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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Det framkommer att barnmorskor upplever svårigheter av att vårda 
kvinnor med invandrarbakgrund på grund av språksvårigheter och kulturella skillnader. 
Tidigare forskning visar en global bild avseende kunskapsbrist och brist på information om 
graviditet och förlossningsvård hos nyanlända kvinnor. Tidigare forskning beskriver vikten 
av utökad utbildning inom kultur till barnmorskor.  

Syfte: Syftet var att beskriva barnmorskors erfarenhet av att bistå nyanlända kvinnor i 
samband med barnafödande.  

Metod: En kvalitativ metod med induktiv ansats och intervjuer med semistrukturerade 
frågor. Det var 13 barnmorskor som intervjuades i Mellansverige. Analysprocessen bestod av 
kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat: Det har bildats nio subkategorier som bildade tre kategorier: Barnmorskors möte 
med den nyanlända kvinnan, behovet av utökad kulturell kunskap och barnmorskors 
strategier för ökad trygghet under förlossningen  

Slutsats: Kommunikationssvårigheter och kulturella skillnader är två viktiga aspekter som 
framkom i resultatet vilket påverkar mötet mellan barnmorskan och nyanlända kvinnor. Det 
är viktigt med transkulturellt vårdande, och möjlighet till fortlöpande utbildning inom 
organisation och utbildning om detta.	

Nyckelord: Barnmorskor, erfarenhet, förlossningsvård, kvalitativ innehållsanalys, 
nyanlända. 



 

ABSTRACT 

Background: The midwife's experiencing difficulties in caring for immigrant women due to 
difficulties with communication and cultural differences. Newley arrived women show lack of 
knowledge and information about pregnancy and childbirth. It is important to increase 
education in cultural care for midwives.	

Purpose: Was to describe midwives experiences of caring for immigrant women during 
delivery. 	

Method: Interviews with inductive approach and semi structured questions. Thirteen 
women were interviewed in central of Sweden. The analysis process consisted of qualitative 
content analysis.	

Results: The result formed nine subcategories and from them three main categories were 
developed: these are midwives encounter with immigrant women, the need of increased 
cultural competence and midwives’ strategies to increase security during delivery  

Conclusion: Communication difficulties and the cultural differences are two important 
aspects that appears in the result, which results to difficulties to establish a caring 
relationship with immigrant women. It is important to educate midwives about transcultural 
care in the workplace and during education.	

	
Keywords: Delivery ward, experiences, immigrant women, midwifes, qualitative content 
analysis.  
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1 INLEDNING 

Arbetet skrivs av två barnmorskestudenter som har valt att skriva om barnmorskors 
erfarenheter av att vårda nyanlända kvinnor under förlossningen. Detta har valts på grund av 
att det sker mycket invandring till Sverige och det är många nyanlända kvinnor som föder 
barn innan de hinner lära sig språket eller komma in i samhället. Att vårda och upprätthålla 
en bra vårdrelation med dessa kvinnor kan upplevas utmanande och ibland svårt för 
vårdpersonalen och framför allt barnmorskor. Detta för att barnmorskor utför ett mer intimt 
arbete, där det i barnmorskans profession ingår sexuell och reproduktiv hälsa som kan vara 
ett känsligt område för kvinnorna. Därför har just detta ämne valts, för en fördjupad inblick i 
ämnet och framlyftning av barnmorskornas erfarenheter att vårda nyanlända kvinnor. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden kommer först olika definitioner och begrepp att beskrivas. Orsaker till 
invandring, barnmorskans kompetensområde, tidigare forskning, vårdteoretisk referensram 
samt problemformulering att beskrivas. 

2.1 Definition och begrepp 

Under definition och begrepp beskrivs begrepp som invandring, nyanlända och kulturmöte.	

