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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Sverige är ett mångkulturellt samhälle, ökande migration ställer krav på den 
befintliga vårdstrukturen. Fler kvinnor med ursprung från andra länder och med annan 
bakgrund är gravida och besöker Mödrahälsovården. Språkbegränsningar och kulturella 
skillnader påverkar synen på hälsa och ohälsa. Brist på information, kommunikation och 
förståelse för det talade och skrivna språket kan leda till missförstånd och osäkerhet. 
Syfte: Syftet med studien var att beskriva barnmorskors erfarenheter av att möta 
utrikesfödda gravida kvinnor utan funktionell behärskning av svenska språket. 
Metod: En kvalitativ ansats i form av fokusgruppsintervjustudie användes. Fyra 
fokusgruppsintervjuer gjordes med tolv barnmorskor verksamma inom 
Mödrahälsovården på två Kvinnokliniker i södra Sverige. Intervjuerna transkriberades 
och analyserades med latent innehållsanalys. 
Resultat: Resultatet visade att det finns språkliga och kulturella möjligheter såväl som 
svårigheter i mötet. Tre huvudkategorier framkom; Kunna förmedla och ta emot 
information belyste hur möjligheten att förmedla och ta emot information påverkades av 
kvinnornas kunskap och erfarenheter, tillgång och användning av 
kommunikationshjälpmedel samt relationens betydelse. Uppleva andra kulturer belyste 
det barnmorskorna upplevde annorlunda och barnmorskornas reaktioner samt kulturella 
skillnader i förhållandet till familj och närstående. Professionens och organisationens 
betydelse belyste arbetssituationen för barnmorskorna, vilka strategier de använde sig av 
samt behov av reflektion och utveckling. 
Konklusion: Svårigheter med ömsesidigt informationsutbyte kunde leda till osäkerhet. 
Kvinnorna riskerade att inte få adekvat vård och stöd. Kulturell kompetens ökade 
möjligheten att möta individen. Barnmorskors resurser var inte tillräckliga varken 
tidsmässigt, kompetensmässigt eller emotionellt. Kollegor var främsta samtalspartners 
och stöd, även behov av handledning fanns. Väl avsatt tid och tillgång till auktoriserade 
tolkar skulle kunna bidra till en säkrare vård och bättre arbetssituation. 
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"Some days are going better" 
 
Midwifes experience of meeting pregnant women without functional control of the 
Swedish language. 
 
Abstract 
 
Background: Sweden is a multicultural society, increasing migration contributes to 
changed demands on the existing healthcare system. More women with derivation in 
other countries and with different backgrounds are pregnant and visit maternity health 
care. Language barriers and cultural differences influence the way one look at health 
and illness. Lack of available correct information, communication and understanding of 
the spoken and written language can lead to misunderstandings and insecurities. 
Aim: The aim of the research study was to describe midwifes experience of meeting 
foreign-born pregnant women without functional control of the Swedish language. 
Method: A qualitative approach in the form of focusgroupsinterviews were used. Four 
focusgroupinterviews were conducted with twelve midwifes within maternity health 
care clinics at two women's clinics in southern Sweden. The interviews were transcribed 
and analysed by latent content analysis 
Result: The results showed that there are linguistic and cultural opportunities as well as 
difficulties in the meeting. Three main categories emerged; Being able to transfer and 
receive information emphasized how the ability to transfer and receive information was 
dependent on the women's knowledge and experience, access and use of communication 
means, and the impact of relationships. Experiencing other cultures emphasized actions 
that the midwifes experienced differently and how they reacted about it. As well as 
differences in relationships with family and related. Importance of the profession and 
organization emphasized the conditions for midwifes at work, strategies used. As well 
as the midwifes need for reflection and increased knowledge. 
Conclusion: Difficulties with mutual exchange of information could lead to 
insecurities. The women endangered not receiving adequate care and support. Cultural 
knowledge increased opportunities to individual care. The midwifes resources were not 
enough neither in terms of time, in competence or emotionally. The colleagues were the 
main speaking partners and support, the need of professional coaching was spoken for. 
Being able to have enough time and access to authorized interpreters might contribute to 
safer care for the women and better working conditions for the midwifes. 
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1. Inledning 
Socialstyrelsen konstaterade år 2011 att drygt en miljon av Sveriges befolkning har 

ursprung från och är födda i andra länder. Hälsotillståndet mellan dessa individer och 

grupper avvek från de som var födda i Sverige. Hur individen mådde var beroende av 

varifrån personen kom, var i migrationsprocessen denne befann sig samt delaktigheten i 

det svenska samhället. Språksvårigheter tillsammans med ekonomiska problem, sociala 

faktorer och arbetslöshet var faktorer som bidrog till att de utrikesfödda skattade sin 

hälsa sämre. Språket var en viktig faktor som försvårade människornas tillgång till 

information och därmed möjligheterna att uppnå en bättre hälsa. Patienter som inte hade 

svenska som modersmål kände sig i lägre grad delaktiga, respekterade och informerade 

än vad svenska patienter gjorde (Socialstyrelsen, 2011). Ökad migration har bidragit till 

förändringar i befolkningsstrukturen, krav på den befintliga vårdstrukturen och behov 

av förändring har synliggjorts för att göra det möjligt för alla att ta del av vården i sin 

helhet. Den vårdsökande såväl som vårdorganisationen har behövt våga prova nya 

arbetssätt (Ny, 2010).  

 

Flertalet studier visar att barnmorskor upplever att kommunikation, kulturella skillnader 

och bristande förmåga att ge likvärdig vård är utmaningar i mötet med kvinnor som inte 

talar samma språk som barnmorskorna (Akhavan, 2012; Boerleider, Francke, Manniën, 

Wiegersa & Deville, 2013; Lyons, O'Keeffe, Clarke & Staines, 2008; Tobin & Murphy- 

Lawless, 2014). Om strävan efter bästa möjliga hälsovård för kvinna och barn är 

önskvärt måste dimensioner som tillgänglighet, förtroende, ömsesidighet, bekräftelse, 

meningsfullhet och att se det unika tas med i beaktning (Lundgren & Berg, 2007). 

Utmaningen ligger i att främja relationen mellan barnmorskan och kvinnan och 

samtidigt arbeta på en organisatorisk och politisk nivå (Lundgren & Berg, 2007). 

 

2. Bakgrund 

2.1. Mödrahälsovård 
Mödrahälsovården (MHV) har en lång historia i Sverige och har fortlöpande utvecklats 

sedan 1930-talet (Andersson-Ellström & Svensk förening för obstetrik och gynekologi 

[SFOG], 2016). MHV:s övergripande mål är en god reproduktiv- och sexuell hälsa för 
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hela befolkningen. Arbetet inom MHV består i att övervaka graviditet, bidra till 

medicinsk säkerhet och psykologisk förberedelse under graviditet inklusive föräldrastöd 

(Andersson-Ellström & SFOG, 2016). Kompetensbeskrivningen för barnmorskor 

poängterar allas rätt till självbestämmande och rättvisa samt respekten för de mänskliga 

rättigheterna. Barnmorskors arbete baseras på ömsesidig respekt och tillit där hänsyn tas 

till varje människas värde. I arbetet ingår en kulturell kompetens och ett normmedvetet 

förhållningssätt (Svenska Barnmorskeförbundet, 2018). Tobin och Murphy-Lawless 

(2014) beskrev kulturell kompetens som en kunskap inte enbart bestående av fakta om 

en annan kulturs seder, språk och sociala normer utan även en nivå av reflektion, 

självmedvetenhet och kulturell ödmjukhet hos vårdgivaren.  

 

Syftet med det medicinska basprogram som MHV erbjuder är att identifiera riskfaktorer 

och upptäcka komplikationer under graviditet samt att bedöma behov av och sätta in 

åtgärder som förebygger allvarliga följder för kvinna och barn (Andersson-Ellström & 

SFOG, 2016). Bedömningen baseras på kvinnans obstetriska, medicinska och 

psykiatriska anamnes, tillsammans med hereditet, levnadsvanor och kvinnans sociala 

situation. Kommunikationssvårigheter av kulturell eller språklig karaktär kan föranleda 

extra uppmärksamhet och omsorg av barnmorskan utöver basprogrammet (Andersson-

Ellström & SFOG, 2016). Kvinnor från länder med andra hälso- och sjukvårdssystem 

kan behöva ytterligare information utöver basprogrammet (Ny, Dykes, Molin & Dejin-

Karlsson, 2007). Tidsåtgången vid besöken kan variera men det ska finnas utrymme för 

goda förtroendeskapande möten (Andersson-Ellström & SFOG, 2016).  

 

Att söka MHV är frivilligt, i stort sett alla gravida kvinnor i Sverige väljer att delta. I 

jämförelse har det visat sig att nyttjandet bland utrikesfödda kvinnor ser annorlunda ut, 

de avvek i högre grad från basprogrammet och de har en större andel oplanerade besök 

än svenskfödda kvinnor. MHV:s arbete under graviditet är viktig för såväl den kvinnans 

som det ofödda barnets hälsa (Andersson-Ellström & SFOG, 2016; Ny et al., 2007). 

Esscher et al. (2014) visade på att om kvinnorna inte kände till det svenska 

sjukvårdssystemet och samtidigt upplevde kommunikationssvårigheter eller hade 

okunskap om ovanliga sjukdomar och graviditetskomplikationer så bidrog det till en 

ökad mödradödlighet bland utrikesfödda kvinnor. Barnmorskorna i Akhavan studie från 

2012 erfor att utrikesfödda kvinnor inte fick samma vård som svenskfödda kvinnor. Det 

berodde på barnmorskornas okunskap om andra kulturer, barnmorskornas attityd 
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gentemot kvinnorna, språksvårigheter och kvinnornas kunskapsbrister kring den 

svenska vårdorganisationen.  

 

Utomlands är förebyggande vård inte förekommande på samma sätt som i Sverige utan 

fokus är istället behandlande åtgärder (Ny, 2016). Förebyggande vård förutsätter 

likartad syn på hälsa och ohälsa, god information, kommunikation och förståelse för det 

talade och skrivna språket (Andersson-Ellström & SFOG, 2016).  

 

2.2. Kultur 

2.2.1. Kultur som begrepp 

En enhetlig vedertagen definition av begreppet kultur saknas. Vanligen kopplas 

begreppet till ett land eller en nation och skapar idén om en kultur kopplad till en 

avgränsad befolkning och ett territorium med gemensam politik. Ändå är inte alla 

människor som bor i ett land en del av den rådande kulturen. Begreppet kan inbegripa 

hur människor tolkar, talar och använder symboler och syftar på uppkomst och 

vidmakthållande av en gemensam verklighet. En gemensam kultur gör det möjligt att 

upprätta och förstå en händelse, en handling, ett yttrande eller en situation. Kulturen 

tillhandahåller ett förståelsemönster (Björngren Cuadra, 2010). 

 

Genom hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) och Patientlagen (SFS 2014:821) ges 

skydd för att majoritetskulturen och dess värderingar inte blir dominerande och enskilt 

styr planering, behandling och övriga insatser. Patienten ska vara delaktig och vården 

ska skapas så att varje individs unika behov och önskemål blir tillgängliga. Hela 

befolkningen har rätt till en likvärdig vård (SFS 2017:30; SFS 2014:821). 

 

2.2.2. Kulturens påverkan på individen 

Människors beteende och förväntningar påverkas av deras kulturella bakgrund. Den 

kulturella bakgrunden styr det hälsorelaterade beteendet, det vill säga uppfattning av 

samt möten med hälso- och sjukvård (Björngren Caudra, 2010; Ny 2016). Wikberg och 

Eriksson (2003) beskrev att kultur, inlärda mönster gällande värderingar, övertygelser, 

regler, tänkesätt, beteenden, traditioner och seder hade betydelser för hur vårdandet 

uppfattades. Kultur är något som kan förändras med tid och påverkas av ny kunskap och 

erfarenhet (Björngren Caudra, 2010; Ny, 2016; Wikberg & Eriksson, 2003).  
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Om den gravida kvinnan saknar kunskap kring hur hälso- och sjukvården var 

organiserad var det en faktor som kunde leda till missnöje och ouppnådda förväntningar 

för kvinnorna (Aquino, Edge, & Smith, 2015; Boerleider et al., 2013; Lyons et al., 

2008; Pelaez, Hendricks, Merry & Gagnon, 2017). Amorøe och Dahlman (2010) 

beskrev hur kvinnan haft en annan status i hemlandet och därmed kunnat köpa sig den 

vård hon ansåg rätt. Detta kunde leda till diskussioner om att få träffa läkare eller 

önskemål om att få göra fler ultraljud (Amorøe & Dahlman, 2010).  

