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Abstrakt  

Syfte: Syftet med studien var att utifrån ett transkulturellt perspektiv undersöka hur 

barnmorskor på barnmorskemottagning upplevde mötet med nyanlända kvinnor. 

Metod: En kvalitativ intervjustudie genomfördes med sex stycken barnmorskor i norra 

Sverige. Materialet skrevs ut ordagrant och analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Det 

resulterade i nio subkategorier som samlades under tre kategorier och slutligen under ett 

övergripande tema. 

Resultatet: De tre kategorierna blev: Barnmorskor balanserar mellan det personliga och 

professionella engagemanget i mötet med nyanlända kvinnor, Språkliga barriärer och 

tidspress ger andra förutsättningar som kan påverka vården samt Fusion av olika kulturer 

uppskattas men bidrar till krockar i mötena mellan barnmorskor och nyanlända kvinnor. 

Barnmorskorna beskrev många svårigheter i att vårda nyanlända kvinnor men de flesta 

barnmorskorna uttryckte en önskan om att jobba med dessa kvinnor och sökte aktivt efter sätt 

att utvecklas i sitt arbete. 

Slutsats: Kulturella skillnader mellan barnmorskor och nyanlända kvinnor påverkar mötet. 

Nyanlända kvinnor upplevs inte ha samma möjlighet att tillgodogöra sig vården och har 

därför större risk för ohälsa. Det finns ett ökat behov av utbildade professionella tolkar i 

Sverige. Mer utbildning, tid och resurser till dessa möten skulle kunna minska 

barnmorskornas frustration och troligtvis också öka hälsovinsterna för nyanlända kvinnor. 

 

Nyckelord: Nyanländ, kvinna, barnmorska, tolk, upplevelse, transkulturell vård 

 

 

 



3 
 

 

“What you have experienced and how I can treat you and see 

you in the best possible way. That´s a lot what it is about when 

two people meet like this, face to face” 
 

Midwives experience of meeting with newly arrived women in northern 

Sweden.  

 

Julia Emilsson & Signe Cedering 

 

 

 

Abstract 

Objective: The aim of the study was to explore from a transcultural perspective, how 

midwives within Swedish maternity care units experienced meetings with newly arrived 

women. 

Methods: A qualitative interview study was conducted with six midwives in northern Sweden 

and analyzed with the help of content analysis. Nine subcategories, three categories and one 

theme emerged.  

Results: The results of the project were summarized in three categories: Midwifes balance 

between the personal and professional commitment in the meeting with newly arrived women. 

Language barriers and time constraints provide other conditions which may affect care and 

The fusion of different cultures was appreciated but contributes to clashes in the encounter 

between midwifes and newly arrived women. The majority of these midwives expressed a 

desire to work with these women and actively sought ways to develop their skills. 

Conclusion: Cultural differences affect the meeting between midwives and newly arrived 

women. Newly arrived women does not have the same opportunity to benefit from healthcare 

and may be at greater risk for illness. There is a great need for professional interpreters in 

Sweden. More education, time and resources would probably ease the midwives' frustration 

and increase the health benefits for newly arrived women. 

 

 

Keywords: Newly arrived, woman, midwife, interpreter, experience, transcultural care 
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Under vår tid som barnmorskestudenter har vi stött på kvinnor från en mängd olika länder. 

Många av dessa möten har vi upplevt som utmanande, på grund av bland annat svårigheter 

att förstå varandra. Immigration är något som under senaste åren ökat i Sverige (1). Denna 

ökning säger oss att dessa möten kommer bli allt vanligare.  

Bakgrund 

Oroligheter utanför vårt lands gränser pågår mer eller mindre hela tiden och antalet flyktingar 

och fördrivna människor i världen är nu närmare 60 miljoner, det högsta antalet sedan andra 

världskriget. En stor orsak är kriget som pågår i Syrien men det pågår även konflikter 

parallellt i andra delar av världen som tvingar människor på flykt. Allt tyder på att antalet 

personer som söker skydd inom de kommande åren också kommer vara betydande.  

 

Antalet asylsökande i Sverige har ökat de senaste åren. Över 81 000 personer sökte asyl i 

Sverige 2014. Det var då en ökning med över 50 % jämfört med 2013 och inte sedan i början 

av 1990-talet har så många asylsökande kommit till Sverige. Av dessa 81 000 var 67 % män 

och 33 % kvinnor. Ökningen av ensamkommande flyktingbarn har också ökat. Med 

ensamkommande flyktingbarn menas en person som kommer till Sverige utan anhörig och är 

yngre än 18 år (2). Krisen som pågår i Syren har bidragit till att personer som söker asyl i 

Sverige nu är på historiskt höga nivåer. Under 2015 sökte cirka 182 000 flyktingar asyl i 

Sverige (1). Den politik som har stöd i Sveriges riksdag idag är att Sverige ska ha en human 

asylpolitik och vara en fristad för människor som flyr undan förföljelse och förtryck (3).   

 

God hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen är målet för hälso- och sjukvården 

(4). Alla ska få vård på samma villkor oavsett etnisk tillhörighet, social status, ålder och kön. 

Det innebär att sjukvården är skyldig att enligt lag medicinskt förebygga, utreda och behandla 

sjukdomar och skador. Hälso- och sjukvården ska bedrivas på ett sådant sätt att den uppfyller 

kraven på god vård för alla. Med god vård menas att vården ska vara av god kvalitet, med god 

hygienisk standard och tillgodose patientens behov av trygghet i vård och behandling. Den 

ska vara lättillgänglig och bygga på respekt, av patientens självbestämmande och integritet. 

Vården ska främja goda kontakter mellan patient och sjukvårdspersonal och tillgodose 

patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården.   

 

I lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. (5) framgår det att det landsting som den 

asylsökande personen vistas i ska erbjuda en hälsoundersökning så snart det kan ske. I nuläget 
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organiseras hälsoundersökningarna olika i olika landsting (6).  Alla asylsökande barn har rätt 

till sjukvård på samma villkor som ett barn med svenskt medborgarskap och alla asylsökande 

vuxna har rätt till vård som inte går att skjutas upp, mödravård, vård vid abort och 

preventivmedelsrådgivning. I Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2013:25 § 6 (7) står en 

utförligare beskrivning om vad hälsoundersökningen ska innefatta. Det ska vara ett samtal 

kring den undersöktes hälsa, tidigare och nuvarande fysiska och psykiska hälsotillstånd. De 

ska även prata om den psykosociala situationen eller traumatiska upplevelser. 

Vaccinationsstatus ska undersökas samt om de varit exponerade för smittorisker, med risk för 

att infektioner kan föras vidare, och sist men inte minst ska en kroppsundersökning och 

provtagningar göras baserat på de behov som framkommit under samtalet. I Svenska 

barnmorskeförbundets tidskrift Jordemodern (8) beskriver barnmorskan Camilla Ekstrand att 

det är vid dessa undersökningar många graviditeter fångas upp och att det inte är ovanligt att 

sjuksköterska som arbetar med dessa hälsoundersökningar tar kontakt med en 

barnmorskemottagning för tidsbokning. 

 

Barnmorskans kompetensområde innefattar sexuell och reproduktiv hälsa. Socialstyrelsen är 

ansvarig för tillsynen av personal och verksamhet inom hälso- och sjukvården och har utfärdat 

en kompetensbeskrivning för barnmorskor (9). Den innefattar rekommendationer på en 

nationell nivå gällande yrkeskunnande, kompetens, förhållningssätt och erfarenhet för 

barnmorskor för att säkerställa att god vård ges. Där beskrivs att barnmorskans kompetens 

innefattar bland annat självständig handläggning av normal graviditet och förlossning, 

rådgivning och administrering av preventivmedel, rådgivning kring sexuellt överförbara 

infektioner, utförande av livmoderhalscancerscreening samt aktivt arbeta hälsofrämjande ur 

ett livscykelperspektiv (9). 

 

En person som kommer till Sverige och önskar ansöka om att stanna på grund av skyddsskäl 

lämnar in en ansökan om asyl till migrationsverket. Detta kan göras exempelvis via polisen 

vid en gränskontroll eller via ambassaden i hemlandet. Asylansökan utreds enligt 

utlänningslagen och det görs på lika villkor oavsett vilket land personen har kommit ifrån och 

oavsett religion, ekonomisk situation eller social bakgrund. Den asylsökande ska vid en 

utredning berätta om varför denne behöver asyl i Sverige och har rätt till tolk och juridisk 

hjälp i denna process (10). Medan en asylsökande väntar på beslut hjälper Migrationsverket 

till med boende och personen kan söka bidrag för förnödenheter som kläder, hygienartiklar 

och så vidare, enligt lagen om mottagande av asylsökande (LMA) (11). Om utredningen 
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beslutar att den sökande har rätt till skydd och ska få stanna i Sverige kan detta vara 

permanent eller tidsbegränsat. Den vars ansökan avslås har rätt att överklaga besluten och 

vänta på omprövning hos Migrationsverket, om de står fast vi sitt beslut skickas ärendet 

vidare till Migrationsdomstol, det finns även möjlighet att efter det överklaga till 

Migrationsöverdomstolen, men denna domstol tar endast upp speciella fall efter att ett särskilt 

prövningstillstånd utfärdats.  

 

Den som får avslag på sin asylansökan ska omedelbart lämna landet, om denne inte gör det 

ska polisen stå för avhysande av personen (10). När permanent uppehållstillstånd har beviljats 

har personen rätt att bo, leva och arbeta på samma sätt som andra svenska medborgare. 

Personen har då rätt att bosätta sig var denne önskar i Sverige, om personen inte själv kan 

försörja sig så kan de ansöka om hjälp och upprättande av en etableringsplan där de kan får 

hjälp med boende och dylikt till dess att den nyanlända kan försörja sig själv (12).  

 

Att tvingas fly från sitt hem på grund av förtryck, våld och krig är en stor påfrestning för 

människor och 20-30% av asylsökande i Sverige beräknas lida av psykisk ohälsa. 

Asylprocessen kan ta flera år och är en påfrestande tid av ovisshet och oro, vilket kan leda till 

stark stress, psykiskt samt fysisk ohälsa. På grund av språk- och kulturskillnader i det nya 

samhället är det inte heller ovanligt att de upplever en känsla av isolering (13).  Människor 

som tvingas lämna sitt land och kulturella tillhörighet har en tendens att hålla ännu hårdare i 

sitt kulturarv än de gjort i hemlandet för att kompensera känslan av förlust av identitet (14). 

Kulturen kan bli en trygghet men även en källa till konflikter på grund av olika syn på hur 

graden av anpassning i det nya samhället ska se ut (13). 