2.1.1 Invandring 

Invandring definieras enligt Nationalencyklopedin (2018a) människor som har flyttat från 
sitt hemland till ett annat land. I Sverige anses en individ vara en invandrare om individen 
har som avsikt att stanna i Sverige i minst 12 månader samt inneha ett uppehållstillstånd och 
vara folkbokförd. Antalet asylsökande inkluderas inte i antalet invandrare i landet. Enligt 
Immigrant-Institutet [IMMI], (2015a) sedan 1969 är invandring till Sverige lagbunden. Detta 
gäller inte medborgare inom alla nordiska länderna, då det finns sedan år 1954, en rätt att bo 
och arbeta i alla nordiska länderna och medborgare inom de europeiska unionen sedan 1992. 
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2.1.2 Nyanlända 

En nyanländ definieras som en person som ingår i Etableringslagen (SFS, 2017:584) och som 
har mottagits inom ramen för kommunens flyktingmottagande. Till det tillhör kvotflyktingar 
eller familjeåterföreningar till barn som kommer ensamma. Vid ankomst till landet får alla 
ett uppehållstillstånd och räknas som nyanlända under 24 månader (IMMI, 2015b). 

2.1.3 Kulturmöte 

Begreppet kulturmöte karaktäriserar mötet mellan människor som har olika kulturella 
bakgrund (IMMI, 2015c).	

Enligt Stier (2004) sägs kulturmöte vara sociala situationer där individer, grupper och 
samhällen integrerar med en kultur. Enligt en sådan synvinkel skulle detta avse mötet med 
den egna och andras kulturer. Stier (2004) beskriver att som alla mänskliga möten, omfattar 
kulturmötet en slags ömsesidig påverkan som kallas för social interaktion.  

2.2 Orsaker till invandring 
Anledningen till invandring varierar beroende på vilken del av världen människor utvandrar 
från. Det kan bero på befolkningstillväxt, ekonomiskt tillstånd, krig, konflikter, ekologiska 
kriser, utrikespolitiska konflikter. Vanligaste orsaker till invandring beror på 
anhörighetsinvandring, arbetskraftsinvandring samt flyktinginvandring (Olsson, 2007; SCB, 
2017a). Andelen invandring har ökat senaste 15 åren. Orsaken till ökningen beror främst på 
konflikter i Mellanöstern. Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) är invandringen en av de 
största faktorerna som har lett till en ökad befolkning i Sverige. År 2002 var det 31 449 
kvinnor av totalt 64 037 människor som invandrade till Sverige. År 2016 var det året som 
flest invandring skedde, då har antalet ökat till 71 859 kvinnor av totalt 163 005 personer som 
invandrade till Sverige (SCB, 2017a).	

Nativitet anses vara något högre hos utlandsfödda kvinnor som invandrar till Sverige än 
Sverigefödda kvinnor. Nyanlända kvinnor bidrar till en viss del att höja nativitet för 
utlandsfödda kvinnor. Detta på grund av att många kvinnor invandrar till Sverige för att 
bilda familj eller att dessa kvinnor har väntat med barnafödandet på grund av att de varit på 
flykt (SCB, 2017b). 
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Figur 1. Nativitet för kvinnor födda i Sverige, utrikes födda samt totalt 1970–2017, (SCB, 2017b). 

2.3 Barnmorskans kompetensområde  
Barnmorskans internationella etiska kod (1999) och kompetensbeskrivningen för 
legitimerade barnmorskor (2018) tar hänsyn till kvinnors mänskliga rättigheter, strävar efter 
rättvisa för alla människor och utför en jämlik vård för alla, som är baserad på ömsesidig 
respekt och tillit. Barnmorskor ska ta hänsyn till alla människors värde och arbeta med 
kvinnor och stödja deras beslutsfattande om sin vård. Barnmorskor ska uppmuntra kvinnor 
att föra egen tala om sin egen och familjens hälsa i sin kultur och miljö. Enligt barnmorskans 
internationella etiska kod (1999), ska inom barnmorskors verksamhetsområde ingå att 
erbjuda vård till kvinnor med hänsyn till kvinnors kulturella olikheter. Barnmorskors 
professionella kunskap används för att stärka en säker handläggning av förlossning i alla 
miljöer och kulturer. Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerade barnmorskor (2018), 
skall barnmorskor utföra ett självständigt arbete, ha ett vetenskapligt förhållningssätt, ha 
mångkulturellt kunnande och ha professionellt ansvar. 