 

2.2.3. Barnmorskors erfarenhet av att möta andra kulturer  

Personlighet såväl som kulturella och religiösa normer påverkar vad som uppfattas som 

anständigt i förhållanden mellan man och kvinna. Barnmorskor har i flera studier 

uttryckt att den gravida kvinnan begränsades om tolken var man (Axelsson, Byrman, 

Petersson, Skoglund & Stevensson-Ågren, 2016; Lyons et al., 2008; Yelland et al., 

2016). Tillgången till kvinnlig tolk beskrevs som avgörande för att vissa kvinnor skulle 

kunna diskutera familjeangelägenheter, hälsa och graviditet (Yelland et al., 2016). I 

övrigt beskrev barnmorskor hur olika kulturer märktes i olika syn på t.ex. tid och 

bokade besök (Akhavan, 2012; Amorøe et al., 2010; Aquino et al., 2015; Axelsson et 

al., 2016; Fransen et al. 2012; Lyon et al., 2008; Tobin & Murphy- Lawless, 2014). De 

upplevde en större delaktighet av familjen men också påtryckningar från densamma 

(Boerleider et al., 2013). 

 

I en irländsk kvalitativ studie av Tobin och Murphy-Lawless (2014) framkom att 

ovanan av att möta kvinnor från andra kulturer samt kvinnornas erfarenheter och 

problem kunde skapa olika känslor hos barnmorskor. Barnmorskor upplevde sorg över 

vad kvinnor med traumatiska erfarenheter hade upplevt och det var inte ovanligt att 

barnmorskor tänkte på kvinnorna även efter arbetstid. Hos vissa barnmorskor kom den 

känslomässiga påverkan att leda till ökad empati och medkänsla för kvinnorna oavsett 

språk och kulturella barriärer. Andra barnmorskor valde istället att inte lyssna på 

kvinnornas erfarenheter då barnmorskorna inte visste hur de skulle erbjuda stöd eller 

hur de själva skulle hantera kvinnornas erfarenheter (Tobin & Murphy- Lawless, 2014). 
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Barnmorskor med lång yrkeserfarenhet hade förmåga att känna in kvinnan och hennes 

behov (Aquino et al., 2015). De barnmorskor med särskilt intresse av att arbeta med 

kvinnor från andra kulturer och de med lång yrkeserfarenhet av kulturella möten visade 

sig ha bättre förmåga att hantera den ökade arbetsbelastningen som t.ex. oplanerade 

besök, att ordna med tolk och att inte ha tillgång till kvinnans historik. Även 

barnmorskor med större förståelse för de svåra och inhumana omständigheter kvinnorna 

kan ha upplevt hade bättre förmåga att hantera arbetsbelastningen (Tobin & Murphy- 

Lawless, 2014). 

 

Barnmorskor betonade att de kulturella skillnaderna försvårade kommunikationen och 

det utgjorde ofta ett större hinder i kommunikationen än den direkta översättningen av 

det talade ordet (Axelsson et al., 2016).  Ny (2016) och Essén et al. (2002) menade att 

barnmorskor borde ha kunskap om olika gruppers förväntningar och inställningar 

samtidigt undvika generaliseringar och alltid utgå från individen. Oavsett kulturella 

kunskaper vet ingen hur en individ tänker, känner eller agerar (Björngren Cuadra, 

2010). För att kunna överbrygga olika perspektiv krävdes god kommunikation menade 

Björngren Cuadra (2010).  

 

2.3. Kommunikation 

2.3.1. Kommunikation med kvinnor när de inte behärskar språket 

Internationellt är kommunikation i vården ett etablerat forskningsområde som språk- 

och kommunikationsforskare intresserat sig för. I och med vårdens ökande fokus kring 

personcentrerad vård så har kommunikation inom vården kommit att synliggöras som 

ett arbetsredskap även i Sverige (Landqvist & Karlsson, 2012). 

 

Flera studier har undersökt kommunikationens betydelse mellan barnmorskor och 

kvinnor som inte behärskar språket (Akhavan, 2012; Boerleider et al., 2013; Lyons et 

al., 2008; Tobin & Murphy- Lawless, 2014). Barnmorskans möte med kvinnan ställde 

flera krav (Akhavan, 2012). Förutom att ha tid behövde barnmorskan ha förmåga att 

sätta sig in i kvinnans situation och kunna lyssna på kvinnans behov. Barnmorskan hade 

skyldighet att försäkra sig om att given information gick fram och att inga missförstånd 

uppstod (Akhavan, 2012). Möjligheten till kommunikation påverkades av barnmorskans 

inställning till kvinnan, kvinnans erfarenheter, bemötande och sättet de kommunicerade 
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på (Ny, 2010). Genom att inte döma, ta del av kvinnans erfarenheter samt 

individanpassa informationen bidrog barnmorskan till positiva och kreativa möten. Att 

värna om att stärka kvinnans självkänsla var av stor vikt för barnmorskan (Ny, 2010). 

 

Barnmorskor i flertalet studier menade att de språkliga svårigheterna var det mest 

besvärliga i kommunikationen med kvinnor som inte hade fullgod kunskap av det 

inhemska språket (Amorøe & Dahlman, 2010; Aquino et al., 2015; Degni, Suominen, 

Essén, El Ansari & Vehviläinen-Julkunen, 2012; Fransen et al., 2012). 

Kommunikationsproblem som berodde på att den gravida kvinnan saknade funktionell 

behärskning av svenska språket, det vill säga att hon inte kunde tala, läsa eller förstå det 

svenska språket, begränsade såväl barnmorskans som kvinnans möjligheter till att 

förklara sina tankar och känslor. Det resulterade i att kvinnan inte kunde tillgodogöra 

sig den information MHV tillhandahöll (Axelsson et al., 2016). Det kunde även leda till 

missförstånd, frustration och osäkerhet för dem båda samt till potentiella risker som 

ofullständig vård (Akhavan, 2012; Esscher et al., 2014; Hanssen & Lindqvist, 2007; 

Lyons, et al., 2008; Meddings & Haith-Cooper, 2008; Tobin & Murphy- Lawless, 2014; 

Yelland et al., 2016). 

 

2.3.2. Behov av språkligt stöd  

Individer som är i behov av språkligt stöd har enligt Förvaltningslagen (SFS 2017:900) 

rätt att få tillgång till tolk i alla myndighetskontakter. Inom vården rekommenderas 

användning av professionella, auktoriserade sjukvårdstolkar (KAMFS 2016:4; 

Kammarkollegiet, 2018).  

Hanssen och Lindqvist (2007) menar att tolk borde beställas via en tolkförmedling och 

bör anpassas till individens språk, dialekt, individens religiösa eller kulturella bakgrund 

samt kön. Efterfrågan på professionella auktoriserade sjukvårdstolkar har ökat inom 

vissa språk vilket gjort att tillgängligheten blivit sämre generellt och på kvinnliga tolkar 

i synnerlighet (Axelsson et al. 2016).  

Svårigheten för den som tolkar är att språket är så mycket mer än bara de talade orden. 

Det är av största vikt att kunna de faktiska orden i språken men också symboler samt att 

ha en viss gemensam förståelse av den aktuella värld de befinner sig i och hur du lever i 

den miljön för att kunna ge en samlad översättning och tolkning (Hanssen & Lindqvist, 

2007). 
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2.3.3. Användning av professionell tolk 

Studier har visat att även vid tillgång till tolksamtal förekom risker för missförstånd. 

Dels på grund av bristande medicinsk kompetens och terminologi hos tolken (Akhavan, 

2012; Axelsson et al., 2016; Lyons et al., 2008; Tobin & Murphy- Lawless, 2014), dels 

på grund av ett lands mångfald med flera talade språk och dialekter (Akhavan, 2012; 

Yelland et al., 2016).  

Barnmorskor betonade vikten av att tolken var en utomstående person (Axelsson et al., 

2016). En utomstående telefontolk beskrevs ha många fördelar jämfört med tolk som 

fanns på plats. Telefontolk som en helt utomstående person utan personlig relation till 

kvinnan och som inte såg vad som pågick i undersökningsrummet var uppskattad. 

Samtidigt framhöll barnmorskor att samtal och dess innehåll ändå kunde komma att 

påverkas av tolken, särskilt om denne var manlig (Axelsson et al., 2016). Barnmorskor 

uttryckte även oro över att inte ha kontroll kring vilken information som översattes eller 

om översättningen blev riktig (Amorøe & Dahlman, 2010; Lyons et al., 2008). 

Ytterligare ett problem vid tolksamtal var svårigheter med att ställa öppna frågor till 

kvinnorna. Barnmorskor upplevde att tolken inte översatte den öppna frågan utan att 

frågorna istället blev riktade och öppenhet i samtal uteblev. Språkbarriärer var en källa 

till oro och frustration för barnmorskorna som även uppgav att det skulle ha gjort 

skillnad om dem själva hade haft möjlighet att tala med kvinnorna (Amorøe & 

Dahlman, 2010). Därtill kan det vara svårt och tidskrävande att få tag på en auktoriserad 

tolk (Axelsson et al., 2016). 

Axelsson et al. (2016) visade på att barnmorskor hade hårt pressade tidsscheman och 

stress i sin yrkesvardag. Allra mest stressande upplevde barnmorskorna att obokade 

besök var, när kvinnan kom oplanerat till mottagningen. Administrationen i samband 

med tolksamtal var påfrestande. Längre tid behövde bokas och ibland behövde 

kvinnorna ombokas. Barnmorskorna önskade mer tid för samtal och reflektion och 

mindre tid för administration. Det fanns ett behov av administrativa resurser för att boka 

och omboka tider (Axelsson et al., 2016). 
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2.3.4. Användning av icke professionell tolk 

I det vardagliga arbetet var det vanligt att närstående eller tvåspråkig personal användes 

som tolk. Att närstående tolkade kunde vara problematiskt. Dels var personens språkliga 

kvalifikationer eller förståelse av det västerländska skolmedicinska tänkandet osäkert 

(Hanssen & Lindqvist., 2007; Tobin & Murphy- Lawless, 2016), dels kunde 

vårdgivaren inte säkerställa att allt översätts, antingen därför att kvinnan kunde vilja 

undvika att tolken fick viss information eller på grund av att den som tolkade ville 

skydda kvinnan (Hanssen & Lindqvist, 2007). Tobin och Murphy- Lawless (2016) 

betonade svårigheten att uppnå konfidentialitet och säkerhet i de fall vänner, make eller 

barn tolkade. Alla vårdsökande har rätt till anonymitet även gentemot partner eller 

annan familjemedlem (Ny, 2016). Boerleider et al. (2013) menade att det inte alltid var 

möjligt att fråga kvinnan om hon kände sig trygg med att medföljande person tolkade 

samtalet.  

 

Axelsson et al. (2016) och Boerleider et al. (2013) visade på att barnmorskor använder 

andra kommunikationshjälpmedel vilket underlättade kommunikationen. Det kunde 

vara teckenspråk, bilder, ritningar, dockor eller olika bildspel och filmer på internet. 

Barnmorskor kunde se andra kommunikationshjälpmedel såsom pekplattor som ett 

tänkbart stöd i kommunikationen med gravida kvinnor. Ett sådant hjälpmedel skulle 

kunna underlätta då kvinnan dyker upp oplanerat på mottagningarna (Axelsson et al., 

2016).  

