapliga artiklar med 

hjälp av en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats i enlighet med 
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Bengtssons (2016) fyra steg: dekontextualisering, rekontextualisering, 

kategorisering och slutligen sammanställning. 

I dekontextualiseringsfasen läste författaren igenom de olika artiklarna 

noggrant för att få en helhetsbild av innehållet. Artiklarna numrerades innan 

författaren delade in texterna i mindre, för uppsatsen relevanta, textenheter. 

En textenhet är en mening som innehåller information som forskaren anser 

svarar mot det som ska studeras. I studierna märktes textenheterna med 

siffror, till exempel 1:1, där första ettan representerar första artikeln och 

andra ettan representerar första textenheten i artikel 1.  

De identifierade textenheterna kodades efter hur de passar in i 

sammanhanget. Denna teknik kallas ”open coding process” (Bengtsson, 

2016).  Avsikten med denna kodning är att göra det lättare för författaren att 

finna mönster i texterna, samt att underlätta ett textnära arbete och därmed 

säkerställa studiens pålitlighet (Bengtsson, 2016).  

Det andra steget i analysen kallas för ”rekontextualisering”. Detta innebar att 

författaren läste igenom textenheterna igen för att säkerställa att allt innehåll 

som var relevant i förhållande till studiens syfte var inkluderat. Efter detta 

kondenserade författaren textenheterna så att mängden ord i enheterna 

reducerades utan att innebörden förlorades. 

Efter denna process inleddes det tredje steget – kategorisering - som innebar 

att göra homogena grupper, eller kategorier, av information (Bengtsson, 

2016). Olika kategorier skall vara exklusiva i förhållande till varandra 

(Danielson, 2012).  Kategorierna skapades utifrån de mönster författaren 

identifierat under kodningen och kondenseringen av textenheterna. Koder 

som liknade varandra gjordes till subkategorier som sedan kom att bilda en 

huvudkategori (Bengtsson, 2016), se bilaga D. Slutligen utfördes sista steget, 
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”kompilering”, dvs en analyserande sammanställning, där författaren 

presenterade kategorierna i en löpande text och i form av en tabell för att göra 

det lättare att få en översikt av resultatet (Bengtsson, 2016).   

 

7. Etiska aspekter  

Grundlig principiell forskningsetik tillämpades under denna litteraturöversikt, 

det vill säga att etisk prövning utfördes i enlighet med svensk lag (lagen om 

etikprövning av forskning som avser människor, SFS 2003:460).  Lagens 

syfte är att skydda och bevara den enskilda människans värdighet och 

integritet i samband med forskning.  Det innebär att samtliga artiklar som 

ingår i denna studies urval har blivit godkända av etikkommittéer. Detta för 

att säkerställa att artiklarna följer etiska principer. Viktiga forskningsetiska 

krav fokuserar på information, konfidentialitets-, och nyttjandekravet 

(Kjellström, 2012) 

 

8. Resultat 

Syftet med studien var att belysa barnmorskors erfarenheter av att vårda och 

förlösa tonåringar. Litteraturanalysen resulterade i två huvudkategorier med 

vardera efterföljande tre subkategorier. Barnmorskans önskan att vårda den 

gravida tonåringen: Att ta den gravida tonåringen på allvar, att vara en 

viktig person för den gravida tonåringen och att ta hand om den gravida 

tonåringen. Barnmorskans uppfattning av den gravida tonåringen: ett nytt 

sammanhang, den oförberedda gravida tonåringen, den gravida tonåringen 

och hennes kultur.  Se bilaga E för en presentation av kategorierna i 

tabellform.  
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8.1 Barnmorskans önskan att vårda den gravida tonåringen  

8.1.1 Att ta den gravida tonåringen på allvar  

I artiklarna beskrev barnmorskorna vikten av att inte fördöma den gravida 

tonåringen utan ta henne på allvar. “We treat them like adults but accept that 

they have got extra needs.”  (Shakespeare, 2004, s. 321).  Barnmorskorna 

beskrev också vikten av det personliga band som skapas med den gravida 

kvinnan oavsett ålder. Vidare sas det att barnmorskan ska vara professionell i 

vårdandet med respekt och värdighet för individen och erbjuda en tillitsfull 

relation (Wilson-Mitchell, Marowitz, & Lori, 2018; Wahn, von Post & 

Nissen ,2007; Bailey N, Brown, DiMarco, Letherby & Wilson ,2004; 

Shakespeare, 2004)   

 

“It’s the relationship that you have with them. When they come to the 

health center, they are looking for you to be a confidential person 

because most of the time they confide in you… [I]t’s like you’re 

trying to make the health center a home for them. So… we tell them 

that we are all one family. Whatever is said here, will stay here…” 

(Wilson-Mitchell, Marowitz, & Lori, 2018, s.25).  