 

Speciellt utsatta under flykten och immigrationsprocessen är kvinnor, som ofta används som 

måltavlor för sexuellt våld under krig och flykt, men även på flyktingförläggningar i Sverige 

(13).  I en Schweizisk studie av Kurth et.al (15), är det visat att aborter hos asylsökande sker 

mer än dubbelt så ofta som hos övriga befolkningen samt att asylsökande har mindre 

kunskaper om preventivmedel och oftare en negativ syn på familjeplanering grundat på 

kulturella föreställningar. Kvinnor födda i låginkomstländer har visat sig löpa högre risk för 

att utveckla eklampsi och HELLP (Hemolysis, elevated liver enzymes, Low Platlet count) 

under graviditeten (16) och kvinnor födda i låginkomstländer löper en ökad risk att dö i 

samband med graviditet och förlossning i Sverige (17). Mortalitetsrisken har visat sig vara 

upp till sju gånger så hög för kvinnor födda i låginkomstländer jämfört med kvinnor som är 
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född och uppvuxna i Sverige (17). Anledningarna till den ökade mödradödligheten tros vara 

många, men bland annat utpekas bakomliggande sjukdomar som kvinnorna har med sig från 

hemlandet ut som en orsak, exempelvis obehandlade sjukdomar som HIV, tuberkulos, 

diabetes och högt blodtryck (17). Hälsovårdspersonals okunnighet om kvinnornas ökade 

hälsorisker lyfts också fram som en anledning till den ökade risken för mödradödlighet (16). 

Asylsökande kvinnor är även särskilt utsatta för depressioner speciellt postpartumdepression 

men söker inte vård för detta, ofta på grund av bristande kunskap om dessa tillstånd (13). I 

kontakter med sjukvården försvåras kommunikationen ofta av språk och kulturskillnaden 

(14). 

 

Tidigare internationell forskning har fokuserat på hur barnmorskor och övrig vårdpersonal 

upplever att möta och ge vård till kvinnor från andra länder och kulturer. Kruth et.al (15), 

Cioffi (18), Degni et.al (19), Tobin et.al (20) och Boerleider et.al (21) har undersökt detta. 

Vårdformerna har varit blandad mellan gynekologi, mödravård, förlossningsvård, BB-vård 

och liknande BB hemvård eller BVC. Ett stort problem eller hinder för att ge god vård 

beskrivs i dessa studier som språksvårigheter och svårigheterna med att kommunicera med 

varandra (15,18-21). Det är svårt att få tag på medicinsk kunniga tolkar som kan tolka rätt. 

Detta leder till att det ofta blir anhöriga eller patienternas barn som får agera som tolkar. Ofta 

en svår situation då kvinnan kanske inte heller delar med sig av allt på grund av att det rör 

intima frågor (15,18-21). Den kulturella och religiösa skillnaden beskrivs också som något 

som försvårar god vård. Det är svårt att hålla isär olika religioner och kulturer. Många gånger 

så skiljer sig det sociala samspelet åt mellan patienter och vårdare och det blir svårt att förstå 

varandra eller varför saker görs annorlunda (15, 19-21). På grund av att kvinnorna har andra 

ursprung och inte är födda och uppvuxna i landet har de inte samma grundförståelse för hur 

sjukvårdssystemet där de nu bor fungerar och varför olika vårdinsatser görs (19,21). 

Barnmorskorna i Cioffis (18) studie beskriver att de försöker tillmötesgå kvinnorna i deras 

religion för att göra dem nöjda men ofta krävs det att barnmorskorna är flexibla och kan 

kompromissa för att hitta andra lösningar för att kunna säkerställa god och trygg vård, 

egenskaper som även beskrivs vara viktiga för vårdpersonal i Boerleider et.al (21) studie. 

Ibland blir det dock problematiskt för religionen kan även bli ett hinder för att ge god vård. I 

både Cioffi (18) och Degni et.al (19) studie beskriver de att vissa kvinnor inte vill vårdas av 

en läkare som är man eller så har de en man som fattar det beslutet åt dem. 
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Cioffi (18), Degni et.al (19) och Boerleider et.al (21) har i deras studie lyft vikten att av få en 

god relation till de nyanlända kvinnorna/familjerna. De menar att det behövs respekt, intresse 

och tid för att komma dem nära och få förtroende. Genom att lyssna på deras historier så kan 

de också vinna förtroende. Barnmorskorna i Tobin et.al (20) studie har tagit upp att det finns 

svårigheter med att få en emotionell kontakt med kvinnorna och att det är frustrerande.   

 

När det kommer till att vårda asylsökande kvinnor så framkom det i Kruth et.al (15) studie att 

de ofta har behov av att få hjälp med mer saker än de söker vård för som till exempel att prata 

med asylboendet eller ta kontakter med andra vårdinstanser eller myndigheter. Detta 

tillsammans med att det är svårt att kommunicera och att inte det inte finns god anamnes på 

kvinnorna beskrivs som tidskrävande i Tobin et.al (20) studie. I och med 

kommunikationssvårigheter, religiösa och kulturella skillnader och i vissa fall en mer 

tidskrävande vård med större arbetsbörda så beskriver barnmorskorna att det kan generera i 

komplicerade, frustrerande och negativa känslor inför att vårda kvinnan (15,19-21) medan det 

fanns dem som såg det som motiverande, lärorikt och utmanande (19,21). Barnmorskorna i 

Tobin et.al (20) studie, där de undersökt vård av just asylsökande kvinnor beskriver att det är 

tungt att få höra alla dessa tragiska historier om vad de har varit med om och många har svårt 

att lämna dessa historier bakom sig när de går hem från jobbet. Detta leder också till att det 

finns ett motstånd i att vårda dessa kvinnor för att det blir en för tung börda för 

barnmorskorna att bära när de inte får samtalsstöd eller handledning för att få vädra ut och 

berätta om det jobbiga de har fått höra. 

 

Problemformulering 

Sexuell och reproduktiv hälsa är barnmorskans kompetensområde och varje kvinnas rättighet i 

Sverige (22). Detta inkluderar bland annat tillgång till preventivmedel, mödra- och 

förlossningsvård. Kulturella och språkliga skillnader kan bli ett hinder för utlandsfödda 

kvinnor att utnyttja denna rättighet och på så sätt leda till sämre hälsa inom dessa områden 

(22). Det tidigare internationell forskning visar är en del utmaningar för barnmorskor och 

övrig vårdpersonal att möta kvinnor från andra kulturer och många som kommer från svåra 

förhållanden. Den ökande invandringen som varit i Sverige år 2015 kommer att innebära att 

det finns ännu mer kvinnor i den här patientkategorin som också kommer söka och vara i 

behov av vård. Därför ville vi genom detta projekt belysa barnmorskors upplevelser av dessa 

möten och genom det förhoppningsvis uppmuntra till forskning som kan utveckla och 

underlätta dessa möten. 
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Syfte 

Syftet med studien var att utifrån ett transkulturellt perspektiv undersöka hur barnmorskor på 

barnmorskemottagning upplevde mötet med nyanlända kvinnor. 

 

Begreppsförklaring 

Nyanlända kvinnor definieras i uppsatsen som kvinnor som vistas i Sverige och för 

närvarande är asylsökande eller som nyligen ha beviljats permanent uppehållstillstånd. 

Metod 

Data i denna studie är insamlad via kvalitativ metod därför att metoden på ett bra sätt kan 

undersöka människors upplevelser och erfarenheter och syftar inte i första hand till att ge 

någon generaliserbarhet i sitt resultat (23). Eftersom vi ville undersöka barnmorskors 

upplevelser i mötet med nyanlända kvinnor så passade en kvalitativ metod bra för att svara på 

vårt syfte. Vi har valt att utforma abstrakt och referenssystem efter tidskriften Sexual & 

Reproductiv HealthCare´s “Authur-Guide” inför eventuell publikation av projektet. 

 

Urval 

Deltagarna i projektet var barnmorskor som arbetar på barnmorskemottagning i norra Sverige 

och inom sin profession träffat nyanlända kvinnor. Den initiala planen var att intervjua 

barnmorskor om mötet med asylsökande kvinnor men på grund av svårigheter att få 

informanter som träffade uteslutande asylsökande kvinnor regelbundet så vidgades 

perspektivet till att även inkludera även de som nyligen fått uppehållstillstånd i Sverige, dessa 

kvinnor fick tillsammans benämningen nyanlända. Vi tänker oss att kvinnor som nyligen fått 

uppehållstillstånd i Sverige många gånger också har genomgått en flykt, asylprocess och 

fortfarande kan upplevas nya i samhället och därför kan barnmorskan stöta på liknande 

problematik i mötet med dessa kvinnor som i mötet med asylsökande kvinnor men samtidigt 

är det viktigt att ha med i beaktning att asylsökande kvinnor som fortfarande lever i ovisshet, 

under trånga förhållanden på tillfälliga flyktingförläggningar i väntan på beslut kan vara 

påfrestande för kvinnorna. De kvinnor som beviljats permanent uppehållstillstånd har mer 

rättigheter i Sverige och ofta en tryggare tillvaro.  

 

Barnmorskorna valdes ut genom att vi initialt kontaktade barnmorskor som vi träffat eller 

hade kontaktuppgifter till via vår verksamhetsförlagda utbildning på barnmorskemottagning 

tidigare under barnmorskeutbildningen. Dessa personer gav oss namn eller kontaktuppgifter 

till barnmorskor som de ansåg skulle kunna bidra med kunskap till vårt projekt. Detta blir en 
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form av bekvämlighetsurval, vilket betyder att personerna valdes ut därför att de var lättast att 

få tag i. Det finns då en risk att dessa informanter inte representerar de variationer som kan 

finnas alternativt att de uppvisar ett särskilt drag (23).  De föreslagna barnmorskorna 

kontaktades via e-post med information om projektet och förfrågan om deltagande (se bilaga 

1.). I e-postmeddelandet uppmuntrades även de tillfrågade att ge förslag på ytterligare 

personer som kunde vara av intresse för studien.  På så sätt blev vårt bekvämlighetsurval en 

variant som kallas snöbollsurval. Snöbollsurval kallas det när tillfrågade informanter ger 

uppgifter om andra som skulle kunna passa studiens kriterier (23). Förfrågan skickades ut till 

totalt 25 barnmorskor som arbetar på barnmorskemottagningar runt om i norra Sverige, varpå 

sex stycken initialt tackade ja. I ett senare skede tackade ytterligare två personer ja men det 

bedömdes inte genomförbart att intervjua dessa personer på grund av att vi redan hade börjat 

gå vidare in i analysprocessen. Situationen diskuterades med handledaren och det beslutades 

att tillräcklig data insamlats med de första sex intervjuerna för att kunna genomföra en 

trovärdig analys. 

 

De sex informanterna som intervjuades gavs tillfälle att ställa frågor och skrev sedan på ett 

samtyckesformulär för deltagande (se bilaga 2). Totalt tackade 17 barnmorskor nej. 

Anledningarna till varför barnmorskor avböjde deltagande var att sex stycken inte ansåg sig 

ha tillräcklig erfarenhet inom området och tre angav en pressad arbetssituation med hög 

arbetsbelastning som gjorde att de inte kunde prioritera deltagande i projektet. Åtta 

barnmorskor svarade inte på de förfrågningar som skickades ut alternativt tackade nej utan att 

ange skäl. De barnmorskor som deltog träffade med varierande erfarenhet nyanlända kvinnor i 

sitt arbete, allt ifrån flera gånger dagligen till en gång i veckan. Barnmorskorna hade 

erfarenhet av mellan 3-13 års arbete på barnmorskemottagning.  