 

2.4. Teoretisk referensram 
Lundgren och Bergs (2007) teori “Central concepts in the midwife-woman 

relationship” redogör för centrala begrepp för relationen mellan barnmorska och 

kvinna. De beskriver att relationen mellan barnmorskan och kvinnan är nödvändig för 

att kvinnan ska ha en positiv upplevelse av tiden i livet som består av graviditet, 

förlossning och eftervård. 

Teorin har skapats genom en sekundäranalys av åtta kvalitativa svenska studier 

framkommer sex parvisa överlappande centrala begrepp som tillsammans är centrala i 

relationen mellan barnmorskan och kvinnan, se tabell 1. Det framkommer olika behov 

hos kvinnan vilka barnmorskan har skyldighet att möta och svara på.  
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Eftersom interaktionen mellan barnmorskan och kvinnan sker under inflytande av andra 

faktorer ska resultatet ses ur ett bredare perspektiv. Utan förutsättningar från den 

organisation där barnmorskan är verksam är det omöjligt att möta och svara på kvinnans 

behov. Varje begrepp belyses dels ur kvinnans dels ur barnmorskans perspektiv. Unikt 

för Lundgren och Bergs teori är att den fokuserade på det normala så väl som det 

komplicerade förloppet. 

Tabell 1: Redogörelse för Lundgren och Bergs (2007) sex centrala begrepp för 
relationen mellan barnmorska och kvinna. Kvinnans perspektiv redovisas i korthet, 
barnmorskans perspektiv redovisas mer utförligt. 

Kvinnan   Barnmorskan 

Att överlämna sig själv: och sin 
kropp till graviditeten och 
barnmorskan och våga lita på 
denne. 
   

Tillgänglighet: beskriver barnmorskans förmåga 
att vara öppen och smidigt möta det unika hos 
kvinnan. Begreppet inkluderar även stöd som 
baseras på kvinnas efterfrågan vilket betyder att 
kvinnan är beslutsfattare och barnmorskan gör 
interventioner vid tillfrågning eller vid avvikelser 
från det naturliga. Begreppet innefattar ytterligare 
barnmorskans tillgänglighet till henne själv. 
Personlighet, känslor och kunskap (teoretisk och 
praktisk) och barnmorskans intuition spelar in. 

Förtroende: kvinnan litar på sig 
själv, barnmorskan och annan 
hälsovårdspersonal. 

Att förmedla förtroende: barnmorskan förmedlar 
en tillitsfull relation vilket inkluderar att tro på 
kvinnans förmåga. Barnmorskan tror på och stöttar 
den naturliga processen. En tillitsfull relation kan 
stärka kvinnans självkänsla och ge henne säkerhet. 

Deltagande: kvinnan är delaktig 
i processen, hon behöver ses 
som unik, bli lyssnad på och få 
stöd på sina villkor. Hon 
använder sina egna resurser.   

Ömsesidighet: är nödvändigt för en bra omvårdnad 
av barnmorskan. Öppenhet, dialog, ömsesidigt 
givande och delat ansvar är essentiella 
komponenter i den ömsesidiga relationen. Genom 
att få kontinuerlig information och bli tilltalad kan 
kvinnan bli mer delaktig. Ett delat ansvar 
innefattar att ta del av barnmorskan som person 
och profession. 
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Ensamhet: kvinnan möter det 
okända vilket kan leda till 
känslor av ambivalens och 
rädsla. 
  

Bekräftelse: barnmorskans stöd till kvinnan är 
ansvarsfullt och möter det oundvikliga under 
graviditet och förlossning. Viktigt är att 
barnmorskan är i nuet tillsammans med kvinnan 
vilket inkluderar emotionell och fysisk närhet. 
  

Skillnad: att avvika från rutiner 
och standardisering kan skapa 
känslor att kvinnan inte är 
tillräckligt bra eller att de känner 
extra krav på grund av ökad risk 
för barnet.  

Stödja det unika: barnmorskan skapar utrymme för 
individuella önskemål och val. Barnmorskan skall 
belysa och stödja det unika hos varje kvinna. 
  

Skapa mening: att bli tillfreds 
med henne själv och 
omständigheterna i vilka 
kvinnan befinner sig.  

Stödja meningsfullhet: att fokusera på det normala, 
att förmedla hopp. Att se förbi nuläget t.ex. 
graviditetskomplikationer eller förlossningssmärta 
och istället fokusera på föräldraskapet som komma 
skall.  

   
Lundgren och Berg (2007) menar att teorin begränsas av sitt fokus på den korta 

tidsaspekten av kvinnans liv och att de endast inkluderat egna svenska studier, alla 

kvalitativa. Flemming (1998) anger ömsesidighet som kärnan i sin teori midwife with 

woman with midwife, där flera subkategorier återfinns hos Lundgren och Berg (2007), 

vilket de anser styrker deras teori. 

 

2.5. Problemformulering 

Kommunikations- och kulturella olikheter begränsar både barnmorskan och kvinnan, 

vilket kan leda till missförstånd och osäkerhet för dem båda. Det behövs mer forskning 

för att kunna ge dessa kvinnor en säker och jämlik vård. Tidigare forskning är främst 

fokuserad på kvinnornas perspektiv och antalet studier som undersöker barnmorskans 

perspektiv är begränsat. 

 

3. Syfte 
Syftet med studien var att beskriva barnmorskors erfarenheter av att möta utrikesfödda 

gravida kvinnor utan funktionell behärskning av svenska språket. 
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4. Metod 

4.1. Design och fokusgruppsintervju 
Studien genomfördes med en kvalitativ design i form av fokusgruppsintervjuer med 

barnmorskor verksamma inom MHV. En fokusgruppsintervju består av flera deltagare 

där antal mellan två till nio personer kan förekomma (Thomsson, 2010). 

Fokusgruppsintervjuer anses passande vid undersökningar där ett ämne kan diskuteras 

mellan deltagarna utan att någon behöver lämna ut sig inför de andra. En bra grund vid 

en fokusgruppsintervju är att deltagarna känner varandra och kan prata tillsammans. 

Genom att ha ett tema på intervjuerna som deltagarna har erfarenhet av kan författarna 

få del av deltagarnas tankar och erfarenheter samtidigt som deltagarnas samspel med 

varandra kan leda till argument och uttalande som annars kan vara svåra att nå 

(Thomsson, 2010).  

 

4.2. Urval och rekrytering 
Inklusionskriterier var legitimerad barnmorska verksam inom MHV där kvinnor från 

andra länder som inte har funktionell behärskning av det svenska språket var en vanligt 

förekommande målgrupp, det vill säga där tolksamtal förekom minst två gånger per 

vecka. Med funktionell behärskning av det svenska språket menar författarna i 

fortsättningen att kvinnorna inte kan tillgodogöra sig och förstå information på svenska 

via tal eller skrift liknande Axelsson et al. (2016) beskrivning. Med kvinnorna menar 

författarna i fortsättningen kvinnor som är födda i ett annat land än Sverige och som inte 

har funktionell behärskning av det svenska språket. 

 

Tillstånd att genomföra studien gavs av verksamhetschefer eller av denne delegerad 

ansvarig chef inom MHV på två kvinnokliniker i södra Sverige. 

Författarna skickade ut informationsbrev till barnmorskorna på respektive MHV via 

verksamhetschefen vid kvinnoklinikerna. Ett varierat urval gällande ålder, olika lång 

yrkeserfarenhet samt olika nationaliteter efterfrågades av författarna. Barnmorskorna 

fick själva anmäla sitt intresse av att delta i studien. De barnmorskor som var 

intresserade av att delta i studien ombads kontakta författarna via mejladress. 

Författarna tog kontakt med intresserade barnmorskor för att bestämma tid och plats för 

fokusgruppsintervjuerna. Totalt rekryterades barnmorskor till fyra 
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fokusgruppsintervjuer. Till den första fokusgruppsintervjun rekryterades tre intresserade 

barnmorskor. Till den andra fokusgruppsintervjun rekryterades tre barnmorskor, en 

barnmorska avböjde. Till den tredje fokusgruppsintervjun rekryterades fyra och till den 

fjärde fokusgruppsintervjun rekryterades tre intresserade barnmorskor.    

 
  
4.3. Datainsamling 
Fokusgruppsintervjuerna genomfördes under september månad 2018, under arbetstid, i 

anvisad lokal på Barnmorskemottagningar (BMM). I fokusgrupp 1 och 2 var en 

författare moderator i fokusgruppsintervjun, den andra observerade och hade möjlighet 

att komma med kompletterande frågor samt observera gruppdynamik och kroppsspråk. I 

fokusgrupp 3 och 4 var endast en av författarna med vid fokusgruppsintervjun då de 

skedde vid samma tidpunkt. 

 

Samtliga fokusgruppsintervjuer inleddes med en presentation av författarna och studien. 

Barnmorskorna fick en muntlig genomgång av den tidigare utskickade skriftliga 

informationen kring studien och de fick lämna ett skriftligt samtycke till att delta i 

studien samt besvara ett formulär med bakgrundsfakta om deras ålder, yrkeserfarenhet 

samt specifik erfarenhet av arbete med MHV. 

 

Författarna och handledaren konstruerade en intervjuguide som användes vid 

fokusgruppsintervjuerna (Bilaga 1). Huvudfrågan som ställdes var “Kan ni berätta om 

era erfarenheter av att vårda utlandsfödda kvinnor som ej har svenska som modersmål 

under graviditet?”. Barnmorskorna fick diskutera fritt och följdfrågor ställdes vid 

behov, för att få tillgång till ytterligare viktig information (Patel & Davidson, 2011). 

Följdfrågorna som användes var t.ex “berätta mer”, “hur tänker du kring det” och 

“utveckla hur du menar”. Fokusgruppsintervjuerna avslutades med att fråga 

barnmorskorna om de ville lägga till något som inte framkommit under 

fokusgruppsintervjun samt hur barnmorskorna upplevde det att bli intervjuade. 

Fokusgruppsintervjuerna spelades in med hjälp av röstinspelningsapp till smartphone 

och tog mellan 34 - 43 minuter att genomföra. Efter varje fokusgruppsintervju skrevs 

kortare anteckningar för att sammanfatta innehållet. Det inspelade materialet lyssnades 

igenom av båda författarna flera gånger och transkriberades ordagrant. Materialet 

avidentifierades.  
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4.4. Dataanalys 
En latent kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera data vilket är en fördel 

när det är upplevelser som ska undersökas och tolkas (Graneheim & Lundman, 2004). 

Då en text kan tolkas på olika sätt krävs det en förståelse och ett samarbete mellan 

deltagarna och forskarna i den kvalitativa forskningen. I den latenta innehållsanalysen 

tolkas det underliggande budskapet och det är viktigt att texten ses i sitt sammanhang 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Datamaterialet lyssnades och lästes igenom 

enskilt av båda författarna flera gånger för att få en djupare förståelse. Analysen av 

datamaterialet genomfördes i flera steg. Författarna identifierade meningsenheter som 

svarade på studiens syfte och därefter kondenserades texten. Sedan diskuterade 

författarna innehållet i datamaterialet för att inget viktigt skulle gå förlorat. De 

kondenserade meningsenheterna försågs med koder vilka beskrev meningsenheternas 

specifika innehåll. Koder med liknande innehåll fördes samman i kategorier, totalt tre 

stycken, se tabell 3. Innehållet i varje kategori jämfördes för att identifiera skillnader 

och likheter och därefter grupperades kategorierna in i åtta subkategorier där 

fokusgruppsintervjuernas latenta innehåll bevarades. Subkategorierna beskrivs i 

studiens resultat, se tabell 3.  Exempel på analysprocessen presenteras i tabell 2. 

 

Tabell 2: exempel på analysprocessen med meningsenheter, kondenserade 
meningsenheter, koder, kategorier samt subkategorier.  

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Kategori Subkategori 

Man har ju på Kvinnokliniken 
tagit beslutet, man får inte 
önska eller välja (manlig/ 
kvinnlig tolk) jag kan tycker 
det är lite dumt, önska kan 
man ju få, men sen kan, kan vi 
ju inte säga att vi kan 
garantera det (Fokusgrupp 1). 