 

 

Barnmorskorna menade att om de tog de gravida tonåringarna på allvar så 

behandlades dessa inte som barn. Om barnmorskan inte tog den gravida 

tonåringen på allvar fanns det en risk att flickorna behandlades som omogna 

individer (Owusu-Addo, Owusu-Addo, & Morhe, 2016; Wahn, von Post & 

Nissen ,2007). Se till exempel följande två citat: “…to be professional the 

midwife should not treat people as if they were stupid but meet them at their 

own level.” (Wahn, von Post & Nissen, 2007s, s. 273), och “…yes, even 

though one tries not to treat them as children one easily recognizes the 

behavior” (Wahn , von Post & Nissen, 2007, s. 273). 
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Barnmorskorna sa att det finns negativa attityder bland kollegor vilket tydde 

på bristande kunskap och fördomsfulla attityder som stigmatiserade gravida 

tonåringar, (Wilson-Mitchell, Marowitz, & Lori, 2018; Owusu-Addo, 

Owusu-Addo, & Morhe, 2016; Wahn, von Post & Nissen, 2007; 

Shakespeare, 2004).  Rukundu et al (2015) exemplifierar detta med flera 

citat, bland annat detta: “Teenagers are afraid to go to the clinics for fear of 

either being seen or abused by older women and health workers” (Rukundo, 

Abaasa, Natukunda, Ashabahebwa & Allain ,2015, s. 3). 

 

 “…think a lot of it has to do with personality, if you are tunnel-

visioned then it doesn't matter how much you read or try to develop 

yourself, you just have to be non-judgmental. But I think that goes 

across the board anyway. I think we should be non-judgmental in our 

role full stop” (Shakespeare, 2004, s.326).  

 

8.1.2 Att vara en viktig person för den gravida tonåringen 

Barnmorskorna berättar att de tillät sig själva vara extra viktiga för den 

gravida tonåringen, för att vara någon som denna helt och hållet förlitar sig 

på, som en ”mamma” ibland. De var tvungna att förstå den gravida 

tonåringen utan att ord behövde sägas. Barnmorskorna respekterade att de 

kunde vara lika viktiga som den gravida tonåringens egen mamma (Wilson-

Mitchell, Marowitz, & Lori, 2018; Wahn, von Post & Nissen, 2007). Detta 

exemplifiers med följande citat: “...as a midwife you become more important 

to the teenagers that you stick-up for, you replace the mother” (Wahn , von 

Post & Nissen, 2007, s.274). 

 

8.1.3 Att ta hand om den gravida tonåringen 

I en artikel beskriver barnmorskorna dilemman med att vårda minderåriga 

tonårsmödrar. Barnmorskorna beskriver den komplexa situation som 
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vårdandet av minderåriga för med sig. De talar om en barriär som hindrar ett 

informerat samtycke och delat beslutsfattande för den gravida tonåringen och 

som råder i till exempel Jamaica. Där hade tonårsmödrarna inget att säga till 

om. Det var deras vårdnadshavare som beslutade om allt. Dock fanns det 

barnmorskor som försökte tänja på reglerna eftersom de såg sig själva som 

förespråkare för den gravida tonåringen (Wilson-Mitchell, Marowitz, & Lori, 

2018). 

 

“But I strongly believe that the adolescent, if they’re rational enough, 

should be given the right…. [S]ome of them are mature individuals. 

Even though age [is young] …their thinking capacity might be 

[mature]…so they should be able to make a rational decision and 

should be given the opportunity to do so…[W]e recognize that the 

law has its place… It would appear as if human rights starts at a 

particular age, and so, so the teenager, the adolescent is really blocked 

from making her decision as a human… So, then her human right is 

breached in my opinion.” (Wilson-Mitchell, Marowitz, & Lori, 2018, 

s. 28). 

 

 

8.2 Barnmorskans uppfattning av den gravida tonåringen 

8.2.1 Ett nytt sammanhang 

Barnmorskorna påpekar att det fanns tonårsmödrar som hade en komplex 

familjesituation och såg graviditeten som vägen till ett nytt sammanhang. 

“Most of the time you tend to be sorry for them. Because most of them, the 

background that they have, family background is not really good” (Wilson-

Mitchell, Marowitz, & Lori, 2018, s. 25). Barnmorskorna uppfattade dessa 

ungdomar som naiva. Tonårsmödrarna kom oftast från ” trasiga” familjer där 

det fanns brist på tillitsfulla relationer och önskade därför efter att skapa ett 

nytt sammanhang som grundade sig på det nya barnet, någon att älska och bli 



     

21 
 

älskad av. “The more the family is inadequate, the more the pregnancy 

becomes important, a possibility of really owning something.” (Olivari, 

Confalonieri, & Ionio, 2011, s 347). För dessa flickor var graviditeten viktig 

(Wilson-Mitchell, Marowitz, & Lori, 2018 (Olivari, Confalonieri, & Ionio, 

2011; Wahn, von Post & Nissen, 2007).  