 

Datainsamling 

Datainsamling skedde genom individuella semistrukturerade intervjuer på en avskild plats 

som valdes av informanterna själva. Intervjuerna genomfördes slutligen på deras respektive 

arbetsplats. Semistrukturerade intervjuer betyder att de utförs med i förväg bestämda frågor i 

en intervjuguide, men att det finns möjlighet göra avsteg från guiden beroende på vad 

informanterna har att berätta (23). Vi använde en egenkonstruerad intervjuguide (se bilaga 3) 

med frågor som täckte in de ämnen som ansågs svara mot syftet . Vi ställde bland annat frågor 

till barnmorskorna om deras upplevelser av mötet med nyanlända kvinnor och de ombads 

berätta om både positiva och negativa erfarenheter samt hur de hanterade uppkomna 
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utmaningar exempelvis språkskillnader. De fick belysa vad de ansåg främjade en god relation 

mellan barnmorska och kvinna och samt om de upplevde några kulturskillnader i mötet med 

nyanlända kvinnor jämfört med svenska kvinnor. Alla intervjuer spelades in elektroniskt och 

varade mellan 20 till 60 minuter. Intervjuerna delades upp och en av oss gjorde tre intervjuer 

själv och den andra gjorde två intervjuer själv. En intervju gjordes tillsammans då det fanns 

möjlighet för båda att närvara och detta gav en bra möjlighet för oss att kontrollera att vi 

använde oss av liknande intervjuteknik. Efter inspelningen transkriberades intervjuerna och vi 

transkriberade tre intervjuer vardera. Allt som sades under intervjuerna transkriberades ner i 

text och vi inkluderade även skratt, pauser och gester för att på så sätt inte tappa bort någon 

underliggande mening i budskapet (jmf 24) 

 

Analys 

Intervjumaterialet har analyserats genom kvalitativ innehållsanalys, vilket är en vanlig 

analysmetod när det kommer till forskning inom omvårdnad och inom sexuell och 

reproduktiv hälsa (25,26). Vi valde att använda en induktiv ansats som betyder att analysen 

har gjorts utan att författarna i förväg har haft en förutfattad mening eller teori om hur 

resultatet ska bli (27). Induktiv ansats rekommenderas om det inte finns tillräckligt med 

tidigare kunskap om ämnet eller om denna kunskap är fragmenterad (25). Vi valde den 

kvalitativa innehållsanalysen till projektet för att den syftar till att på ett konkret sätt analysera 

texter i sitt sammanhang. Vi är medvetna om att tolkningen av en text alltid beror på vem som 

läser den, varpå det kan finnas flera olika giltiga meningar (27). Fokus i analysprocessen var 

att via kvalitativ innehållsanalys hitta skillnader och likheter mellan intervjudeltagarnas 

berättelser. Vi har gjort en manifest analys, vilket betyder att resultatet ligger textnära 

informanternas utsagor i intervjuerna (Jmf 24). 

 

Analysenheten har utgjorts av de intervjuer som vi utfört och sedan transkriberat. Texterna 

har först lästs igenom av oss båda separat för att få en uppfattning om helhetsbilden följt av 

fundering kring de olika intervjuernas innehåll. Texten delades sedan in i domäner för att göra 

innehållet i intervjuerna mer överskådligt, dessa domäner ger en övergripande struktur på 

innehållet utifrån liknande innehåll (27). Totalt sex stycken domäner identifierades: Tanke, 

känsla och relationsskapande i mötet, Betydelse för mötet, Jämförelse med svenska kvinnor 

och förhållanden, Kultur och kulturella skillnader, Otydlig roll som barnmorska och 

Påverkan på arbetet. Varje domän fick en egen färg tilldelad och stycken som tillhörde 

domänen markerades med vardera färgen i analysenheten. Sedan delades texten upp i 
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meningsenheter, vilket betyder att vi tog fram meningar som förde fram budskapet i texten. Vi 

kondenserade meningsenheterna, det vill säga kortade ner dem från sin ursprungstext. Detta 

för att göra materialet mer lätthanterligt och samtidigt bevara kärnan i innehållet. Sedan lyftes 

de kondenserade meningarna till en högre nivå genom abstraktion, vilket utmynnade i en kod 

som var något eller några korta ord som beskrev innebörden (27). Efter att dessa steg var 

gjorda gick vi tillbaka till den ursprungliga texten för att kontrollera att koderna fortfarande 

stämde överens med innehållet i de transkriberade intervjuerna. 

 

Koderna delades först in i subkategorier och efter det i kategorier utifrån liknande innehåll, 

likadana koder rensades bort men inga koder som svarade mot syftet togs bort och samma kod 

fick inte förekomma i flera subkategorier. Utifrån kategorierna byggde vi sedan ett tema. 

Detta tema gav ett övergripande namn på hela innehållets underliggande budskap. Detta tema 

var på en högre, mer tolkande nivå (27). För exempel på analysprocessen, se tabell 1. Vi fick 

totalt nio subkategorier som fogades ihop till sammanlagt tre stycken kategorier och ett 

övergripande tema. Under rubriken resultat presenteras en fullständig redogörelse av 

subkategorier, kategorier och tema. I resultatet inkluderades även ordagranna citat från 

informanterna för att förstärka och belysa innehållet. Det ger även läsaren en möjlighet att 

själv bedöma giltigheten i de tolkningar som gjorts (27). 

 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen. 

Meningsenhet Kondensering Kod Subkategori Kategori Tema 

Ja men så är det ju med alla, det 
spelar ju ingen roll om det är asyl 

eller utlandsfödd de är ju liksom 

att jag ska vara intresserad av 

henne och vi ska få en bra kontakt 

och så är det ju. Visa mig ärligt 

intresserad  

För att få en bra kontakt 
visar jag intresse för 

kvinnan oavsett ursprung. 

Ärligt intresse 
främjar 

kontakt. 

Möten som 
engagerar och 

frustrerar. 

Barnmorskor balanserar 
mellan det personliga och 

professionella 

engagemanget i mötet med 

nyanlända kvinnor 

Möten som utmanar 
barnmorskans 

normativa synsätt och 

väcker blandade 

känslor 

det ju otroligt individuellt också, 

så att men ja, åh jag menar har 
man tolk så kan man ju inte annat 

än att förutsätta att det blir rätt 

översatt så att man har rätta 
förutsättningar och ja, men men ja 

jag tänker språk att ja visst men 

jag tänker samtidigt förståelse. 

Har man tolk kan man 

inte annat än förutsätta att 
det blir rätt översatt. Så 

visst tänker jag på språk 

men jag tänker samtidigt 
förståelse 

Professionell 

tolk. 

Varierande kvalité 

på tolksituationen 

Språkliga barriärer och 

tidspress ger andra 
förutsättningar som kan 

påverka vården. 

de har en liten annan syn på det 
här asså kvinnosynen att de 

kanske inte ser sig lika mycket 

värda, förstår du hur jag menar 
då? 

Kvinnorna har en annan 
syn på sig själva, att de 

inte är lika mycket värda. 

 

Nedvärderande 
kvinnosyn. 

Nyanlända 
kvinnor uppfattas 

kulturellt 

annorlunda 

Fusion av olika kulturer 
uppskattas men bidrar till 

krockar i mötena mellan 

barnmorskor och 
nyanlända kvinnor. 
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Transkulturellt omvårdnadsperspektiv 
Transkulturellt perspektiv på hälso- och sjukvård beskrivs av Ekblad et. al (14) i boken Möten 

i vården. Här beskrivs begreppet kultur som ett gemensamt sätt att se på regler och 

värderingar som formar ett samhälle, det är något vi lär oss genom samspel mellan människor. 

Världen ses och uppfattas genom den egna kulturen, vilket ger oss en uppfattning om vad som 

är normalt eller avvikande i olika situationer, detta kallas etnocentrism. Vår kultur präglar vårt 

sätt att se på hälsa och sjukdom. Under ett möte mellan exempelvis barnmorska och en kvinna 

med olika kulturella bakgrund kan därför lätt motsättningar uppstå relaterat till kulturarv, 

upplevda samhällsnormer och personernas livshistoria (14). I transkulturell omvårdnad ligger 

fokus på kulturen och dess inbördes förhållanden till hälsa, sjukdom och död (28). Kultur 

anses vara något levande som ständigt förändras och utvecklas med tiden (14). 

 

Kulturkompetens, även kallat för kulturförståelse visar förmågan till öppenhet inför andra 

kulturer än vår egen. Kulturkompetens kan visas genom att lära sig mer om andra kulturers 

språk, seder eller bruk för att på så sätt vara bättre rustade att möta andras 

verklighetsuppfattningar med ett öppet sinne (14). Begreppet för kulturkompetens inom 

vården beskrivs av Jirwe et. al (29) som att vårdgivare måste vara medveten om mångfalden 

av människor i världen. Denne måste bry sig om människan samt ha en fördomsfri inställning 

till kulturskillnader. Vård som är kulturkompetent utförs med hänsyn till bland annat religion, 

ekonomi, världsbild, kulturella värden, historia, språk och kön (30). I vården ska likheter och 

skillnader hos olika kulturer lyftas fram och jämföras, för att visa på människors generella och 

specifika behov (30). Vårdgivaren ska kunna bedöma kulturbehovet genom sina kunskaper 

om kultur samt veta vilka möjligheter som finns för att tillmötesgå den samt vara medveten 

om sin egen kultur och vilken roll den spelar och sträva efter att utveckla sin kulturkompetens 

över tid (29). 

Etik 
All forskning som involverar människor måste följa vissa etiska principer som bland annat 

beskrivs i Helsingforsdeklarationen (31). Där ingår att all forskning måste visa respekt för 

människovärdet och alltid hedra autonomiprincipen. Detta gör att alla forskningsprojekt ska 

ske genom frivilligt deltagande där en deltagare när som helst ska kunna lämna projektet utan 

att behöva ange skäl. Forskningen måste särskilt värna om de grupper som inte själva kan 

uttrycka om de vill delta i ett projekt eller ej. All forskning påverkar människor och därför 

måste alltid en risk-nytto analys utföras för att försäkra sig om att värdet vi kan få utav 
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forskningen överväger de påfrestningar som deltagarna kan utsättas för. All forskning måste 

även utföras av personer med rätt kompetens (31). Vi anser att vårt projekt uppfyller alla 

dessa krav. Alla deltagare fick skriftlig och muntlig information om projektet samt att de kan 

välja att avslut sitt deltagande när som helst utan att ange skäl. Informanterna gavs tillfälle att 

ställa frågor, sedan skrev de på ett samtyckesformulär. De inspelade intervjuerna och allt 

övrigt material har hanterats på ett sådant sätt att de skyddats från intrång av obehöriga. 

Svårigheten i vårt projekt kunde vara att barnmorskorna var betänksamma om att berätta om 

sina känslor och upplevelse i rädsla för att avvikande åsikter ska uppfattas som rasistiska. 

Detta motverkades genom att vi som intervjuade hade ett öppet sinne och att vi värnade om 

att deltagarnas identitet inte kunde utläsas ur resultatet. 

Resultat 
Resultatet presenteras i subkategorier, kategorier och tema som visas i tabell 2. Resultatet 

presenteras med start i resonemanget till det övergripande temat.  Inom ramen för resultatet 

presenteras följande; barnmorskans arbets- och förhållningssätt med nyanlända kvinnor, 

barnmorskornas upplevelse av att kommunicera med och utan tolk samt varför dessa möten 

ofta upplevdes som tidskrävande följt av barnmorskornas upplevelse av nyanlända kvinnor 

jämfört med svenska kvinnor ur ett kulturellt perspektiv. 

