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bemötande i samband med graviditet och förlossning 
Anna-Maria Strand och Kristin Gabrielsson 

  

Abstrakt 
Syfte: syftet med studien var att belysa hur icke-svensktalande kvinnor i Sverige upplever 

barnmorskans kommunikation och bemötande i samband med graviditet och förlossning. 

Design: sju icke-svensktalande kvinnor intervjuades genom kvalitativa semi-strukturerade 

intervjuer med hjälp av telefontolk. Data analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: utifrån de intervjuade kvinnornas upplevelser är det oftast viktigt att använda tolk i 

samband med förlossning, helst ska tolken finnas på plats i förlossningsrummet. Vissa 

kulturella skillnader i mötet med den svenska vården finns. Icke-svensktalande kvinnor vill 

helst ha kvinnliga anhöriga närvarande under förlossningen. Vissa kvinnor upplever brister i 

barnmorskans kommunikation och i det bemötande de fått medan andra är nöjda. 

Slutsats: utifrån de icke-svensktalande kvinnornas upplevelser är det viktigt att tolk används 

vid flera tillfällen under förlossningen då detta kan stärka förlossningshandläggningen, helst 

bör tolken finnas på plats i förlossningsrummet. Det är ingen självklarhet att de icke-

svensktalande kvinnorna vill ha sina män närvarande under förlossningen, däremot önskas 

ofta flera kvinnliga anhöriga på plats. 

Kliniska implikationer: utifrån vad kvinnorna berättat bör större möjlighet ges för 

barnmorskor och läkare att erhålla ny kunskap om olika kulturer och dess normer och 

förhållningssätt. Rutiner bör utarbetas för bokning av tolk där tolken i största möjliga mån 

skall finnas på plats i förlossningsrummet samt att användande av anhörigtolk bör undvikas. 

Övergripande önskemål från icke-svensktalande kvinnor bör noteras redan på mödravården 

för att följa kvinnan till förlossningen vilket i sin tur kan ge en bättre följsamhet. Förslagsvis 

skulle kulturdoulor vara önskvärt för att kunna vara personligt, kulturellt och språkligt stöd. 

Fler anhöriga som stöd för kvinnan under förlossningen bör tillåtas. 

 

Nyckelord: barnmorska, bemötande, doula, kommunikation, kultur, tolk, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

”I didn’t know the language and I could not understand her” 

Non-Swedish speaking women’s experiences of the midwife’s communication 

and treatment in connection to pregnancy and labour 
Anna-Maria Strand and Kristin Gabrielsson 

 

 

Abstract 
Objective: the aim of this study was to gain insight into non-Swedish speaking women’s 

experiences of the midwife’s communication and treatment in connection to pregnancy and 

labour. 

Design: seven non-Swedish speaking women were interviewed with qualitative semi-

structured interviews using interpreter by telephone. Data was analysed using content 

analysis. 

Results: by the experiences of the women most of them mean that interpreter is important to 

use during the meeting with the maternity health care, preferably with interpreter in the 

delivery room. Some cultural differences in the meeting with the Swedish healthcare occurs. 

Non-Swedish speaking women prefer to have female relatives attending during labour. Some 

women experienced deficiencies with the communication and treatment received from the  

midwife while others were satisfied. 

Conclusion: due to the non-Swedish speaking women’s experiences it is important to use 

interpreter on several occasions during birth as it can strengthen the delivery process, most 

desirable is it to have the interpreter in the delivery room. It is not obvious that the non-

Swedish speaking women wants to have their husbands present during birth, several female 

relatives are more likely desired. 

Implications for practice: from the stories of the women more opportunities for midwives and 

doctors should be given to obtain more knowledge about different standards, cultures and 

attitudes. Routines for booking an interpreter should be developed, with the interpreter present 

in the delivery room as far as possible and by not using relatives as interpreters. Overall 

requests from non-Swedish speaking women should be noticed as early as possible during 

prenatal care to provide better compliance. As a suggestion cultural doulas could be a 

personal, cultural and linguistic support. More relatives should be allowed as a support for the 

woman during labour. 

 

Keywords: communication, culture, doula, interpreter, midwife, treatment 
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BAKGRUND 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) ska vård i Sverige bedrivas med respekt för alla 

människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. All hälso- och sjukvård ska 

bygga på en humanistisk värdegrund och varje människa ska behandlas med respekt och rätt 

till självbestämmande där integriteten bevaras genom ett värdigt bemötande. Vården ska vara 

lättillgänglig för alla och sträva efter säkerhet och kontinuitet för patienterna samt för goda 

kontakter mellan patient och vårdpersonal. 

 

Centralt för barnmorskan är att främja hälsa. Barnmorskan möter kvinnor i olika skeden i livet 

i samband med sexualitet och reproduktion. Här bär barnmorskan ansvaret för att mötet med 

kvinnan blir ett givande och tagande utan kränkningar och maktutövning i syfte att först förstå 

kvinnans situation och därefter ge råd och omvårdnad som kvinnan i sin tur förstår och 

accepterar (Berg, 2009). 

 

Förekomst av utlandsfödda gravida kvinnor i Sverige 

Av befolkningen i Sverige har cirka 20 procent invandrarbakgrund (Ryding, 2008). Enligt 

Graviditetsregistret (2013) var 21,3 procent av de gravida kvinnorna inom mödravården år 

2013 födda utanför Norden och professionell tolk användes vid 6,7 procent av besöken hos 

barnmorskan.  

Av den registrerade andelen akuta kejsarsnitt var 9,8 procent av kvinnorna svenskfödda, 12,9 

procent födda i Afrika och 10,2 procent födda i Asien. Kvinnor födda i Afrika och Asien hade 

alltså en ökad sannolikhet för att förlossningen skulle avslutas med akut kejsarsnitt 

(Graviditetsregistret, 2013). 

 

Kulturellt förhållningssätt 

Robertsson (2009) visar att utlandsfödda kvinnor kan bära med sig traumatiska upplevelser 

från livet och en förlossning kan innebära en hög grad av ångest och rädsla. Barnmorskan kan 

möta kvinnor från olika kulturer med andra uppfattningar och visioner som kan skilja sig från 

svenska normer och värderingar inom hälso- och sjukvården. Detta kan leda till att 

utlandsfödda kvinnors uppfattningar och agerande ses som avvikande och felaktigt och 

därmed kan barnmorskan få en förutfattad mening om hur kvinnor från andra kulturer tänker 

och agerar (idem). Barnmorskor menar att utbildningsgrad, tidigare levnadsförhållanden och 

längden på vistelsen i det nya landet påverkar i vilken utsträckning kvinnorna söker 
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mödravård. Högre utbildade kvinnor verkar oftare söka sig till mödravården än lågutbildade 

medan alla är lika formade av sin kultur (Akhavan, 2012).  

 

Olika kulturer ser ofta olika på graviditet, förlossning och vård av spädbarn. Vid kulturella 

skillnader finns risk att kommunikationen vid dessa tillfällen brister och att de berörda 

parterna missförstår varandra. Kulturella skillnader hos kvinna och vårdgivare kan leda till 

dålig kommunikation och ojämlik vård (Ryding, 2008). En av barnmorskans främsta uppgifter 

är att informera kvinnan om vilka möjligheter som finns så att hon själv kan bestämma hur 

hon vill ha det i den mån det går (International Confederation of Midwives, 2014). 

Barnmorskans främsta uppgift är då att i den mån det är möjligt anpassa sig efter kvinnan så 

att hon känner sig nöjd utan att barnet eller kvinnan utsätts för risk (Akhavan, 2012). Enligt 

Yeo et al. (2000) uppstår frustration hos kvinnan när den kulturellt förväntade behandlingen 

inte stämmer överens med den som erbjuds. Ny et al. (2007) visar att kvinnor från 

mellanöstern var missnöjda vid mötet med barnmorskor från mellanöstern men som jobbar i 

Sverige och vissa kvinnor upplevde försummelse när barnmorskan inte lyssnade till hennes 

situation. Trots att kommunikationen var förenklad då de talade samma språk, ansågs 

barnmorskans attityd vara bristfällig. 