2.4 Tidigare forskning 
Under aktuell kunskap beskrivs först nyanlända kvinnors upplevelse av förlossningsvården, 
därefter beskrivs barnmorskors upplevelse av förlossningsvården i relation till nyanlända 
kvinnor. Efter det kommer brist på kunskap och information om graviditet och 
förlossningsvård och därefter behovet av kulturellt anpassad förlossningsvård och behovet av 
att kunna kommunicera. Sist kommer utmaningar och behov av utveckling inom 
förlossningsvården. 

2.4.1 Nyanlända kvinnors upplevelse av förlossningsvården 

En grupp kvinnor av thailändskt ursprung upplevde att vården i Australien var bättre i 
jämförelse med thailändsk vård, för att det inte skedde någon diskriminering på grund av 
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socioekonomisk och social status. Det var lika vård för alla oavsett bakgrund, detta upplevdes 
positivt (Liamputtong Rice & Nakssok, 1998). I en studie av Mohammadi, Carlbom, 
Taheripanah och Essén (2017) framkommer hur afghanska kvinnor upplevde 
förlossningsvården i Iran. De afghanska kvinnorna upplevde att de blev sämre behandlade 
inom den iranska sjukvården och kvinnorna kände att det skedde diskriminering på grund av 
etniska skillnader. Sjukvårdsmyndigheterna och vårdpersonalen hade svårigheter att utföra 
vården på jämlik nivå. Herrel et.al. (2004) tar upp i en studie att somaliska kvinnor i USA 
upplevde att det skedde en diskriminering inom vården på grund av deras etnicitet och för att 
kvinnorna inte kunde språket. Kvinnorna upplevde att barnmorskorna inte var lika 
uppmärksamma på kvinnornas behov. Studien skriven av Tebid, Du Plessis, Beukes, Van 
Niekerk och Jooste (2011) skriver att i Sydafrika upplevde många kvinnor som hade 
invandrat till landet, att de blev sämre bemötta av barnmorskor jämfört med 
lokalbefolkningen.	

En studie gjord av Wiklund, Aden, Högberg, Wikman och Dahlgren (2000) beskriver 
somaliska kvinnors upplevelser och erfarenheter utav förlossningsvården i Sverige. Enligt 
studien finns det risk för stigmatisering under behandling och förlossning av den nyanlända 
omskurna kvinnan.  Alla kvinnor i studien var omskurna men flesta kvinnor kände att 
personalens reaktioner och behandlingen av deras tillstånd var tillfredsställande och 
oproblematisk medan några kvinnor beskrev att läkaren och barnmorskan aldrig hade sett en 
omskuren kvinna förut och då upplevde kvinnorna att de var onormala eller annorlunda för 
personalen. I samma studie beskrev några kvinnor männens engagemang som en befrielse. 
Att kunna dela födelsen med maken gjorde att kvinnorna var glada och nöjda, vilket det inte 
funnits möjlighet till tidigare i eget hemland. Även Benza och Liamputtong (2014) beskriver 
att kvinnorna med invandrarbakgrund uppskattar männens delaktighet under förlossningen. 
I motsats till dessa positiva reaktioner upplevde några andra kvinnor i studien gjord av 
Wiklund, Aden, Högberg, Wikman och Dahlgren (2000) att männens deltagande var 
obehagligt och orsakade känslor av skam. Dessa kvinnor ville gärna ha stöd från en kvinnlig 
anhörig som syster eller mor. Enligt Lundberg och Gerezgihers (2008) studie om omskurna 
eritreanska kvinnor i Sverige, var omskurna kvinnor rädda för att det skulle ske bristningar 
under förlossningen, att det skulle ske urinläckage eller att det kom avföring under 
förlossningen. Detta skulle medföra en skam för kvinnorna och rädsla för att mannen eller 
samhället kommer att stöta ut dem. 