 

Tabell 2. Presentation av subkategorier, kategorier och tema. 

Subkategori Kategori Tema 

Att ha ett individanpassat och 
samhällsupplysande perspektiv. 

Barnmorskor balanserar mellan det personliga och 
professionella engagemanget i mötet med 

nyanlända kvinnor. 

Kulturella möten som utmanar barnmorskans normativa 
synsätt och väcker blandade känslor. 

Att bli personliga barnmorskor. 

Viljan att vara professionell och fortsätta 

utvecklas. 

Möten som engagerar och frustrerar. 

Varierande kvalité på tolksituationer. Språkliga barriärer och tidspress ger andra 
förutsättningar som kan påverka vården. 

Att kommunicera med nyanlända kvinnor 

utan tolk 

Tidskrävande utmaningar i mötet med 

nyanlända kvinnor. 

Nyanlända kvinnor uppfattas kulturellt 
annorlunda. 

Fusion av olika kulturer uppskattas men bidrar till 
krockar i mötena mellan barnmorskor och 

nyanlända kvinnor. 

Patriarkala män riskerar att styra 

kvinnorna. 
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Kulturella möten som utmanar barnmorskans normativa synsätt och väcker blandade 

känslor 

Temat sammanfattar och beskriver övergripande barnmorskornas möte med nyanlända 

kvinnor och konstruerades utifrån våra subkategorier och kategorier. Barnmorskorna hade en 

uppfattning om hur saker är och bör vara och utmanades i sina tankegångar när de mötte 

människor från andra kulturer. Barnmorskorna beskrev att de behövde vara nytänkande och 

flexibla i sitt arbete, något som uppfattas positivt men inte helt enkelt. Barnmorskorna 

upplevde en stor variation i mötet med nyanlända kvinnor och barnmorskorna gick mellan att 

arbeta professionellt och även bli privat med kvinnorna. Mötena utmanade barnmorskornas 

egna synsätt och kunskaper om hälsa och sjukdom och även kunskaper om sin egen och andra 

kulturer samt krävde anpassning av sättet att arbeta. Barnmorskorna berättade att mötena 

väckte blandade känslor hos dem, allt från frustration och maktlöshet till glädje och känsla av 

att kunna göra skillnad i nyanlända kvinnors liv. 

 

Barnmorskor balanserar mellan det personliga och professionella engagemanget i mötet 

med nyanlända kvinnor 

Att ha ett individanpassat och samhällsupplysande perspektiv. 

Barnmorskorna hade ett Individanpassat och samhällsupplysande perspektiv på sitt arbete. 

De upplevde att nyanlända kvinnor hade andra förväntningar på dem än vad svenska kvinnor 

hade. Barnmorskor fanns inte i de länder där de flesta nyanlända kvinnorna kom ifrån och ofta 

upplevde barnmorskorna att de blandades ihop med antingen sjuksköterskor eller läkare.  

 

”Då vill dom ju ha hjälp med allt möjligt. Alltså då får man ju förklara att det är utanför mina 

befogenheter, jag får inte skriva ut recept, jag kan inte göra utredningar, jag får inte 

sjukskriva dig. Det är ju rätt stort tryck på det här med sjukskrivningar.” 

 

Att ha begränsade möjligheter att bistå kvinnor upplevdes också som utmanande och 

barnmorskorna hade inte sällan en känsla av otillräcklighet och maktlöshet. Det var vanligt att 

kvinnorna ville ha hjälp med sin boendesituation, ekonomi, försäkringskassa eller med 

arbetsförmedlingen. Många barnmorskor beskrev att nyanlända kvinnor ofta önskade intyg 

gällande deras graviditet till migrationsverket. Ofta resignerade barnmorskorna och skrev 

intygen på att exempelvis maten var dålig på kvinnornas boende, fastän de visste att intygen 

inte var giltiga men annars kunde diskussionen ta hela besöket. 
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Att bli personliga barnmorskor. 

Några barnmorskor upplevde att de blev kvinnornas personliga barnmorskor. Flera av 

barnmorskorna upplevde att kvinnorna såg dem som vän och kom till mötena mest för att de 

ville prata om vardagliga saker. I det stora hela upplevdes relationen med nyanlända kvinnor 

som fantastiska och barnmorskorna brydde sig om kvinnorna och gladdes med dem när de 

gick bra för dem. Flera barnmorskor beskrev att de hade ett eget intresse av att lära sig mer 

om de nyanlända kvinnornas länder och kulturer, genom att ställa frågor visade de ett intresse 

för kvinnorna vilket upplevdes ge en bättre kontakt. Flera barnmorskor kände att de fick ett 

stort förtroende av kvinnorna som delade med sig av svåra saker de varit med om. 

 

Viljan att vara professionell och fortsätta utvecklas  

Viljan att vara professionell och fortsätta utvecklas fanns genomgående hos barnmorskorna i 

vårt projekt. Ett professionellt möte för barnmorskorna innebar ofta att få samtala ostört och 

via en bra tolk. För att kompensera för den pressade verksamheten beskrev flera barnmorskor 

vikten av att de planerade mötet i förväg och la upp en plan för vad som skulle gås igenom 

under mötet medan andra förlitade sig på erfarenhet. 

 

”men det är också en trygghet när man har jobbat länge, att man inte behöver vara så 

uppstyrd och ha mallar och, utan man är ganska spontan för det brukar liksom falla på plats 

ändå, allt annat som man har ansvar för som barnmorska” 

 

Fortbildning var också något som ansågs stärka barnmorskorna och gav dem mer trygghet 

inför mötet med nyanlända kvinnor. Några barnmorskor använde även sin fritid till att lära sig 

mer om olika kulturer då det inte fanns tid och möjlighet att göra detta under arbetstid. 

Barnmorskorna beskrev att de lärde sig nya saker vid varje möte som de kunde ta med sig in i 

nästa. Trots erfarenhet och fortbildning, stötte barnmorskorna på situationer som de upplevde 

svåra att hantera. Några av barnmorskorna nämnde att de pratade med kollegor och flertalet 

hade stöd av psykologer knutna till arbetsplatsen. Barnmorskorna upplevde mötena som 

utmanande, men även roliga och som något de inte ville vara utan. 

 

Möten som engagerar och frustrerar. 

Merparten av barnmorskorna beskrev att de upplevde både engagerande och frustrerande 

möten tillsammans med nyanlända kvinnor och barnmorskornas förhållningssätt trädde tydligt 

fram under intervjuerna. Det många barnmorskor hade gemensamt var att de tyckte det var 
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roligt och spännande att träffa kvinnor från olika kulturer. En barnmorska sa att hon aktivt 

valt sin arbetsplats för hon visste att nyanlända och många utlandsfödda kvinnor hörde till just 

denna barnmorskemottagning.  

 

Många barnmorskor beskrev också att de var öppna, nyfikna och hade en önskan om att lära 

sig av kvinnorna och ta del av deras kulturer och seder för att förstå dem bättre. En 

barnmorska menade också att hon var mer nyfiken på de nyanlända kvinnornas uppväxt och 

tog hänsyn till vad dessa kvinnor varit med om i större utsträckning än vad hon gjorde med 

svenska kvinnor. Barnmorskor beskrev att de anpassade kommunikationen, improviserade 

och var extra tydliga för att informationen skulle bli rätt när de pratade med nyanlända 

kvinnor. Till nyanlända kvinnor behövde barnmorskorna ofta ge mer detaljerad information än 

till svenska kvinnor, exempelvis om hur de skulle ta sig till sjukhuset. Barnmorskorna kunde 

heller inte anta att nyanlända kvinnor uppfattade frågor på samma sätt som svenska kvinnor 

gjorde.  

 

“Hur många barn har du tillexempel? Det fick man ju lära sig ganska fort, att jag kan inte 

fråga en kvinna som kommer från Somalia, ja hur många barn har du?  Då kan hon ju säga 

åtta men hon kanske bara fött två-tre barn. För att hon ser ju som sina systrars, hon kan ju ha 

kommit med ett gäng barn hit och det ser hon ju som sina barn” 

 

Att vara inbjudande med sitt kroppsspråk ansåg en barnmorska var viktigt, så att kvinnorna 

kände att hon var öppen och att de kunde fråga henne om saker. En barnmorska beskrev att 

hon egentligen inte funderade så mycket på hennes bemötande utan hon menade att hon var 

som hon var och hoppades att det skulle vara tillräckligt bra. I mötet med nyanlända kvinnor 

upplevdes skillnader i maktförhållandet mellan barnmorska och kvinna tydligt, det beskrevs 

av en barnmorska som något hon måste vara väl medvetna om i mötet. Kvinnorna hade ofta 

med sig sina barn till mötena vilket upplevdes både som trevligt och försvårande för 

barnmorskorna. Samtalen upplevdes av en del barnmorskor bli röriga och barnen pockade på 

kvinnans uppmärksamhet, vilket upplevdes försvåra kontaktskapandet mellan barnmorska och 

kvinna. Andra barnmorskor var positiva till barnens medverkan. 

 

Språkliga barriärer och tidspress ger andra förutsättningar som kan påverka vården 

Varierande kvalité på tolksituationen                                                                         

Varierande kvalité på tolksituationen var något som upplevdes av många barnmorskor. Tolk 
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ansågs av barnmorskorna som avgörande för att de skulle kunna genomföra sitt arbete, utan 

tolk skulle värdefulla sociala och psykologiska aspekten av barnmorskans arbete gå förlorad. 

 

”ja men det är ju att vi måste ha tolk tillexempel, det är ju helt avgörande. Jag kan absolut 

inte göra mitt barnmorskearbete, visst kan jag mäta magen och ta ett blodtryck men det är ju 

inte det som är... ja menar, det är ju det som är den medicinska biten men den är ju så här 

liten” 

 

De allra flesta barnmorskorna var mycket noga med att använda tolk i mötet med nyanlända 

kvinnor. Att samtala genom tolk upplevdes av några barnmorskor som energikrävande och de 

försökte därför planera in dessa besök så det blev jämt fördelat över arbetstiden. Gemensamt 

för alla barnmorskor var att de ansåg att de var tvungna att anpassa sitt sätt att prata för att få 

kommunikationen via tolk att flyta på.  

 

“när du jobbar med tolk så får man ju som försöka tänka lite före, inte för långa meningar 

och vara ganska konkret och tydligt” 

 

Överlag upplevde barnmorskorna att det var stor variation på tolkarnas kvalité, många hade 

svårt att sätta fingret på exakt vad. Oprofessionella tolkar kunde vara förödande för 

kommunikationen. Det hände att barnmorskorna avbröt samtalet och bokade om tiden för att 

få en professionell tolk.  

 

“ibland så märker man ju också att tolken kan vara upptagen av annat faktiskt. Hålla på att 

diska eller köra bil eller, ja det är något annan, det är ett barn som pratar i bakgrunden“ 

 

Barnmorskorna beskrev en stor frustration i att de själva inte kunde förstå vad tolken sa till 

kvinnan. Många gånger kände sig barnmorskorna osäkra på om tolken översatte rätt. 