 

I en studie gjord av Wiklund et al. (2000) upplevde somaliska kvinnor i Sverige att det var 

svårt och förvirrande att anpassa sig till den svenska kulturen. I Somalia är männen i regel inte 

lika involverade i exempelvis graviditet och barnafödande som i Sverige. Den invanda 

uppdelningen mellan könen blev plötsligt ifrågasatt och kritiserad från det svenska samhället. 

Under graviditeten och förlossningen var både kvinnorna och männen tvungna att plötsligt 

bryta sin kulturella tradition (idem). En del av de afrikanska kvinnorna såg mannens 

deltagande som befriande och var glada att de fick dela upplevelsen med honom medan andra 

upplevde att det var obekvämt och gav en känsla av skam och förvirring. I hemlandet 

engagerades och hjälptes flera kvinnor åt vid barnafödande och barnomsorg. I Sverige sågs 

däremot förlossningen, enligt de somaliska kvinnorna, som en individuell prestation som 

kvinnorna skulle klara av helt själva utan hjälp av andra kvinnor. Detta genererade även i en 

oro för att behöva sköta barnens uppväxt och uppfostran ensamma (idem). En studie med 

afrikanska kvinnor i Australien visar att kvinnorna hellre sett att deras mamma eller systrar 

var med som stöd under förlossningen istället för sina män. Från hemlandet var kvinnorna 

vana vid att familjemedlemmar var med som stöd under och efter förlossningen. Vid de 

tillfällen då detta inte var genomförbart kände kvinnorna sig väldigt ensamma (Murray et al., 
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2010). Ny et al. (2007) visar att kvinnor från mellanöstern som fött barn i Sverige såg makens 

närvaro under förlossningen som positiv. 

 

Kommunikation och bemötande 

Språk- och kommunikationsbarriärer inom vården kan ha en direkt skadlig effekt på hälsa och 

välmående hos kvinnor från etniska minoriteter (Tobin et al., 2014). Att möta 

invandrarkvinnor kräver mycket av barnmorskan. Det gäller att hon har mycket tid avsatt för 

kvinnan för att ha möjlighet att sätta sig in hennes situation och lyssna in hennes behov. Hur 

barnmorskan delger information är av stor vikt (Akhavan, 2012). Barnmorskan måste försäkra 

sig om att informationen går fram och att inga missförstånd sker. Även om hjälpmedel som 

t.ex. tolk används finns risk för missförstånd då många av tolkarna inte förstår det medicinska 

språket. Det kan även finnas stor etnisk mångfald i ett och samma land vilket innebär att flera 

språk och dialekter finns.  Detta kan i sin tur skapa missförstånd mellan kvinnan och tolken 

(idem). Används däremot doulor
1
 som behärskar både barnmorskans och kvinnans språk samt 

känner till kulturskillnader ökar tryggheten och därmed förbättras kontinuiteten i 

mödrahälsovården för kvinnorna (Akhavan och Lundgren, 2012; Akhavan och Edge, 2012). 

Alla barnmorskor i Akhavans (2012) studie var överens om att invandrarkvinnor inte får 

samma goda vård som kvinnor födda i landet. Anledningen till detta anses vara personalens 

attityd till kvinnorna, barnmorskans okunskap om andra kulturer, språksvårigheter och 

invandrarkvinnornas brist på kunskap om den svenska sjukvården. Denna särbehandling 

kunde många gånger enligt barnmorskorna göra att de icke-svensktalande kvinnorna inte 

kände tillit till vården. 

 

Murray et al. (2010) visar att afrikanska kvinnor som fött barn i Australien upplevde att 

vårdförfarandet och planeringen ibland inte förklarades tillräckligt på grund av 

kommunikationssvårigheter. Vid vissa av dessa tillfällen visste inte kvinnorna att tolk fanns 

att tillgå. Japanska kvinnor från studien som Ito och Sharts Hopko (2002) gjort upplevde att 

språksvårigheterna var mest påtagliga då kvinnorna ville ställa frågor och få förklaringar 

rörande deras tillstånd. Kvinnorna kände sig ofta stressade när de kommunicerade med 

vårdpersonalen på grund av de språksvårigheter som fanns. Enligt Tobin et al. (2014) var 

bristande kontakt, kommunikation och kulturell förståelse påtalad av asylsökande kvinnor i 

Irland. Språkbarriärerna gjorde att kvinnorna hellre var tysta och funderade på hur de skulle 

                                                           
1
 Doula = kvinna som ideellt jobbar som mellanhand mellan kvinnan/paret och barnmorskan/sjukvården och stöd 

till den födande kvinnan före, under och efter förlossning (Akhavan och Lundgren, 2012). 
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lyckas förstå och bli förstådda. Brist på kunskap om kulturen från vårdpersonalens sida 

uppfattades ibland som ignorans av kvinnan och hon blev därmed stressad (idem). Vid god 

kommunikation stimulerades en känsla av kontroll och avslappning (Murray et al., 2010) och 

kvinnorna kände sig trygga och styrkta när personalen ansträngde sig för att förstå (Ito och 

Sharts Hopko, 2002). 

 

Trots de svårigheter som finns runt kommunikationen med barnmorskan, såg afrikanska 

kvinnor i Australien denne som en person med mycket kunskap och mer erfarenhet än de 

själva (Murray et al., 2010). Japanska par i USA upplevde barnmorskan som professionell, 

stöttande och vänlig (Yeo et al., 2000), kvinnor som invandrat från mellanöstern till Sverige 

upplevde barnmorskan som pålitlig på grund av dennes kunskap och utbildning (Ny et al., 

2007) och asylsökande kvinnor i Irland bemöttes med vänlighet och god omsorg av 

barnmorskan (Tobin et al., 2014). 

 

Teoretisk referensram 

Den etiska koden för barnmorskor från International Confederation of Midwives (ICM, 2014) 

ligger till grund för barnmorskans profession och vägleder henne eller honom genom hela 

yrkeslivet. Koden menar att alla kvinnor är personer med fullständiga rättigheter. Alla 

människor ska ha rätt till jämlik och rättvis vård som utövas med ömsesidig respekt och tillit, 

där varje människa har ett eget värde (International Confederation of Midwives, 2014). 

 

Enligt ICM's etiska kod ska barnmorskan verka för att alla kvinnor själva ska kunna fatta väl 

grundade beslut om sin egen vård. Kvinnorna ska ha möjlighet att själva uttrycka sina behov 

som rör familjens hälsa i sin kultur och sociala miljö. Alla kvinnor ska få samma 

förutsättningar för säker förlossningsvård samt få såväl psykiska och fysiska som emotionella 

och andliga behov uppfyllda, oberoende av omständigheter. Barnmorskan ska sträva efter en 

säker förlossningshandläggning i alla miljöer och kulturer. Barnmorskan ska där hennes eller 

honoms kompetensområde tar slut ta hjälp av andra professioner inom vården (International 

Confederation of Midwives, 2014). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Inom förlossningsvården är det viktigt att få en djupare förståelse av hur kvinnan upplever 

och tolkar situationen. Oavsett utfallet av förlossningen ger den kvinnan känslor och minnen 

som präglar henne för resten av livet. Forskning visar att god kommunikation och respektfullt 
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bemötande har stor betydelse för hur graviditet och barnafödande upplevs. Dagens ökande 

invandring från alltfler delar av världen ställer höga krav på kunskap inom såväl kultur som 

kommunikation hos barnmorskor som möter dessa kvinnor. Inga nationella riktlinjer finns 

kring hur arbetet med icke-svensktalande kvinnor inom förlossningsvården ska bedrivas. 

Detta gör att många kvinnor utsätts för bristfällig och i vissa fall hälsovådlig vård, ofta på 

grund av språkförbistringar och olika kulturella förväntningar på vården. 