2.4.2 Barnmorskors upplevelse av förlossningsvården i relation till nyanlända 
kvinnor 

Enligt Akhavan (2012) och Widmark, Tishelman och Ahlberg (2002) var flera barnmorskor 
överens om att det tar tid att skapa förtroende i ett möte med kvinnor från andra kulturer. 
För att ge god omsorg på lika villkor var det viktigt att förstå och lita på varandra. I båda 
studierna framkom att barnmorskorna ansåg att vissa rutiner på avdelningen försvårade 
skapandet av tillit och förtroende mellan vårdgivarna och patienterna. Vissa kvinnor ville till 
exempel inte bli undersökta av manlig vårdpersonal och kände sig missnöjda när de inte 
kunde välja kvinnliga läkare. Misstro kunde även utvecklas på grund av brist på medicinsk 
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kunskap och språkbarriärer hos många kvinnor (Akhavan, 2012; Widmark, Tishelman & 
Ahlberg, 2002). 	

I en studie av Essén (2001), upplevdes många kvinnor vara rädda för att dö i samband med 
instrumentella och komplicerade förlossningar, till exempel kejsarsnitt. Studien visar att 
barn till dessa kvinnor som kommer från områden med hög mödradödlighet löper högre risk 
att dö, trots att de är bosatta i Sverige, på grund av kvinnan och partnern motsätter sig 
kejsarsnitt. 

2.4.3 Brist på kunskap och information om graviditet och förlossningsvård 

Enligt Lundberg och Gerezgihers (2008) studie i Sverige upplevde eritreanska kvinnor som 
var omskurna oroligheter och rädsla under graviditet och förlossning. Kvinnorna hade fått 
information om att omskurna kvinnor dör under förlossningen. Kvinnorna upplevde brist på 
information om graviditet och förlossning från familjen och samhället. Essén (2001) och 
Lundberg och Gerezgihers (2008) skriver att kvinnorna var rädda för att genomgå kejsarsnitt 
och åt mindre under graviditeten för att barnet inte skulle växa. Kvinnorna gjorde det för att 
minska risken för större barn och dess komplikationer.  

Studier av Thomas och Dines (1994) och Herrel et.al. (2004) har visat att både nyanlända 
och invandrarkvinnor saknar kunskap och information om sjukvårdssystemet i det nya 
landet som kvinnorna har flyttat till. Många av dessa kvinnor har en önskan om att få mer 
information och ökad kunskap om förlossning, smärtlindring samt vikten av prenatalt besök. 
Essén (2001) beskriver i vikten av att kvinnor och familjer som kommer från kulturer och 
länder med hög mödradödlighet får mer och tydligare information om allvarliga symptom, 
som till exempel buksmärtor, blödningar i sen graviditet, akuta situationer samt 
instrumentella, komplicerade förlossningar inom det svenska mödrahälsovård systemet. Det 
är viktigt med information för att kunna minska risken för perinatal dödlighet	

Barnmorskor i studier skriven av Liamputtong och Nakssok (1998) och Gibson-Helm et.al. 
(2015) och Boerleider, Francke, Mannieën, Wiegers och Devillen (2013) och Ukoko (2005) 
och Akhavan (2012) har erfarenhet av att invandrade kvinnor söker hälsovård i ett sent skede 
av sin graviditet, och därmed missar viktiga undersökningar och kontroller. Detta kan leda 
till allvarliga komplikationer och försämrade hälsotillstånd hos gravida kvinnor och barn. 
Barnmorskorna beskriver att kvinnornas utbildningsnivå, ursprungsland och vistelsens längd 
i Sverige kunde påverka befintlig informationsnivå samt syn på hur Hälso-och sjukvårdens 
tjänster kan användas (Liamputtong & Nakssok, 1998; Gibson-Helm et.al. 2015; Boerleider, 
Francke, Mannieën, Wiegers & Deville, 2013; Ukoko, 2005; Akhavan, 2012). Jämfört med 
kvinnor födda i Sverige och kvinnor med utländsk bakgrund går kvinnor med utländsk 
bakgrund på färre antal besök till mödrahälsovården och söker även vård i senare skede på 
mödrahälsovården. Detta gör att kvinnorna söker vård på förlossningsavdelningar oftare, 
vilket leder till en ökad belastning för förlossningsvården. Dessa kvinnor gick även färre antal 
gånger på postpartumbesök hos barnmorskan efter förlossningen (Ny, 2007; Socialstyrelsen, 
2016a). 	
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I en studie gjord av Ny, Plantin, Dejin-Karlsson och Dykes, (2008) har erfarenheter av 
förlossning och faderskap undersökts i Sverige bland män från Mellanöstern. Där framkom 
att många män till nyanlända kvinnor uttryckte att det i hemländerna ofta var det kvinnliga 
nätverket med svärföräldrar som hjälpte och tog hand om kvinnor under graviditet och 
förlossning. Det medför att männen generellt har begränsad erfarenhet och kunskap om hur 
förlossningen går till. Många män fungerade ofta som tolk vid besök på 
barnmorskemottagning och förlossning. Det medförde deltagande i graviditet och födelse, 
vilket öppnade upp en ny värld. Männen upplevde att informationen från barnmorskan, som 
tolkades vidare till den gravida kvinnan, medförde ökad kunskap, vilket möjliggjorde ökad 
förståelse samt förutsättningar att bättre stödja den gravida kvinnan och ökade kunskapen 
om vårdandet av ett barn. 