 

8.2.2 Den oförberedda gravida tonåringen  

Barnmorskorna sade att det fanns tonåringar som inte alls var förberedda på 

ansvaret en graviditet för med sig. Tonårsmödrarna ansågs vara oerfarna och 

i stort behov av grundlig information, men också av mycket stöd och hjälp 

med sociala och praktiska problem. Det var många tonåringar som ville 

fortsätta med sin vanliga livsstil och hade svårt att anpassa sig till den nya 

situationen ” Yes, and they want to live like other teens, get out and have 

fun” (Wahn, von Post & Nissen, 2007 s. 272).  Barnmorskorna säger även att 

tonårsmödrarna sällan kom till tonårsmödrargrupperna '[We] have tried to get 

them together as a group and provide support, parentcraft classes. . . but not 

many came “(Bailey, Brown, DiMarco, Letherby & Wilson ,2004, s. 682) 

Och oftast när det väl var på sjukhuset eller kliniken så beskrev 

barnmorskorna att det hade lite tålamod och var oförstående ” When you said 

they say “The nurse wicked because you don’t come to me right away.”. And 

they don’t know these people you are looking after at the same time.”. 

(Wilson-Mitchell, Marowitz, & Lori, 2018 s. 27).  

Banmorskorna beskrev att den oförberedda gravida tonåringen ofta hade 

komplexa familjerelationer med barnets far och/eller med sina föräldrar. 

(Wilson-Mitchell, Marowitz, & Lori, 2018; Olivari, Confalonieri, & Ionio, 

2011; Wahn , von Post & Nissen, 2007).  Barnmorskorna beskriver att det 

ofta fick ge extra stöttning åt den gravida tonåringens föräldrar. (Olivari, 

Confalonieri, & Ionio, 2011; Wahn , von Post & Nissen, 2007) ”. Sometimes 
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there is a mother who is suffering more than the teenager herself, and she 

looks as if she were the daughter . . .” (Olivari, Confalonieri, & Ionio, 2011, 

s.348). “Sometimes you also have to support the girl’s parents. “(Wahn, von 

Post & Nissen, 2007, s.273).  

 

8.2.3 Den gravida tonåringen och hennes kultur.  

Barnmorskorna uppgav att det fanns tonårsmödrar som ville bli föräldrar och 

var stolta över det. Dessa tonårsmödrar såg sin graviditet som något naturligt 

och oroade inte sig över situationen, utan tänkte att detta var något som skulle 

bli bra (Olivari, Confalonieri, & Ionio, 2011; Wahn, von Post & Nissen, 

2007; Shakespeare, 2004). Inte sällan hade den gravida tonåringens egen 

mamma varit en ung mamma. (Olivari, Confalonieri, & Ionio, 2011).  

De beskriver att graviditet kunde vara positiv och naturligt för det gifta 

tonårsmödrarna, det var naturligt att bli mamma i den perioden i livet då de 

gifte sig tidigt (Yang, Hsiao, Chou, Hou, Lee, & Lin, 2016; Olivari, 

Confalonieri & Ionio, 2011; Wahn, von Post & Nissen, 2007). ”For foreign 

teenagers it’s more frequent to have a baby during adolescence, they get 

married early, so it’s usual for them to become pregnant” (Olivari, 

Confalonieri & Ionio, 2011 s. 347). Flera artiklar hade citat som det följande: 

“There is a large group that copes with this really well. They often have a 

family network surrounding them which makes them feel secure” (Wahn , 

von Post & Nissen, 2007, s. 272). 

Dessa tonåringar hade alltså ett gott nätverk runt om kring sig, där familj och 

vänner förberedde den gravida tonåringen på graviditet och födsel. 

Barnmorskorna beskriver att det dock kunde bli så att den gravida tonåringen 

lyssnande mer på den egna mamman under graviditet och förlossning än på 

barnmorskan ” I agree they trust their mother more than the staff ” (von Post 

& Nissen, 2007, s.273). 
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9. Diskussion 

I detta avsnitt kommer studiens metod att diskuteras samt de faktorer som 

påverkar studiens trovärdighet att skildras.  

 

9.1 Metoddiskussion 

Till denna systematiska litteraturöversikt användes kvalitativ ansats som 

metod eftersom syftet med studien var att beskriva barnmorskors erfarenheter 

av att vårda gravida tonåringar, i avsikt att ge en djupare förståelse av det 

upplevda fenomenet (Henricson & Billhult, 2012). Till litteraturöversikten 

användes kvalitativ innehållsanalys där målet var att skildra de erfarenheter 

som beskrevs på ett textnära sätt genom att synliggöra mönster i 

berättelserna. För att ge trovärdighet åt studien beskrivs studiens process, det 

vill säga man visar hur data har bearbetats och hur analysen har genomförts, 

på ett sanningsenligt vis.  