 

Målsättningen med studien var att skapa en större förståelse för hur icke-svensktalande 

kvinnor upplever mötet med barnmorskan i samband med graviditet och förlossning samt hur 

det skulle kunna förbättras. Förhoppningen var att få information kring ämnet som kan hjälpa 

barnmorskor att ta fram verktyg för att förbättra kommunikationen och bemötandet med icke-

svensktalande kvinnor, samt att lägga en grund till nya riktlinjer för att förbättra mötet med 

andra kulturer i vården. 

 

SYFTE 

Att belysa hur icke-svensktalande kvinnor i Sverige upplever barnmorskans kommunikation 

och bemötande i samband med graviditet och förlossning. 

 

METOD 

Studiens författare presenterade idén om uppsatsen och tänkt metod för cheferna på 

kvinnokliniken i landstinget där studien genomförts. Ämnet ansågs vara aktuellt och 

intressant varför översättningarna av informationsbladen och tolksamtalen till studien har 

finansierats av landstinget. Kravet för att få finansieringen till studien var att författarna skulle 

presentera resultatet till personalgruppen och cheferna vid ett senare tillfälle.  

 

Design 

För denna studie valdes en kvalitativ metod. Inom kvalitativ forskning ses omvärlden enligt 

Lundman och Hällgren Graneheim (2012) som subjektiv och beroende av sammanhanget. 

Kvalitativa metoder syftar till att undersöka människors erfarenheter, uppfattningar och 

upplevelser. Flera olika tolkningar av en text kan vara giltiga och tolkningarna bör göras med 

en känsla för människans personliga livsvillkor och historia (idem). Referenser och rubriker i 

studien utgår från riktlinjer för publicering av artiklar i den vetenskapliga tidskriften 

Midwifery. 
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Urval 

Urvalet bestod av icke-svensktalande kvinnor. Inklusionskriterierna var att de hade fött barn 

vaginalt eller med akut kejsarsnitt på en förlossningsavdelning i norra Sverige, att de inte 

kunde kommunicera på svenska, att det fanns minst två nationaliteter bland informanterna 

samt att barnet inte fick vara mer än ett år gammalt. Totalt 7 intervjuer genomfördes. 

 

Informationsbladet (Bilaga 1) översattes till kvinnornas modersmål av tolk. 

Barnavårdscentraler (BVC) kontaktades för att få kontakt med de icke-svensktalande 

kvinnorna. BVC-sköterskan gav förfrågan samt informationsblad till kvinnorna. Gavs då ett 

muntligt godkännande bokade BVC-sköterskan in en tid och meddelade författarna den tiden. 

För att få ytterligare informanter åkte författarna även till flyktingförläggningar för att 

personligen fråga om godkännande till intervju. Alla informanter har avidentifierats i det 

insamlade materialet. 

 

Sju icke-svensktalande kvinnor i åldrarna 25 till 35 år (medelålder 29,4 år) intervjuades för 

studien. Tre av kvinnorna härstammade från Syrien, tre från Eritrea och en från Sudan. Alla 

informanter var gifta, en av de gifta var ensamboende på grund av dålig relation till maken 

och hans familj, de andra var sammanboende med make eller barnafader. Utbildningsnivån på 

informanterna varierade, alla utom två hade grundskolekompetens och dessa kvinnor var ej 

heller läs- och skrivkunniga. Alla kvinnor i studien hade uppehållstillstånd och hade bott i 

Sverige mellan 10 månader och 2,5 år (medel 1,8 år). En av kvinnorna var förstföderska 

medan de andra sex tidigare fött barn i hemlandet. En kvinna födde sitt första barn med 

kejsarsnitt i hemlandet och sedan vaginalt i Sverige, därutöver hade alla haft vaginala 

förlossningar. 

 

Datainsamling  

Författarna har tillsammans utarbetat en intervjuguide med mestadels öppna frågor (Bilaga 2). 

Data har i denna studie samlats in genom sju kvalitativa semistrukturerade intervjuer med 

hjälp av telefontolk. Intervjuerna varade mellan 30 och 60 minuter. Fem av intervjuerna ägde 

rum på BVC-mottagningar och två intervjuer hölls på en flyktingförläggning. Intervjuarna har 

i största möjliga mån försökt vara neutrala i sina sätt att möta och bedöma informanternas svar 

för att få bästa möjliga informationsutbyte. Detta då det enligt Kvale och Brinkman (2009) är 

viktigt att intervjuaren är kritiskt medveten om sina förutsättningar och att den tänker mer på 

intervjupersonen och den kunskap som eftersöks än på frågetekniken. Då intervjufrågorna 
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enligt Polit och Tatano Beck (2004) inte behöver ställas på exakt samma sätt i alla intervjuer 

har följdfrågorna i aktuell studie anpassats efter informanternas svar och vissa frågor har 

ibland ändrats mellan intervjutillfällena då intressanta ämnen utöver huvudfrågorna 

tillkommit. Intervjuerna spelades in med ljudupptagningsutrustning och informanterna fick 

själva välja var intervjuerna skulle äga rum för att kvinnorna skulle känna sig bekväma och ge 

sanningsenliga svar. 

 

Analys 

Denna uppsats har en induktiv ansats som är en förutsättningslös analys av texter som är 

baserad på människors berättelser om sina upplevelser (Lundman och Hällgren Graneheim, 

2012). Vid kvalitativa studier samlas data oftast in via intervjuer och bandinspelningar och 

transkriberas därefter ordagrant för analys (Polit och Tatano Beck, 2004). Författarna har i 

aktuell studie transkriberat allt inspelat material till text. Data har tolkats genom kvalitativ 

innehållsanalys som enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) används för att tolka 

texter såsom utskrifter av inspelade intervjuer. Insamlad data har lästs noggrant flera gånger 

av båda författarna eftersom forskaren, enligt Polit och Tatano Beck (2004), måste försäkra 

sig om att alla transkriptioner är korrekta och att de giltigt speglar helheten av intervjun vilket 

i sin tur sedan underlättar analysen. Därefter har författarna tillsammans kondenserat 

meningsenheter ur varje intervju för sig, för att sedan skapa koder, underkategorier och 

kategorier. Koderna analyserades för att se vilka som var antingen motsägelsefulla, liknande 

eller avvikande. Efter detta grupperades de koder som hörde ihop till underkategorier. De 

underkategorier som behandlade samma ämne placerades under samma kategori. Vid 

kvalitativ innehållsanalys identifieras enligt Polit och Tatano Beck (2004) skillnader och 

likheter i ett textinnehåll och därefter skapas kategorier och teman utifrån tolkning vilket leder 

till att kategorier utvecklas när insamlad data redan finns. Materialet resulterade i tre 

kategorier och sex underkategorier. Exempel på analysprocessen presenteras i tabell 1. 

 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Underkategori Kategori 

“..för jag var rädd för 

förlossningen men jag var 

inte rädd för 

barnmorskorna eller vad 

det ska hända. Jag var bara 

själva förlossningen som 

jag var rädd”  

Lite rädd för 

förlossningen 

men inte rädd 

för barnmorskan 

eller vad som 

ska hända 

Rädd för  
förlossningen, 

trygg i vården 

Både positiva och 

negativa känslor 

uppstår i 

vårdsituationen 

med barnmorskan 

Kvinnans upplevelse 

av praktiskt och 

emotionellt stöd från 

barnmorskan 
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“Om det hade varit på 

telefon det hade varit 

väldigt svårt för mig...men 

den här personen var ju 

bredvid mig fysiskt där jag 

är…jag säger till hur jag 

vill ha det, då förmedlar 

hon...” 

