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Abstrakt 

Syfte: Syftet med studien var att belysa barnmorskans upplevelse av att möta flyktingfamiljer 

på BB. 

Design: En intervjustudie baserad på enskilda semistrukturerade intervjuer med kvalitativ 

innehållsanalys. 

Omgivning: Två BB-enheter varav en i södra och en i norra Sverige. 

Deltagare: 10 barnmorskor, varav fem i södra och fem i norra Sverige intervjuades. Samtliga 

deltagare gav sitt muntliga och skriftliga samtycke till att delta i studien. 

Resultat: Barnmorskorna upplevde att de hade samma resurser som tidigare trots en ökad 

arbetsbelastning sedan flyktingkrisen. Vidare upplevde barnmorskorna svårigheter att 

kommunicera med flyktingarna trots professionell tolk vilket kunde leda till risker inom vården. 

Det önskades utbildning inom kulturella skillnader samt information och ett fördjupat 

samarbete med migrationsverket. Barnmorskorna upplevde möten med flyktingar lärorika och 

spännande samtidigt som det fanns en splittring inom arbetsgruppen vid vård av flyktingar som 

var svår att hantera. Majoriteten av barnmorskorna ansåg att de kunde ge en ändamålsenlig vård 

men att flyktingarna behövde få en ökad kunskap om det svenska vårdsystemet. 

Slutsats: Resultatet visar vikten av utbildning och samarbete. Barnmorskorna måste få bättre 

kunskap inom kulturella skillnader samt få redskap från arbetsgivaren för återkoppling och 

återhämtning. Det anses även vara av stor vikt att minska barnmorskornas ökade 

arbetsbelastning och fler tolkar behövs med bättre tolkkunskaper. 

Klinisk betydelse: Det behövs mer utbildning bland barnmorskorna för att möta kulturella 

skillnader på BB-enheter. Vidare anses det vara av stor vikt att barnmorskor får mer resurser i 

form av tid och mer personal för att minska barnmorskornas ökade arbetsbelastning. 

Barnmorskorna behöver en mer organiserad återkoppling på arbetsplatsen samt utbildning i hur 

de ska hantera familjer utsatta för traumatiska händelser. Studien skulle kunna leda till ny 

kunskap som kan vara ett redskap för att förbättra barnmorskornas arbetssituation samt 

flyktingfamiljers omhändertagande på BB.  

 

 

Nyckelord: barnmorska, upplevelser, flykting, kultur, BB, kommunikation 

 



 

 

 

 

The midwife's experience to meet refugee families in postnatal ward 
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Abstract 

Objective: The purpose of this study was to elucidate the midwife experience to meet refugee 

families in postnatal ward. 

Design: An interview based on individual semi-structured interviews with qualitative content 

analysis. 

Setting: Two maternity units, one in southern and one in northern Sweden. 

Participants: Ten midwives, five from southern Sweden and five from northern Sweden were 

interviewed. All participants gave their verbal and written consent to participate in the study. 

Findings: The midwives experienced that they worked with the same resources as before the 

refugee crisis despite the increased workload at the maternity unit. Furthermore, the midwives 

experienced difficulties in communicating with the refugees despite professional interpreter 

which could cause damage within the given care. The midwives request education in cultural 

differences and an enhanced information and cooperation with the immigration office. The 

midwives experienced the meetings with the refugee families as exiting and educational but 

they had noticed there was a split within the working group about the refugee families that was 

difficult to handle. The majority of the midwives felt like they could provide the appropriate 

care but that the refugees needed to get a better knowledge in the Swedish health care system. 

Key conclusion: The results show the importance of education and cooperation. The midwives 

must have improved knowledge of cultural differences and get improved ways of feedback and 

recovery from the employer. It is also considered to be of great importance to reduce the 

midwives increasing workloads and additional interpreters is needed to receive feasible 

interpreting skills. 

Implications for practice: We need more education among midwives to meet the cultural 

differences in maternity units. Furthermore, it is considered essential that midwives receive 

more resources in terms of time and more staff to reduce the midwives' workload. The midwives 

need a more organized feedback in the workplace and training in how to deal with families 

exposed to traumatic events. The study could generate the new knowledge that can be a tool to 

improve the midwives work situation and the refugee families’ disposal at prenatal ward. 

Keyword: midwife, experiences, refugee, culture, postnatal ward, communication. 
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BAKGRUND 
  

Dagens flyktingsituation 

Kriget i Syrien och den instabila situationen i Mellanöstern har lett till att många människor 

från Syrien, Irak och Afghanistan flyr och försöker ta sig till Europa (Migrationsverket, 2015b). 

Under åren 2014-2015 har inkomna asylansökningar i Sverige fördubblats från 81 301st år 2014 

till 162 877st år 2015. Människor från främst Syrien, Afghanistan och Irak ansökte om asyl 

(Migrationsverket, 2015a; Migrationsverket, 2016a; Migrationsverket, 2016b). Antalet 

asylsökande har ökat kraftigt i åtskilliga EU:s medlemsstater under år 2015 varav den 

kraftigaste ökningen har skett i Tyskland, Österrike, Sverige, Finland och Norge. FN och 

UNHCR bedömer att lika många människor kan komma att ta sig över medelhavet under 2016 

som under föregående år. Denna bedömning grundar sig i att ca 60 miljoner människor 

fortfarande är på flykt, att kriget i Syrien inom överskådlig framtid troligen inte kommer att 

upphöra samt att kriget har orsakat en enorm förödelse i landet. Detta har medfört att många av 

EU:s medlemsstater höjt sina prognoser om antal asylsökande för år 2016. I Sverige har antal 

asylsökande ökat från 1200 till 9363 sökande per vecka, under 2015 (Migrationsverket, 2015b). 

 

Eftersom det finns en stor ovisshet i om EU kan åstadkomma ett gemensamt beslut kring asyl- 

och migrationspolitiska frågor är det i dagsläget omöjligt att med säkra slutsatser förutsäga vilka 

effekter det har på migrationen till Sverige. Beroende på EU:s gemensamma beslut är 

migrationsverkets prognos för antal nyanlända flyktingar till Sverige år 2016 mellan 100 000-

170 000 asylsökande eller fler. Beroende på hur inbördeskrigen i mellanöstern utvecklas och 

hur EU agerar beräknas det totala antalet asylsökande i Sverige mellan år 2017-2019 ligga 

mellan 160 000 – 315 000 sökande (Migrationsverket, 2015b). 

 

Kvinnosjukvården i Mellanöstern – kulturella skillnader 

Sjukvårdssystemen i Mellanöstern har drabbats hårt de senaste decennierna som en följd av 

olika krig, interna konflikter, internationella sanktioner och politisk instabilitet. Särskilt 

drabbad är kvinnosjukvården. Forskning visar på sämre obstetriskt utfall i Irak som år 2010 

hade en mödradödlighet på 84 per 100 000 födande och neonataldödligheten var på 23 av 1000 

levande födda. Förlossnings- och postnatala vårdupplevelser skiljer sig mycket relaterat till 

ålder, sysselsättning samt vilken utbildningsgrad kvinnorna har. Vikten av att bibehålla 

kulturella traditioner under och efter en förlossning upplevs av många kvinnor i Mellanöstern 
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som mycket viktiga. Enligt tradition i mellanöstern ska kvinnor stanna hemma i 40 dagar efter 

förlossning samt beskydda barnet från ”det onda ögat”. Enligt traditionen så fick kvinnorna inte 

heller välja vem och hur många som fick vara med under själva förlossningen. Även risken att 

en manlig läkare skulle kunna finnas på förlossningssalen ledde till att kvinnorna inte kände sig 

trygga med att ha sina barn på sjukhuset och ville då hellre föda hemma eller byta sjukhus 

(Shabila, Ahmed & Yasin, 2015).  