Barnmorskan var tvungen att göra en bedömning av kommunikationen då ibland saker som 

dialektala skillnader kunde försvåra samtalet. Flera barnmorskor upplevde att samtalet med 

tolk kunde ge en ytligare kommunikation. Nyanser i språket gick förlorade och samtalen 

upplevdes svårare att utveckla samt att komma ner på djupet.  
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Enligt barnmorskorna påverkades mötet också av att tolken, som tredje part, ibland försvårade 

för kvinnan att öppna sig. Även om tolken hade tystnadsplikt så kunde det vara hämmande för 

kvinnan, eftersom det hände att de kände till varandra när de kom från samma kretsar. De 

flesta barnmorskor föredrog telefontolk därför att det dels var mycket lättare att få tag i men 

också för att det blev ett mer neutralt verktyg i kommunikationen. Barnmorskorna upplevde 

att tolkens kön spelade roll och att det fanns fler manliga än kvinnliga tolkar, barnmorskorna 

föredrog kvinnliga tolkar i samtalen.  

 

“Aldrig att dom pratar med en man om sina såna här gynekologiska besvär. Det är helt 

bortkastat med pengar för det är bara att säga adjö.“ 

 

Många barnmorskor ansåg inte att kroppsspråk eller något annat sätt än tolk var ett alternativ 

för en säker kommunikation, då bokade de hellre om kvinnan till en senare tid för att få 

tillgång till tolk.  

 

Att kommunicera med nyanlända kvinnor utan tolk 

Att kommunicera med nyanlända kvinnor utan tolk upplevdes försvårande och ibland 

omöjligt för många barnmorskor. Speciellt svåra upplevdes de situationer där barnmorskorna 

inte hade möjlighet att boka tolk för att underlätta mötet, exempelvis vid gynekologisk 

cellprovtagning. Situationen upplevdes frustrerande och barnmorskorna försökte använda sig 

av en blandning av humor, kroppsspråk och anatomimodeller för att föra fram sitt budskap. 

 

“blir de kallade på cellprovtagning och så har de fått en kallelse på svenska och de vet inte 

varför de är här. Så bara det att de ser att de ska upp gynstolen, vissa blir ju helt förskräckta 

och rädda i kombinationen med att man inte kan prata med dem, för det går inte att boka 

tolksamtal” 

 

Om kvinnorna hade med sig anhöriga eller make kunde de vilja agera tolk för kvinnan. I 

nödfall, om ingen professionell tolk fanns att tillgå, kunde mannen få översätta eller så kunde 

kvinnan få ringa upp en vän eller anhörig. Under samtal utan professionell tolk undvek 

barnmorskorna känsliga ämnen därför att barnmorskorna upplevde att anhörigas närvaro 

kunde hämma kvinnan från att vara uppriktig. Männen kunde ofta inte de ord som användes i 

samband med graviditet på deras språk för att de inte var delaktiga i det i sin kultur, vilket 

gjorde dem olämpliga och omöjligt att använda som tolkar.  
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Barnmorskorna var tvungna att bli kreativa när exempelvis tolken avbokade mötet med kort 

varsel. Om kvinnan inte var analfabet använde sig någon barnmorska av ett digitalt 

översättningsprogram från internet där de gick att skriva och sedan översätta till olika språk.  

 

Tidskrävande utmaningar i mötet med nyanlända kvinnor. 

Barnmorskan stötte på tidskrävande utmaningar i mötet med nyanlända kvinnor. Till 

nyanlända kvinnor bokade majoriteten av barnmorskorna fler och längre besök än till 

svenskfödda kvinnor för att hinna med sitt arbete. Nyanlända kvinnor upplevdes ha svårt att 

förstå och hålla tider vilket var försvårande för barnmorskorna. Ibland kom de nyanlända 

kvinnorna till Sverige sent i sin graviditet och visste inte hur långt gångna de var. Detta gjorde 

att barnmorskorna fick arbeta under stor tidspress för att hinna med alla kontroller, 

provtagningar och ultraljud som behövde göras för att få ett bra utgångsläge för fortsatt 

graviditet.  

 

“hinna prata lite hennes tankar och funderingar kring förlossning och amning och 

föräldraskap och sådär. Det kom ju lite i skymundan av allt det där andra vi skulle hinna 

göra då snabbt, eftersom vi då inte visste när hon, vi visste ju inte hur långt gången i 

graviditeten” 

 

Barnmorskornas mål var att ge lika bra vård till alla kvinnor men det upplevdes utmanande att 

genomföra. Många nyanlända kvinnor hade inte vetskap om sin egen anamnes vilket 

försvårade barnmorskornas arbete. Det hände att kvinnor inte visste om, eller varför de blivit 

opererade tidigare, eller hur de hade fött sina barn. Det resulterade i att barnmorskorna 

upplevde graviditeten som en högre risk för dessa kvinnor. Överlag uppfattades nyanlända 

kvinnor som en grupp med mer ohälsa jämfört med svenska kvinnor och många hade aldrig 

tidigare varit i kontakt med vård.  

 

“de bär på olika infektionssjukdomar och så där man också måste jobba vidare det är ju inte 

så vanligt att svenska mammor har hepatit B till exempel visst händer ju det också men det är 

ju inte lika vanligt eller syfilis, det kan ju vara många kvinnor som kan, kan ha det. Som 

kommer från andra länder.” 

 

De kontaktvägar som finns i vården idag beskrevs av barnmorskorna som exkluderande för 

nyanlända kvinnor som inte kunde språket. De flesta barnmorskor hade telefontider, 
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uppringningssystem eller e-post, vilket kunde försvåra för kvinnorna att ta kontakt med 

barnmorskorna. Detta resulterade i att nyanlända kvinnor ibland åkte långa sträckor för att få 

prata med barnmorskan när de behövde hjälp.  

 

“dom står bakom dörren och knackar och jag kanske är upptagen då med ett besök, och med 

respekt för den kvinnan eller par jag har hos mig kan jag ju inte bara gå ut och lämna dom 

som har en bokad tid” 

 

Barnmorskorna hade svårt att hjälpa kvinnorna när de kom, då det bland annat inte fanns tolk 

att tillgå. För att klara dessa spontana besök behövde barnmorskan ha möjlighet till extra tid 

mellan inbokade patienter, något som för många var en omöjlighet på grund av hård 

arbetsbelastning.  Barnmorskorna fick hjälpa dessa kvinnor på bekostnad av sina egna raster. 

 

Fusion av olika kulturer uppskattas men bidrar till krockar i mötena mellan 

barnmorskor och nyanlända kvinnor. 

Nyanlända kvinnor uppfattas kulturellt annorlunda 

Nyanlända kvinnor uppfattas kulturellt annorlunda av flertalet barnmorskor. De upplevde 

stora kulturella och traditionella variationer när de jämförde kvinnorna de träffade. De 

jämförde bland annat kulturer från Mellanöstern och Afrika. Barnmorskorna uppfattade 

generellt kvinnor från Mellanöstern blygare medan kvinnor från Afrika var mer frimodiga. 

Afrikanska kvinnor upplevdes även ha en mer naturlig inställnings till graviditet och 

barnafödande än svenska kvinnor och oroade sig inte i samma utsträckning. Barnmorskorna 

upplevde att nyanlända kvinnor generellt hade ett minskat kontrollbehov jämfört med 

majoriteten av svenska kvinnor och uppfattningen om liv och död var något som skiljde sig åt 

mellan kvinnors olika kulturer och religioner. Nyanlända kvinnor ansåg generellt att 

graviditeten skulle gå bra om det var meningen så medan barnmorskan var inriktad på risker 

och att förebygga komplikationer.  

 

”hon kan ju ha ett annat förhållningssätt, även om hon såklart har en sorg i det så kan det ju 

va att, ja men Allah vill, Gud vill. Ja, då går det lättare för då styr man inte över det som 

människa, mens en annan kan tänka på komplikationer, risker. Ja man kanske kunde ha 

förebyggt.” 
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En barnmorska beskrev att nyanlända kvinnor ofta kunde vara väldigt sjukdomsfixerade. 

Detta blev utmanande att förhålla sig till för barnmorskorna som skulle besluta om kvinnan 

behövde träffa läkare eller om de kunde avvakta. En barnmorska valde att inte 

uppmärksamma och gå in på kvinnornas upplevda krämpor, då hade de ofta försvunnit till 

nästa besök. Kvinnorna upplevdes ha ett somatiskt uttryckssätt för psykiska besvär. 

Barnmorskorna uppfattade att det inte pratades om psykiska symtom och ohälsa i kvinnornas 

kultur, vilket gjorde det svårt för barnmorskan att ta upp dessa ämnen med de nyanlända 

kvinnorna.  

 

Barnmorskor upplevde även att nyanlända kvinnor oftare trodde att normala 

graviditetssymtom var en sjukdom. Barnmorskan upplevde att dessa kvinnor inte hade samma 

kunskaper om egenvård som förväntas inom svensk sjukvård. Kvinnorna förstod inte när 

barnmorskan föreslog att de skulle ta hjälp av en kurator eller en sjukgymnast för sådana 

fanns inte där de kom ifrån. 

 

”Dom tycker att när man har graviditetsillamående så är man sjuk. Vi tycker att det är pest 

men man är inte sjuk. Får förklara att det är fullständigt naturligt.” 

 

Många nyanlända kvinnor hade enligt barnmorskorna aldrig gått i skola och var analfabeter. 

Detta påverkade barnmorskans arbetssätt eftersom kvinnor förutsätts kunna läsa information 

och själv boka tider, något som barnmorskorna då fick hjälpa dem med. Mer välutbildade 

kvinnor upplevdes komma från städer ha bättre kunskapsbas medan kvinnor från landsbygden 

upplevdes ha levt mer isolerade. Nyanlända kvinnor uppfattades inte alltid förstå varför de 

skulle träffa barnmorskan under sin graviditet när de inte kände sig sjuka medan svenska 

kvinnor uppfattades se besöken hos barnmorskan som en självklarhet. Barnmorskorna 

försökte att motivera de nyanlända kvinnorna utan att verka tvingande, då barnmorskorna var 

måna om att ha en bra relation till kvinnan genom hela graviditeten. Ibland kom inte 

kvinnorna på bokade besök om de kände sig friska, utan kom istället utan bokad tid när de 

mådde dåligt.  

 

Barnmorskorna var nyfikna på bakgrunden till olika kulturella handlingar som skiljde 

kvinnorna åt. När barnmorskorna frågade kvinnorna om deras kulturer och varför de gjorde 

vissa saker så visste inte alltid kvinnorna, de gjorde bara på samma sätt som tidigare 
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generationer. Ibland var det delar i kvinnans traditioner och religion som stred mot 

barnmorskans kunskaper. 

 

“Det är ju mycket det här att många i många religioner eller kulturer har de det här med 

fastemånaden och då är det ju jätteviktigt att jag som barnmorska talar om och förklarar att 

bebisen, man kan inte fasta när man är gravid” 

 

Vissa barnmorskor ansåg att många av kvinnorna kom från en patriarkal och auktoritär kultur. 

Barnmorskorna upplevde att det visade sig genom att nyanlända kvinnor i större utsträckning 

bara lydde barnmorskornas ord och sällan diskuterade eller ifrågasatte givna råd och 

ordinationer.  Något som kunde upplevas både förenklande och frustrerande i barnmorskans 

arbete. Några barnmorskor upplevde också att nyanlända kvinnor oftare hade en 

nedvärderande syn på sig själva och sitt självbestämmande. 