Kvinnokliniken har 
tagit beslut att man 
inte får önska eller 
välja kön på tolk. Det 
är lite dumt, önska 
kan man ju få men vi 
kan inte garantera att 
det blir så. 

 

Inte 
önska 
kön på 
tolk 

 

Professione
ns och 
organisatio
nens 
betydelse  

 
 

Arbetssituationen 
för barnmorskan  

Jag kan själv känna att jag kan 
va lite, jag är inte bra på 
tolksamtal alltid. Vissa dagar 
så går det bättre men jag kan 
va liksom lite så där, jag ligger 
gärna steget före och jag såhär 
känner själv ibland att jag 
pratar för långa stycken och då 
liksom inte kör det här mening 

Jag kan själv känna 
att jag är inte bra på 
tolksamtal alltid. Jag 
pratar för långa 
stycken, inte mening 
för mening…det är 
inte lätt när man är 
stressad och har 
bråttom.  

 
Jag är 
inte bra 
på tolk- 
samtal 

 

Kunna 
förmedla 
och ta emot 
information  

 

Att samtala 
genom 
kommunikations- 
hjälpmedel  
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för mening…det är inte lätt 
alltså, när man är lite stressad 
och har lite bråttom 
(Fokusgrupp 3). 

Det är också något som är 
intressant, kan jag tycka med 
dom, för att där får man också 
lära sig hur alltså så att det 
alltså så med, men att det är 
föräldrarna har ju jättestort, 
och lever inte föräldrarna, då 
är det hans föräldrar, och lever 
inte dom nämen då är det han, 
alltså det är ju väldigt så här 
innan de kommer till själva 
kvinnan, och vad hon får, eh. 
Kanske inte besluta, men hur 
hon skall vara. Alltså det är 
uppbyggt så 
(Fokusgrupp 4). 

Något som är 
intressant, får man 
lära sig, det är 
föräldrarna har ju 
jättestort, och lever 
inte föräldrarna, då är 
det hans föräldrar, 
och lever inte dom då 
är det han. Det är ju 
väldigt innan de 
kommer till kvinnan, 
och vad hon får inte 
besluta, men hur hon 
skall vara. Det är 
uppbyggt så. 

 
 
 

Familjen 
är upp- 
byggd på 
annat vis 

 
 
 
 

Uppleva 
andra 
kulturer 

 
 
 
 

Betydelsen av 
familj och 
närstående  

Så är det ju då att man inte 
hinner med allt man ska göra i 
basprogrammet på just den, till 
exempel på inskrivningen. då 
får man ju ha en strategi, hur 
gör jag då, då får man liksom 
tänkta till, aah men nu går 
tiden här och jag har tolk och 
vi har liksom inte hunnit 
igenom allt, då får man ju 
prioritera helt enkelt 
(Fokusgrupp 2). 

 
När man inte hinner 
med allt man ska göra 
på till exempel på 
inskrivningen. Då får 
man tänka till och ha 
en strategi, hur gör 
jag då. Nu går tiden 
här, jag har tolk och 
vi har inte hunnit allt, 
då får man prioritera. 

 
 
 

Hinner 
inte med, 
prioritera 

 
 
 

Professione
ns och 
organisatio
nens 
betydelse  

 
 
 

Barnmorskans 
utvecklande av 
strategier 

 

4.5. Etiska överväganden 
En etisk ansökan lämnades in till Etikkommittén Sydost och författarna erhöll ett 

utlåtande med beslutsnummer EPK 512-2018. I fokusgruppsintervjustudien följdes 

forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 

(Vetenskapsrådet, 2002). Verksamhetscheferna lämnade godkännande att studien fick 

genomföras på BMM. Barnmorskorna fick muntlig och skriftlig information om att 

deras personuppgifter skyddades, att de när som helst kunde avbryta sin medverkan utan 

att uppge anledning och att det endast är författarna, handledaren och examinatorn som 

har tillgång till datamaterialet. Författarna uppmuntrade konfidentialitet inom gruppen.  

Författarna har inhämta ett skriftligt samtycke från deltagande barnmorskor i studien i 

enlighet med Helsingforsdeklarationen (2018). Barnmorskorna fick frågan hur de 

upplevt att bli intervjuade för att uppmärksamma om barnmorskorna upplevt obehag. 
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Insamlat datamaterial avidentifierades och förvarades inlåst. När studien har avslutats 

kommer datamaterial att förstöras. Alla deltagarna fick information om vart de kunde 

vända sig för frågor samt om möjligheten att ta del av den färdiga studien.  

 

Nyttan med studien ligger i att ta del av barnmorskors erfarenheter av att möta 

utrikesfödda kvinnor som inte har funktionell behärskning av det svenska språket vilket 

i sin tur kan bidra till organisatoriska förändringar som att utbilda barnmorskor i 

kommunikation och kultur vilket i sin tur kan leda till trygg MHV för kvinnor med 

behov av att få information tolkad eller översatt från svenska till andra språk. 

Barnmorskorna kunde under fokusgruppsamtalen få tillfälle att dela med sig av deras 

erfarenheter vilket kan berika och underlätta deras arbete med kvinnorna.  

5. Resultat 
Under fyra fokusgruppsintervjuer tillfrågades 12 barnmorskor om deras erfarenheter av 

att möta kvinnor som inte hade funktionell behärskning av det svenska språket. 

Samtliga barnmorskor var födda i Sverige, deras medelålder var 47,3 år (variation 29-63 

år). I medeltal hade barnmorskorna arbetat som barnmorskor i 12,8 år varav 9,4 år på 

BMM där MHV ingick. Den individuella spridningen av erfarenheten av arbete på 

BMM med MHV var 4 veckor till 36 år. Förutom arbete på BMM hade barnmorskorna 

erfarenhet av BB/förlossning, abortverksamhet, ungdomsmottagning och 

telefonrådgivning. Ingen barnmorska uppgav sig ha flytande kunskaper i något språk 

utöver svenska. Tre huvudkategorier och åtta subkategorier framkom från 

datamaterialet, se tabell 3. 
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Tabell 3 Översikt över resultatets tre kategorier och åtta subkategorier  

 
Kategori  Subkategori 

 
Kunna förmedla och ta emot information 

• Betydelsen av kvinnornas språkkunskaper, 
utbildningsnivåer och erfarenheter 

• Att samtala genom kommunikationshjälpmedel  
• Relationens betydelse   

 
Uppleva andra kulturer 

• Att konfronteras med och reflektera över kulturella 
värderingar 

• Betydelsen av familj och närstående 
 

Professionens och organisationens betydelse  
• Arbetssituationen för barnmorskorna  
• Barnmorskornas utvecklande av strategier  
• Reflektion och utveckling  

 
 

5.1. Kunna förmedla och ta emot information 
Kategorin delades in i tre subkategorier. Betydelsen av kvinnornas språkkunskaper, 

utbildningsnivåer och erfarenheter belyste hur kvinnornas individuella förutsättningar 

spelar roll för möjligheten att förmedla och ta emot information. Att samtala genom 

kommunikationshjälpmedel belyste hur möjligheten att förmedla och ta emot 

information påverkades av hjälpmedel som tolk, anhöriga eller annat hjälpmedel. 

Relationens betydelse belyste att relationen mellan barnmorskorna och kvinnorna 

påverkade möjligheten att förmedla och ta emot information. 

 

5.1.1. Betydelsen av kvinnornas språkkunskaper, utbildningsnivåer och 

erfarenheter  

Barnmorskorna hade mött kvinnor från olika länder med olika utbildningsnivåer, allt 

från analfabeter till välutbildade kvinnor. Kvinnornas erfarenheter och livsöden 

påverkade förmågan att ta emot information.  
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“Har man bott i stan, har man en hög utbildning, är man van o liksom, eller 
kommer man från landet o det är ju väldigt spritt ju. Man får känna in det lite... 
får man tänka på lite annat vis” (Barnmorska 1 fokusgrupp 2). 

 
Flera barnmorskor upplevde det positivt att många kvinnor lärde sig svenska språket 

snabbt och att kvinnorna var stolta över det. Barnmorskorna kunde känna osäkerhet 

kring kvinnornas språkkunskaper och förståelse av medicinska termer. Ovissheten om 

kvinnorna verkligen vågade fråga om de inte förstod var något som bekymrade 

barnmorskorna. Barnmorskornas erfarenhet var att kvinnorna ville ha information och 

att kvinnorna upplevde det positivt att få det. Kvinnorna hade även ett behov av 

information på hemspråket kring rutiner och riktlinjer i Sverige. Att den informationen 

saknades bidrog till en ojämnlik vård då kvinnorna inte kände till sina rättigheter på 

samma sätt som de svenskfödda kvinnorna.   

 

En del kvinnor, även de som tidigare genomgått en graviditet, upplevdes sakna kunskap 

om sina kroppar, dess funktioner och graviditetens normala fysiologi vilket medförde 

att barnmorskorna fick informerar mer utförligt.   

 
“Dom har dåliga kunskaper om sin egen anatomi och fysiologi… Så ska dom 
tala om för oss i minsta detalj hur det har gått när dom har fött sina barn i sina 
hemländer och så vet dom inte egentligen, så det är ju ett oskrivet blad så på det 
viset. Det kanske finns risker där som inte vi någonsin får reda på eller 
upptäcker” (Barnmorska 4 fokusgrupp 3).  

 

5.1.2. Att samtala genom kommunikationshjälpmedel  

För att barnmorskorna skulle kunna samtala med och förstå kvinnorna var användandet 

av kommunikationshjälpmedel viktigt. Tolkanvändning var vanligast men 

barnmorskorna kände ambivalens till det. Barnmorskorna återkom flera gånger till hur 

informationsutbytet påverkades av tolkarnas utbildningsnivå och språkliga kompetens 

vilken varierade. Tolkar som förstod och kunde förklara medicinska termer som t.ex. 

fosterdiagnostik och cellprov och där samtalen flöt på underlättade kommunikationen.  

 
“Man hör ju på hur bra de är på svenska också… en del får man... ta om flera 
meningar flera gånger. Det är klart då kan man ju undra vad det är för 
information som patienten får… om inte tolken förstår alls vad det är jag 
försöker säga” (Barnmorska 2 Fokusgrupp 1). 
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Många gånger var barnmorskorna nöjda med tolkarnas insatser dock förekom det att 

tolkarna översatte fel eller uteslöt information för kvinnorna vilket barnmorskorna 

uppfattade eller förstod först senare. Barnmorskorna kände sig utlämnade till tolkarna 

och det tolkarna förmedlade. Att barnmorskorna inte förstod samtalen som tolkarna 

hade med kvinnorna skapade en osäkerhet då det var omöjligt att avgöra vilken 

information kvinnorna fick samt det barnmorskorna fick veta.  

 
“Man får ju ofta i alla fall in de viktiga bitarna, det handlar ju inte om det att 
dom skulle få sämre vård, eller att man missar, det, det tycker jag inte”  
(Barnmorska 1 fokusgrupp 4). 

 
Tolkarnas kön kunde vara av betydelse. Barnmorskorna uppfattade att kvinnorna 

upplevde situationen som jobbig om det var manliga tolkar. Kvinnorna uttryckte sällan 

missnöje med manlig tolk, barnmorskorna kunde dock utläsa detta på kroppsspråk eller 

i samtalet. Andra saker som kunde påverka tolksamtalens kvalité var om det fanns barn 

närvarande eller om föräldraparen pratade i mun på varandra samt barnmorskornas 

dagsform. 

  
“Jag är inte bra på tolksamtal alltid. Vissa dagar så går det bättre...  jag... 
känner själv ibland att jag pratar för långa stycken och då liksom inte kör det 
här mening för mening… när man är lite stressad och har lite bråttom”  
(Barnmorska 4 fokusgrupp 3) 

 
Närstående som tolk kunde vara ett problem om den närstående tog över samtalen 

och svarade på frågorna eller om det uppstod osäkerhet kring hur hög kompetens 

den närstående hade om graviditet och barnafödande.  