Svårt om tolk 

hade varit i 

telefonen, en 

tolk på rummet 

är med fysiskt 

och förmedlar 

bättre 

Bättre med tolk 

på plats än i 

telefon 

Fysiskt närvarande 

tolk är oftast att 

föredra 

Kvinnans upplevelse 

av kommunikationen 

med barnmorskan 

“Min mamma hon ska 

vara med men inte 

mannen… för det mesta 

det är min mamma ska 

vara med... min mamma är 

inte samma sak som min 

man” 

Min mamma ska 

vara med under 

förlossningen 

men inte min 

man 

Helst mamma 

närvarande 

under 

förlossningen, 

inte maken 

Kvinnlig anhörig 

önskas som stöd 

under 

förlossningen 
 

 

Kvinnans 

vårdupplevelse i 

samband med 

förlossning utifrån 

kulturella erfarenheter 

och förväntningar 

 

Etiska överväganden 

Alla namn och andra uppgifter som kunde röja informanternas identitet togs bort innan data 

redovisades. Detta då Kvale och Brinkman (2009) menar att det är viktigt att alla deltagare får 

vara anonyma och att deras identitet inte på något vis går att röja. Författarna har därför varit 

extra tydliga med att informera kvinnorna angående deras anonymitet och att en medverkan i 

studien inte påverkar det bemötande eller den vård de kommer få i framtiden. Två av 

kvinnorna kunde inte läsa och därför var författarna noggranna med att förklara för dom via 

tolk vad som står i informationsbladet. Enligt Henriksson och Månsson (1996) måste 

informanterna kunna lita på att forskaren avidentifierar alla data så att ingen person kan 

kännas igen eller identifieras oavsett situation, därför förvaras allt inspelat material från 

aktuell studie inlåst i ett skåp som bara författarna till studien har nyckel till. 

 

När en forskningsstudie ska genomföras är det viktigt att alla informanter deltar frivilligt och 

att de är väl informerade om att de när som helst får avsäga sig sitt deltagande utan att ange 

anledning och utan några efterföljande konsekvenser. Alla ska vara medvetna om i vilket 

syfte studien görs, hur den ska genomföras samt vilka risker ett deltagande kan innebära. Ett 

sådant avtal mellan forskare och informant kallas informerat samtycke (Kvale och Brinkman, 

2009). I enlighet med ovanstående rekommendationer har informanterna i denna studie fått 

tydlig information både skriftligt och muntligt. De har informerats om studiens syfte och 

genomförande samt deras rättigheter. Därav föregås denna studie av informerat samtycke 

gentemot alla informanter.  
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En tolk som är kulturellt accepterad och språkkunnig är viktigt att använda då tolkens roll är 

att hjälpa till, inte ta över intervjupersonens roll (Kvale och Brinkman, 2009). Under varje 

intervju i studien har därför en professionell kvinnlig tolk anlitats per telefon. 

 

RESULTAT 

Utifrån studiens syfte, som var att belysa hur icke-svensktalande kvinnor i Sverige upplever 

barnmorskans kommunikation och bemötande i samband med graviditet och förlossning 

framkom tre huvudkategorier: kvinnans upplevelse av praktiskt och emotionellt stöd från 

barnmorskan; kvinnans upplevelse av kommunikationen med barnmorskan; samt kvinnans 

vårdupplevelse i samband med förlossning utifrån kulturella erfarenheter och förväntningar. 

Kategorier och underkategorier presenteras i tabell 2. 

 

Tabell 2. Kategorier och underkategorier 

Kategorier Underkategorier 

 
Kvinnans upplevelse av praktiskt och emotionellt 

stöd från barnmorskan 
 

Bra bemötande upplevs från barnmorskan men önskan 

finns om att vården anpassas mer efter kvinnans behov 

 
Både positiva och negativa känslor upplevs i 

vårdsituationen med barnmorskan 

 
Kvinnans upplevelse av kommunikationen med 

barnmorskan 
 

Kommunikationen mellan kvinnan och barnmorskan 

upplevs både enkel och svår 

 
Fysiskt närvarande tolk är oftast att föredra 

 
Kvinnans vårdupplevelse i samband med förlossning 

utifrån kulturella erfarenheter och förväntningar 

Kvinnlig anhörig önskas som stöd under förlossningen 

 
Svensk sjukvård upplevs mer lättillgänglig, säkrare,  

renare och även bättre för barnet jämfört med i 

hemlandet 

 

 

 

Kvinnans upplevelse av praktiskt och emotionellt stöd från barnmorskan 

Bemötandet från barnmorskan upplevdes av kvinnorna i aktuell studie till största del vara bra. 

Kvinnorna kände sig trygga och väl bemötta men omvårdnaden varierade. Vid de tillfällen där 

en barnmorskestudent förlöst kvinnan önskades bättre uppbackning från erfaren personal. 
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Bra bemötande upplevs från barnmorskan men önskan finns om att vården anpassas mer 

efter kvinnans behov 

Samtliga kvinnor gick till barnmorska på mödravårdscentralen under graviditeten. Kvinnorna 

upplevde det positivt att få höra från barnmorskan att alla kvinnor behandlas lika i Sverige 

oavsett vilket land de ursprungligen kommer ifrån. Informationen de fick på 

mödravårdscentralen upplevdes som värdefull inför förlossningen. 

 

“… det var liksom hur jag ska föda barn, hur det ska gå och att det ska vara lättare för mig 

att föda barn… jag fick mycket bra från barnmorskan på mödravården” (K1) 

 

Huvuddelen av kvinnorna upplevde att de var nöjda med barnmorskans bemötande och 

omhändertagande på BB och på förlossningen. Hjälp med personlig omvårdnad, blöjbyten 

och amning värdesattes högt. Några önskemål till förbättring som framkom var att fler besök 

borde tillåtas på BB, att fler kontroller ska göras på barnet samt tydligare information inför 

hemgång. 

 

“Jag beundrar dom! Verkligen jättefint! Dom tog hand om mig hela tiden, var på mig och 

frågade om jag ville ha någonting. Allt det var underbart verkligen” (K2) 

 

”… barnet hade gått ner i vikt för två dagar barnet fick inte mitt bröst… då skulle jag 

utskrivas från BB men plötsligt dom sa nej, du får stanna för att barnet har inte tagit någon 

mat… det skulle varit bra om man kollat lite mer på bäbisen” (K6) 

 

Både positiva och negativa känslor upplevs i vårdsituationen med barnmorskan 

Flera kvinnor uppgav att de känt sig rädda eller oroliga under förlossningen. En kvinna 

uppgav att hon var rädd innan hon kom till sjukhuset men kände sig trygg när hon såg hur 

vården bedrevs, en annan var fortsatt rädd för förlossningsprocessen men kände sig ändå 

trygg med barnmorskan. 

 

”… för jag var rädd för förlossningen men jag var inte rädd för barnmorskorna eller vad det 

ska hända. Jag var bara själva förlossningen som jag var rädd” (K1) 
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Flera av kvinnorna upplevde att rädslan som uppstod ofta berodde på bristfällig 

kommunikation och information på grund av språksvårigheter. De upplevde att det var svårt 

att uttrycka sig vid rädsla. 

 

”… jag är tacksam och jag fick hjälp, det var okej men samtidigt jag var rädd och man vet 

inte hur man beskriver och talar om hur jag har det, det är lite svårt så då var jag rädd 

också” (K6) 

 

En kvinna som blivit lämnad ensam med en barnmorskestudent uppgav att det är viktigt att 

studenter hela tiden får uppbackning av en van barnmorska då studenterna inte har så mycket 

erfarenhet och inte kan ingripa om något händer. Kvinnan kände sig rädd när hon var ensam 

med studenten och var arg över hur situationen hanterades av barnmorskan. 

 

“Dom som var där dom var studenter och dom behöver också dom som har längre 

erfarenhet… ifall det blev fel så kan den med längre erfarenhet hjälpa till, så jag var jättearg 

på dom” (K5) 

 

Trots att många av kvinnorna upplevt perioder av rädsla menar flera kvinnor att de känt sig 

trygga med en stor del av vården de fått på förlossningen och på BB. 

 

“Innan jag for till sjukhuset jag var rädd men efter jag kom till sjukhuset och jag sett sättet 

som dom tog hand om mig och behandlingen då jag var mer säker” (K2) 

 

Kvinnans upplevelse av kommunikationen med barnmorskan 

Enligt kvinnorna i studien upplevdes det viktigt att tolk används under förlossning och på BB. 