 

”i Sverige bestämmer man själv hur många barn man ska vill ha. Man har ett egenvärde som 

kvinna och de kan ju de bli lite provocerade om jag pratar om, de tycker ju som att nämen det 

kanske är gud som bestämmer hur många barn jag ska ha, det är min man.” 

 

Nyanlända kvinnor uppfattades många gånger som desperata och hjälpsökande. Många 

kvinnor som blivit misshandlade och sexuellt utnyttjade under flykten till Sverige ville bli 

undersökta och kontrollera sina skador. Några barnmorskor brann starkt för problemet med 

kvinnlig könsstympning och det upplevdes utmanande och påfrestande att hjälpa unga, 

gravida och omskurna flickor i sitt arbete. Barnmorskorna upplevde även dagligen att de fick 

träffa kvinnor med enorma kapaciteter och resurser.  

 

”de har flytt liksom med sina barn över liksom hav och liksom de kan, de är väldigt starka de 

här människorna, så det är fantastiskt å se.”  

 

Många nyanlända kvinnor upplevdes mindre kritiska till barnmorskan och vården och såg det 

i större utsträckning som en förmån att få komma dit jämfört med svenska kvinnor. 

Tacksamheten gjorde att arbetet med nyanlända upplevdes mer positivt. Det var inte ovanligt 

att nyanlända kvinnor hade med sig gåvor när de kom till besöken.  
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“jag har en helt underbar patient som alltid kommer med bananer, det är ju också en sån där 

kulturgrej, alltså hon vill ge någonting, hon vill ge en gåva, och det är ju också så här 

annorlunda, man kan inte tänka, ja men jag vill, egentligen ska vi ju inte ta emot saker som 

patienterna kommer med men hon skulle ju bli helt, alltså hon skulle ta jätte-illa vid sig om 

jag inte gjorde det.“ 

 

De flesta av barnmorskorna upplevde att både nyanlända och svenska kvinnor var väldigt lika 

och att det endast var vissa sociala och kulturella omständigheter som skiljde dem åt. Några 

barnmorskor tonade ner skillnaderna och sa att de behandlade kvinnor övergripande lika. Ett 

par barnmorskor upplevde att de nyanlända kvinnorna släppte mer och mer på sina traditioner 

när de blev bekväma i mötet med barnmorskorna. Kvinnorna kunde efter några gånger ta av 

sig slöjan under besöken vilket gav en mycket positiv känsla hos barnmorskan. De kände 

också att kvinnorna efter en tid i Sverige anpassade sig och gjorde Sverige till en del i sin 

kultur, vilket upplevdes positivt. Många av barnmorskorna upplevde inte att de tänkte så 

mycket på kultur under mötet därför att det efter ett tag blivit en vana att möta nyanlända 

kvinnor. 

 

Patriarkala män riskerar att styra kvinnorna 

Barnmorskorna upplevde att patriarkala män riskerar att styra kvinnorna. Barnmorskorna var 

överens om att männens deltagande påverkade hur mötet med den nyanlända kvinnan blev. 

Flera barnmorskor upplevde att männen hade en tendens att ta över konversationen och på så 

sätt hindra kvinnan från att öppna upp sig för barnmorskan.  

 

“mannen då, som är det vanligaste, att han kanske vill ta över och svara på frågor som 

egentligen jag vill att hon ska göra. Men hon kommer aldrig till för att han sätter käppar i 

hjulet med sina utläggningar och frågor och, kanske bestämda åsikter.” 

 

En del barnmorskorna beskrev att mäns dominans inte var lika påtagligt hos alla par. En del 

män upplevdes väldigt kontrollerande medan andra par upplevdes ha en god relation till 

varandra. Några barnmorskor hade en önskan att träffa kvinnan utan man och familj för att få 

en bättre kontakt. Vissa barnmorskor tyckte att mannen kunde få vara med under mötena men 

gärna inte hela tiden. Om mannen var med på alla besök kunde barnmorskan inte prata om 

våld och utsatthet i relationer. Andra barnmorskor önskade att mannen skulle vara med men 
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att hon som barnmorska då fick arbeta på ett lite annorlunda sätt för att få till ett bra möte, 

exempelvis att placera kvinnan närmast telefontolken. 

 

Barnmorskorna visade en varierande uppfattning för om detta beteende med att prata för 

kvinnan och bestämma över familjen var kulturbetingat eller om det berodde på andra 

orsaker. En barnmorska beskrev tydligt att hon i mötet måste har stor acceptans för denna 

kulturskillnad, annars blev det enligt henne det lätt att hamna i ett stereotypiskt tänkande. 

 

”han ska ju vara utrikesministern, han ska liksom representera familjen utåt och så och 

vända sig utåt medan hon då ska sköta liksom inrikesministern kan man säga, hon sköter det 

som är i hemmet och sen, det blir ju världens kulturkrock” 

 

Männen reagerade oftast bra när barnmorskan bad dem ta ett steg tillbaka och låta kvinnorna 

få talutrymme. Barnmorskorna hade olika uppfattning om hur de skulle bemöta männens 

åsikter och värderingar. En barnmorska ansåg att det inte var hennes roll som yrkesperson att 

diskutera värderingar med mannen under mötet. Hon beskrev dock att om de hade träffats 

privat hade hon gett sig in i diskussionen. De flesta barnmorskorna tyckte att det var deras 

uppgift att upplysa om den svenska synen på jämställdhet under besöket. Barnmorskorna 

upplevde att de ibland fick vara riktigt tuffa mot männen när det ansågs som det bästa för att 

stärka kvinnorna. 

 

”Jag ska aldrig glömma en karl alltså som sa såhär: jo nä men alltså det som är bra i 

Sverige, sa han, det är ju att ni tycker att barnen kommer främst, och det är ju bra. Men sen 

kommer ju kvinnorna och vi män, vi kommer ju längst bort. Vi har ju inga rättigheter.” 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Kulturella möten som utmanar barnmorskans normativa synsätt och väcker blandade känslor, 

temat beskriver övergripande barnmorskornas möte med nyanlända kvinnor och resultatet 

beskrevs i tre kategorier. Barnmorskor balanserar mellan det personliga och professionella 

engagemanget i mötet med nyanlända kvinnor beskriver hur barnmorskorna fick förklara sin 

egen yrkesroll, svenska samhällets uppbyggnad och hjälpande kvinnorna genom vården. 

Barnmorskorna hade en önskan om att vara professionell, flexibel och utveckla sitt arbete. 
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Språkliga barriärer och tidspress ger andra förutsättningar som kan påverka vården belyser 

den komplexa tolksituationen. Tolk upplevdes vara avgörande för att kunna arbeta med 

nyanlända kvinnor. Barnmorskorna beskrev även tidskrävande utmaningar som svårigheter 

med att förstå varandra samt att nyanlända kvinnor var en grupp med mer ohälsa jämfört med 

svenska kvinnor. Barnmorskan upplevde även att information inte alltid gick fram och att 

kontaktvägarna till barnmorskan ofta var exkluderande för nyanlända kvinnor. Fusion av 

olika kulturer uppskattas men bidrar till krockar i mötena mellan barnmorskor och nyanlända 

kvinnor berättar om hur kvinnorna uppfattades som både kulturellt- och socialt annorlunda 

jämfört med barnmorskornas egen kultur. Kulturella skillnader upplevdes både positivt och 

negativt och barnmorskorna uppskattade överlag kvinnors olikheter. Kvinnornas män 

beskrevs genomgående ha en tendens att ta över mötet och inte ge kvinnorna talutrymme.  

 

Resultatet stämmer överens med tidigare internationell forskning och det ansågs långt ifrån 

oproblematisk för barnmorskor att vårda nyanlända kvinnor (15,18-21). Tobin et al (20) fick i 

sin studie fram fem utmaningar i mötet med utländska kvinnor. Dessa var språksvårigheter, 

förstå kulturella skillnader, utmaningar i att vårda kvinnor som inte var bokade, emotionell 

kostnad av vårdande samt strukturella svårigheter som påverkade vårdens effektivitet. 

Språksvårigheter, kulturskillnader samt att bli känslomässigt engagerad och svårigheter att 

hantera patienter som inte är inbokade tenderar att framträda även i delar av vårt resultat. 

Tobin el al (20) beskrev att barnmorskor lätt klumpade ihop kvinnor med utländsk härkomst 

som “de andra” även fast dessa kvinnor kommer från olika kulturer, länder och religioner, 

medan Akhavan (26) fann en variation i hur barnmorskorna såg på kvinnor från olika kulturer. 

Barnmorskorna i vårt projekt beskrev att de försökte se och bemöta alla kvinnor som individer 

men hade en tendens att också generalisera beteenden och föreställningar, även om de aldrig 

benämnde kvinnorna som “de andra”.  

 

För flertalet barnmorskor i projektet upplevdes mötena ta lång tid samt kräva stor flexibilitet 

och tolerans. Liknande beskrivs i en studie av Boerleider et.al (21). Andra studier har fört 

fram svårigheter i tolksituationen (15,19). Kruth et.al (15) beskrev problemen i tolksituationen 

som gjorde att vårdpersonalen inte kunde utföra sitt jobb på det sätt som de önskade. 

Upplevelsen av svårigheter med att kommunicera via tolk och svårigheten att få tag i 

professionella och medicinskt kunniga tolkar var upplevelser som delades av deltagarna i 

Degni et. al (19) studie. Nödlösningar, som att låta anhöriga agera tolk i mötet upplevdes inte 

optimalt av barnmorskorna (19). Socialstyrelsen (32) beskriver även att användning av 
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anhöriga som tolk är opassande, då varierande kunskaper hos den anhöriga kan göra att 

information inte går fram. Detta framkom också i vårt projekt där barnmorskorna beskrev att 

de endast kunde kommunicera ytligt och undvika känsliga ämnen då anhöriga agerade 

tolk.  Risken med att ta med anhöriga som tolk är att sekretessen inte går att garantera samt att 

man kan hamna i ett etiskt dilemma där det inte blir möjligt att kommunicera om känsliga 

ämnen (33). Socialstyrelsen (32) rekommenderar medicinsk kunniga tolkar i möten och 

beskriver att oprofessionella tolksamtal samt okunnighet hos vårdpersonal om hur man bäst 

kommunicerar via tolk, kan bidra till ojämlik vård. 

 

Barnmorskorna i vårt projekt upplevde det som en svårighet att ge lika vård till alla kvinnor 

de mötte. Reproduktiv och sexuell hälsa är barnmorskans kompetensområde och varje 

kvinnas rättighet i Sverige (22). Sverige har som mål att ge en jämlik vård till alla som vistas 

här. Kvinnor med uppehållstillstånd får vård på samma villkor som svenska medborgare och 

asylsökande har rätt till vård som inte går att skjuta upp (5,12). Vården som ges till en 

nyanländ immigrerad familj upplevs av barnmorskor inte vara lika god som till en välutbildad 

svensk familj (26). 