 

BB-vård i Sverige 

Den postnatala vården inom västvärlden har avsevärd förkortats de senaste 10-20 åren 

(Hildingsson & Sandin-Bojö, 2011; McKellar, Pincombe & Henderson, 2009). I Sverige sker 

den postnatala vården främst på sjukhus och år 1973 var medelvårdtiden på BB i Sverige sex 

dygn där kvinnorna delade sal med andra nyförlösta kvinnor. På 80-talet introducerades den så 

kallade tidiga hemgången i Sverige, det vill säga att kvinnan och barnet skrivs ut från BB 

tidigare än 72 timmar efter förlossningen (Hildingsson, 2007). Beroende på landsting kan 

kvinnor med en okomplicerad graviditet och efter en normal förlossning åka hem redan några 

timmar efter förlossningen (SFOG, 2013). Forskning visar att tidig hemgång inte ökar mödra- 

och spädbarns sjuklighet och bör därför betraktas som ett godtagbart alternativ till en längre 

vistelse på sjukhus (McKellar, Pincombe & Henderson, 2009). I Sverige har vi idag en postnatal 

BB vård med familjerum, BB-hotell, tidiga hemgångar med återbesök på BB alternativt 

hembesök av barnmorskan (Hildingsson & Sandin-Bojö, 2011).  

 

OMVÅRDNADSTEORI 

I omvårdnadsteoretikern Madeleine Leiningers teori är kultur och omvårdnad centrala begrepp. 

Redan vid föregående sekel förutspådde Leininger en globalisering och ett mångkulturellt 

samhälle som skulle öka kravet på att vårdpersonal kan ge en ändamålsenlig omvårdnad till 

varje unik patient då kulturell syn på god och ändamålsenlig omvårdnad kan skifta utifrån 

personens bakomliggande kultur (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012).  Leiningers teori om den 

kulturella omvårdnaden innefattar en bred holistisk syn på människan och mänskligheten där 

kultur och omvårdnad inte ses som två separata koncept. Målet är hälsa, välbefinnande och 

livskvalitet hos individen, familjen och samhället (Leininger, 2007). Leininger betonar vikten 

av att vårdpersonal utvecklar grundliga kunskaper om olika kulturer samt hur de praktiseras i 

det dagliga livet. För att minska risken för en färgad och blind syn på hälsa och livskvalitet 

belyses även vikten av att vara insatt i och kritisk till sin egen kultur. Leiningers 
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omvårdandsteori visar att om vårdpersonal utövar ändamålsenlig och kulturbaserad omvårdnad 

resulterar det i hälsa och välbefinnande inte bara hos en person utan en hel familj i deras 

sammanhang (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012).  

 

PROBLEMFORMULERING  

I Sverige finns det ett system för vård av gravida kvinnor både avseende förvård, 

förlossningsvård och eftervård. Under VFU på BB uppmärksammades barnmorskors 

upplevelser av svårigheter i att möta flyktingfamiljer och vi vill därför belysa problemet med 

vår studie. Vi har genom litteratursökningar inte hittat någon tidigare forskning om hur 

barnmorskor upplever att möta flyktingfamiljer inom BB-vård. 
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SYFTE 

Syftet med denna studie är att belysa barnmorskans upplevelse av att möta flyktingfamiljer på 

BB. 

 

METOD 

 

Design 

En intervjustudie baserad på enskilda semistrukturerade intervjuer med kvalitativ 

innehållsanalys. Vald tidskrift för arbetets utformning är Midwifery. 

 

Urval 

Vid urval av deltagare till studien användes ett ändamålsenligt urval på BB-avdelning i både 

södra och norra Sverige. Ett ändamålsenligt urval även så kallad strategiskt urval användes 

vilket innebär att personer som valts ut till studien ska ha upplevt fenomenet som ska studeras. 

Urvalsmetoden syftar till att välja ut personer som kan ge informationsrika berättelser om 

fenomenet som studeras för att därigenom svara på syftet.  För att få variationsrika berättelser 

kan författarna med fördel försöka få en variation i ålder och antal verksamma år vilket kan 

bidra till variation i informanternas yttranden (Henricson & Billhult, 2012). 

 

Inklusionkriterierna för att delta i studien var att barnmorskorna hade minst ett års erfarenhet 

av BB-verksamheten. Barnmorskor som hade mindre än ett års erfarenhet inom BB-verksamhet 

eller var administrativ personal exkluderades från studien.  

 

Efter godkännande av berörda verksamhetschefer (bilaga 1) skickades informationsbrev (bilaga 

2) till berörda enhetschefer som vidarebefordrade dessa till barnmorskor på berörda enheter. De 

som var intresserade av att delta i studien anmälde sitt intresse till författarna som sedan 

tillsammans planerade kommande intervju. Initialt anmälde 12 barnmorskor intresse för att 

delta i studien, av dessa valdes fem personer i södra Sverige och fem i norra Sverige. För att få 

god variation på intervjuberättelserna valdes barnmorskor med hänsyn till yrkesverksamma år 

inom BB-verksamheten. 
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Deltagare  

Barnmorskorna som medverkade i studien hade en medelålder på 46 år, hade i genomsnitt 

arbetat tio år på BB samt arbetade treskift dvs. dag, kväll och nattpass. Samtliga var kvinnor 

och hade svenska som modersmål, åtta av tio barnmorskor talade god engelska. Barnmorskorna 

tillfrågades om modersmål och kunskaper i andra språk då författarna antog att flerspråkighet 

kunde underlätta mötet med flyktingfamiljerna. 

 

Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen genomfördes med enskilda semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade 

intervjuer med öppna frågor som ställs enligt en intervjuguide (bilaga 3) ger möjlighet till att 

grundläggande frågor ställs inom angiven tidsram. Intervjufrågorna behöver inte ställas i 

ordning vilket gav möjlighet till att vara följsam och flexibel mot barnmorskorna för att inte 

störa intervjusituationen i enlighet med Danielsson (2012b). I intervjuguiden ingick frågor om 

hur barnmorskornas arbetsplats har påverkats, vilken utbildning och rutiner det finns kring 

mötet med flyktingfamiljer samt barnmorskornas upplevelse av möten med flyktingfamiljer. 

 

Intervjuerna genomfördes på tid och plats vald av barnmorskan. Inför intervjuerna fick 

barnmorskorna muntlig och skriftlig information (bilaga 2) om studien. I enlighet med 

Kjellström (2012) lämnade barnmorskorna sitt skriftliga och muntliga samtycke samt hade 

möjlighet att avbryta intervjun när som helst utan att behöva ange orsak.  

 

Intervjuerna spelades in och varade mellan 15-30 minuter. Följdfrågor ställdes när 

barnmorskorna berörde teman som ansågs relevanta för att besvara syftet. Detta leder enligt 

Henricson & Billhult (2012) till att författarna blir medskapare av studien vilket leder till att 

resultatet inte kommer vara oberoende av dem. Samtliga intervjuer genomfördes i april 2016. 

 

Analysmetod 

Som analysmetod användes en kvalitativ innehållsanalys enligt Danielsson (2012b), där 

forskningsgruppens upplevelse och åsikter utifrån studiens syfte och problemformulering 

samlats in genom semistrukturerade intervjuer. Dataanalysen påbörjades redan efter första 

intervjun där genomförd intervju direkt transkriberades, lästes igenom flera gånger och 

skickades till handledaren för godkännande och för eventuella ändringar i intervjuguiden. 

Resterande intervjuer transkriberades i anslutning till genomförda intervjuer och lästes igenom 



7 

 

flera gånger i sin helhet av båda författarna. Ur den granskade informationen togs 

meningsenheter ut som reducerades till kondenserade meningsenheter vilka utgjorde underlag 

för kodning. Detta gjorde författarna var för sig första och gick sedan igenom texten 

tillsammans, därefter indelades koderna med liknande innebörd till subkategorier och 

kategorier tillsammans av författarna. Det framkom genom analysen nio kategorier och 22 

subkategorier som komprimerades till tre kategorier och nio subkategorier som formade 

resultatet. I tabell 1 (bilaga 3) framgår ett exempel på hur innehållsanalysen genomförts. 