Trovärdighet är ett paraplybegrepp som innefattar pålitlighet, 

bekräftelsebarhet och överförbarhet (Bengtsson, 2016). Pålitlighet visar hur 

sanningsenligt tolkningsprocessen utförts under analysen. Hur tydligt 

datainsamlingen är beskriven avgör studiens bekräftelsebarhet, detta för att 

läsarna ska kunna förlita sig på resultatet. Med överförbarhet menas i vilken 

grad resultatet kan användas i andra studier eller sammanhang, vilket kan 

göra det problematisk då fokus ligger på enskilda erfarenheter (Bengtsson, 

2016). 
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9.1.1 Urval 

Det för denna studies ursprungligen valda ämne: att studera Kongolesiska 

barnmorskors erfarenheter av att vårda och förlösa tonåringar under 15 år, var 

ganska snävt och artikelsökningar som gjordes gav klent resultat. Därför 

valde författaren att utvidga studien och inte göra några geografiska 

avgränsningar. Likaså är tillgången på vetenskapliga artiklar om att förlösa 

och vårda tonåringar under 15 år synnerligen bristfällig. Studien fick därför 

utvidga inklusionkriterierna så att det omfattade artiklar som beskriver 

barnmorskors erfarenheter av att och vårda tonåringar (13–19 åringar), ur ett 

globalt perspektiv.  

 

9.1.2 Datainsamling  

Datainsamlingen utfördes i databaserna PubMed och CINAHL. Inledningsvis 

gjordes provsökningar i PubMed CINAHL, AMED Och Psyclnfo för att se 

var det fanns relevanta artiklar som svarade mot syftet. AMED och Psyclnfo 

exkluderades då sökningarna resulterade i dubletter och/eller irrelevanta 

artiklar. Kanske kunde en större kunskap om dessa databaser ha gett ett bättre 

utfall. Det var svårt att hitta relevanta artiklar. Författaren använde sig av 

bland annat termerna perceptions, teen pregnancy och adolescent pregnancy 

samt Nurse midwives och midwifery för att få träffar. Många träffar var 

utifrån den gravida tonåringens perspektiv eller andra yrkesgruppers, vilket är 

förståeligt. Det var också så att artiklar med syfte att beskriva tonåringars 

erfarenheter kunde innehålla reflektioner från barnmorskor. Detta upplevdes 

något frustrerande av författaren. Som nämnts tidigare valde författaren att ta 

med dessa artiklar och endast använda det som barnmorskor beskrivit. Detta 

för att det valda ämnet inte gav så många artiklar som författaren önskat. 

Dock är författaren nöjd med de åtta med artiklar som till slut valdes ut.  
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Metodbeskrivningen tillsammans med en redovisning av databassökningarna 

gör det möjligt för läsaren att genomföra sökningar på samma sätt med 

liknande resultat, vilket stärker studiens trovärdighet.  Att tidpunkten för 

sökningarna redovisas främjar också trovärdigheten. (Wallengren & 

Henricson, 2012).  

Inledningsvis avsåg författaren endast att använda artiklar utgivna under de 

senaste tio åren, men bristen på artiklar resulterade i att artiklar utgivna under 

de senaste två decennierna tagits med i studien.  Detta kan möjligen ses som 

en bred tidsram men omfånget motiveras av bristen på relevanta artiklar.  

Efter genomläsningen kom författaren fram till att generaliserbarhet inte är 

studiens avsikt, utan det viktiga är att fånga enskilda individers subjektiva 

berättelser, (Bengtsson, 2016). Dock kan man fråga sig om resultaten hade 

blivit annorlunda om endast artiklar från de senaste fem åren inkluderats i 

studien?  

Majoriteten av artiklarna redogör för studier utförda i Europa och Afrika. 

Detta har sannolikt haft betydelse för de redovisade resultaten eftersom 

kulturella skillnader kan påverka levda erfarenheter (Yu, Peng, Hung, Zhou, 

2018).  Det kan nämnas att det hade det varit önskvärt att finna artiklar från 

fler områden. Ett av inklusionkriterierna var artiklar skrivna på engelska, 

vilket i sig utesluter stora delar av världen.  

Det hade naturligtvis varit önskvärt att också kunna inkludera artiklar på 

franska, spanska, eller arabiska men eftersom författaren inte behärskar dessa 

språk hade felaktiga översättningar antagligen gett bristfälliga data. En större 

kunskap om sökningsmetoder och en utökad tidsram skulle möjligen ha 

resulterat i fler sökträffar som också hade kunnat generera fler artiklar 

9.1.3 Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskningen av artiklarna gjordes med Willman, Stoltz och 

Bahtesevani (2011) befintliga mall för granskningsprotokoll för att 
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säkerställa artiklarna nivå. Detta ger även läsaren en möjlighet att se hur 

artiklarna systematiskt har granskat, vilket stärker trovärdigheten 

(Wallengren & Henricson, 2012).  Artiklarna graderades procentuellt med 

låg-, medelhög- eller hög kvalitet. Det var endast medelhög och hög kvalitet 

som artiklarna fick. Författares egen reflektion är dock att poängsättningen 

kunde varit annorlunda om mer erfarenhet av artikelgranskning funnits. Det 

krävs rikliga kunskaper för att på ett korrekt sätt granska artiklar. 