 

Globalt sett har Sverige en låg mödradödlighet med ca 4 kvinnor per 100 000 levande födda 

barn (33). Det är dock visat att kvinnor födda i låginkomstländer löper en ökad risk att dö i 

samband med graviditet och förlossning i Sverige (17). Anledningarna till den ökade 

mödradödligheten tros vara många, men bland annat utpekas bakomliggande sjukdomar som 

kvinnorna har med sig från hemlandet ut som en orsak (17). Hälsovårdspersonals okunnighet 

om kvinnornas ökade hälsorisker lyfts också fram som en anledning till den ökade risken för 

mödradödlighet (16). Flertalet barnmorskor i vårt projekt upplevde nyanlända kvinnor som 

sjukare och de betraktades av olika anledningar ofta som riskgraviditeter. Detta kan tyda på 

att barnmorskorna till en viss del var medvetna om problematiken kring nyanlända kvinnors 

hälsotillstånd och hälsohistoria, vilket vi tolkar positivt för att kunna fånga upp och förebygga 

komplikationer inom sexuell och reproduktiv hälsa. 

 

Socialstyrelsen konstaterar att målsättningen om jämlik vård ännu inte uppnås i svensk 

sjukvård (32). Barnmorskorna i vårt projekt beskrev svårigheter för kvinnor att kommunicera 

och ta kontakt med barnmorskan när de behövde, samt att kulturella uppfattningar och låg 

utbildningsnivå, som bidragande till att kvinnor avstod eller inte fick tillgång till den vård de 

behövde (26). Det är visat av Ny (22) att kulturella och språkliga skillnader kan bli ett hinder 
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för utlandsfödda kvinnor att nyttja vård inom området sexuell och reproduktiv hälsa. Akhavan 

(26) belyser utbildningsnivå, ursprungsland och vistelsetid i Sverige som bidragande faktorer 

till att nyttja sjukvårdssystemet. Låg socioekonomisk status kan medföra att kvinnorna inte 

har råd att ta sig till vårdcentralen eller hämta ut mediciner som de behöver, vilket blir en 

riskfaktor för kvinnors hälsa och graviditet (32,34,35).  

 

Patientcentrerad vård är ett arbetssätt som utvecklats för att försöka skapa mer jämlika 

förhållanden i vården (32). Konceptet är användbart i barnmorskornas arbete, men eftersom 

majoriteten av barnmorskorna i vårt projekt träffar friska kvinnor och sällan refererar till 

dessa som patienter, så har vi valt att kalla det för kvinnocentrerad vård (jmf 36). 

Kvinnocentrerad vård syftar till att ha kvinnans behov i fokus samtidigt som hon behandlas 

som en resurs i vården och ska vara delaktig i utformningen av den (32).  Vid brister i 

mödravården utpekas oförmågan att ge kulturellt anpassad vård som en orsak till att 

nyanlända kvinnor inte får den vård de har rätt till (34). För att tillhandahålla en 

kvinnocentrerad vård som är kulturellt sensitiv, bör barnmorskan ta hänsyn till kvinnans 

kulturvärden, tro och praxis (37). Den kulturella vården tar hänsyn till hennes 

socioekonomiska status, utbildning och kulturella bakgrund för att minska förekomsten av 

missförstånd och konflikter (37). Majoriteten barnmorskor i vårt projekt visade intresse och 

tog hänsyn till kvinnans sociala och kulturella bakgrund i sitt arbete för att ta reda på hur de 

bäst kunde anpassa vården efter kvinnans kunskapsnivå och behov. 

 

Barnmorskan är en värdefull länk mellan kvinnan och resten av hälso- och sjukvården (37). 

Flertalet barnmorskor i vårt projekt upplevde att de blev kvinnornas hjälpare och fick vara 

deras stöd som lotsar dem till rätt instanser inom vården och ibland även till myndigheter. 

Akhavan (26) undersökte barnmorskors syn på vilka faktorer som påverkade att vården för 

immigranter inte blev jämställd och som en del i sitt resultat presenterade forskaren 

transkulturell vård. Det visade sig att inte alla barnmorskor visste vad det betydde eller hade 

hört talas om begreppet tidigare (26). Den transkulturella vården belyser att vården ska utföras 

med hänsyn till människors kulturella föreställningar så långt det är möjligt. Fokus ligger på 

att upplevelsen av hälsa, sjukdom och död varierar mellan kulturer och genom att ta hänsyn 

till det kan välbefinnande ökas (25). Barnmorskorna i studien önskade utbildning i hur de 

kunde bemöta dessa kvinnor, få en bättre kommunikation med dem samt hur de skulle klara 

av att ge dessa kvinnor en likvärdig vård som de ger svenska kvinnor (26). En del 

barnmorskor i vårt projekt hade fått fortbildning kring kultur och kände sig nöjda medan det 
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fanns barnmorskor som inte hade fått möjlighet att gå på utbildning och vi tror att det skulle 

vara lärorikt för alla barnmorskor att få en ökad kunskap om transkulturell vård. Behovet av 

utbildning behöver troligen lyftas till en högre chefsnivå för att få bättre genomslag. Vår 

uppfattning var att flertalet barnmorskor i vårt projekt hade reflekterat kring olika kulturer och 

strävade efter att acceptera olikheterna men några barnmorskor valde att tona ner dessa 

skillnader genom att resonera kring kvinnor som homogena, vilket inte är förenligt med 

transkulturellt omvårdnadsperspektiv. 

 

I den transkulturella omvårdnadsteorin konstruerad av Leininger et al (27) beskrivs att 

ansvaret för att ge kulturellt anpassad vård ska ligga på den enskilda vårdgivaren. Denna ska 

förkovra sig kring olika kulturer och anpassa arbetssättet efter patientens önskemål. 

Ansvarsfördelning har senare ifrågasatts av Gustafson (16), och anklagas för att inte ta hänsyn 

till sociala orättvisor som kan förekomma inom olika etniska grupper och på så sätt se vården 

ur ett politiskt neutralt perspektiv, vilket inte anses stämma överens med verkligheten idag. 

Det diskuteras om inte ansvaret för att ge kulturellt anpassad vård mer rättmätigt hellre ska 

ligga på ett chefs- eller kliniknivå, än nere på den individuella vårdarens då förutsättningar att 

ge vård starkt präglas av vårdens strukturella uppbyggnad (16). 

 

De flesta barnmorskor i vårt projekt ställde sig positiva till att träffa en kulturell variation av 

kvinnor. Cioffi (18) beskrev i sin studie att barnmorskorna hade en önskan att möta kvinnorna 

med respekt utifrån kulturella och religiösa föreställningar så långt det var möjligt. Flertalet 

barnmorskor i vårt projekt beskrev de nyanlända kvinnorna som annorlunda, som några som 

inte var som barnmorskorna själva eller som kvinnor från barnmorskans egen kultur. 

Kvinnornas värderingar krockade ofta med de värderingar och kunskaper som barnmorskorna 

hade och bemöttes mycket olika utifrån barnmorskans egna tankar om rätt och fel. 

Barnmorskorna hade en tendens att utgå från sig själva i mötena. Att utgå från sin egen kultur 

och att framhålla sina egna normer som det rätta kallas för etnocentrism (14). Barnmorskorna 

ansåg sig inte ha problem med kulturella skillnader så länge de inte allt för uppenbart avvek 

från deras egna tankesätt. Tacksamhet var något som barnmorskorna upplevde positivt med 

kvinnors kultur. Kvinnorna gjorde i större utsträckning som de blev tillsagda och de kom med 

gåvor för att visa sin uppskattning, denna tacksamhet gjorde barnmorskorna mer välvilliga att 

acceptera kvinnornas olikheter och hjälpa dem. Barnmorskorna reagerade negativt när 

kulturen upplevdes som uttalat patriarkalisk och kvinnornas egenvärde förminskades. Några 
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barnmorskor upplevde att det ingick i professionen att ifrågasätta männens värderingar och 

stärka kvinnorna självkänsla samt informera om kvinnors rättigheter i Sverige. 

 

Vårt resultat visar att symtom relaterade till graviditet anses vara normala fenomen och 

sjukskrivningar anses sällan vara nödvändiga. För barnmorskorna kan detta synsätt vara 

problematiskt då de inte upplevs delas av de nyanlända kvinnorna som plågas av symtomen. 

Att ta sig tid och informera om hur kvinnor själva kan bidra till att förbättra sin hälsa via 

egenvård är viktigt men inte alltid enkelt då de nyanlända kvinnorna inte upplevdes vana att 

utföra och prata om egenvård. Respektera kvinnors oro och ta deras symtom på allvar ansågs 

inte alltid lika viktigt hos enstaka barnmorskor. Då gravida kvinnor förväntas arbeta lika hårt 

när de är gravida även om de besväras av plågsamma symtom, kan detta upplevas vara ett 

uttryck för förtryck av kvinnor i Sverige. Att kvinnor bestraffas för att de kan bära barn. Detta 

kan vara ett kvinnoförtryck som barnmorskor och kvinnor i Sverige inte ser och upplever för 

att det är en del i deras kultur, men uppfattas av nyanlända kvinnor som förtryck. 

  

Majoriteten av barnmorskorna var intresserade av kvinnorna och ville hjälpa dem, några även 

utanför deras egentliga arbetsuppgifter. Begreppet kulturkompetens beskriver förmågan att 

vara öppen för andra kulturer och inte bara sin egen (14). Vi uppfattade de flesta 

barnmorskorna som kulturkompetenta. De beskrev sig själva som öppna och nyfikna inför 

andra kulturer och uppskattade sitt arbete med kvinnorna. De hade en önskan om att lära sig 

mer och utveckla sitt kulturella kunnande. Öppenhet, nyfikenhet och viljan att lära sig mer 

anses fundamentalt i konceptet kulturkompetens (27). Gemensamt var att flertalet av 

barnmorskorna upplevde ett starkt engagemang för de nyanlända kvinnornas situation och var 

intresserade av kvinnornas berättelser och kulturella föreställningar. Genom att 

barnmorskorna berättade om sina ståndpunkter, kunde de konstatera skillnader och nå 

samförstånd med kvinnorna. 

 

Metoddiskussion 

Snöbollsurvalet är som tidigare nämnt ett bekvämlighetsurval där de som tidigt blivit 

tillfrågade om deltagande i projektet även tillfrågades om de visste om någon annan som 

kunde passa in. Bekvämlighetsurval är en vanlig men svag form av urval och det finns ingen 

annan form av urvalsmetod där risken är lika stor för att de som väljs ut inte representerar den 

tänkta urvalsgruppen (23). Tanken med projektet var emellertid inte att kunna dra några 

generella slutsatser utan att få en förståelse för hur barnmorskornas upplevelser och därför 
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fungerande ändå urvalsmetoden. Resultatet skulle med en viss försiktighet kunna vara 

teoretiskt överförbart och användbart för barnmorskor som träffar nyanlända kvinnor. 

 

I en kvalitativ metod finns inga bestämda regler för hur många deltagare som behöver finnas 

med för att resultatet ska anses tillförlitligt. Det beror på vad som studeras och informanternas 

förmåga till reflektion och sätt att kommunicera om sina erfarenheter. Istället brukar de i 

forskarvärlden prata om att datamättnad ska uppnås, vilket betyder att intervjuerna kan 

avslutas när ingen ny data framkommer trots fortsatta intervjuer (23). I vårt projekt 

intervjuades sex barnmorskor och vi kunde se likheter i barnmorskornas berättelser som tydde 

på viss datamättnad. Fler intervjuer hade sannolikt gett oss rikare berättelser och en djupare 

förståelse. 