 

Forskningsetiskt övervägande 

Under studien har hänsyn tagits till de internationella etiska riktlinjerna med fokus på medicinsk 

klinisk forskning, Helsingforsdeklarationen. Enligt Helsingforsdeklarationen är studiens 

författare skyldiga att ansvara för en övervägning av risker och fördelar med studien. Studiens 

deltagare har rätt till information om studien för att kunna fatta beslut om att delta i studien 

(Helsingforsdeklaration, 2013).  För att skydda studiens deltagare gällande etiska principer fick 

barnmorskor muntlig och skriftlig (bilaga 2) information om studiens syfte. Barnmorskorna 

informerades också om att deltagandet var frivillig och att de kunde avbryta intervjun utan att 

behöva ange orsak. Samtliga barnmorskor lämnade sitt muntliga och skriftliga samtycke till 

studien. För att skydda barnmorskornas identitet har intervjuerna avidentifierats och förvaras 

separat ifrån studiens övriga material, vidare redovisas resultaten så att informationen inte kan 

återkopplas till enskild individ som intervjuats. Risk för röjande av barnmorskornas identitet 

skulle kunnat uppstå då författarna själva praktiserat på BB och är bekanta med barnmorskorna. 

Trots det anser vi att risk för att komma till skada är nästan obefintlig, då frågorna syftar till en 

förbättrad arbetsmiljö för barnmorskorna på BB samt att insamlat material tagits hand i enlighet 

med de nationella riktlinjerna.  
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RESULTAT 

 

Studiens resultat presenteras i tre kategorier: Att uppleva en ökad arbetsbelastning, Att 

kommunicera med flyktingar och Att uppleva kulturella skillnader. Till kategorierna tillkommer 

nio subkategorier som presenteras i Tabell 2. 

 

Tabell 2. Kategorier och subkategorier 

Kategorier Subkategorier 

Att uppleva en ökad arbetsbelastning 

Att önska resurser 

Att anpassa vårdtider 

Bristande utbildning av barnmorskor och 

flyktingar 

Att uppleva försämrad vårdkvalitet 

Att få återhämtning 

Att kommunicera med flyktingar 
Att kommunicera med hjälp av tolk 

Att hantera språkförbistringar  

Att uppleva kulturella skillnader 
Upplevelse av okunskap 

Att göra det bästa av situationen 

 

Att uppleva en ökad arbetsbelastning 

Att uppleva en ökad arbetsbelastning utgörs av subkategorierna: Att önska resurser, Att anpassa 

vårdtider, Bristande utbildning hos barnmorskor och flyktingar, Att uppleva försämrad 

vårdkvalitet samt Att få återhämtning. 

 

Att önska resurser 

Samtliga barnmorskor ansåg att arbetsplatsen har blivit påverkad av flyktingkrisen och att de 

upplever en ökad arbetsbelastning. Vidare upplevde barnmorskorna att denna patientgrupp tog 

mer resurser i anspråk och beskrev att de upplevde att det fanns för lite personal och tid för att 

ta hand om flyktingfamiljerna. För att upprätthålla en god omvårdnad ansågs det behövas mer 

resurser i form av mer personal vilket skulle kunna leda till mer tid för patienterna och att 

barnmorskorna känner att de hinner med sig i sitt arbete. Några barnmorskor ansåg att 

arbetssituationen ibland var ohållbar vilket gjorde att de övervägde annat arbete om de inte 

skulle få mer resurser.  
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Majoriteten av barnmorskorna upplevde att flyktingfamiljerna var mer tidskrävande och 

upplevde sig stressade över att behöva ta hand om flera flyktingfamiljer samtidigt eftersom det 

krävdes mer av barnmorskan att samordna mellan läkare, tolk, barnmorska och andra 

myndigheter vilket kunde leda till fördröjningar inom vårdprocessen. Vidare upplevde 

barnmorskorna att flyktingfamiljerna ofta mådde psykiskt dåligt och att de ofta vårdade hela 

familjen och inte enbart den nyförlösta kvinnan och barnet. Barnmorskorna upplevde även 

stress när flyktingfamiljerna inte var förvårdade vilket ledde till att det uppstod en rädsla för 

sjukdomar och smittor. 

 

”…det har jag aldrig varit rädd för förut för att jag ska bli smittat inom mitt yrke, men 

det kan jag känna lite gran att det är jag nu för man vet inte riktigt vad som kommer 

med de här strömmarna…” 

 

Att anpassa vårdtider 

Samtliga barnmorskor angav att flyktingfamiljer enligt befintliga rutiner alltid stannade kvar på 

BB-avdelningen i tre dygn. Anledning till detta var enligt några barnmorskor att man inte kunde 

nyttja tidig hemgång eller BB-hemvård på grund av att det fanns en stor risk att 

flyktingfamiljerna inte skulle komma tillbaka till sjukhuset på grund av pressad ekonomisk 

situation och okunskap om barnundersökningar. Medan vissa barnmorskor upplevde att 

flyktingfamiljerna hade längre vårdtider för att underlätta för verksamheten och inte för att 

kvinnorna var i behov av det. Överlag ansåg barnmorskorna att det var positivt att 

flyktingfamiljerna stannade på BB men det ansågs blivit en större konkurrens om vårdplatserna 

på BB sedan flyktingkrisen. Därför förespråkades att flyktingarna skulle bo på annan 

vårdinrättning som till exempel ett patienthotell istället för att bo på BB på grund av 

språkförbistringar. Barnmorskorna upplevde även att vissa kvinnorna ifrågasatte vistelsetiden 

på sjukhuset eftersom de ville åka hem till familjen. 

 

”Om man som flyktingfamilj kanske bara ligger på BB för att man inte kan språket, 

kanske så att man inte alls behöver någon vård egentligen, så tar de ju platser på BB 

som vi egentligen behöver för andra patienter som har ett annat behov av vård än för 

att de inte behärska språket.” 

 

Samtliga barnmorskor upplevde vissa flyktingarnas boendesituation ohållbar då det finns de 

som bor i öppna lokaler med många människor som var traumatiserade och där sjukdomar 

sprider sig fort. Detta upplevdes som en ohållbar miljö för familjer med ett nyfött barn och 

ledde till att barnmorskorna inte ville skicka hem familjerna som därför fick stanna längre på 

BB alternativt på patienthotell eller barnavdelningens gästrum. Några barnmorskor upplevde 
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att det är jobbigt att veta att flyktingfamiljerna tvingas återvända till den otrygga miljön på 

flyktingboendet och att de önskade att flyktingfamiljerna kunde återkomma till trygga 

hemförhållanden efter avslutad BB-vård. 

 

”Jag har ju situationer som man kommer ihåg där vi har gjort så att de har fått stanna 

längre… // …man är rädd för att det går inte skicka hem dem och de har fått bo där i 

gästrum så att säga.” 

 

Vidare belyste barnmorskorna att det fanns en rädsla hos flyktingfamiljerna att återvända till 

flyktingboendet på grund av att flyktingfamiljerna ansåg det inte vara ett lämpligt boende för 

familjer med nyfött barn. Flyktingfamiljernas missnöje med boendesituationen ledde till att de 

krävde av barnmorskorna att ordna ett nytt boende vilket orsakade en känsla av hjälplöshet hos 

barnmorskorna. 

 

Bristande utbildning hos barnmorskor och flyktingar 

Det framkom att barnmorskorna hade fått begränsad utbildning inom kulturella skillnader på 

sjuksköterske- och barnmorskeutbildningen men ingen genom verksamheten i förberedande 

syfte inför flyktingkrisen. Majoriteten av barnmorskorna önskade utbildning om kulturella 

skillnader vid barnafödande och omhändertagandet av nyförlösta kvinnor och barn från annan 

kultur för att kunna bemöta dessa kvinnors behov på bästa sätt. Utbildning inom kulturella 

skillnader ansågs kunna ge barnmorskan bättre kunskap och förståelse kring traditioner vid 

barnafödsel inom annan kultur.  

 

”Jag tycker att vi skulle kunna få läsa om kanske de här länderna där vi har mycket 

flyktingar ifrån… //… om den religion och deras sätt att ta hand om deras nyfödda 

barn, så att vi vet lite vad vi har att möta.” 