De flesta av informanterna uppgav att det är önskvärt för den födande kvinnan att ha tolken 

fysiskt på plats i förlossningsrummet medan det på BB fungerar bra med tolk telefonledes. 

Författarna till studien förklarade under intervjuerna att en doula är en kvinna som kan vara 

ett stöd under förlossningen och som dessutom känner till kvinnans språk och kultur. Ingen av 

de sju informanterna hade tidigare hört talas om doulor. 

 

Kommunikationen mellan kvinnan och barnmorskan upplevs både enkel och svår 

Flera av kvinnorna uppgav att kommunikationen med barnmorskan fungerade bra både under 

förlossningen och på BB, de förstod vad som hände och fick hela tiden information. Trots 
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språksvårigheter kunde barnmorskorna och kvinnorna delvis förstå varandra men vid de 

tillfällen där parterna kunde föra en mer djupgående dialog med hjälp av tolk upplevde 

kvinnorna att de kunde påverka sin egen situation ännu bättre. 

 

“Efter två dagar jag kom i två olika tillfällen igen dom sa att det var inte dags igen för mig. 

När jag tog en diskussion med dom och förklarade att min förlossning blir annorlunda än vad 

dom brukar vara med andra. Men efter det dom har förstått mig och det gick som jag vill” 

(K2) 

 

“Även om jag inte kunde uttrycka eller jag kunde inte prata, dom förstår vad jag vill” (K1) 

 

En kvinna upplevde däremot att språksvårigheterna gjorde att hon och barnmorskan inte 

förstod varandra överhuvudtaget vilket ledde till att kvinnan inte kunde förklara hur hon 

upplevde situationen. Barnmorskan i sin tur förstod då inte hur snabbt förlossningen gick 

framåt och tänkte skicka hem kvinnan trots att hon var på väg att föda. 

 

“Jag kunde inte språket och jag kunde inte förstå henne…” (K6) 

 

Fysiskt närvarande tolk är oftast att föredra 

Samtliga kvinnor fick hjälp via tolksamtal på mödravårdscentralen och på BB. I knappt 

hälften av fallen användes telefontolk under förlossningen. Ingen av kvinnorna använde något 

annat kommunikationshjälpmedel än tolk men ansåg ändå att tolken är det alternativ som 

fungerar bäst. Merparten av kvinnorna upplevde att det var jätteviktigt att tolk användes för 

att informationen mellan den födande kvinnan och barnmorskan skulle gå fram åt båda håll. 

Om tolk inte användes upplevde kvinnorna att missförstånd kan uppstå och leda till negativa 

konsekvenser. Två kvinnor hade ingen hjälp av tolk under förlossningen. 

 

”… jag hade ingen tolk men det var en som följde med mig där men hon skulle gå till skolan 

så hon hann inte liksom stanna kvar där med mig, jag hade ingen tolk…det skulle vara bra 

om det fanns någon tolk då, men det var ingen tolk där. Det är så att om jag hade åkt tillbaka 

till hem det skulle ha hänt att jag föder barnet i bilen, men orsaken kan vara brist på 

kommunikation” (K6) 
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Huvuddelen av kvinnorna ansåg att det är viktigt att tolken finns på plats och inte tolkar via 

telefon då det kan vara svårt att uttrycka sig enbart muntligen vid smärta. En tolk på plats 

upplevdes förstå situationen bättre då den inte bara hör kvinnan utan även ser hur hon reagerar 

kroppsligen. I de fall där telefontolk användes under förlossningen upplevde vissa kvinnor att 

det fungerade bra medan vissa ansåg att det var mer av en nödlösning om ingen kunde finnas 

på plats för att tolka. 

 

“… det är jättebra att tolken ska vara på plats för att när jag förklarar vid själva upplevelsen 

de måste vara i närheten för att förstå hur jag har smärta… Det är för att tolken är på plats, 

den ser och hon tolkar i själva upplevelsen” (K1) 

 

“Telefontolkningen finns inget fel med den men det är alltid bättre om när man har tolken på 

platsen... man hör inte vad man säger och man blir tvungen att visa att man förstått litegrann 

för dom har ju bara trettio minuter eller en timme” (K3) 

 

De kvinnor som hade med sig en anhörig som kunde lite engelska eller svenska fick ingen 

tolk utan kommunicerade med barnmorskan via den anhörige. En av kvinnorna hade inte velat 

ha tolk på plats utan ville bara ha anhöriga runt sig. 

 

“… min man var med och han kan lite engelska och han frågade är det dags nu… hur är 

läget… så det gick att kommunicera litegrann med honom” (K6) 

 

“… jag vill inte ha någon annan i rummet bara min och min mans mamma” (K7) 

 

Flera kvinnor uttryckte att det var svårt att kommunicera då de var nya i landet, inte kunde 

språket och inte hade tolk. Många förstod inte vad som hände i ett akut skede och beskrev att 

det i dessa situationer upplevdes extra svårt att uttrycka sig utan tolk. En kvinna som inte hade 

någon tolk upplevde att hennes förlossning gick så snabbt att hon inte hann ställa några frågor 

till barnmorskan. 

 

“… [barnet] var så pass trött när jag födde och det tog ett tag innan dom hämtade [barnet] 

till mig… man hade dragit handen på [barnet] och handen var inte så rörlig… dom 

förklarade för mig senare och sa att problemet är på vår sida…” (K6) 
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“För mig det gick fort. Jag fick vänta bara två timmar, jag hann inte alls med frågor till 

dom” (K5) 

 

Kvinnans vårdupplevelse i samband med förlossning utifrån kulturella erfarenheter och 

förväntningar 

I studien framkom att män sällan är involverade i graviditet och förlossning i hemländerna 

och att de födande kvinnorna upplever kvinnliga anhöriga som ett stort stöd. De icke-

svensktalande kvinnorna upplevde en viss kulturell skillnad i den svenska vården jämfört med 

den vård som erbjuds i hemlandet. 

 

Kvinnlig anhörig önskas som stöd under förlossningen 

I studien framkom att männen sällan är närvarande under förlossningen i flera av de kulturer 

och länder som kvinnorna representerade. Informanterna föredrog att minst en kvinnlig 

anhörig skulle vara närvarande, då helst den födande kvinnans mamma. Kvinnorna uppgav 

inget behov av att den blivande pappan skulle närvara under förlossningen men kvinnorna 

berättade att vid de tillfällen där mannen var med i Sverige upplevdes det positivt. 

 

”… min mamma ska vara med men inte mannen… min mamma är inte samma sak som min 

man…” (K7) 

 

“Jag hade gärna velat ha min mamma bredvid mig men jag har min man… han gjorde allt 

som behöver göras…” (K3) 

 

Flera av kvinnorna hade en eller flera kvinnliga anhöriga närvarande under förlossningen 

vilket upplevdes som ett stort stöd och ansågs vara till mycket hjälp både för kvinnan och 

barnmorskan. En kvinna var ensam under förlossningen då det inte fanns någon i hennes 

närhet som kunde följa med henne. Även hon hade, som många av de andra kvinnorna, helst 

velat ha sin mamma med som stöd. 

 

“… jag var väldigt glad att dom var med… dom hjälpte inte bara mig utan även 

personalen…” (K4) 
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“… dom har frågat vem du vill ska vara med... dom säger det är bara en person… jag har 

ingen här, jag var ensam… jag önskade att min mamma ska vara med eftersom jag var 

ensam” (K7) 

 

Svensk sjukvård upplevs mer lättillgänglig, säkrare, renare och även bättre för barnet 

jämfört med i hemlandet 

Kvinnorna upplevde att det fanns en kulturell skillnad mellan hur man i Sverige tar hand om 

det nyfödda barnet jämfört med hemlandet. Däremot uppgav kvinnorna att de själva tar hand 

om sina barn på samma sätt i Sverige som de skulle gjort i sitt hemland. 