 

Ibland pratade barnmorskorna och kvinnorna engelska med varandra. Barnmorskorna 

kunde då läsa av tonläge som gjorde att de fick en känsla i samtalen jämfört med samtal 

med tolk och kunde på så vis förstå och bekräfta kvinnorna.  

  

När svårare samtalsämnen hade diskuterats, t.ex. fosterdiagnostik, tyckte barnmorskorna 

att det var bra att de kunde lämna ut skriftlig information på kvinnornas språk för att 

förtydliga informationen. Barnmorskorna hänvisade även till webbsidan 1177.se där 

information fanns översatt på flera språk i både text och film.  
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Översättningsverktyg så som Google translate eller liknande användes sällan då 

barnmorskorna upplevde att de inte fungerade. Det förekom främst vid akuta besök eller 

att kvinnorna använde det för att översätta enstaka ord när tolk inte fanns tillgänglig. 

 

5.1.3. Relationens betydelse 

Barnmorskorna fick inte alltid samma kontakt med kvinnorna när tolk användes. 

Samtalen kunde bli opersonliga och tolk ansågs vara ett hinder. Förutsättningarna för att 

kunna mötas ökade om barnmorskorna visade intresse för kvinnornas livserfarenheter 

och kunskaper om graviditet och barnafödande men tiden räckte sällan till. När 

barnmorskorna lärde känna kvinnorna kunde de få en nära kontakt och möjlighet att få 

förtroende för varandra. Detta ökade förståelsen och informationen kunde anpassas till 

kvinnornas behov.  

 
“Man kanske… har en förståelse kring det... har det med sig under tiden man 
vårdar patienten. Att hon kanske är lite så här på grund av det och det, hon 
kanske är lite skygg, eller hon kanske behöver allt detta på grund av det och de, 
att man inte... dömer henne eller tycker det är jobbigt för att hon är på ett visst 
sätt” (Barnmorska 3 fokusgrupp 4).  

 
Det första mötet med kvinnorna beskrevs som svårt då de inte kände varandra. När 

barnmorskorna fick träffa kvinnorna flera gånger var det lättare att kommunicera med 

varje enskild kvinna. Förtroende kunde byggas upp, barnmorskorna kunde stämma av 

om kvinnorna hade förstått och information kunde upprepas. Genom att följa kvinnorna 

under flera graviditeter fördjupades relationerna ytterligare. För en del kvinnor var 

barnmorskan särskilt betydelsefull. Barnmorskorna beskrev fall där de upplevt att de var 

de enda personerna som kvinnorna hade att prata med. Barnmorskorna kunde känna 

förvåning över hur kvinnor som upplevt stora svårigheter i livet ändock kunde ha 

mycket humor som de delade.  

 

 

5.2. Uppleva andra kulturer 
Kategorin delades in i två subkategorier. Att konfronteras med och reflektera över 

kulturella värderingar belyste det som barnmorskorna upplevde som annorlunda och 

hur barnmorskorna funderade kring de reaktioner som väckts. Betydelsen av familj och 
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närstående belyste kulturella skillnader i förhållandet till familj och närstående som 

barnmorskorna upplevt. 

 

5.2.1. Att konfronteras med och reflektera över kulturella värderingar 

Det faktum att barnmorskornas och kvinnornas kulturella värld var olika ledde till 

kulturkrockar. Att lära känna en kultur kunde vara både positivt och negativt. Det kunde 

bidra till ökad förståelse och bättre bemötande samtidigt var det viktigt att tänka till 

kring den kulturella präglingen och se individen. 

  

Hanterandet av olikheter var svårt och kunde leda till frustration. Konsten låg i att 

anpassa sig till kvinnornas kultur. Barnmorskorna ansåg att graviditet var ett friskt och 

naturligt tillstånd och de kunde ha svårt att hantera vissa frågor t.ex. huruvida kvinnorna 

kunde cykla, åka bil eller äta viss mat. Att dessa frågor ställdes av många kvinnor hade 

gett förståelse för att den typen av frågor var viktiga för kvinnorna. 

  

“Fast det jag gjorde mest, det var ju att jag lyssnade… de fick prata av sig. Det 
var inte så himla komplicerat… Men för dem var det jätteviktigt att de skulle 
liksom få känna sig lugna å få svar på frågor… Jag tänker själv, tänk om jag varit 
i Indien och varit gravid liksom å, och inte kunnat hur, hur går det till här med 
sjukvård och myndigheter åh, aa det är smågrejer för oss, men det är stora grejer 
för dem” (Barnmorska 1 fokusgrupp 4).  
  

En barnmorska beskrev hur hon i ett möte tvingats hantera en inre konflikt när kvinnan 

hanterade ämnet, könsstympning, på ett sätt som inte stämde överens med 

barnmorskans syn. Flera barnmorskor redogjorde för att de och kvinnorna hade olika 

värderingar. 
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“Jag kan också uppleva… att dom har väldigt mycket fokus på vad vi kanske då 
tycker är lite småsaker om man får säga så. Men däremot om, så kan jag känna 
att compliance eller följsamheten i om det är allvarliga ting, så kan de helt 
plötsligt välja att bara utebli… Och jag vet inte heller om det är liksom vad det 
beror på för vi har för lite insyn i deras kultur” (Barnmorska 4 fokusgrupp 3).  

  

Barnmorskorna trodde att kvinnorna upplevde den svenska kulturen som strikt. Det 

fanns kvinnor som ville ha fler besök, fler undersökningar och större kontroll samtidigt 

som det fanns kvinnor som uppskattade att allt inte kontrollerades och att det naturliga 

bevarades. Olika synsätt skapade olika informationsbehov hos kvinnorna.   

  

“Gå över tiden, dag efter dag efter dag och dom vill inte sättas igång för att det är 
Guds vilja när dom ska föda barn” (Barnmorska 4 fokusgrupp 3).  
  
“Eller tvärt om, att varför sätter ni inte igång mig, jag har ju gått över det där 
datumet nu. Det kan ju inte va normalt“ (Barnmorska 3 fokusgrupp 3). 

 

5.2.2. Betydelsen av familj och närstående 

I flera fokusgrupper lyftes betydelsen av familjerna. Många människor runt omkring 

kunde vara delaktiga och viktiga. Kvinnorna gick samman även om de inte hade 

blodsband och hjälptes åt med barnen på ett helt annat sätt än svenska kvinnor. 

Barnmorskorna betonade att skillnaderna inom och mellan olika kulturer var stora.  

  
“Vi är ju dåligt insatta i... deras kultur säger vi men det är ju en otrolig skillnad 
… det är sån skillnad som natt och dag på dom. o vi kan ju inte så mycket.. så vi 
har ju väldigt mycket och lära också.. ja, det är inte helt enkelt kan jag säga.”  
(Barnmorska 4 fokusgrupp 3). 

  

Arabisktalande kvinnor kunde upplevas vara underordnade männen samtidigt som det 

fanns kvinnor som inte var det. Den somaliska kvinnokulturen ansågs vara dominerande 

och stark. Synen på kärnfamiljen och vilka som ingick i familjerna såg annorlunda ut 

och männen var mer perifera. För kvinnorna var det självklart att barnen följde med till 

BARNMORSKAM. Barnen kunde försvåra mötena då kvinnorna fokuserade på barnen 

och kontakten med barnmorskorna blev sämre. Det var lättare att få till ett bra möte om 

kvinnorna kom utan barn.  
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Generellt såg barnmorskorna att kvinnorna påverkades av sina egna eller barnafädernas 

föräldrar kring hur kvinnorna skulle vara och vad de fick göra. Familjernas delaktighet 

vid besöken uppskattades av barnmorskorna.  

  

“Det är ganska roligt faktiskt när man… har tagit med fler från familjen, att 

man har fått träffa många, inte bara dom blivande föräldrarna utan andra 

släktingar också… dom… är väldigt nyfikna när vi gör våra undersökningar och 

så där… Få med dom in i samtalet lite, det kan va lite spännande”  

(Barnmorska 2 fokusgrupp 2). 

 

5.3. Professionens och organisationens betydelse 
Kategorin delades in i tre subkategorier. Arbetssituationen för barnmorskorna belyste 

hur arbetssituationen såg ut för barnmorskorna i möten med kvinnorna. 

Barnmorskornas utvecklande av strategier belyste de tillvägagångssätt barnmorskorna 

hade eller utvecklade för att hantera mötena. Reflektion och utveckling belyste 

barnmorskornas behov av att bearbeta dessa möten och hur barnmorskorna utvecklades. 

 

5.3.1. Arbetssituationen för barnmorskorna 

Mötena med kvinnorna var både jobbiga och roliga vilket ställde stora krav på 

barnmorskorna. Språkförbistringar kunde göra det mer komplicerat samtidigt som det 

kunde leda till många skratt. Arbetssituationen på BMM skilde sig åt och påverkades av 

förändringar i samhället och antal inskrivna kvinnor. Besöksfrekvensen varierade 

mellan dagligen till någon gång per vecka.  

 

Tolk eftersträvades om direkt kommunikation inte var möjlig. Det skiljde sig mellan 

BMM gällande hur tolk bokades och vem som skötte bokningen samt möjligheterna att 

boka kvinnlig tolk och besökstid.  

 

“Man har ju på Kvinnokliniken tagit beslutet, man får inte önska eller välja, jag 
kan tycker det är lite dumt, önska kan man ju få, men sen kan, kan vi ju inte 
säga att vi kan garantera det” (Barnmorska 1 fokusgrupp 1). 

 

Tolk bokades via en tolkförmedling. Tillgängligheten beskrevs som god, bättre än 

tidigare när besöksfrekvensen var högre. Att kvinnorna talade ett vanligt förekommande 
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språk gav en trygghet då de fanns goda möjligheter att få tag i tolk. Att använda tolk 

kunde vara besvärligt t.ex. om tolkarna inte svarade vid uppringning.    

 

Barnmorskorna hamnade regelbundet i diskussioner med kvinnorna då deras 

erfarenheter och förväntningar inte stämde överens med det basprogrammet erbjuder. 

Kvinnorna kunde ha en annan uppfattning om vad besöken skulle innehålla och 

barnmorskorna kunde känna sig kluvna. 

 

“Vi har ju mycket vi ska förmedla sen ja, det kanske de inte har behov av vi 
kanske gör, det är mer för vår egen säkerhet o så för vi vill ju ha en frisk gravid 
kvinna och ett friskt barn... Vi är ju ålagda också att göra det, vi kan inte bara 
välja själva vad som passar” (Barnmorska 1 fokusgrupp 3). 

 

Okunskap om den svenska hälso- och sjukvårdsorganisationen trodde barnmorskorna 

kunde leda till missnöje och besvikelse hos kvinnorna och det kunde leda till frustration 

för båda parter. Kvinnornas ursprung var av betydelse och förväntningar kunde skilja 

sig åt även vid små geografiska avstånd inom Europa. Barnmorskorna fick lägga 

mycket tid på att resonera och informera kvinnorna hur och varför något görs. Vanliga 

diskussionsämnen var kvinnornas önskemål om läkarbedömning och regelbundna 

ultraljud. 

 

Tidsuppfattningen skiljde sig. Kvinnorna relaterade annorlunda till besökstid, att 

komma i tid och hur de ser på graviditetslängd och kalenderår vilket påverkade 

arbetssituationen. Kvinnornas situation bidrog till att barnmorskorna fick fler 

arbetsuppgifter och de fick även frågor om annat än graviditet. Det fanns en uppfattning 

hos barnmorskorna att kvinnorna “passade på” att fråga när de hade tillgång till tolk. 

Barnmorskorna ville och försökte hjälpa kvinnorna men kände sig begränsade och det 

var “lätt att ta på sig för mycket” (Barnmorska 1 fokusgrupp 3).  