 

Barnmorskor som tidigare har arbetet utomlands eller varit facklig aktiva har genom erfarenhet 

och kulturella föreläsningar inhämtat kunskaper som gav bättre förståelse för 

flyktingkvinnornas behov. Därför ansågs det viktigt att arbetsgivaren organiserar någon form 

av utbildning för personalen, för att förbättra personalens kunskaper och förståelse i kulturella 

skillnader. Vidare önskade barnmorskorna utbildning i hur människor påverkas av krig då 

barnmorskorna upplevde att det saknades kunskap inom personalgruppen. Utbildning inom 

detta ansågs kunna öka förståelsen hos personalen och ge ökad insikt i kvinnornas bakgrund. 

 



11 

 

”Hur hanterar man PTSD till exempel, vad kan det ge för symtom… // …hur ska vi 

bemöta det? Om de får panikångestattacker och sådär, hur gör man…?” 

 

Barnmorskorna ökade ett förbättrat samarbete mellan migrationsverket och för att få en bättre 

förståelse för flyktingfamiljernas situation i Sverige. Barnmorskorna ville få information från 

migrationsverket om vilka ekonomiska förutsättningar flyktingarna har, de ville även fördjupa 

samarbetet mellan migrationsverket och sjukvården när det gäller för- och eftervård vid 

barnafödsel samt att riktlinjer framtas för hur de kan hjälpa flyktingfamiljerna på bästa sätt. 

 

”Vem ringer man till, hur gör man för att hjälpa dem?... // … finns det någon ute bland 

alla de här människorna som kan hjälpa dem?” 

 

Majoriteten av barnmorskorna upplevde att flyktingarna inte var insatta i hur det svenska 

sjukvårdssystemet fungerar och ansåg därför att flyktingfamiljerna var i behov av utbildning i 

det svenska sjukvårdssystemet. Detta för att de ska få information om deras rättigheter och för 

att en tidig kontakt med barnmorskan på mödravården ska kunna etableras så att patienten får 

rätt vård. Barnmorskorna upplevde att de blev påverkade då många kvinnor som inte är 

förvårdade kommer till BB. Barnmorskorna beskrev en känsla av trygghet om kvinnorna haft 

en kontakt med barnmorskemottagningen under graviditeten. 

 

”…bara de har varit på kontroller och kanske haft en någorlunda mödravård så känns 

det ju mycket tryggare och säkrare...” 

 

Några barnmorskor trodde att kvinnorna blivit informerade men att de själva valt att inte 

kontakta barnmorskemottagningen på grund av okunskap och oförståelse kring vikten av att gå 

till barnmorskan under och efter graviditeten. Vidare upplevde barnmorskorna att arbetsrutiner 

på BB ifrågasattes av kvinnorna då dessa rutiner inte liknade rutinerna i hemlandet. De beskrev 

att det var lättare att vårda flyktingfamiljer som hade förståelse för det svenska vårdsystemet 

vilket ledde till att familjerna tog mer eget ansvar.  En önskan om patientutbildning på 

kvinnornas egna språk fanns hos barnmorskorna. 

 

Att uppleva försämrad vårdkvalitet 

Samtliga barnmorskor ansåg att vårdkvaliteten kan påverkas när personal inte har rätt 

kunskaper om patienternas kultur och var överens om att det inte fanns några särskilda 

vårdplaner för flyktingfamiljerna, men att resurserna fördelades där det behövdes oavsett 
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nationalitet. Några barnmorskor ansåg att de uppfyllde en god omvårdnad och att enda 

skillnaden var att de använde sig av tolk för att kommunicera, samt att patientsäkerheten var 

lika god som vid svensktalande BB-mammor. Medan vissa barnmorskor upplevde att 

omvårdnaden inte var lika bra för flyktingfamiljerna som för svensktalande BB-mammor.  En 

orsak var att det behövdes tolk för att kommunicera och att det ansågs omöjligt att göra 

avstämningar vid arbetspassen när det inte fanns tolk tillgänglig. Detta ledde till att flyktingarna 

fick mindre information och undervisning eftersom man litade mer på kvinnans erfarenheter 

vid amning och barnskötsel. 

 

”…man kan inte göra de här små avstämningarna som man gör med patienterna flera 

gånger per dygn för att se att allting ser bra ut, på samma sätt som de som inte pratar 

svenska…” 

 

Att få återhämtning 

Några barnmorskor upplevde en ökad trötthet efter arbetet på BB till följd av den ökade andelen 

flyktingfamiljer. Några barnmorskor belyste att det är viktigt att inte bli för involverad i 

flyktingfamiljerna då det ansågs öka risken för utbrändhet. Vidare upplevde barnmorskorna att 

det var viktigt att lämna patienterna på jobbet men att de ofta ville veta hur det har gått för 

familjen.  

 

”...man är ju lite tröttare, men jag tror det beror på hur involverad man blir.” 

 

Några barnmorskor belyste att de psykisk återhämtar sig genom att gå igenom patientfall på 

vägen hem eller genom att diskutera ämnen runt flyktingfamiljer med kollegor. Vidare kände 

en barnmorska att hon skulle vara i behov av ledighet efter en arbetsperiod med hög belastning 

för att kunna hinna återhämta sig. Samtliga barnmorskor uppgav att det fanns möjlighet till 

debriefing i arbetsgruppen vid svåra händelser men att de i nuläget inte var i behov av debriefing 

eftersom de kunde prata med kollegor vid bekymmer. Barnmorskor i norra Sverige uppgav att 

de reflekterar i personalgruppen efter varje arbetspass medan barnmorskor i södra Sverige inte 

hade samma rutiner för reflektion. 

 

”…vi har ju speglingar efter varje arbetspass där man kan gå igenom arbetspasset 

tillsammans med de man jobbat passet med, det brukar funka bra…”  
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Att kommunicera med flyktingar 

Att kommunicera med flyktingar utgörs av subkategorier: Att hantera språkförbistringar samt 

Att kommunicera med hjälp av tolk. 

 

Att hantera språkförbistringar 

Samtliga barnmorskor upplevde svårigheter att kommunicera med flyktingfamiljer på grund av 

språkförbistringar och ansåg det vara ett stort problem inom BB-vård. Språkförbistringar ledde 

till att barnmorskorna använde sig av kroppsspråk för att kommunicera när tolk inte fanns 

tillgänglig, detta upplevdes kunna leda till missförstånd mellan patient och personal särskilt i 

akuta vårdsituationer. 

 

”...språket, är alltid en risk, i akuta situationer, när man inte kan förstå varandra 

ordentligt...” 

 

Vidare upplevde barnmorskorna att de var tvungna att visa stort tålamod när de kommunicerade 

med flyktingarna eftersom de var tvungna att ge samma information flera gånger för att 

budskapet skulle nå fram. Ytterligare kommunikationssvårigheter upplevdes med 

flyktingfamiljer som var analfabeter. Vidare upplevde barnmorskorna att den skriftliga 

informationen som finns idag inte är tillräcklig och önskade mer färdigskriven översatt 

information. 

 

Att kommunicera med hjälp av tolk 

Samtliga barnmorskor upplevde att det krävs god planering och förberedelse inför ett tolksamtal 

för att kunna ge adekvat information till patienterna. De uppskattade möjligheten att kunna 

använda tolk och att de fått en vana i att nyttja tolk vid samtal med patienter. Trots vana av att 

använda sig av tolk uppstod svårigheter i akuta vårdsituationer, därför framkom önskemål om 

utbildning i hur man nyttjar tolk effektivt. Vidare ansåg man att det trots tolk uppstår 

missförstånd mellan patient och personal som kan leda till felbehandling av kvinnorna. 