 

“… jag har fött min son i Sverige och min dotter i Eritrea…jag tar hand om båda på samma 

sätt” (K4) 

 

Under själva förlossningen upplevdes kulturella skillnader angående vem som ska närvara på 

rummet med kvinnan, att Sverige erbjuder en bättre smärtlindring, en renare sjukhusmiljö 

samt att hemländerna inte erbjuder samma möjlighet till vård vilket resulterar i fler 

hemförlossningar. Informanterna upplevde att det är bättre omvårdnad i Sverige av både den 

gravida/nyförlösta kvinnan och barnet. I hemländerna råder längre vårdtider efter förlossning 

men vården och resurserna där upplevdes ändå vara sämre. 

 

“… om man föder på sjukhuset det är ungefär samma…föder man hemma då är det skillnad” 

(K4) 

 

“… dom tog hand om gravida kvinnor under graviditet…de fullföljer vården jättestort här i 

Sverige, till och med dom tar hand om barnet efter förlossningen” (K2) 

 

En av kvinnorna fick träffa en manlig läkare under förlossningens slutskede, vilket inte hör till 

den kulturella normen i hemlandet. Den manlige läkaren blev accepterad att komma in i 

förlossningsrummet enbart eftersom situationen var akut. 

 

“… dom sa till mig vi måste ta hjälp av läkaren eftersom huvudet har fastnat… det är därför 

jag sa okej…” (K7) 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att belysa hur icke-svensktalande kvinnor i Sverige upplever 

barnmorskans kommunikation och bemötande i samband med graviditet och förlossning. 

Detta anses vara ett viktigt och högaktuellt ämne då invandringen i Sverige ökar och det torde 

vara av högt intresse att dessa kvinnor får en likvärdig vård och förlossningsupplevelse som 

svensktalande kvinnor. Insamling av data skedde genom kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer, vilket ansågs som en lämplig metod då den är vedertagen som metod då man 

önskar att undersöka kvinnors upplevelser. Denna uppsats har utformats under tio veckor där 

sju intervjuer utförts och enligt Kvale och Brinkman (2009) är 5-15 intervjuer lagom beroende 

på den tid som finns avsatt för studien. 

 

Författarna har med noggrannhet analyserat data för att inte omvandla eller förvanska 

innehållet. All data har bearbetats gemensamt av författarna vilket styrker studiens 

trovärdighet då båda haft möjlighet till en kritisk analys och ett kritiskt förhållningssätt. I 

arbetet redovisas noggrant analysprocessen, exempel på förfarande samt citat från 

intervjuerna vilket ger läsaren en möjlighet att bedöma hur processen gått till. Därmed ökar 

studiens trovärdighet och läsaren får dessutom en möjlighet att bedöma överförbarheten av 

studien (Lundman och Hällgren Graneheim, 2012). 

 

Kvinnorna som deltagit i studien har en åldersspridning mellan 25-35 år och har fött olika 

många barn vilket ger ett brett utbud av erfarenheter. Kvinnorna representerar även tre olika 

nationaliteter vilket styrker studiens giltighet enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) 

då de olika nationaliteterna ökar möjligheten för att fenomenet kan belysas utifrån olika 

erfarenheter. Detta styrker överförbarheten av resultaten även om mer forskning behövs vilket 

presenteras i slutet av uppsatsen under förslag till vidare forskning. 

 

Alla kvinnor som medverkat i studien har uppehållstillstånd, dock kan det vara en svaghet i 

studien om kvinnorna inte vågat svara ärligt på alla frågor de fått då de är en utsatt grupp som 

genomgått flertalet intervjuer och möten för att ens få stanna i landet. Informanterna har enligt 

författarna upplevts väldigt positivt inställda till den svenska vården vilket skulle kunna tyda 

på ett delvis missvisande resultat då det är möjligt att de kvinnor som har en negativ åsikt om 

den svenska sjukvården ej velat deltaga i studien.    
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Risker finns för missförstånd och otydliga översättningar vid användande av telefontolk men 

inget annat sätt hade kunnat ge författarna den information som behövdes för det viktiga 

ämnet. Enligt Kvale och Brinkman (2009) är det viktigt att reflektera över språkliga och 

sociala kunskaper hos tolken vid intervjuer över kulturella och språkliga gränser och tolken 

måste vara kulturellt accepterad. Därför har en professionell kvinnlig tolk anlitats vid varje 

intervju. Citaten i resultatet är kvinnornas ord via tolken, vilket skulle kunna vara en svaghet 

då  det finns risk för missförstånd eller förvrängning från både tolkens och författarnas sida. 

Dock hade inte studien varit genomförbar utan tolk och kvinnornas berättelser hade inte 

kunnat delges på ett mer exakt sätt då författarna till studien inte behärskar kvinnornas språk. 

 

Resultatdiskussion 

ICM's etiska kod (International Confederation of Midwives, 2014) valdes som teoretisk 

referensram då kommunikation och bemötande är två centrala delar inom både koden och den 

här uppsatsen. Språksvårigheter kan göra att många av den etiska kodens grundläggande 

punkter kan vara svåra att uppfylla. I och med att denna ligger till grund för rapporten kunde 

brister i barnmorskans arbete med icke-svensktalande kvinnor på ett tydligare sätt 

uppmärksammas. 

 

Enligt Eliasson et al. (2008) visas barnmorskans moraliska och etiska attityd i hennes 

beteende, vilket i sin tur påverkar kvinnans förtroende för henne eller honom. Om 

barnmorskor ignorerar och misstror de kvinnor de möter resulterar det i att kvinnorna 

upplever en förlust av sin värdighet. 

 

Enligt Small et al. (2014) önskar invandrarkvinnor lika högklassig, säker och stöttande vård 

under graviditet och förlossning som kvinnor födda i det nya landet. Denna önskan kan vara 

en bidragande orsak till att alla kvinnor i aktuell studie valde att gå på regelbundna kontroller 

på mödravårdscentralen då kvinnorna där kan få den information de behöver inför förlossning 

och BB-tid. I en studie gjord av Essén et al. (2000) tyckte däremot vissa somaliska kvinnor att 

mödravården i Sverige var överflödig då kvinnorna ansåg att graviditeten var ett naturligt 

hälsotillstånd som inte behövde kontrolleras såvida kvinnan inte kände att något var fel. Essén 

et al. (2000) menar vidare att många somaliska kvinnor har en stark religiös tro och de anser 

att det är Guds vilja om något skulle gå fel under graviditeten vilket vården i så fall inte 

kunnat påverka.  Enligt WHO (2014) och Bakken et al. (2015) söker inte kvinnor i 

utvecklingsländer vård under graviditeten på grund av fattigdom, långa avstånd, bristfällig 
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information om den vård som erbjuds, otillräckligt utbud av vård samt kulturella seder. Detta 

invanda beteende och tankesätt torde enligt författarna till aktuell studie kunna påverka att 

utlandsfödda kvinnor inte uppsöker mödravården i Sverige heller. Dessutom är kvinnor från 

låginkomstländer enligt Esscher et al. (2012) en utsatt grupp som har högst risk i världen att 

dö i fertil ålder trots att dom lever i hög- och medelinkomstländer.  