 

All forskning syftar till att få fram ny kunskap och det finns snarare flera olika alternativa 

tolkningar istället för en sanning. Därför bör man som forskare visa på trovärdigheten i sina 

resultat. Detta kan göras genom att visa på sanningshalten i resultaten och genom att visa upp 

analysen som gjorts för att komma fram till våra resultat samt diskutera hur vår förförståelse 

har satt sin prägel den analys som gjorts (24,27). Förförståelse handlar om den bild forskarna 

har sedan innan av det område som ska studeras, det inkluderar teoretiska kunskaper, tidigare 

erfarenheter och förutfattade meningar (27). Eftersom vi varit väldigt noga från början genom 

hela processen, transkribering, domänindelning, plocka ut meningsenheter, kondensera och 

sätta koder så anser vi att vi har gjort det vi har kunnat för att öka trovärdigheten i vårt 

resultat. Inför detta projekt har vi haft en del förförståelse, vi valde ämnet därför att det var 

något som vi upplevde problematiskt utifrån vårt tidigare arbete som sjuksköterskor och under 

vår tid som barnmorskestudenter. Våra upplevelser var att det kunde kännas komplicerat att 

kommunicera genom tolk, eller att inte förstå varandra när vi talar olika språk samt kulturella 

skillnader som påverkar hur patienter uppfattas osv. Detta faktum har mest sannolikt påverkat 

oss, trots att vi försökt ha en neutral inställning. Inför projektet har vi ägnat mycket tid åt att 

läsa på och på så sätt ökat på vår teoretiska kunskap. När vi påbörjade vår roll som intervjuare 

så var vi ovana i den rollen och för varje intervju vi har utfört har det ökat vårt kunnande, 

vilket har gjort att vi har ställt andra frågor och mer utvecklande och riktade sådana i de 

senare intervjuerna än i de första. Hur detta exakt har påverkat vårt resultat är svårt att säga, 

men att det sannolikt har påverkat resultatet på något sätt. Alla intervjuer, förutom en, har 

gjorts enskilt med bara en av författarna, det har sannolikt påverkat vilka följdfrågor som 

ställts, även om vi utgått från samma intervjuguide. Detta kan leda till väldigt olika svar från 
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informanterna. Detta anses vara en naturlig del i processen för ett arbete och utvecklingen av 

oss som forskare och intervjuare. Eftersom varje möte mellan en intervjuare och en informant 

är olika så blir interaktionen aldrig exakt densamma (23). 

 

Datainsamlingen gjordes genom personliga intervjuer och den anses vara den bästa 

undersökningsmetoden, därför att datakvalitén ofta blir högre än vid andra 

undersökningsmetoder (23). Intervjuerna varierade i längd och skillnaden kan göra att svaren 

och resultatet blir olika djupgående. Barnmorskorna var olika kvinnor med olika 

personligheter som upplevdes reflektera olika mycket om sitt arbete. För vissa barnmorskor 

upplevdes själva inspelningen av intervjuerna som ett stressmoment när de skulle fundera ut 

svar på de frågor som ställdes. Detta försökte vi åtgärda genom att erbjuda att stoppa 

intervjuinspelningen om de önskade mer tid för reflektion och vid ett tillfälle bad en 

informant om att få ta en paus och tänka efter lite innan hon kunde ge sitt svar. 

 

Forskare måste sträva efter en strategi som kan ge bästa möjliga förståelse av det fenomen 

som undersöks. En urvalsmetod som misslyckas med att inkludera deltagare med speciella 

erfarenheter kan få ett missvisande resultat (23). 17 barnmorskor tackade nej till att delta i 

vårt projekt, hur dessa barnmorskors historier hade påverkat resultatet är för oss omöjligt att 

säga. Gemensamt för de som tackade ja till deltagande var att de var intresserade av kultur 

och positivt inställda till mångfald, flertalet hade även valt arbete för att få jobba med 

nyanlända kvinnor. Denna inställning kan färga resultatet och kanske kan inte med säkerhet 

antas spegla alla barnmorskors inställning i Sverige. 

 

Vi valde att analysera data med kvalitativ innehållsanalys och vi valde att göra den manifesta 

analysen för att få fram det budskap som fanns i de transkriberade intervjuerna. Graneheim et. 

al (24) menar att kvalitativ innehållsanalys kan vara användbar för studenter och nybörjare. 

Analysen går att göra på olika svårighetsnivåer och vår analys var textnära vilket anses kan 

vara en passande start för den oerfarna. 

Slutsats  
Barnmorskors arbete med nyanlända kvinnor är kantat av både glädje och 

utmaningar.   Språkskillnader och kulturella förställningar och uttryck varierar kraftigt och 

ställer krav på barnmorskorna att vara flexibla och engagerade i sina arbeten. Intresse för 

kultur ansågs av barnmorskorna avgörande för att kunna ge bra vård och är även förenligt 



30 
 

med kulturkompetent vård. Behovet av tolk vid dessa möten ansågs vara otroligt viktigt och 

barnmorskorna föredrog kvinnor som telefontolkar. Behovet av professionella tolkar med 

medicinsk kunskap är stort och fler behöver utbildas. Nyanlända kvinnor upplevs inte ha 

samma möjlighet att nyttja sexuell- och reproduktiv hälsovård i Sverige idag och riskerar 

därmed att inte få den vård de har rätt till. 

Kliniska implikationer 
Detta projekt bidrar till ökad förståelse och medvetenhet om kulturens betydelse för kvinnors 

vård och barnmorskors arbete. Det vi vill att studenter, barnmorskor, kliniker och forskare ska 

ta fasta på är hur barnmorskornas intresse och engagemang främjar goda relationer till de 

nyanlända kvinnorna men även att det finns ett behov av utbildning kring bemötande av olika 

kulturer. Vi vill att de som läst uppsatsen ska bli medvetna om kulturens betydelse för den 

vård som ges samt se de ökade riskerna som kan leda till ohälsa för nyanlända kvinnor. God 

framförhållning och behov av mer tid beskrivs tydlig av barnmorskorna i mötet med 

nyanlända kvinnor. Längre tid måste avsättas av hänsyn till bland annat språkbarriärer och 

samtal via tolk. Många barnmorskor jobbar idag under tidspress och genom att avlasta dem 

med mer resurser skulle det kunna ge dem en lugnare arbetsmiljö med mer möjligheter till 

engagemang och reflektion. Detta skulle även öka hälsovinsterna för de nyanlända kvinnorna. 

Ta med er att barnmorskorna tyckte det var spännande, lärorikt och uppskattade att ha en 

kulturell variation bland kvinnorna de mötte. Vidare forskning bör fokusera på hur de 

nyanlända kvinnorna upplever mötet med barnmorskan samt hur dessa möten bättre kan 

förstås, utvecklas och underlättas för att ge nyanlända kvinnor den bästa vård som är möjligt.  
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Information och förfrågan om medverkan i projekt rörande barnmorskans 

möte med nyanlända kvinnor 

 
 

Vi är två blivande barnmorskor vid Umeå universitet som ska skriva ett självständigt arbete 

inom området sexuellt och reproduktiv hälsa. Syftet med detta projekt är att belysa hur 

barnmorskor upplever mötet med nyanlända kvinnor på barnmorskemottagning. Detta därför 

att andelen asylsökande med varierande språk och kultur ökat markant i Sverige under de 

senaste två åren på grund av krig och oroligheten i världen. 

 

Vi är intresserade av att ta del av Dina värdefulla synpunkter och härmed tillfrågas du om 

deltagande i projektet. Insamlingen av data sker via inspelade enskilda intervjuer med någon 

av oss och beräknas ta ca 30 minuter. Intervjun sker på en plats du själv önskar. All insamlad 

information behandlas med konfidentialitet, vilket innebär att din identitet inte kommer röjas, 

och de inspelade intervjuerna kommer att avidentifieras. Alla personuppgifter hanteras enligt 

Personuppgiftslagen (2008:204) där Umeå Universitet är huvudansvarig. Resultatet kommer 

att presenteras i en uppsats och på ett sådant sätt att ingen specifik medverkande kan 

identifieras. 

 

All deltagande är frivilligt och som deltagare kan du när som helst välja att avbryta projektet 

utan att behöva ange skäl.  

 

 

 

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 
Julia Emilsson 

Leg. Sjuksköterska och 

barnmorskestuderande 

Telenr: 070-6934480 

Mail: karinjuliaemilsson@hotmail.com 

 

Signe Cedering 

Leg. Sjuksköterska och 

barnmorskestuderande 

Telenr: 070-3805640 

Mail: signecedering@live.se 

 

Handledare: 

Monica Christianson 

Docent och Leg. Barnmorska 

Telenr: 090-7869392 

Mail: monica.christianson@nurs.umu.se 
 

 



 
 

Bilaga 2 

 

 

                                                        

  

 

 

 

Samtyckesformulär 

 

………………………………… har informerats om ovanstående projekt muntligt och 

skriftligt och bekräftar med sin underskrift nedan sitt deltagande. Projektets syfte är att 

undersöka hur barnmorskor inom sin profession på barnmorskemottagning upplever mötet 

med nyanlända kvinnor. Deltagaren kan när som helst välja att avbryta sitt deltagande utan att 

ange skäl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………. 

Deltagarens underskrift 

 

 

………………………………………………. 

Ansvarig intervjuares underskrift 
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Intervjuguide  

1. Hur länge har du arbetat på barnmorskemottagning? 

2. Hur ofta träffar du ofta Nyanlända kvinnor i ditt arbete? 

3. Har du upplevt en förändring i antalet nyanlända kvinnor du träffar? Asylsökande? 

4. Varför kommer dessa kvinnor till dig? 

5. Vad är din första tanke när du möter en nyanländ kvinna i ditt arbete? 

6. Finns det något som du anser har betydelse och påverkar hur mötet blir? 

7. Har du någon strategi för att hantera mötet? 

8. Vilka utmaningar ser du i mötet? 

9. Vad anser du främja en god relation till dessa kvinnor?  

10. Hur påverkar språkskillnaden din kommunikation med kvinnan? 

11. Hur påverkar tolksamtal din kommunikation med kvinnan? 

12. Kan du berätta om dina tankar kring kultur under mötena? 

13. Ser du några kulturskillnader mellan dig och kvinnan under mötet? På vilket sätt? 

Påverkan? 

14. Kan du berätta om någon positiv upplevelse som du varit med om när du har träffat en 

nyanländ? 

15. Kan du berätta om det funnits situationer där du känt dig obekväm/jobbig? (ex, fått 

höra jobbiga saker?) 

16. Hur har dessa möten påverkat ditt sätt att arbeta?  

17.  Vad finns det för skillnader i mötet när du jämför, mötet med en kvinna som kommer 

från din egen kultur jämfört med en kvinna som är nyanländ? 

18. Är det något du skulle vilja berätta eller prata om som inte har tagits upp under 

samtalet än?  

 

Stödfrågor 

- Kan du berätta mer om…? 

- Kan du utveckla…? 

- Vad menar du då…?  

- På vilket sätt...? 

 

 