Samtliga barnmorskor beskrev att de upplevt språkförbistringar bland tolkarna. Man upplevde 

att tolkarna hade problem med medicinska termer samt hur det svenska sjukvårdssystemet 

fungerar, vilket kunde leda till missförstånd och misstro från barnmorskorna. Vissa 

barnmorskor hade upplevt att manliga arabiska tolkar vägrat översätta information och frågor 

kring kvinnornas könsorgan och sexualitet. 
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”Särskilt om vi får manliga tolkar, som det ibland måste få för det är brist då på 

kvinnliga tolkar. Så vill de inte prata om vissa saker. Underliv och så…” 

 

För att underlätta kommunikationen mellan patient och personal när tolk inte fanns tillgänglig 

kunde barnmorskorna använda sig av släktingar och vänner till patienten som kultur- och 

språktolk. Detta var mycket uppskattat bland personal då detta underlättade deras arbete. Vidare 

upplevde barnmorskorna att det skulle underlätta arbetet om det fanns personal från samma 

kultur som patientgruppen eller med samma språk på deras arbetsplats. 

 

 

Att uppleva kulturella skillnader 

Att uppleva kulturella skillnader utgörs av subkategorier: Upplevelse av okunskap samt Att göra 

det bästa av situationen. 

 

Upplevelse av okunskap 

Majoriteten av barnmorskorna upplevde kunskapsluckor i andra kulturers rutiner kring 

barnafödande. Några barnmorskor beskrev att det finns en stor splittring på arbetsplatsen vid 

vård av flyktingfamiljer. Vidare beskrevs en främlingsfientlighet och förutfattade meningar 

kring personer från annan kultur bland personalen som är svår att hantera. Det beskrevs att en 

del av kollegorna är otrevliga mot flyktingfamiljer vilket upplevdes svårt att hantera. 

 

”…en del av personalen är faktiskt inte så jäkla trevliga mot de här familjerna, de 

tycker att de är jobbig och tar med sin mat som luktar och så vidare… // …det finns 

en främlingsfientlighet bland kollegor som är jobbigt att hantera…” 

 

Barnmorskorna upplevde att de kulturella skillnaderna var påtagliga inom kvinnosjukvården 

och att de var svåra att förhålla sig till. Några barnmorskor upplevde besöksförbudet på BB som 

något positivt och försökte upprätthålla en besöksfri avdelning medan andra barnmorskor ansåg 

det inte vara lika viktigt. Detta ledde till diskussioner i arbetsgruppen och frågor väcktes om för 

vems skull verksamheten hade infört besöksförbud. Vidare ifrågasattes om verksamheten har 

kvinnans bästa i fokus när endast papporna tilläts delta under den första tiden med det nyfödda 

barnet på grund av besöksförbudet på BB, medan släktingar skickades iväg när de enligt deras 

kultur var vana att stötta kvinnan under denna livshändelse. Barnmorskorna ifrågasatte rätten 
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att tvinga på flyktingfamiljerna svensk vårdkultur och vad barnmorskorna ska anpassa efter 

flyktingarnas önskemål. 

 

”…att papporna ska ta hand om dem… // …det görs ju inte så i hemlandet och vi 

tvingar dem till det…” 

 

Barnmorskorna funderade också över varför personalen genom besöksförbud ska stå i vägen 

för att hela familjen ska kunna glädjas över det nyfödda barnet. Barnmorskorna beskrev en 

önskan om generositet och vidsynthet, bättre förståelse och bemötande från personalens sida i 

mötet med flyktingfamiljer. Det finns ett behov av att kunna tänka i nya banor, att bjuda till och 

välkomna dessa människor. 

 

”…att man får lite mera insikt i hur ser man på barnafödandet och nyblivna mammor 

i det här, i den här delen av världen när de nu kommer hit, vad är viktigt för dem? Hur 

ska vi kunna göra deras första tid så bra som möjligt.” 

 

Att göra det bästa av situationen 

Samtliga barnmorskor upplevde det påfrestande att se hur många familjer mådde dåligt på 

grund av deras traumatiska resa till Sverige och försökte göra det bästa av situationen, vara 

humanistisk i vården av flyktingfamiljer. Detta ledde till att många i personalgruppen 

engagerade sig trots att det inte hörde till deras arbetsuppgifter. Familjerna fick hjälp med 

praktiska saker som extra blöjpaket och barnkläder som allmänheten skänkt till BB, samt att 

andra familjemedlemmar som också stannade på avdelningen fick mat under vistelsetiden. En 

barnmorska ansåg att den korta tiden familjen är på BB bör personalen tillmötesgå flyktingarnas 

behov i den mån det är möjligt. Barnmorskorna försökte göra det som var bäst för kvinnan. 

 

”…vi får ta det där och nu… // …det är ju lite gran det humanistiska också att man få 

ju försöka göra det bästa av just den situationen och den familjen.” 

 

Barnmorskor beskrev flyktingarna som starka individer och upplevde att dessa möten var 

spännande och lärorika men att det kunde vara svårt att sätta sig in i vad flyktingarna varit med 

om. Vidare beskrevs att barnafödandet är mycket viktigt för flyktingar och deras släktingar och 

att de tar hand om varandra på ett sätt som inte svenskar gör. Barnmorskor tyckte att dessa 

kvinnors styrka är fantastisk, när de kommer från krig och trauma och föder barn i ett 

främmande land.    
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”…det tycker jag det är en sådan otrolig gemenskap, och kanske kraft och 

kunskapsutbyte kvinnor emellan” 

 

Trots viljan att hjälpa familjerna upplevde hälften av barnmorskorna att detta inte bör göras på 

BB eftersom det inte hör till deras uppdrag, men att de var tvungna att engagera sig på grund 

av att situationen kring flyktingarna inte var ordnad. Engagemanget bland barnmorskorna ledde 

även till funderingar kring hur man kunde hjälpa enskilda familjer privat eftersom många 

upplevde att det inte gjordes tillräckligt. Det uppstod en vilja i att hjälpa men även en rädsla för 

eventuella oroligheter som kan uppkomma på grund av det stora antalet flyktingar. 

 

”Det är både en vilja att hjälpa till samtidigt som jag kan känna en liten rädsla ibland 

att det blir oroligt, en kombination där…” 

 

 

Metoddiskussion 

 För denna studie användes ett ändamålsenligt urval vilket är vanligt inom kvalitativ forskning 

och ansågs vara lämpligt för studien. Enligt Henricson & Billhult (2012) syftar ett 

ändamålsenligt urval till att välja ett antal deltagare som kan ge informationsrika berättelser om 

fenomenet som ska studeras för att därigenom svara på syftet. I studien medverkade tio 

barnmorskor med varierande erfarenhet. Två personer som visat intresse exkluderades då inte 

tillfälle gavs att genomföra intervjuerna, vilket kan ses som en svaghet i studien. Om någon av 

de intervjuade barnmorskorna under studien valt att inte medverka fanns en risk att 

datamängden för analys blivit för liten. 

 

Barnmorskor från olika delar av Sverige medverkade i studien till följd av att vi ville belysa 

eventuella variationer inom olika landsting men även för att författarna bor i olika delar av 

landet. Barnmorskor som hade varit verksamma inom BB-vård minst ett år inkluderades i 

studien eftersom författarna ville få informationsrika berättelser för att belysa barnmorskornas 

upplevelser samt svara mot studiens syfte. 

 

Studiens överförbarhet kan styrkas genom ett resultat som kan appliceras till andra enheter eller 

grupper och kan ha betydelse för individer som inte är involverade i den genomförda studien 

men som känner igen sig i studiens resultat (Cope, 2014). Vi anser att studiens resultat kan 
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appliceras mot andra BB-enheter i hela Sverige eftersom barnmorskorna i vår studie var från 

olika delar av landet och upplevde liknande svårigheter inom berört ämne.  

 

Datainsamlingen genomfördes med enskilda semistrukturerade intervjuer som genomfördes var 

för sig. I semistrukturerade intervjuer kan författarna vara följsamma och flexibla mot den 

intervjuade, miljön och eventuella förändringar som kan ske under intervjun. Vidare belystes 

att författarna genom denna metod blir medskapare i studien vilket leder till att resultatet inte 

är oberoende från författarna (Henricson & Billhult, 2012). För att få ytterligare information ur 

varje intervju kunde intervjuerna ha genomförts med båda närvarande, detta var dock svårt att 

genomföra praktiskt då tiden för att genomföra intervjuerna var begränsad samt avståndet 

mellan författarna var långt.  