 

År 2013 dog nästan 300 000 kvinnor i världen till följd av komplikationer som uppstått under 

graviditet och förlossning. 99 procent av dessa kvinnor levde i låginkomstländer. De flesta av 

dessa dödsfall hade kunnat förebyggas om kvinnorna haft tillgång till bra och säker mödra- 

och förlossningsvård (WHO, 2015; UNICEF, 2013). UNICEF (2013) visar även att en 

fjärdedel av kvinnor från låginkomstländer lider av allvarliga skador, infektioner eller 

funktionshinder som de drabbats av under graviditeter och förlossningar i sina hemländer 

vilket i sin tur skulle kunna påverka kommande graviditeter i Sverige negativt. För att kunna 

hjälpa dessa kvinnor och förhindra komplikationer krävs dock att de uppsöker mödravården. I 

aktuell studie uppsökte alla kvinnor mödravården men det behöver ändå inte betyda att alla 

icke-svensktalande kvinnor i Sverige gör det. Att synen på vård skiljer sig mellan olika länder 

och kulturer skulle kunna bli svårt för barnmorskan att förhålla sig till då viljan att göra gott 

inte alltid går hand i hand med kvinnans kulturella övertygelse. Enligt ICM’s etiska kod för 

barnmorskor (International Confederation of Midwives, 2014) ska barnmorskan arbeta för att 

eliminera skador för barnalstrande familjer men samtidigt ha respekt för kvinnans egna val. 

Om en utländsk kvinna anser att mödravården som erbjuds i Sverige är överflödig måste 

barnmorskan respektera kvinnans val även om flertalet besök vore att föredra för att möjligen 

kunna upptäcka de faktorer som kan innebära en risk för den gravida kvinnan och hennes 

barn. 

 

Under intervjuerna med de icke-svensktalande kvinnorna i aktuell studie framkom att det ofta 

kunde vara svårt att kommunicera med barnmorskan och att frågor och information inte alltid 

hanns med. De upplevde att tolk var ett viktigt hjälpmedel som måste finnas tillhands, helst på 

plats men i nödfall över telefon. Detta stämmer väl överens med vad Akhavan (2012) kommit 

fram till i sin studie om barnmorskors uppfattning om mötet med invandrarkvinnor. Hon 

skriver att i mötet med icke-svensktalande kvinnor krävs en öppenhet och lyhördhet för 

kvinnans behov samt att barnmorskan måste försäkra sig om att den information som ges går 

fram och uppfattas på ett korrekt sätt. Akhavan (2012) menar vidare att kulturella skillnader 

kan leda till dålig kommunikation och missförstånd mellan kvinnan och barnmorskan.  
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De icke-svensktalande kvinnorna i aktuell studie upplevde att det oftast var bra att ha tolk på 

plats då det kan vara svårt att förmedla känslor över telefonen. De menade att om en tolk som 

förstår deras kultur och språk finns på plats kan denne känna in situationen, se hur kvinnan 

mår och lättare uppfatta vad hon vill säga. Att ha en tolk på plats skulle kunna underlätta i 

akuta situationer då det kanske inte alltid finns tid att beställa eller ringa en tolk. En tolk på 

plats skulle snabbt kunna tolka det viktigaste för stunden så att kvinnan har en möjlighet att 

förstå vad som är på väg att hända. En fysiskt närvarande tolk är kanske inte alltid möjligt 

även om Vårdhandboken (URL2) menar att en tolk på plats är att föredra då denne lättare kan 

kommunicera, känna av situationen och ha ögonkontakt med kvinnan. Författarna i aktuell 

studie anser att en tolk på plats troligtvis inte är en universell lösning då olika kvinnor och par 

har olika tankar och önskningar kring sina förlossningar. Enligt den aktuella studien ville en 

kvinna exempelvis inte ha någon annan än sina anhöriga och sjukvårdspersonal med på 

förlossningssalen.  

 

Vissa av kvinnorna i den aktuella studien hade bara anhöriga som tolkade genom hela 

förlossningen och under tiden på BB. Detta kan kanske uppfattas som en enkel och bra 

lösning från barnmorskans sida men enligt Hadziabdic et al. (2009) kan kommunikationen 

påverkas negativt vid användande av anhörigtolk. Vårdhandboken (URL 2) menar att 

anhörigtolk inte är att föredra då det inte går att säkerställa att den som tolkar har tillräckliga 

kunskaper inom språket eller den västerländska vården. Dessutom menar Vårdhandboken 

(URL 2) att den anhörige som tolkar kan påverka vilken information som framkommer, 

antingen genom att inte tolka allt som kvinnan eller barnmorskan vill framföra eller genom att 

kvinnan inte vill delge all information till den som tolkar. Meddings och Haith Cooper (2009) 

menar att kvinnans autonomi förbises då kvinnan ej har kontroll över vad som kommuniceras 

mellan kvinna-tolk-barnmorska. Hadziabdic et al. (2009) menar att den anhörige kan bli 

ofrivilligt ansvarig i rollen att tolka och att kvinnan kan skämmas vid fysiska undersökningar 

om hon blir tvungen att visa intima delar för en anhörigtolk av motsatt kön. Hanssen (1998) 

menar att det är viktigt att just kvinnlig tolk används under förlossning och på BB då 

graviditet och förlossning inte diskuteras könen emellan i vissa kulturer. Kvinnan kan därför 

uppleva ett obehag och känna sig kränkt när en manlig tolk används och de kulturella tabuna 

inte respekteras. Att använda sig av manlig tolk kan vara av goda intentioner från 

barnmorskans sida men kan leda till en indirekt diskriminering som enligt 

Diskrimineringslagen (2008:567) är ett förfaringssätt som framstår som neutralt men 

missgynnar personer med ett visst kön. 
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Informanterna i aktuell studie upplevde mestadels tillfredställelse med barnmorskan trots 

språksvårigheter medan andra kände sig missnöjda. Enligt Ny et al. (2007) är det för många 

invandrade kvinnor i Sverige viktigast att barnmorskan förstår kvinnans situation och inte att 

språket fungerar felfritt. Detta kan vara en förklaring till att kvinnorna mestadels var nöjda 

med sin tid på förlossning och BB trots att kommunikationen inte fungerade felfritt. 

I den aktuella studien framkom även att det finns vissa kulturella skillnader kring 

förlossningssituationen mellan Sverige och de länder kvinnorna härstammar ifrån. I Sverige 

förväntas männen delta i förlossningsförberedelsen (Hallgren, 2004) och tillsammans bjuds 

mannen och kvinnan in till att delta i föräldragrupp (Blix Lindström, 2009). Enligt de 

kulturella synsätten hos kvinnorna i den aktuella studien förväntas det att kvinnliga anhöriga 

deltar under förlossningen och männen lämnas utanför. Även om en invandrad kvinna lärt sig 

svenska torde det vara viktigt att barnmorskan påminner sig själv om att kvinnan fortfarande 

kan ha sina kulturella värderingar kvar. Det skulle kunna vara lätt för barnmorskan att ta för 

givet att kvinnan anammat svenska normer och den svenska kulturen i och med att hon lärt sig 

det svenska språket. I en studie gjord av Akhavan (2012) där barnmorskor intervjuats om 

upplevelsen av att möta kvinnor som inte kan svenska framkom att flera barnmorskor tyckte 

att de hade för lite kunskap om andra kulturer och önskade lära sig mer. De menade att det är 

vårdens ansvar att lära sig om hur kvinnor från andra kulturer vill ha det. Samtidigt skriver Ny 

et al. (2007) att det är viktigt att inkludera nya invånare i Sverige i föräldrautbildningen för att 

förbereda dem inför förlossningen och visa att synen på föräldraskap och genus är annorlunda 

i Sverige. Självklart är det svårt att på förhand säga hur mycket föräldrautbildningar skulle 

påverka deras önskan om vem/vilka som ska närvara under förlossningen och det skulle säkert 

vara stor skillnad från par till par. 