 

 

5.3.2. Barnmorskornas utvecklande av strategier 

I mötet med kvinnorna fanns hinder och möjligheter. Den viktigaste strategin som 

barnmorskorna återkom till flera gånger var att se individen framför sig och anpassa 

mötet efter kvinnan. Utmaningen låg i att lösa kommunikationen.  
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Tolkbehovet styrdes av ämnet som skulle tas upp. Behovet av tolk var en subjektiv 

bedömning av barnmorskorna eller efter kvinnornas önskemål. Barnmorskorna var 

tvungna att hantera situationen på bästa sätt när kvinnorna inte delade åsikt om huruvida 

tolkbehov fanns. Barnmorskornas intuition sa att kvinnorna inte hade förstått och det 

kunde kännas svårt att uttrycka att tolkbehov fanns.   

 

“Det som det svårt… ibland kan det vara så att maken kanske är jätteduktig på 
svenska, och så vill dom absolut inte ha tolk. Då blir vi ju kluvna… Vi kan ju inte 
gå emot paret och säg att vi ska ha tolk… Det går ju inte köra över dom då”  
(Barnmorska 2 fokusgrupp 1). 

 
“Då får vi ju styra det då ju och säga nä men vi måste ha en tolk… då vill man ju 
förvissa sig om att de förstår det vi skall informera, och sen så vill ju vi förstå 
vad de säger. För att kunna liksom göra bra, vårt åtagande”  
(Barnmorska 1 fokusgrupp 2). 

 

Arbeta med tolk kändes ovant i början. Det fanns inga möjligheter till introduktion. 

Tillvägagångssätt för att använda tolk utvecklades med tiden. Att prata enkelt, att vara 

klar och tydlig och att dela upp meningar var bra. En nackdel var att samtalen blev 

upphackade och tråkiga, dock blev det tydligt för kvinnorna. Det var viktigt att 

informera om förutsättningarna vid tolksamtal speciellt per telefon, t.ex. att det var 

tidsbegränsat eller genom att presentera de som fanns i rummet vilket gjorde tolkarna 

medvetna om varifrån eventuella inlägg kom.  

 

Anhöriga som tolk var vanligt, barnmorskorna ansåg det vara besvärligt. De ville 

kommunicera och samtidigt värna om sekretess och kvinnornas autonomi.  

 

“Men det här hur mycket man skall säga till den väninna eller till någon 
granne… hur mycket skall man lämna ut liksom... då får man hålla det väldigt så 
där, eh bara precis.... Jag tycker det är jättesvårt... Ibland är det ju mannen 
kanske som säger att han vill tolka. Då har man ju heller inte riktigt koll på vill 
egentligen kvinnan det” (Barnmorska 1 fokusgrupp 2). 

 

Barnmorskornas uppfattningar om att välja engelska för att lösa kommunikationen gick 

isär. Några barnmorskor kände sig trygga med att använda engelska medan andra kände 

att deras egna brister kunde leda till att information översattes fel.   
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Om kvinnorna kom försent var barnmorskorna måna om att försöka lösa situationerna 

och ta hand om kvinnorna emellan andra planerade besök. Det var dock svårt eftersom 

tidsbokad tolktid gått förlorad och tiden endast räckte till att göra det allra viktigaste. 

Att vara trygg i sin yrkesroll och att ha god kännedom om basprogrammet underlättade 

möjligheten att vara flexibel. Ibland var barnmorskorna tvungna att acceptera att mötena 

inte blev så bra som de hade önskat.  

 

5.3.3. Reflektion och utveckling 

Barnmorskorna hade erfarenhet av speciella möten med kvinnor som hade varit med om 

traumatiska händelser. Barnmorskorna fick ta del av både positiva och negativa 

upplevelser vilket de inte alltid kände sig rustade för att hantera, det var svårt att inte ta 

det personligt. Vissa möten kommer att finnas med dem länge, förmodligen resten av 

livet. 

“På inskrivningen så fick jag reda på att hon, de hade ju tre barn, varav den 
ena hade drunknat i havet på flykt. Och det är jättesvårt att fortsätta det 
samtalet... man kommer ju ur balans… helt plötsligt så känns det så oviktigt att 
fråga om du fått någon blodtransfusion… Man är rädd tycker jag att man på nåt 
vis när man fortsätter då samtalet att dom dom ska känna att det var inte så 
viktigt det hemska det jag berättade eller liksom sådär”  
(Barnmorska 2 fokusgrupp 4) 

 

Barnmorskorna betonade behovet av handledning, egen reflektion och viktigast av allt, 

reflektion tillsammans med kollegor. Handledningstillfällena fokuserade på kvinnornas 

perspektiv och gav inte alltid barnmorskorna möjlighet att lyfta svåra möten, vilket de 

önskade. Flertalet barnmorskor gav exempel på möten som både påverkat dem i sin 

yrkesprofession och personligen.  

 

“Det har gett mig hur mycket som helst, som människa faktiskt å träffa dom här 
familjerna, och kvinnorna… som någon slags ynnest på något vis”  
(Barnmorska 1 fokusgrupp 2). 

 

Att få en ökad kulturell kunskap beskrevs som utvecklande då det gav en ökad 

förståelse och det blev lättare att bemöta kvinnorna. Flera barnmorskor beskrev att de 

hade otillräckliga kunskaper och ville veta mer. När de fick tillfälle att ställa frågor och 

fick mer kunskap om kvinnorna och deras kultur ökade möjligheterna att göra 
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jämförelser mellan länder och bekräfta kvinnorna. För barnmorskorna var det viktigt att 

tänka till kring det de lärt sig och de undvek att applicera kunskapen på alla kvinnor 

som talade ett visst språk eller som kom från ett visst land.  

 

“Man ser ju ändå individuellt, liksom att det är ju olika... Det kan ju vara en 
nackdel att man… drar alla över en kam... jag tycker nog ändå att vi... kan se 
varje individ” (Barnmorska 2 fokusgrupp 4). 

 

Barnmorskorna upplevde många positiva möten vilka de upplevde var givande för både 

barnmorskorna och kvinnorna.  

 

6. Diskussion  

6.1. Metoddiskussion 
En kvalitativ ansats i form av en fokusgruppintervjustudie som analyserats med latent 

innehållsanalys har använts. Detta arbetssätt användes då syftet var att beskriva 

barnmorskors erfarenheter av att möta gravida kvinnor utan funktionell behärskning av 

svenska språket. Enligt Graneheim och Lundman (2004) ska studiens tillförlitlighet i en 

kvalitativ studie bedömas utifrån trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet.  

 

En kvalitativ metod i form av intervjuer är lämpligt när syftet är att beskriva upplevelser 

(Lundman & Hällgren Granheim, 2017). Fokusgruppsintervjuns fördelar är att det finns 

ett tema på intervjuerna som deltagarna har erfarenhet av (Thomsson, 2010). Författarna 

kan få del av tankar och erfarenheter samtidigt som deltagarnas samspel med varandra 

kan leda till argument och uttalande som annars kan vara svåra att nå. Vid 

fokusgruppsintervju ges även möjlighet för deltagarna att dela varandras erfarenheter 

(Thomsson, 2010) vilket barnmorskorna uttryckte som positivt i flera av studiens 

fokusgrupper. 

 

En begränsning kan vara att en gruppdeltagare tar på sig ledarrollen (Thomsson, 2010). 

Författarna upplevde att vid samtliga intervjuer har en eller flera barnmorskor varit 

framträdande, samtidigt har de varit aktivt tysta och låtit övriga deltagare komma till 

tals. Flera perspektiv har diskuterats i fokusgrupperna. Detta är ett bevis på ett öppet 

klimat inom gruppen vilket har berikat data och stärkt tillförlitligheten då alla 
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barnmorskor har förstått sitt värde och att allas erfarenheter varit av betydelse, vilket 

poängteras av Thomsson (2010).  

 

Författarna har individuellt olika bakgrund och förförståelse av graviditet, barnafödande 

och att möta icke svensktalande patienter som sjuksköterskor eller barnmorskestudenter. 

Förförståelsen har hanterats genom att författarna har reflekterat över detta genom hela 

processen, från design, under fokusgruppsintervjuerna, vid genomförande av analysen 

och slutligen skrivandet av manus. Författarna är medvetna om att deras förförståelse 

kan ha påverkat resultatet. Förförståelsen kan ha varit positiv. Dels kan det möjliggjort 

en bredd och ett djup i resultatet genom att författarna har kunnat ställa fördjupande 

följdfrågor. Lundman och Hällgren Graneheim (2017) menar att om inte förförståelsen 

används kan det innebära att det som är igenkännande hos författaren gå förlorat. 

Förförståelse kan öppna för ny kunskap som leder till en djupare förståelse (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2017).  

 

Ett varierat urval gällande barnmorskornas ålder, yrkeserfarenhet samt nationalitet var 

önskvärt av författarna då det ansågs kunna bredda och fördjupa innehållet i data. 

Barnmorskorna fick själva anmäla sitt intresse av att delta i studien vilket gjorde att 

urvalet inte kunde styras av författarna. Glädjande var det stor spridning på ålder och 

erfarenheter både mellan och inom de olika fokusgrupperna. I fokusgrupp 2 deltog två 

barnmorskor efter att en barnmorska avböjt sitt deltagande. Att endast två barnmorskor 

deltog kan vara en brist. Thomsson (2010) menar att en grupp kan bestå av två till nio 

deltagare. Materialet i fokusgrupp 2 var innehållsrikt och båda deltagarna kom till tals, 

därför valde författarna att inkludera datan i resultatet. Lundman och Hällgren 

Graneheim (2017) menar att ett visst antal intervjupersoner inte är möjligt att föreslå 

eftersom den optimala mängden data beror på syftet och datans kvalitet. Det är inte 

säkert att datakvaliteten ökar med antalet intervjupersoner (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2017). Barnmorskorna i samtliga fokusgrupper var vana att arbeta 

tillsammans, vilket är en bra grund vid en fokusgruppsintervju då de känner varandra 

och kan prata fritt (Thomsson, 2010). Författarna anser att fyra fokusgrupper var 

tillräckligt. Författarna tror inte att fler barnmorskor kunnat påverka resultatet, varpå 

författarna anser att pålitligheten i urvalet är stort. Den förhållandevis stora spridningen 

mellan barnmorskornas yrkeserfarenhet och åldersspridning gör att författarna bedömer 

överförbarheten som god. Inför fokusgruppsintervju 2-4 skickades intervjuguiden till 
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barnmorskorna, då författarna ansåg att datan skulle bli mer innehållsrikt om 

barnmorskorna hade fått fundera över sina erfarenheter innan intervjuns genomförande.  

 

Fokusgruppsintervjuerna utfördes av båda författarna. Två olika Kvinnokliniker valdes 

för att öka möjligheterna till konfidentialitet, för att öka antalet medverkande samt för 

att barnmorskorna skulle ha möjlighet att planera in intervjutillfället i schemat. I 

fokusgrupp 1 och 2 var det en författare som var moderator i fokusgruppsintervjun, den 

andra observerade och hade möjlighet att komma med kompletterande frågor samt 

observera gruppdynamik och kroppsspråk, vilket är en fördel (Thomsson, 2010). 

Fokusgruppintervju 3 och 4 utfördes vid samma tidpunkt på grund av barnmorskornas 

arbetssituation. Att ingen observatör deltog kan vara en begränsning enligt författarna.  

 

Genom att utgå från en gemensamt utformad intervjuguide var båda författarna 

förtrogna med de öppna frågorna vilket författarna menar minimera risken att frågorna 

ställdes på olika sätt och därmed uppfattas olika av barnmorskorna. Det faktum att 

intervjuerna genomfördes av olika personer kan medföra att olika deltagare fått olika 

följdfrågor, men det kan också innebära större möjlighet att fånga upp variationer i 

upplevelsen (Lundgren & Hällgren-Graneheim, 2017). Intervjuguiden innehöll en 

huvudfråga med efterföljande frågor samt möjligheten att be om fördjupande 

information genom följdfrågor. Huvudfrågan omformulerades i samband med första 

fokusgruppsintervjun, då huvudfrågan som ställdes var “Kan ni berätta om era 

erfarenheter av att vårda utlandsfödda kvinnor som ej har svenska som modersmål 

under graviditet?” Frågan var både sluten och innehöll ordet vårda istället för att möta. 