 

Det genomfördes en provintervju som inkluderades i studien. Trots genomförd provintervju 

upplevdes under senare intervjutillfällen att vissa frågor i intervjuguiden var något otydliga 

vilket ledde till att befintliga frågor fick förtydligas samt att följdfrågor fick ställas för att få 

svar. Vidare upplevdes att barnmorskor uppfattade vissa frågor olika vilket enligt Danielsson 

(2012a) hade kunna undvikas genom att genomföra flera provintervjuer och efter det justerat 

frågorna.  

 

Vi använde oss av en kvalitativ innehållsanalys enligt Danielsson (2012b). Vi anser att analysen 

är tillförlitlig då vi först har analyserat text var för sig som sedan diskuterats och jämförts för 

att komma fram till slutgiltig analyserad text. På grund av det långa avståndet har vi inte kunna 

träffats fysisk för att genomföra analysen tillsammans vilket kan ses som en svaghet. För att 

öka tillförlitligheten hade vi kunna genomfört hela analysen tillsammans.  

 

Att genomföra en studie var en ny erfarenhet för oss och har lett till en ökad förståelse om våra 

egna begränsningar. Intresset för att medverka i studien var relativt lågt vilket kan ses som en 

svaghet eftersom vi inte kunde välja mellan flera potentiella deltagare. Vidare kan tiden för att 

genomföra studien ses som en begränsning då mer tid för att genomföra studien kunnat påverka 

studiens kvalitet. 

 

För att kunna utvärdera studiens trovärdighet måste studiens styrkor och begränsningar samt 

författarnas tidigare forskningserfarenheter analyseras (Cope, 2014). Vi anser studiens 

trovärdighet som relativ god med hänsyn till tidigare belysta styrkor och begränsningar samt 
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författarnas tidigare erfarenheter av att genomföra studier. Vidare tror vi att det finns en hög 

igenkänningsfaktor bland barnmorskor på BB-enheter i hela Sverige eftersom pågående 

flyktingkris har påverkat och fortsättningsvis påverkar hela landet. 

 

Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att belysa barnmorskans upplevelse av att möta flyktingfamiljer på BB 

då detta är ett aktuellt ämne inom BB-vård. Under analys av insamlad data från fullbordade 

intervjuer med barnmorskorna framstod tre kategorier: Att uppleva en ökad arbetsbelastning, 

Att kommunicera med flyktingar samt Att uppleva kulturella skillnader. 

 

Resultatet visade att barnmorskorna kände sig stressade på grund av den ökade arbetsbelastning 

sedan flyktingkrisens början då resurserna på arbetsplatsen förblivit oförändrade trots att den 

ökande mängden flyktingfamiljer krävde mer tid och mer samordning mellan olika 

professioner. Majoriteten av barnmorskorna upplevde att de inte har tillräcklig med kunskap 

om kulturella skillnader vilket försvårade mötet med flyktingfamiljerna och önskade få 

utbildning. Trots detta upplevde barnmorskorna att det var spännande att möta kvinnor från 

andra kulturer. Barnmorskorna angav även att det inte fanns några utarbetade vårdplaner på BB 

och att samarbete mellan migrationsverket och kvinnosjukvården är bristfällig, vilket kunde 

leda till en otrygghet för barnmorskorna och flyktingfamiljerna. Enligt Bedwell, McGowan & 

Lavender (2015) måste barnmorskorna vara kompetenta och handha stressiga arbetssituationer 

inom BB-vård och var tvungna att ha ett gott självförtroende. Ett gott självförtroende ledde till 

att barnmorskorna lättare kunde hantera otrygga arbetssituationer. Sheen, Spiby & Slade, 

(2015) visar att stress kan leda till ohälsa och utbrändhet hos barnmorskorna och kan påverka 

vårdkvaliteten och deras bemötande gentemot patienter. Vi upplever att barnmorskor 

verksamma på BB är i behov av mer resurser för att kunna bibehålla vårdkvaliteten med ökad 

arbetsbelastning. 

 

Barnmorskorna i studien funderade på om kvinnor på flykt, av okända anledningar valde att 

avstå inskrivning på mödravården trots information om det svenska sjukvårdssystemet. Det 

beskrevs även en rädsla bland barnmorskorna av att drabbas av sjukdomar eller smittor då 

flyktingarna ofta inte var förvårdade på mödravården. Tobin, Murphy-Lawless & Beck (2014) 

bekräftar att flyktingar ibland väljer att avstå vård från barnmorskan på grund av traumatiska 

upplevelser som resulterat i graviditeten. Haith-Cooper & Mccarthy (2015) besvarar 
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barnmorskornas funderingar och förklarar att kvinnor på flykt ibland avstår att gå till 

barnmorskan på grund av dåligt bemötande och brist på medkänsla från barnmorskan. För att 

uppnå en god patientsäkerhet anser vi att det krävs ökade kulturella kunskaper, förståelse och 

ökade resurser för att tidigt möta och informera nyanlända gravida flyktingar om svensk 

mödrahälso- och förlossningsvård, detta kan styrkas med Haith-Cooper & Mccarthy (2015). 

 

Barnmorskorna på BB upplevde att de gav en god vård samtidigt som de ansåg att 

flyktingfamiljer inte fick samma kvalitet på vården eftersom avcheckningar enligt generella 

vårdplaner inte kunde genomföras på grund av språkförbistringar. Vidare önskades mer 

utbildning inom olika kulturella traditioner vid barnafödande då ingen av barnmorskorna 

erhållit god kulturell utbildning genom barnmorskeutbildning eller via arbetsgivare. Med 

hänsyn till det mångkulturella samhället vi lever i anser vi att barnmorskor bör få mer kulturell 

utbildning och bättre resurser på arbetsplatsen för att kunna genomföra en god vård enligt 

befintliga vårdplaner. Griffiths, Emery, Finney-Lamb, Eagar & Smith (2003) bekräftar att 

barnmorskor har grundläggande kliniska färdigheter efter barnmorskeutbildningen men vid 

vård av flyktingar krävs utbildning i kulturell omvårdnad för att ge ändamålsenlig omvårdnad.  

Vidare anser vi att flyktingfamiljerna kan gå miste om en ändamålsenlig omvårdnad till följd 

av bristande kulturella kunskaper hos barnmorskan. Hildingsson & Tomas (2007) belyser 

svenska kvinnors upplevelse av god omvårdnad på BB i form av individanpassat och lyhört 

bemötande som resulterar i en förtroendefull vårdrelation mellan barnmorskan och kvinnan. 

Likvärdig vårdkvalitet för alla oavsett kulturell bakgrund bör vara ett mål för svensk BB-vård.  

 

Majoriteten av barnmorskorna önskade både föreläsning och fördjupat samarbete med 

migrationsverket för att få en större förståelse för flyktingarnas situation. Detta för att hjälpa 

familjerna till en tryggare hemmiljö efter vistelsen på BB. Vi tror att barnmorskorna skulle 

känna sig tryggare vid utskrivning av flyktingfamiljer om samarbetet mellan migrationsverket 

och vårdenheten fördjupades. Detta skulle kunna leda till en bättre vård för flyktingfamiljerna 

och en bättre arbetsmiljö för barnmorskorna. Psalia, Schmied. Fowler & Kruske (2014) belyser 

vikten av välfungerande tvärprofessionella samarbeten för att uppnå god omvårdnad och säkra 

överlämnanden mellan professioner. Ett gott samarbete kan uppnås genom gemensamma 

värderingar, mål, god kommunikation och informationsutbyte mellan professioner.  