 

Ingen av kvinnorna som intervjuades i aktuell studie hade tidigare hört talas om doulor. Detta 

skulle kunna bero på att dålig information angående doulor ges på mödravårdscentraler och 

förlossningsavdelningar i Sverige eller att det inte finns tillgång till doulor varför man väljer 

att inte informera om den möjligheten. Akhavan och Lundgren (2012) beskriver att doulor 

ofta är till stor hjälp för både den födande kvinnan och barnmorskan när de används. De 

hjälper kvinnorna genom förlossningen på ett bra sätt då doulan både kan kvinnans språk och 

känner till hennes kultur. Kvinnan har dessutom träffat doulan innan förlossningen vilket får 

henne att känna ökad trygghet i situationen. Doulan underlättar även för barnmorskan då 

doulan stöttar och hjälper kvinnan på det psykosociala planet (idem). Doulor förefaller inte 

vara särskilt frekvent förekommande i Sverige, i synnerhet inte i norrland. Ett projekt som 
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startade i Umeå i december 2014 och som pågår till maj 2016 har som syfte att utbilda 8-10 

“kulturdoulor” inom de 4-5 största språkgrupperna i Umeåregionen. Syftet är att behövande 

kvinnor ska få hjälp och stöd av en “kulturdoula” under besök på mödravårdscentralen och 

under förlossningen (URL 1). Sett till vad som framkommit i tidigare studier i ämnet skulle 

fortsatt utbildning för kulturdoulor även i andra delar av landet kunna vara till stor hjälp för 

både kvinnor från andra kulturer och för vården. Kvinnorna skulle kanske få en bättre 

upplevelse och vården skulle kunna utnyttja sina resurser på ett bättre sätt om doulor 

utbildades och användes flitigare. Viktigt är dock att den födande kvinnan inte glöms bort av 

personalen och att doulan inte ses som en i personalstyrkan. 

 

Två kvinnor i den aktuella intervjustudien påtalade att det var av stor vikt att 

barnmorskestudenter har en erfaren barnmorska med sig hela tiden så att det alltid finns någon 

som kan ta över om något skulle gå fel. Det är i de här fallen svårt att veta hur situationerna 

skulle hanterats om det var en svensktalande kvinna som befann sig på förlossningen. Frågan 

som kan ställas är om den svensktalande kvinnan skulle lämnas ensam med en student precis 

som den icke-svensktalande och om det är lättare att frångå sedvanliga förfaranden när den 

som vårdas inte kan språket. Alla barnmorskor som arbetar ska förhålla sig till ICM’s etiska 

kod för barnmorskor som säger att alla kvinnor ska behandlas lika och med hänsyn till deras 

mänskliga rättigheter (International Confederation of Midwives, 2014). Franck (2006) menar 

att människovärdet ligger till grund för att alla möten inom vården ska bli bra. Barnmorskans 

tankar och handlingar måste utgå ifrån att alla människor har ett lika värde. Henriksen och 

Vetlesen (2001) menar att ett etiskt tänkande är förbundet med olika ramar som kommer till 

uttryck genom religion, livssyn och självförståelse. I teorin är det alltså en självklarhet för 

barnmorskan att vård ska ges på samma villkor oavsett kvinnans ursprung men frågan är om 

det är lika självklart i praktiken. 

 

Kliniska implikationer 

 Större möjlighet för barnmorskor och läkare att erhålla ny kunskap om olika normer, 

kulturer och förhållningssätt. 

 Utarbetade rutiner för bokning av tolk där tolken i största möjliga mån skall finnas på 

plats i förlossningsrummet samt undvikande av användande av anhörigtolk. 

 Övergripande önskemål från icke-svensktalande kvinnor bör noteras redan på 

mödravården för att följa kvinnan till förlossningen vilket i sin tur kan ge en bättre 

följsamhet. 
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 Större tillgång till kulturdoulor. 

 Tillåta flera anhöriga som stöd för kvinnan under förlossningen. 

 

SLUTSATS 

Utifrån aktuell studie kan en förlossning i Sverige för en icke-svensktalande kvinna skapa 

rädsla och oro på grund av bristfällig kommunikation och information till följd av 

språksvårigheter. Kvinnorna känner sig mestadels trygga med barnmorskans bemötande men 

däremot påtalas brister i kommunikationen mellan barnmorskan och den födande kvinnan. 

Kvinnorna anser att tolk är viktigt att använda vid flera tillfällen under förlossningen då detta 

kan stärka förlossningshandläggningen och helst bör tolken finnas på plats i 

förlossningsrummet. Det är ingen självklarhet att de icke-svensktalande kvinnorna vill ha sina 

män närvarande under förlossningen, däremot önskas ofta flera kvinnliga anhöriga på plats. 

 

Förslag till vidare forskning 

Då invandringen i Sverige ökat och utifrån resultaten i aktuell studie bör fler studier göras om 

hur icke-svensktalande kvinnor upplever mötet med vården då det torde vara av största 

intresse från vårdens sida att erbjuda dessa kvinnor en trygg, säker och jämställd vård. Det 

vore även av stor vikt att studera hur barnmorskor upplever att kommunicera med och bemöta 

icke-svensktalande kvinnor. 
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Inbjudan till  intervjustudie                                                      Bilaga 1 

 

I barnmorskeutbildningen vid Umeå universitet ingår att skriva en rapport på svenska. 

 

Vi ska genomföra en studie med syfte att ta reda på hur icke-svensktalande kvinnor upplever 

kommunikationen och bemötandet under förlossning och tiden innan hemgång. 

 

Därför vill vi intervjua Dig om Dina erfarenheter kring detta. 

 

Intervjun blir bandinspelad vid ett tillfälle, beräknad intervjutid ca. 60 minuter. En av oss 

kommer att ställa frågor och den andra sitter med som observatör. 

Din identitet kommer ej presenteras och svaren på intervjufrågorna behandlas konfidentiellt. 

Medverkan i studien är frivillig och Du kan välja att tacka nej när som helst under studiens 

gång utan att motivera varför. Din medverkan påverkar inte möjligheten till vård och i Din 

berättelse finns inga rätt eller fel. När studien är klar förvaras all inspelad data i ett låst skåp. 

 

Studien kommer slutligen att presenteras som en uppsats vid Umeå universitet, institutionen 

för omvårdnad. Om Du vill medverka kontaktar vi Dig för att bestämma tid och plats för 

intervjun. 

 

 

Vid frågor är Du välkommen att kontakta någon av nedanstående personer. 

 

Anna-Maria Strand            Kristin Gabrielsson           Kerstin Edin         

Barnmorskestudent           Barnmorskestudent            Universitetslektor 

Umeå universitet               Umeå universitet               Umeå universitet 

Tel. 073-0453264             Tel. 0730-553554               Tel. 090-7869255 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Svarsblankett om deltagande i intervjustudie 

Jag ger mitt informerade samtycke till att delta i forskningsstudien. Jag ger även författarna 

min tillåtelse att kontakta mig för planering av intervjun. Jag är medveten om 

att deltagandet är frivilligt och att jag kan avbryta utan att ange anledning till varför. 

 

Svarstalong ges till författarna vid intervjutillfället. 

Datum __________________ 

Namnunderskrift __________________________________________ 

Namnförtydligande ________________________________________ 

Telefonnummer för personlig kontakt av författarna ____________________ 
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Intervjuguide - kvinnor                                             Bilaga 2 

 

Hur upplevde du att kommunikationen fungerade mellan dig och barnmorskan under 

förlossningen? 

Förstod du hela tiden vad som hände? 

Hur upplevde du situationen (trygg, kontrollerad, otäck)? 

Kunde du påverka något under förlossningen? 

Förstod barnmorskan hur du ville ha det? 

Hur tyckte du informationen fungerade på BB? 

Kunde något gjorts annorlunda för att förbättra tiden på BB? 

Användes några kommunikationshjälpmedel? -Vem tolkade? 

Hade det varit till hjälp om du haft några kommunikationshjälpmedel att tillgå? 

Vad hade du önskat att barnmorskorna hade gjort för att förbättra upplevelsen? - Kulturellt? 

Har du hört talas om doulor? - Hade en sådan gjort någon skillnad? 

Är det något du hade velat förmedla som du inte kunde? 

Tidigare erfarenheter av barnafödande från hemlandet? - Största skillnaden? 

Varifrån fick du den viktigaste informationen inför förlossningen? 

Hade du någon med dig? - Hur upplevdes det? 

 

Ålder? 

Härkomst? 

Hur länge i Sverige? 

Uppehållstillstånd? 

Tidigare barn, fött var? 

Förlossningssätt? 

Civilstånd? 

Utbildning? 
 