Huvudfrågan blev därefter “Berätta om era erfarenheter av att möta utlandsfödda 

gravida kvinnor som inte har svenska som modersmål” vilket underlättade de fortsatta 

fokusgruppsintervjuerna. Författarna har fått förklara vad “att inte ha svenska som 

modersmål” innefattat, då enligt Axelsson et al. (2016) beskrivning. Det är författarnas 

mening att eftersom båda hade samma uppfattning om vad studiens syfte var så har inte 

resultatet påverkats på ett negativt sätt av detta.  

 

Författarna bedömer att datainsamlingen har hög tillförlitlighet då öppna frågor 

användes. Barnmorskorna gavs möjlighet att fritt få berätta om sin upplevelse och 

författarna har enbart ställt kompletterande frågor. Samtliga fokusgruppsintervjuer 

genomfördes inom en tidsperiod av tre veckor. Att det gick tid mellan 



 
 

29 
 

fokusgruppsintervjuerna ledde till ökad förmåga att bearbeta insamlad data och 

reflektera kring det underliggande budskapet samt ställa följdfrågor. Tiden har troligtvis 

tillsammans med ökande kunskaper inom området utvecklat författarnas förståelse och 

sätt att intervjua. Enligt Kvale och Brinkman (2014) påverkas trovärdigheten av 

intervjuarens förmåga och erfarenhet att intervjua. Enligt Lundman och Hällgren-

Graneheim (2017) är forskarens delaktighet given vid en kvalitativ studie då forskaren 

under intervjuer är medskapare av text i samspel med deltagarna. Resultatet kan ses som 

oberoende av forskaren men att det är intervjupersonens röst som redovisas (Lundgren 

& Hällgren-Graneheim, 2017; Polit & Beck, 2016). Författarna i studien menar att 

resultatet speglar det barnmorskorna berättat.  

 

Mönster hittas lättast om forskaren distanserar sig från datan under analysprocessen. 

Författarna har genomfört fokusgruppsintervjuerna, transkriberat datan samt lyssnat, 

läst och diskuterat datan enskilt och gemensamt vilket är en styrka. Författarna har 

upprepade gånger gått tillbaka och lyssnat på inspelningarna eller läst den 

transkriberade datan för att förstå kärnan för att undvika feltolkningar. Analysprocessen 

är ingen rak process som går från punkt till punkt, utan det är en rörlig process som går 

kontinuerligt fram och tillbaka vilket stärker pålitlighet (Graneheim & Lundman, 2004; 

Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). I denna process skall kategorierna bli 

ömsesidiga och fullständigt uteslutande vilket innebär att inga meningsbärande enheter 

skall kunna hamna i mer än en kategori (Lundman & Graneheim, 2017). Författarna 

upplevde denna analysprocess som svår då kulturella prägling var förekommande ur 

flera perspektiv. För att inga meningsenheter skulle hamna under flera kategorier har de 

analyserats djupgående. Att citat från samtliga fokusgrupper lyfts i resultatet ser 

författarna ökar resultatets trovärdighet och överförbarhet.   

 

Det har funnits svårigheter att benämna kvinnorna. Begrepp som har diskuterats har 

varit immigranter, invandrare eller människor av annan härkomst. Dessa uteslöts och 

beslut togs att benämna kvinnorna som kvinnor som är födda i ett annat land än Sverige. 

Efter att ha läst Axelssons et al. (2016) beskrivning av kvinnor utan funktionell 

behärskning av svenska språket valde författarna att använda den definitionen. Faktisk 

kunskap om huruvida kvinnorna behärskade svenska språket vet ingen men varje 

enskild barnmorska har avgjort detta utifrån sin erfarenhet, känsla och intuition. 

Inledningsvis ämnade författarna beskriva barnmorskors möte med utrikesfödda 
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kvinnor som inte hade svenska som modersmål. I informationsbrev och intervjuguide 

användes detta uttryck. Detta har justerats då kvinnor kan vara födda utomlands och 

prata svenska flytande. Författarna förklarade vid intervjutillfällena att de istället 

ämnade beskriva barnmorskors möte med kvinnor utan funktionell behärskning av 

svenska språket.  

 

Författarna valde Lundgren och Bergs (2007) teori “Central concepts in the midwife-

woman relationship” som teoretisk referensram. Detta för att belysa beskrivna begrepp 

som är nödvändiga i relationen mellan barnmorskan och kvinnan för att kvinnan ska ha 

en positiv upplevelse av tiden i livet som består av graviditet, förlossning och eftervård. 

Valet har diskuterats eftersom teorin inte har kulturella skillnader eller kommunikation 

som utgångspunkt, men det är författarnas mening att relationer mellan barnmorskor 

och kvinnorna gynnas av tillgänglighet, förtroende, ömsesidighet, bekräftelse, att se det 

unika och meningsfullhet oavsett kulturellt ursprung. Författarna anser att detta 

försvåras när språkliga hinder finns.  

 

Den intervjuade gruppen barnmorskor var relativt liten, vilket gör att det inte går att 

generalisera resultatet. Författarna anser ändå att överförbarhet till annan hälso- och 

sjukvårdspersonal är god. IVO (2014) har visat att informationsöverföring är ett 

generellt problem inte specifikt inom MHV. Alla professioner inom hälso- och 

sjukvården bokar tolk via samma tolkförmedlingar. De erfarenheter studiens resultat 

visar borde därför vara överförbart oavsett vilken profession som arbetar med individer 

som inte behärskar språket. 

 

6.2. Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att beskriva barnmorskors erfarenheter av att möta utrikesfödda 

gravida kvinnor utan funktionell behärskning av svenska språket. Tre huvudkategorier 

framkom; Kunna förmedla och ta emot information, Uppleva andra kulturer och 

Professionens och organisationens betydelse, se tabell 3.  

 

Kommunikationssvårigheter och brister i språklig samförståelse var utmaningar som 

barnmorskorna upplevde. Det flertalet barnmorskor återkom till var en bristande 

möjlighet till ömsesidigt informationsutbyte. Det fanns en stor glädje i mötet med 
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kvinnorna och att lära sig mer om kvinnornas upplevelser och synsätt. Barnmorskorna 

kände sig dock inte alltid rustade för att hantera de svåra situationer kvinnorna kunde 

befinna sig i eller i att ta del av de upplevelser som kvinnorna varit med om. Detta 

kunde var för sig eller sammanlagt leda till försämrade relationer, svårigheter att bevara 

kvinnornas autonomi, patientosäkerhet och ojämlik vård. Barnmorskorna beskrev att 

kulturell kunskap var till hjälp i mötena, de såg att ytterligare kunskap behövdes samt 

behov av reflektion, bearbetning och organisatoriskt stöd för att kunna utföra och 

hantera mötena.  

 

I diskussionen görs jämförelser med studier från andra länder. Detta måste tolkas med 

försiktighet då hälso- och sjukvård är organiserad annorlunda utomlands. Den drivs i 

större omfattning i privat regi, hemsjukvård var mer eller mindre vanligt förekommande 

och andra yrkesgrupper jobbar nära den gravida kvinnan, till exempel i Kanada, 

Nederländerna och på Irland (Boerleider et al., 2013; Pelaez et al., 2017; Tobin et al., 

2014). I flera av de internationella studierna påtalar forskarna att asylsökande eller 

immigranter är ovanliga patientgrupper då invandringen historiskt sätt varit låg, vilket 

de menar kan ha färgat resultatet (Degni et al., 2012; Lyons et al., 2008). Författarna 

menar att resultaten från studier i olika länder kan granskas och likheter kan finnas, men 

de omkringliggande faktorerna måste tas i beaktning vid eventuella jämförelser, precis 

som i resonemanget om tolk. 

 

6.2.1. Bristande möjlighet till ömsesidigt informationsutbyte 

Förmågan att ge och ta emot information var beroende av flera faktorer. Att inte 

behärska språket var en riskfaktor som barnmorskorna var medvetna om, vilket även 

påpekas i Andersson-Ellström och SFOG (2016) rapport. Ett sätt att undvika detta var 

att använda tolk vilket individer i behov av språkligt stöd har rätt att få vid 

myndighetskontakter (SFS 2017:900). 

 

Auktoriserad tolk var det mest kvalificerade kommunikationshjälpmedel barnmorskorna 

hade tillgång till och informationsutbytet var beroende av tolkarnas kompetens. 

Barnmorskorna uppfattade tveksamheter och oro kring det tolkarna översatte och 

informationen som förmedlades. Flera studier har visat att missförstånd är 

förekommande vid tolksamtal och en situation som var extra svår var när informerat 
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samtycke skulle inhämtas (Akhavan, 2012; Aquino et al., 2015 Axelsson et al., 2016; 

Lyons et al., 2008; Tobin et al., 2014) vilket även studiens resultat belyser. 

Barnmorskorna ville försäkra sig om att kvinnorna visste vad de tackade ja till, detta i 

enighet med de riktlinjer som finns i SOSFS (2012:20). Chef och ledning ansvarar för 

att barnmorskorna har den utbildning och den kompetens som krävs för att kunna ge 

den information som lagen förutsätter (SFS 2017:30; SOSFS 2011:9). Utbyte av 

information mellan olika aktörer är av största betydelse i en kunskapsintensiv 

verksamhet som hälso- och sjukvården. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

menade att brister finns i informationsöverföring. Brister kan uppstå mellan olika 

personalkategorier, mellan personal och patient/anhöriga och mellan olika företrädare 

vilket leder till allvarliga konsekvenser för patienterna (IVO, 2014). Därmed anser 

författarna att det är av vikt att hälso- och sjukvårdsledning är medvetna om och tar sitt 

ansvar till att kompetensutveckla barnmorskor och ser till att de har organisatoriska 

förutsättningar för att kunna ge stöd och information till kvinnorna.   

 

Kvinnornas möjlighet att prata fritt och öppet begränsades om tolken var man vilket 

även framkommit i tidigare studier (Axelsson et al. 2016; Lyons et al., 2008; Yelland et 

al., 2016). Barnmorskorna ogillade beslut som begränsade kvinnornas behov av 

kvinnlig tolk. Detta kunde i förlängningen påverka barnmorskornas möjligheter till ett 

informationsutbyte och deras möjligheter till att skapa tillförlitliga relationer till 

kvinnorna. Vikten av en bra relation och kvinnans möjlighet till delaktighet måste 

stärkas och inte begränsas av val av tolk. Lundgren och Berg (2007) belyser att 

kvinnans relation till barnmorskan stärks om kvinnan vågar lita på barnmorskan och 

överlämna sig själva och sin kropp till dem, vilket kräver förtroende för barnmorskan. 

Barnmorskan måste se varje kvinna som unik, vara öppen inför kvinnans behov och 

skapa dialog. Genom att få information om kvinnan kan barnmorskan göra kvinnan mer 

delaktiga, vilket betonas i hälso- och sjukvårdslagen och Patientlagen (SFS 2017:30; 

SFS 2014:821). Endast i den mån som kommunikation och informationsöverföring 

fungerar effektivt kan information kommuniceras mellan personalkategorier, anhöriga, 

patienter med flera. Färre avvikelser uppstår om patienter informeras och blir 

medaktörer i vården (IVO, 2014). 

 

Resultatet visade att kvinnorna saknade kunskap kring rutiner och riktlinjer i Sverige. 

Detta tillsammans med bristen på tillgänglig information kring detsamma bidrar till en 



 
 

33 
 

ojämnlik vård. Akhavan (2012) och Esscher et al. (2014) visar på liknande resultat. I 

Esscher et al. (2014) studie framkom att kvinnor som inte kände till sjukvårdssystemet 

tillsammans med andra faktorer som kommunikationssvårigheter, okunskap om 

ovanliga sjukdomar och graviditetskomplikationer ledde till ökad mödradödlighet bland 

utrikesfödda kvinnor. Därför anser författarna att det är av stor vikt att det överförs 

information till kvinnorna om det svenska hälso- och sjukvårdssystemet och hur 

graviditet- och förlossningsvård fungerar i Sverige. Esscher et al. (2014) menar att om 

barnmorskor får ökad insyn kring migration ökar deras förmåga att tillhandahålla vård 

för utrikesfödda kvinnor vilket författarna även menar är av vikt.  