 

Några barnmorskor upplevde sig vara mer trötta efter arbetspassen orsakat av den ökade 

flyktingströmmen. De belyste också att det var viktigt att inte bli för engagerad i flyktingarnas 
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situation på grund av risken för utbrändhet. Trots dessa åsikter tyckte framförallt 

barnmorskorna i norra Sverige att de inte var i behov av organiserad återkoppling på 

arbetsplatsen eftersom de hade reflektioner efter varje arbetspass tillsammans med 

arbetsgruppen. Vissa barnmorskor i södra Sverige ansåg att en organiserad återkoppling på 

arbetsplatsen skulle vara uppskattat. Foureur, Besley, Burton, Yu & Crisp (2013) visar att 

barnmorskor som får en dagsutbildning i mindfulness ökar förmågan att stärka sin känsla av 

sammanhang, KASAM. Warriner, Hunter & Dymond (2016) belyser att mindfulness som 

utövas på arbetsplatsen minskar risken för arbetsrelaterad stress, ångest och depression. Några 

barnmorskor upplevde det påfrestande att ta del av traumatiska upplevelser som 

flyktingfamiljerna varit med om. Detta ledde till att de engagerade sig i att hjälpa till med 

humanitära frågor utanför sin profession. Vi anser att barnmorskor i Sverige bör erbjudas 

stöttning från sin arbetsgivare för att hantera psykisk påfrestning under arbetspassen vilket 

skulle kunna leda till en bättre arbetsglädje bland barnmorskorna och en bättre förmåga att möta 

människor på BB. McDonald, Jackson, Wilkes & Vickers (2013) belyser barnmorskors behov 

av stöd och återhämtning i en stressfylld arbetsmiljö eftersom utmaningar och sociala möten på 

arbetsplatsen kan orsaka trötthet och ångest. God handledning och möjlighet till professionell 

debriefing är viktigt för att kunna vårda ändamålsenligt och minska risken för emotionell 

utmattning hos barnmorskor (Griffiths, Emery, Finney-Lamb, Eagar & Smith, 2003).  

 

Barnmorskorna upplevde att det uppstod risker inom vården på grund av 

kommunikationssvårigheter som kunde härledas till språkförbristningar. Vidare upplevde 

barnmorskorna att det fanns kommunikationssvårigheter trots professionella tolkar och att det 

saknades skriftlig information. Vi anser att kommunikationssvårigheter medför risker som kan 

eliminerats vid tillgång till goda kommunikations- och tolkmöjligheter på BB. Vidare anser vi 

att professionella tolkar behöver bättre kunskap i det svenska språket och medicinsk 

terminologi för att översätta tillförlitligt. Meddings & Haith-Cooper (2008) belyser att kvinnor 

som inte talar samma språk som barnmorskan löper större risk för skada och ökad dödlighet på 

grund av att inte kunna förmedla eventuella symtom på ohälsa hos sig själv eller sitt barn. 

Vidare finns risk att personer från annan kultur tackar nej till undersökningar för att de inte 

förstår indikationen. 

 

Barnmorskorna upplevde det utmanande att vårda flyktingfamiljer på grund av okunskap kring 

andra kulturers rutiner vid barnafödande. Flertal barnmorskor upplevde att det fanns 

främlingsfientliga åsikter bland kollegorna vilket uppfattades som svårt att möta. Briscoe & 
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Lavender (2009) belyser att kvinnor på flykt känner sig missförstådda och känner att det tas för 

givet att de förstår den information de fått vilket påverkar dem negativt i sitt moderskap. Vi 

tycker att barnmorskor bör få möjligheter till ökad kulturell kunskap genom arbetsgivaren för 

att öka deras förståelse om människor från andra kulturer. Detta skulle kunna leda till att 

främlingsfientliga åsikter minskar på arbetsplatsen. Meddings & Haith-Cooper (2008) belyser 

att barnmorskor som inte respekterar och tar hänsyn till kulturella olikheter inte heller har 

möjlighet att ge en jämlik vård, därför är det viktigt att barnmorskan har kulturell medvetenhet 

fri från fördomar för att kunna ge ändamålsenlig omvårdnad.  

 

Vissa barnmorskor upplevde att de skilda åsikterna kring flyktingarnas anhöriga var ett problem 

i arbetsgruppen. En del barnmorskor på BB strävade efter att upprätthålla besöksförbud medan 

andra barnmorskor valde att inte engagera sig i det trots rådande besöksförbud. Harrowing, 

Mill, Spiers, Kulig & Kipp (2010) belyser de faktum att etik från en kulturell synvinkel innebär 

en hänsyn för andra människor. Vi tror att om barnmorskan inte respekterar eller ser kvinnornas 

behov av kontakt med anhöriga kring barnafödande orsakas en känsla av otrygghet och 

oförståelse bland dessa kvinnor. Detta kan leda till att kvinnorna misstror personalen och känner 

sig kränkta i sin integritet. Eliasson, Kainz & von Post (2008) utvecklar att kvinnor som inte 

upplever sig sedda av barnmorskan kan ta skada i form av känslor av värdelöshet och skam.  

 

Trots att det enligt läroplaner ska ingå kulturell utbildning i sjuksköterske- och 

barnmorskeutbildningen för att förbereda vårdpersonal inför kulturella möten i vården, är det 

något som majoriteten av intervjuade barnmorskor ansåg bristande i möten med flyktingar på 

BB. Vi anser att de kulturella traditionerna runt om i världen behöver belysas mer under 

barnmorskeutbildningen eftersom globaliseringen ökar och med det mångkulturen. 

Omvårdnadsteorietikerna Madeleine Leininger är en av pionjärerna till sjukvårdsutbildningars 

mångkulturella förståelse för att uppnå en god omvårdnad. Målet med Leiningers teori är att 

kunna möta och ge ändamålsenlig omvårdnad med respekt och förståelse för skillnader i kultur, 

religion och värderingar (Leininger, 1997).  

 

 

Slutsats 

Resultatet visar vikten av utbildning och samarbete mellan barnmorskor och Migrationsverket. 

Vidare belyser studien att barnmorskorna måste få bättre kunskap inom kulturella skillnader 
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samt få redskap från arbetsgivaren för återkoppling och återhämtning. Det anses även vara av 

stor vikt att minska barnmorskornas ökade arbetsbelastning som orsakats av flyktingströmmen. 

Resultatet belyser också att barnmorskorna anser att fler tolkar behövs med bättre 

tolkkunskaper.  

 

 

Klinisk betydelse 

Genom studien har vi kunnat visa att det behövs mer utbildning bland barnmorskorna för att 

möta kulturella skillnader på BB-enheter. Vidare anses det vara av stor vikt att barnmorskor får 

mer resurser i form av tid och mer personal för att minska barnmorskornas ökade 

arbetsbelastning. Studien påvisar även att barnmorskorna behöver en mer organiserad 

återkoppling på arbetsplatsen samt utbildning i hur de ska hantera familjer utsatta för 

traumatiska händelser. 

 

Studien skulle kunna generera i ny kunskap som kan vara ett redskap för att förbättra 

barnmorskornas arbetssituation samt flyktingfamiljers omhändertagande på BB. Utifrån 

flyktingkrisens påverkan anser vi att det behövs mer forskning inom detta ämnesområde, 

förslag på kommande studier: Barnmorskans upplevelse av att möta flyktingfamiljer på 

förlossningsenheten, Barnmorskans upplevelse av att möta flyktingfamiljer på mödravården 

och flyktingfamiljers upplevelser av kvinnosjukvård i Sverige. 
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Bilaga 1, Brev till verksamhetschef 

 

Till Verksamhetschefen för barnmorskor på BB i ………………… 

Ansökan om tillstånd för att genomföra en 

intervjustudie:  

Barnmorskans upplevelse av att vårda flyktingfamiljer på BB. 

 

Det finns forskning om hur barnmorskor upplever att ge eftervård på BB bland svenska kvinnor, 

men lite skrivet om hur barnmorskor upplever att vårda flyktingfamiljer på BB. Tidigare svensk 

forskning visar att barnmorskor upplever svårigheter att tidsmässigt hinna ge information, sedan 

införandet av tidig hemgång, till föräldrapar från samma kultur som barnmorskan själv. I och 

med den ökade flyktingströmmen till Europa och därmed även till Sverige tror vi att det finns 

en ökad risk för att barnmorskor på BB inte kan tillgodose flyktingfamiljers behov av eftervård 

på grund av kulturella skillnader, tidsbrist samt korta vårdtider på dagens BB.  