2.4.4 Behovet av kulturellt anpassad förlossningsvård 

I Sydafrika upplevde flera kvinnor som hade invandrat, ett sämre bemötande jämfört med 
kvinnor som var födda i landet (Tebid, Du Plessis, Beukes, Van Niekerk, & Jooste, 2011). 
Studien beskriver att invandring och fattigdom i Sydafrika har lett till att barnmorskor 
tillhandahåller omvårdnad till utlandsfödda kvinnor i en kulturellt okänslig miljö. Med detta 
menar kvinnorna i studien att många barnmorskor inte respekterar kvinnors kultur. Studien 
beskriver att detta förutsätter en miljö där barnmorskornas chefer bör stödja barnmorskorna 
i att erbjuda en jämlik vård till alla kvinnor (Tebid et.al. 2011). En granskning av kvalitativa 
studier i Europa, beskriver invandrarkvinnors upplevelse och behov relaterade till 
barnafödandet (Balaam et.al. 2013). I granskningen framkom det att det bör inskaffas rutiner 
som underlättar för invandrade gravida kvinnor till att ha tillgången till Hälso-och sjukvård 
och mödrahälsovården bör anpassas för invandrade gravida kvinnor. Detta genom att införa 
kontinuitet inom vårdandet, att övervaka den gravida kvinnan för att tillgodose kvinnors 
behov och införa strategier för att bibehålla gravida invandrade kvinnornas integritet. 
Studien visade även att dessa kvinnor var mer sårbara i samband med graviditet och födsel 
av sitt barn. Enligt studien bör tillgång till mödrahälsovård för gravida nyanlända kvinnor 
förbättras. Även Fredsted Villadsen, Hvas Mortensen, Nybo och Andersen, (2015) beskriver 
att genom kulturellt anpassad vård kan komplikationer under graviditet och förlossning 
minskas. 	

Många barnmorskor upplevde även att kunskapen och informationen om att vårda 
nyanlända kvinnor med annan kulturell bakgrund var begränsad och otillräcklig. Det finns 
studier där barnmorskor berättar om bristande kunskap om omskurna kvinnor och obefintlig 
kunskap om att kvinnor kunde bli omskurna eller hur barnmorskorna kunde hjälpa 
omskurna kvinnor. Barnmorskorna berättade att de vid ett flertal tillfällen inte visste hur de 
skulle utföra episiotomi på omskurna kvinnor i samband med förlossning. För att utföra 
episiotomi har de många gånger fått vägledning från patienten (Widmark, Tishelman & 
Ahlberg, 2002; Hess, Weinland & Saalinger, 2010). Barnmorskor upplever ett behov av mer 
kunskap och information om omskärelse under barnmorskeutbildningen (Widmark, 
Tishelman & Ahlberg, 2002; Hess, Weinland & Saalinger, 2010). 
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2.4.5 Behovet av att kunna kommunicera 