 

Tolkanvändning i Sverige är en naturlig och självklar del av vårdorganisationen 

(Socialstyrelsen, 2015). Tillgänglighet och användning av tolk skiljer sig åt 

internationellt. Fransen et al. (2012) visar på att barnmorskor i Nederländerna sällan 

eller aldrig använder sig av tolk (88%). Yelland et al. (2016) visar på att tolk var 

förekommande vid första besöket hos barnmorskan i Australien och vid efterföljande 

besök används istället anhöriga, främst maken. 

      

6.2.2. En blandning av positiva och negativa känslor 

I mötet med kvinnorna fick barnmorskorna ta del av både positiva och negativa 

upplevelser vilket de inte alltid kände sig rustade att hantera. Det var svårt att undvika 

att ta det personligt och det fanns svåra möten som berörde. Dessa möten beskrevs av 

barnmorskorna som något att minnas resten av livet. Lundgren och Berg (2007) 

beskriver att när barnmorskan har en känslomässig tillgänglighet till sig själv möjliggörs 

tillgänglighet för kvinnan. Barnmorskorna hade tillgång till professionell handledning. 

Önskvärt var att det vid de tillfällena även skulle ge utrymme för barnmorskorna att ta 

upp sina erfarenheter, tankar och känslor. Det framkom i Axelsson et al. (2016) studie 

att barnmorskor ville ha tid för reflektion och möjlighet att kunna bearbeta och hantera 

den känslomässiga påverkan som mötena innebar. Barnmorskorna i denna studie 

underströk att de viktigaste samtalspartners var kollegor. Liknande resultat visar 

Brännerud och Hagos (2018) samt Palmqvist och Svensson (2014) studier, som belyste 

barnmorskor som arbetar med kvinnor med behov av psykiskt stöd. Även där uttryckte 

barnmorskorna att samtal och samarbete med kollegor var viktigt. Genom stöd från 

erfarna kollegor fanns möjlighet till reflektion och barnmorskorna gavs möjlighet att 
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utveckla sin säkerhet i dessa vårdsituationer. Stöd i form av handledning upplevdes som 

något mindre viktigt främst då behovet av stöd uppkom spontant och i de stunderna 

fanns kollegor närmre (Palmqvist & Svensson, 2014). Handledning kunde vara viktigt 

för att föra arbetet vidare då barnmorskorna kunde få tips och råd (Brännerud & Hagos, 

2018). Risken enligt Tobin & Murphy- Lawless (2014) var annars att barnmorskorna 

valde att inte lyssna till kvinnorna för att de inte visste hur de skulle hjälpa kvinnorna 

eller hur de skulle hantera informationen. Författarnas erfarenhet är att barnmorskors 

tillgänglighet till kollegor skiljer sig på Sveriges kvinnokliniker och barnmorskor i 

MHV kan arbeta ensamma. Författarna anser att det är av vikt att hälso- och 

sjukvårdsledning görs medvetna om detta då det kan påverka barnmorskornas 

arbetssituation. 

 

6.2.3. Behov av kunskap, reflektion, bearbetning och organisatoriskt 

stöd  

Organisatoriska faktorer påverkade mötet. Organisatoriska skillnader sågs mellan 

Kvinnoklinikerna kring administrativa resurser och bokningstid. En del barnmorskor 

förväntades möta kvinnorna under samma förutsättningar som möten med 

svensktalande kvinnor. Lundgren och Berg (2007) menar att organisatoriskt stöd är 

nödvändigt för att kunna möta och svara på kvinnans behov. Detta understryks av 

Socialstyrelsen (2015) som menar att kvinnor som kommer från en annan kultur med 

betydande språkbarriärer behöver avsevärt extra stöd från MHV. Barnmorskorna 

behövde extra tid före, under och efter mötet för att hantera större arbetsbelastning, 

liknande resultat ses hos Axelsson et al. (2016), Lyons et al. (2008) och Tobin & 

Murphy-Lawless (2014). Tidsåtgången vid besöken kan variera, det viktiga är att 

förutsättningar för förtroendeskapande möten finns (Andersson-Ellström & SFOG, 

2016). Kommunikationssvårigheter av kulturell eller språklig karaktär kan föranleda 

extra uppmärksamhet och omsorg av barnmorskan. Beräkning av tidsresurser kräver att 

hänsyn tas till vårdtyngd utifrån det geografiska områdets socioekonomiska status och 

förekomst av psykosocial problematik, andel asylsökande och tolkbehov. Ökat antal 

nyanlända och flyktingar kräver mer tid samt tillgång till tolk inklusive ökad tidsåtgång 

vid tolksamtal. Barnmorskan sköter självständigt många uppgifter utan stöd av 

sekreterare och undersköterska. Att ha tillgång till annan yrkeskompetens bidrar till hur 

mycket tid barnmorskan har för patientnära arbete (Andersson-Ellström & SFOG, 
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2016). Tid som barnmorskorna menade inte fanns vilket även andra studier påvisar 

(Akhavan., 2012; Amorøe & Dahlman, 2010; Fransen et al. 2012; Lyons et al., 2008; 

Tobin & Murphy- Lawless, 2014).  

 

De barnmorskor med många års yrkeserfarenhet eller, än mer påtagligt, de barnmorskor 

med stor erfarenhet av att möta kvinnorna hade ett annat angreppssätt i mötena. 

Kommunikationsproblem var av underordnad betydelse och de menade att det gick att 

hitta sätt att lösa kommunikationen på. De hade funnit sätt att fördjupa samtalet med 

kvinnorna som inte bara berörde graviditet vilket skapade en betydelsefull relation. 

Lundgren och Berg (2007) beskriver den tillitsfulla relationen som en faktor med 

betydelse för relationen mellan barnmorskan och kvinnan. När barnmorskan kan stödja 

kvinnan och se det unika, så ökar kvinnans självkänsla och säkerhet. Resultatet kan 

relateras till en studie genomförd bland barnmorskorna på Irland som Tobin & Murphy- 

Lawless (2014) beskrivit. Stor erfarenhet menade Aquino et al. (2015) bidrar till en god 

förmåga att känna in kvinnorna och deras behov, en förmåga att möta individen. 

Barnmorskor i studien uttryckte att de saknade kulturell kunskap, de fick lära efter hand.  

 

Att se och vårda individen utan att utgå från vilken grupp, land eller kultur kvinnorna 

härstammade ifrån belystes av barnmorskorna. De kunde se kritiskt på sig själva och 

hade förmåga att sätta sig in i hur kvinnorna såg på barnmorskan, den svenska hälso- 

och sjukvården och den svenska kulturen, precis som den kulturella kompetens som 

barnmorskor förväntas ha (Svenska Barnmorskeförbundet, 2018; Tobin & Murphy- 

Lawless, 2014). Att öka sin kulturella kunskap ytterligare, så som barnmorskorna i 

studien önskade menade Meddings et al. (2008) bidrog till att barnmorskor blev bättre 

rustade för att bevara kvinnornas autonomi och kunde handlägga fall bättre genom ökad 

förståelse för om vården var säker och inte skadlig för kvinnorna.  

 

Maternity Action, en välgörenhetsorganisation i Storbritannien, vilka arbetar för att 

förhindra ojämlikhet och främja hälsa och välbefinnande hos alla gravida kvinnor, 

genomförde 2011 en studie vilken resulterade i ett två dagars träningsprogram för 

barnmorskor för att förbättra MHV för flyktingar och asylsökande (Beecher Bryant & 

Maternity Action, 2011). Kanske finns ett liknande behov i Sverige för att använda 

under utbildningen eller vidareutbildning av barnmorskor för att öka kulturell kunskap 

och rusta framtidens barnmorskor. 
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6.3. Konklusion 
Studiens resultat beskriver barnmorskors upplevelser av mötet med utrikesfödda gravida 

kvinnor utan funktionell behärskning av svenska språket. I resultatet framgår att det 

finns såväl språkliga och kulturella möjligheter såväl som svårigheter i mötet med 

kvinnorna. Barnmorskorna betonar svårigheter med ömsesidigt informationsutbyte som 

till största del var beroende av kvinnornas bristande språkkunskaper vilket ledde till 

osäkerhet. Kvinnorna riskerade att inte få adekvat vård och stöd. Barnmorskorna 

menade att kvinnornas möjligheter till att vara informerade var en förutsättning för att 

kunna fatta informerade val och kunna bevara kvinnornas självbestämmande.   

 

Med kulturell kompetens ökar barnmorskornas möjligheter att möta kvinnorna och 

forma individuella möten. Barnmorskorna upplevde att deras möjligheter att stödja 

kvinnorna inte var tillräckliga, inte tidsmässigt, kompetensmässigt eller emotionellt. 

Arbetet kunde kännas påfrestande och behov av reflektion och bearbetning fanns. 

Kollegorna var barnmorskornas främsta samtalspartners och stöd, även behov av 

handledning fanns.  

 

Ett steg till att nå en säkrare vård ansåg barnmorskorna vara väl avsatt tid och tillgång 

till auktoriserade tolkar. Dessutom kunde dessa faktorer leda till en bättre 

arbetssituation för barnmorskorna. Mötena var beroende av många faktorer. Vissa dagar 

gick mötena bättre beroende på kvinnan, organisatoriska faktorer eller barnmorskan 

själv. 
 
 

6.4. Fortsatt forskning 
Författarna anser att behov av kulturell kompetens finns både hos barnmorskor under 

utbildning samt hos verksamma inom alla delar av Kvinnohälsovården, så även inom 

andra delar av hälso- och sjukvården. Författarna anser att ytterligare forskning behövs 

för att undersöka vilket behov barnmorskorna har av kulturell kompetens för att i 

förlängningen kunna skapa utbildningsinsatser för Sveriges barnmorskor.  

  

Ytterligare forskning behövs för att belysa barnmorskornas möte med kvinnorna. I 

denna studie var kvinnornas härkomst, språkkunskaper, utbildningsnivåer och 
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erfarenheter av graviditet och barnafödande brett skilda. Forskning med snävare syfte 

efterfrågas för att tydliggöra erfarenheter av informationsutbyte med kvinnor där tolk är 

enda möjligheten för kommunikation. Detta kan ge bättre möjligheter till att dra 

slutsatser som kan leda till åtgärder och till att förutsättningarna blir bättre i dessa 

möten.  

 

 

Författarnas uppfattning är att ny kunskap framkommit kring barnmorskornas 

erfarenheter av att möta utrikesfödda gravida kvinnor utan funktionell behärskning av 

svenska språket.  

1. Kvinnornas språkkunskaper, utbildningsnivå och erfarenheter är av betydelse.  

2. Organisatoriska faktorer som tid och tillgång till auktoriserad tolk och kollegor är av 

vikt.  

3.Barnmorskans kulturella kompetens och emotionella förmåga är i ständigt behov av 

fortbildning. 
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide  
 
Syftet med studien är att undersöka erfarenheter av att möta utrikesfödda gravida 
kvinnor som inte har svenska som modersmål bland barnmorskor verksamma inom 
mödrahälsovården.      
 
 
 

• Kan ni berätta om era erfarenheter av att vårda utlandsfödda kvinnor som ej har 
svenska som modersmål under graviditet?   

 
• Vilka positiva erfarenheter har ni av att vårda utlandsfödda kvinnor som ej har 

svenska som modersmål under graviditet?   
 

• Vad är svårt i mötet med gravida kvinnor som inte talar svenska? 
  

• Har ni några strategier för att komma runt hinder?  
 

• Kan ni berätta om era erfarenheter där kulturella krockar har uppstått?  
 
 

• Varför tror ni att dessa krokar har uppstått och vad har de lett till? 
 

• Berätta om era erfarenheter av positiva kulturella möten.  
 
 

• Är det något ni vill tillägga som inte blivit sagt under intervjun? 
 

• Hur upplevde ni att bli intervjuade? 
 