 

9.1.4 Dataanalys 

Författaren har analyserat vetenskapliga artiklar med hjälp av en kvalitativ 

innehållsanalys med manifest ansats i enlighet med Bengtssons (2016) 

fyrastegs metod. Författaren strävade efter att läsa materialet 

förutsättningslöst för att på ett ärligt vis skildra likheter och skillnader i 

erfarenheter. Författaren läste artiklarna noggrant för att få en helhetsbild av 

materialet. Då författaren skrev studien ensam kan detta ha sänkt 

trovärdigheten eftersom risken ökar att egna tolkningar har gjorts. Om minst 

två personer bearbetar texterna tillsammans sker det mer dubbel kontroll och 

en diskussion om materialet (Wallengren & Henricson, 2012).  Dock har 

materialet diskuterats fortlöpande med handledare och kurskamrater vilket 

kan stärka pålitligheten. Textenheter kodades för att senare lättare kunna hitta 

likheter och skillnader i materialet. Därefter kondenserades textenheterna och 

kategorier skapades som beskrivits. För att stärka bekräftelsebarheten finns 

det en bilaga som redovisar stegen som gjorts i analysprocessen.  

Författaren har svenska som modersmål men anser att engelska är ett språk 

som är väl bekant. Då artiklarna varit på engelska har författaren översatt 

koderna och meningsenheterna. Då det varit språkliga förbristningar har 

lexikon använts. Trotts detta menar författaren att det finns risk för felaktig 

översättning som därmed kan ha påverkat analysen och resultatet. 
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10. Resultatdiskussion  

De redovisade mötena mellan barnmorskor och gravida tonåringar äger rum 

mitt i livet. Barnmorskan stiger in i den gemensamma livsvärlden med sina 

erfarenheter och sina kunskaper (Eriksson, 1994; Rosberg, 2017).  I 

föreliggande studie redogör författaren dels för barnmorskans önskan att 

vårda den gravida tonåringen, dels för barnmorskans uppfattning om den 

gravida tonåringen. Dessa två delar beskrevs som huvudkategorier med 

vardera tre underkategorier.  

I barnmorskornas önskan att vårda den gravida tonåringen innefattades att ta 

henne på allvar. I en studie utförd av MirzaeeRabor, Mirzaee, Mirzaii 

Najmabaddi och Taghipour (2016) påpekas att en nyckelfaktor i vården av 

den gravida kvinnan är att ta henne på allvar och därmed bekräfta henne som 

unik, vilket också medför respekt för individen. När barnmorskorna tar den 

gravida tonåringen på allvar i en vårdande kontext speglas således det etiska 

värde som vårdandet bör byggas på (Newnham & Kirkham, 2019).  

I föreliggande studie beskriver barnmorskorna, i artiklarna, att det kunde 

finnas svårigheter i att ta den gravida tonåringen på allvar. Wahn, Nissen och 

Ahlberg, 2005) lyfter fram att en viktig anledning till att den gravida 

tonåringen inte tas på allvar är att hon kanske har svårigheter att 

kommunicera sina behov.  

Trotts att många barnmorskor beskrev vikten av att ta den gravida tonåringen 

på allvar förekom det att barnmorskor hade negativa attityder, vilket, som 

förklaras av Chaibva, Ehlers och Roos (2010), kan tyda på barnmorskans 

personliga uppfattning angående tonårsgraviditet. Också Brand, Morrison och 

Down (2014) menar att barnmorskans attityd kan ha en negativ påverkan på 

hur tonåringen upplever hela sin graviditet och sitt moderskap. 
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Flera barnmorskor beskrev att de sågs som en viktig person för den gravida 

tonåringen och att barnmorskan ibland fick ta sig an en ”modersroll”, vilket 

bekräftas av Fredriksen, Myberg och Severinsson, (2012) som anser att 

relationen skapades då det fanns brist på stöd från tonåringens omgivning, det 

vill säga familj och vänner.  

Barnmorskor, i studien av Wilson-Mitchell et al., (2018) beskrevs den 

komplexa situation som vårdandet eller förlösandet av minderåriga gravida 

tonåringar för med sig, där det är vårdnadshavaren som beslutar allt med 

järnhand. Informerat samtycke eller delat beslutsfattande existerade inte, 

vilket Newnham och Kirkham, (2019) menar är avhumaniserande och ytterst 

kränkande.  