Intervjuerna genomförs efter godkännande på personal som arbetar inom kvinnosjukvården 

med fokus på barnmorskor på BB. Personal som väljer att delta i studien kommer att få besvara 

öppna frågor gällande deras upplevelse av att vårda flyktingfamiljer på BB. Vi planerar att 

intervjua totalt 10 personer för studien, varav 5 intervjuer önskas få genomföras inom er 

verksamhet.  

Intervjuerna kommer att ligga till grund för en magisteruppsats inom omvårdnad/reproduktiv 

och sexuell hälsa vid institutionen för reproduktiv och sexuell hälsa vid Umeå Universitet. 

Studiens resultat kan öka kunskap om hur barnmorskor upplever att vårda flyktingfamiljer på 

BB. Vi vill med studien kunna belysa faktorer som kan bidra till ökad patientsäkerhet, 

ändamålsenlig omvårdnad och förbättrad personalhälsa.  

 

Med vänlig hälsning   

 

Ellen Bildsten Julia Liljekvist  Monica Jonsson 

Sjuksköterska/BM-Student  Sjuksköterska/BM-Student  Universitetets lektor  

Kontaktperson  Kontaktperson Handledare/Projektansvarig   

ellenbildsten@hotmail.com  julia.liljekvist@gmail.com  monica.jonsson@umu.se  

 

Härmed ges tillstånd att genomföra studien:  

Ort/Datum: …………………………  Namnteckning: ……………………………………… 

Namnförtydligande: ………………………………… 

 



 

 

Bilaga 2, Brev till deltagare 

 

Förfrågan om att delta i en intervjustudie  

Barnmorskans upplevelse av att vårda flyktingfamiljer 

på BB 

Vid institutionen för reproduktiv och sexuell hälsa vid Umeå 

universitet pågår en studie som syftar till att belysa barnmorskans upplevelse av att vårda 

flyktingfamiljer på BB. 

Vi vänder oss till dig som arbetar på BB i Sverige. Vi vill genom studien belysa hur 

barnmorskan upplever att vårda flyktingfamiljer på BB. Vi vill höra dina erfarenheter avseende 

vård av flyktingfamiljer, arbetsbelastning samt hur du upplever att kunna genomföra en god 

omvårdnad av flyktingfamiljer och hur din arbetsbelastning påverkar patientsäkerheten. 

Vi genomför studien för att få ökad kunskap om hur barnmorskor upplever att vårda 

flyktingfamiljer på BB för att eventuellt kunna förbättra barnmorskans arbetsmiljö på BB. 

Därför undrar vi om du vill ställa upp på en inspelad intervju där vi kommer at be dig berätta 

om dina erfarenheter och upplevelse av att vårda flyktingfamiljer på BB och hur det påverkar 

ditt arbete och din arbetsmiljö. Intervjun kommer att ta ca 30 min och genomförs på den tid och 

plats vi kommer överens om.   

Deltagandet i studien är helt frivilligt, du kan när du vill välja att avbryta ditt deltagande. Om 

du vill delta i studien kommer allt du säger att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att ditt 

namn avidentifieras och informationen till studien förvaras inlåst skild från övrigt material. Alla 

personuppgifter kommer att hanteras enligt personuppgiftslagen (1998:204) och ansvarig för 

personuppgifterna är Umeå universitet.   

Resultatet sammanställs i en magisteruppsats vid institutionen för reproduktiv och sexuell hälsa 

vid Umeå universitet. Resultatet kan bidra till förbättringsarbete i arbetsmiljö för barnmorskor 

på BB.   

Om du accepterar att delta i studien ber vi dig skriva in kontaktuppgifter samt signera nedan 

med dagens datum samt din namnteckning. 

Namn:  Tel:  

Epost:  
 

Jag accepterar att delta i intervjustudien   

Ort/Datum…………………………………..  Namnteckning…………………………… 

Ellen Bildsten Julia Liljekvist  Monica Jonsson 

Sjuksköterska/BM-Student  Sjuksköterska/BM-Student  Universitetets lektor  

Kontaktperson  Kontaktperson Handledare/Projektansvarig   

ellenbildsten@hotmail.com  julia.liljekvist@gmail.com  monica.jonsson@umu.se  

 

 



 

 

Bilaga 3, Intervjuguide:  

 

Intervjupersonens ålder: …………………….. 

Modersmål: …………………………… 

Hur många år har du arbetet som Barnmorska? ………………………………. 

Arbetar du på:   BB  □     BB/Förlossning  □ 

Hur många år har du arbetat inom BB-verksamheten? ........................ 

Hur är dina arbetsskift förlagda?  Dag □  Dag/Kväll □  Dag/Kväll/Natt □  Natt  □ 

Annat……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

 
 

1) Hur har din arbetsplats påverkats av den aktuella flyktingkrisen? 

 

2) Upplever du att du har fått någon utbildning i att vårda personer från annan kultur? 

a) Om ja: på vilket sätt? 

b) Om nej: Anser du att det finns behov av utbildning kring detta? 

 

3) Kan du beskriva hur det påverkar dig som yrkesperson i att vårda flyktingfamiljer på din 

arbetsplats? 

 

4) Upplever du att du måste använda dig av andra arbetsrutiner än befintliga vårdplaner vid 

vård av flyktingfamiljer? 

a) Om ja: varför och vilka? 

b) Om nej: vårdar du flyktingfamiljer på samma sätt som familjer som inte är på flykt? 

 

5) Vilken typ av utmaningar upplever du i att vårda flyktingfamiljer? 

a) Upplever du något positivt i att vårda flyktingfamiljer och i så fall vad? 

 

6) Kan du beskriva hur de aktuella resurserna för vård av flyktingfamiljer uppfyller en god 

omvårdnad av flyktingfamiljer på din arbetsplats? 

a) Kan du utveckla hur det skiljer sig mellan att vårda en familj som inte är på flykt? 

b) Vad skulle du önska att ni hade för resurser för flyktingfamiljer? 



 

 

c) Vilka förbättringar och utveckling upplever du att det behövs inom detta område på 

din arbetsplats? 

 

7) Hur är era rutiner för psykisk återhämtning på arbetsplatsen? 

a) Upplever du att du behöver psykisk återhämtning efter att ha vårdat 

flyktingfamiljer? 

 

8) Vad tror du är de viktigaste faktorerna för att öka vårdkvaliteten för flyktingfamiljer? 

a) Och patientsäkerheten? 

 

9) Är det något mer du skulle vilja ta upp? 

 

10) Hur upplevde du att bli intervjuad? 

 



 

 

Bilaga 4: 

 

Tabell 1. Exempel från innehållsanalys enlig Danielsson (2012b) 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet  

Kod Subkategori Kategori  

Jag tror ändå att 

det bli aldrig 

samma 

kommunikation 

via en tolk, 

även hur bra 

tolken än är 

som det är via 

..när man kan 

prata samma 

språk. 

Det blir aldrig 

samma 

kommunikation 

genom en tolk 

som att 

kommunicera 

på samma 

språk 

Tolkens 

kunskap 

Tolk Kommunikation 

vi gör det bästa 

av situationen 

när de kommer, 

men det kanske 

inte ska göras 

hos oss känns 

det som. 

Vi gör de bästa 

av situationen 

när de kommer 

även om det 

inte är vår 

uppgift 

Det bästa av 

situationen 

Medmänsklighet Vårdkvalitet 

jag har ju 

jobbat här 

ganska länge 

men jag tror 

inte att jag 

känner till 

några särskilda 

rutiner från 

arbetsgivarens 

sida, nej 

faktiskt inte. 

Det finns inga 

särskilda 

rutiner från 

arbetsgivaren 

för psykisk 

återhämtning. 

Inga 

särskilda 

rutiner för 

psykisk 

återhämtning. 

Psykisk 

återhämtning 

Återhämtning 

 

 

 