 

Barnmorskan bör möta den gravida kvinnan, och kanske speciellt den unga 

gravida tonåringen med respekt. I deras delade livsvärld är det viktigt att 

barnmorskan inte är fördömande eller kritisk. I artikeln som byggde på en 

studie utförd i Jamaica påpekade Wilson, Mitchell, Marowitz & Lori (2018) 

att det ibland fanns negativa attityder som tydde på bristande kunskap och 

fördomsfulla attityder som stigmatiserade gravida tonåringar. Författaren 

menar att detta är problematiskt, inte minst när man arbetar med gravida ton-  

åringar. 

I artikeln av Olivari, Confalonieri, och Ionio (2011), lyfts det fram att gravida 

tonåringar från trasiga familjer ibland ser sin graviditet och sitt mödraskap 

som vägen till en ny verklighet, eller ett nytt sammanhang. Barnmorskorna 

uppfattade att mödrarna längtade efter att vara älskade av någon. Detta 

beskriv även i en studie av Fredriksen, Lyberg och Severinsson (2012) där 

man visade att tonårsmödrarna försökte förändra sin livssituation genom att 
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bli gravida vilket skulle leda till en ny och bättre verklighet och till att 

äntligen bli respekterad som en människa och få tillhöra någon.  

Samma respektfullhet bör visas den oförberedda gravida tonåringen. 

Tonårsmödrarna ansågs vara oerfarna och i stort behov av grundlig 

information, men också av mycket stöd och hjälp med sociala och praktiska 

problem. Det var gravida tonåringar som hade svårt att acceptera det nya livet 

och de förändringar som krävdes därefter (Fredriksen, Lyberg, Severinsson, 

2012).  

 

Som framgått av resultatet har olika studier visat att det finns gravida 

tonåringar som önskar att bli föräldrar och att detta är fullt accepterat i de 

kulturer och sammanhang som de tillhör. I studien av Yang et al. (2016) visas 

att dessa tonåringars respektive mammor också blivit mammor vid ung ålder. 

Detsamma påpekar Brand, Morrison och Downs (2014)  som bekräftar att 

tonårsmödrar som såg sin graviditet i ett positivt ljus tog sig an sin graviditet 

med ett gott utfall.   

 

11.  Slutsats och vidare forskning  

Erfarenheter av att vårda och förlösa gravida tonåringar kan vara lärorika. 

Många studier har gjorts av barnmorskors erfarenheter i samband med vård 

eller förlossningar av kvinnor äldre än 19 år. Det har däremot inte gjorts 

speciellt många studier på barnmorskors upplevelse av att vårda eller förlösa 

gravida tonåringar. I många utvecklingsländer är just tonårsgraviditeter ett 

problem. Undervisningen i sexuell- och reproduktiv hälsa är ofta eftersatt och 

bristen på kunskap är stor bland unga.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871519214000523?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871519214000523?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871519214000523?via%3Dihub#!
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Förhoppningen är att studien kan ge mer kunskap om barnmorskans vård av 

gravida tonåringar, samt om deras attityder till gravida tonåringar. Vidare 

framgår av studien att det finns stora skillnader mellan vård och attityder i 

vårdandet. Ökade kunskaper inom alla dessa områden kan leda till att den 

unga gravida kvinnan får ett hälsofrämjande bemötande samt att barnmorskan 

får redskap till att vårda och förlösa den unga kvinnan på ett betydelsefullt 

sätt.  

Det behövs betydlig mer forskning vad gäller barnmorskors vårdande av 

gravida tonåringar.   
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Bilaga A redovisning av sökningar i databaser  

CINAHL Begränsningar: vetenskapliga studier från 2000–

2019, vetenskapliga studier med engelsk text. 

  

Söknr  *)  Söktermer                      Antal träffar Antal 

valda  

  1 CH Midwife                               32,213   

  2 CH 
Midwives                                                             

32,200   

  3 CH Midwifery                                                           33,877                                       

  4 CH Birth 97,283  

  5 CH Perceptions                                     137,550   

  6 CH Attitude                                   292,361   

7 CH Opinion                             36,162   

8 CH Experience                                 302,268  

9 CH View                                                                    84,283  

10 CH Reflection                                                            32,131  

11 CH Beliefs                                                                 47,572  

12 CH Pregnancy in adolescence                                     5,351  

13 CH Teen pregnancy                                                        750  

14 CH Adolescent pregnancy                                            1,606  

15 CH Teenagers                                                                5,489  

16  Midwife OR midwives OR Midwifery AND            

Perceptions OR attitudes OR opinion OR experience 

OR view OR reflection OR beliefs AND  

Pregnancy in adolescence OR Teen pregnancy OR 

adolescent pregnancy 

63  5 

17  Teenagers AND Birth AND Experience AND       

Midwife 

4  1  
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 PubMed Begränsningar: vetenskapliga studier från 2000–2019, vetenskapliga studier med 

engelsk text. 
 

Söknr  *) Söktermer  Antal träffar  Antal valda  

1 MSH  Nurse Midwives                                                   9,757    

2 FT Pregnancy 951,972   

3 FT Teen pregnancy 11,606   

4 MSH Adolescent 2,015 980   

5 FT Delivery 159,476  

6 FT Experience 626,610

  

 

7  Nurse Midwives AND pregnancy  AND Adolescent AND 

Delivery AND experience 

16 0 

8  Nurse Midwives AND Experience  AND Teen pregnancy 4 0 

9   Midwifery  AND Teen pregnancy 167 2 
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Bilaga B. Kvalitetsgranskningsprotokoll, kvalitativ metod av Willman, Stoltz och 

Bahtesevani (2011).  
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Bilaga C. Översikt av artiklar 

 

Nr Författare, 

år & land  

Titel  Syfte  Deltagare  Metod & Datainsamling 

& analys  

Resultat  Kvalitet  

 

Hög/Med

el/Låg  

1 Bailey et al. 

(2004) 

England  

Teenage pregnancy: 

medical encounters 

Att belysa hälsa 

och välbefinnande 

under graviditet 

och förlossning 

och postnatal 

vård.  

94 (38 

Tonårsmödrar och 

49 

Sjukvårdpersonal, 

barnmorskor är 

inkluderat, 7 

föräldrar till 

tonårsmödrar) 

Kvalitativ intervjustudie. Data 

samlades in med hjälp av 

enskilda intervjuer och 

gruppintervjuer. Innehållsanalys 

av transkription med 

efterföljande kodning och 

kategorier.  

Resultatet visar barnmorskors 

dilemman med att vårda unga 

kvinnor. Personliga 

uppfattningar, kommunikation 

och specifika behov var 

huvudpunkter i artikeln.  

Medel (71 

%) 

 

 

 

2 Wilson-

Mitchell, K., 

Marowitz, A. & 

Lori, J. (2018) 

Jamaica  

Midwives’ Perceptions 

of Barriers to 

Respectful 

Maternity Care for 

Adolescent Mothers in 

Jamaica: A Qualitative 

Study 

Att Utforska 

erfarenhet av 

jamaikanska 

barnmorskor som 

vårdat 

tonårsmödrar. 

12 (Barnmorskor) Kvalitativ semistrukturerad 

intervjustudie, Enskilda och 

fokusgrupp intervjuer, 

transkription av bandat material. 

Innehållsanalys med kodning 

och teman,  

Deltagarna delade sin 

arbetslivserfarenhet med 

tonårsmödrar och förklarade att 

restriktiv offentlig och 

institutionell politik, kultur, 

personlig tro, kunde förhindra 

en respektfull vård och omsorg. 

Hög 

(95%) 

3  Olivari, M., 

Confalonieri & 

Ionio, C. (2011) 

Italien  

Italian psychologists’ 

and midwives’ 

perceptions of the 

pregnant teen: a 

qualitative study 

Att beskriva 

barnmorskors och 

psykologers 

erfarenheter av att 

vårda gravida 

tonåringar. 

10 (psykologer) 

12 (Barnmorskor) 
Kvalitativ design, 

semistrukturerade enskilda 

intervjuer. Transkription, 

kodning och tematisering av 

data. 

Resultaten ger en bild av 

vårdpersonalens uppfattningar 

om italienska gravida tonåringar 

och lägger till ny kunskap som 

kommer att vara användbar för 

att bättre planera insatser. 

Hög 

(85,7%) 

4 Shakespeare, D. 

(2004) England  

Exploring midwives' 

attitude to teenage 

pregnancy 

Att utforska sex 

barnmorskors 

attityder kring 

tonårsgraviditet.  

6 (Barnmorskor) Kvalitativ design med  

fenomenologiskt 

tillvägagångssätt, intervjuer. Sju 

stegs innehållsanalys som 

Resultatet visar olika dilemman 

i mötena med gravida 

tonåringar. 

Medel 

(71%) 
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resulterade i teman.  

5 Hertfelt, E., von 

Post, I & 

Nissen, E. 

(2007) Sverige  

A description of 

Swedish midwives’ 

reflections on their 

experience of caring 

for teenage girls during 

pregnancy and 

childbirth 

Att beskriva 

svenska 

barnmorskor 

reflektioner av 

erfarenheter att 

vårda gravida 

tonåringar under 

graviditet och 

förlossning.  

24(Barnmorskor) Kvalitativ design med ett 

hermeneutiskt tillvägagångssätt, 

fokusgruppsdiskussioner som 

metod för datainsamling. 

Innehållsanalys användes där 

teman skapades.  

Resultaten ger en förståelse för 

de unika egenskaperna som 

krävs för att ta hand om 

tonårsmödrar. För 

barnmorskorna ingick viktiga 

aspekter av att den gravida 

tonåringen på allvar och låter 

barnmorskan själv bli en viktig 

person för tonårsmamma. Det 

krävs att barnmorskan 

balanserar tonåringen olika 

behov. 

Hög 

(90,5%) 

6 Yang et al. 

(2016) 

Salomonöarna 

Health Care Providers’ 

Perceptions of 

Maternal Health 

Concerns in the 

Solomon Islands 

Att utforska 

hälsoriskfaktorer 

för mödrar och 

bland kvinnor på 

Salomonöarna. 

21 

(Barnmorskor 

och 

sjuksköterskor) 

Kvalitativ design med 

fokusgrupper. gruppintervjuer. 

Transkription, kodning och 

tematisering av data. 

Visar kulturella dilemman med 

tidigt sexual-debut och 

barnäktenskap.  

Medel 

(70%) 

7 Rukundo, G., 

Abaasa, C., 

Natukunda, B., 

Ashabahebwa, 

B. & Allain, D. 

(2015) Uganda 

Antenatal services for 

pregnant teenagers in 

Mbarara Municipality, 

Southwestern Uganda: 

health workers and 

community leaders’ 

views 

Barnmorskor och 

socialarbetares 

åsikter om ante-

natal vård för 

tonårsmödrar i 3 

olika regioner i 

sydvästra Uganda  

16  

(6 Barnmorskor 

och 10 annat)  

Kvalitativ design med 

tvärsnittsbeskrivandeansats. 

Data samlades in med hjälp av 

intervjuer. Dataanalys gjordes 

manuellt genom att identifiera 

framväxande teman som senare 

kodades och organiserades till 

koncept som senare utvecklades 

till förklaringar. 

I allmänhet ansågs 

tonårsgraviditet vara bland de 

högriskgraviditeter som måste 

hanteras försiktigt. Dessutom 

beskrevs barnmorskors och 

socialarbetares erfarenheter av 

tonåringar som utmanande på 

grund av deras begränsade 

färdigheter när det gäller att 

tillgodose behov. 

Hög 

(81%) 

8 Owusu-Addo, 

S., Owusu-

Addo, E., & 

Morhe, E. 

(2016)Ghana   

Health information-

seeking behaviours 

among pregnant 

teenagers in 

Ejisu-Juaben 

Municipality, Ghana 

Utforska 

informationssöka

ndet bland 

gravida tonåringar 

på en klinik för 

gravida kvinnor i 

Ghana.  

Exakta antalet 

framgår ej. 

(Tonårsmödrar 

och 

barnmorskor 

ingår) 

Kvalitativ design med 

semistrukturerade intervjuer och 

fokusgrupper. Data 

transkriberades och 

analyserades sedan med hjälp av 

tematiska ramverk 

analys där teman utvecklades.  

Resultat visar ouppfyllda 

informationsbehov bland 

gravida tonåringar inklusive 

korrekt förståelse av graviditet, 

spädbarn, näring, förlossning 

och postnatal vård. 

Barnmorskan upplevde att 

tonåringarna hade svårt att 

utrycka sina behov.   

Medel 

(76%) 
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Bilaga D. Översikt av dataanalys. 

 

 

 

Meningsenheter Kondenserade meningsenheter Kod/Subkategori  Huvudkategori 
 
 

Barnmorskans önskan att vårda den 
gravida tonåringen 

 
 
 
 
 
 
 

Barnmorskans uppfattning av Den 
gravida tonåringen 

“We treat them like adults but accept 
that they have got extra needs.”   

Att behandla någon på deras nivå  Att ta den gravida tonåringen på 
allvar 

 “...as a midwife you become more 
important to the teenagers that you 
stick-up for, you replace the mother” 

Att vara en viktig person  Att vara en viktig person för den 
gravida tonåringen 

“The more the family is inadequate, 
the more the pregnancy becomes 
important, a possibility of really 
owning something.” 

Att finna en ny verklighet genom att 
bli gravid  

Ett nytt sammanhang 

” '[We] have tried to get them 
together as a group and provide 
support, parentcraft classes. . . but 
not many came 

Att försöka stötta utan framgång.   Den oförberedda gravida tonåringen  
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Bilaga E. Redovisning av resultatet i tabellform.  

 

Subkategori Huvudkategori 

Att ta den gravida tonåringen på allvar.  

Att vara en viktig person för den gravida 

tonåringen.  

Att ta hand om den gravida tonåringen. 

Barnmorskans önskan att vårda den gravida 

tonåringen  

Ett nytt sammanhang. 

Den oförberedda gravida tonåringen.  

Den gravida tonåringen och hennes kultur.  

Barnmorskans uppfattning av den gravida 

tonåringen  

 

 

 