Kommunikation har en central och betydande roll i vården. Kommunikationssvårigheter kan 
bidra till ohälsa hos många kvinnor på grund av etniska och kulturella skillnader (Degni 
m.fl.,2012). Akhavan (2012) beskriver att många barnmorskor upplevde behov av ett "öppet" 
och välkomnande möte med nyanlända och invandrare kvinnor. Med "öppna" menade 
barnmorskorna att det är nödvändigt att lyssna och överväga invandrarkvinnors behov. En 
barnmorska beskrev att "It is important to let the immigrant woman herself say what she 
needs and that the midwives then follow up on these needs and try to make the meeting a 
positive experience" (Akhavan, 2012, s. 4). Behovet av ett utökat samråd kunde uppstå under 
mötet med dessa kvinnor, men på grund av tidsbrist har barnmorskorna begränsad tid för 
varje möte. Många barnmorskor upplevde tidsbrist som en faktor som kan bidra till 
ojämlikhet i vården med invandrarkvinnor.	

Studier visar att vårdandet av nyanlända kvinnor försvårades då det brast i 
kommunikationen mellan barnmorskan och den förlösande kvinnan. Kvinnorna i studierna 
uppgav att tysthet är ett sätt att dölja oro då språkbrist råder (Boerleider et.al.  2013; 
Akhavan & Lundgren, 2012; Thomas & Dines, 1994). I Nederländerna används 
informationsblad på olika språk som ett kommunikationssätt för nyanlända födande kvinnor. 
Detta underlättade för barnmorskorna och invandrarkvinnorna under förlossningen 
(Boerleider et.al. 2013). Kvinnor med invandrarbakgrund och barnmorskor som tog hand om 
dessa kvinnor, beskrev att användning av tolk hade sina svårigheter. Detta på grund av 
tolkens avsaknad av medicinsk terminologi. Tolkens avsaknad av medicinsk terminologi 
bidrog ofta till att födande kvinnor ansåg att tolkens närvaro inte var lämplig (Herrel et.al. 
2004). 	

Barnmorskorna upplevde att vårdandet av invandrarkvinnor blev svårare på grund av 
kommunikationsproblem. Vårdtiden blev längre, det blev svårare att skapa en vårdande 
relation med födande kvinnorna och det blev högre arbetsbelastning för barnmorskan 
(Akhavan & Lundgren, 2012; Boerleider et.al. 2013; Thomas & Dines, 1994; Ukoko, 2005; 
Widmark, Tishelman & Ahlberg, 2002). I en annan studie av Ny et.al. (2008) påvisas det att 
många nyanlända kvinnor har invandrat till Sverige genom anhöriga som är bosatta i Sverige. 
Enligt studien är dessa kvinnor väldigt beroende av partnern och anhöriga på grund av 
bristande språkkunskaper. 

2.4.6 Utmaningar och behov av utveckling inom förlossningsvården 

Antalet förlossningar ökar i Sverige och det uppstår allt fler komplicerade graviditeter samt 
förlossningar varje år. Patientgruppen blir allt mer heterogen och det sker en ökad 
förväntning på att få vara mer delaktiga i vårdprocessen (Sveriges kommuner och landsting, 
2017). Enligt en slutrapport från Socialstyrelsen (2016a), som handlar om Hälso- och 
sjukvård och tandvård till asylsökande och nyanlända, har många viktiga utmaningar 
identifierats inom förlossningsvården i Sverige. En av viktigaste utmaningarna är de 
nyanlända samt asylsökande kvinnor som inte är förvårdade i mödrahälsovården.  Detta 
orsakas ofta av att många nyanlända kvinnor inte söker mödrahälsovården på grund av brist 
på kunskap om sjukvårdssystemet eller att de har kommit till Sverige i ett sent skede i 
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graviditeten och inte hunnit nå mödrahälsovården. Dessa situationer kan leda till allvarliga 
risker för den nyanlända kvinnan och även barnet då barnmorskan inte har en fullständig 
anamnes och får svårigheter för att bedöma, till exempel graviditetslängden.	

Enligt Socialstyrelsens slutrapport om Hälso- och sjukvård och tandvård till asylsökande och 
nyanlända (2016a) har förlossningsvården rapporterat att en del kvinnor som invandrar från 
vissa riskområden löper större risk att drabbas av allvarliga komplikationer på grund av 
deras hälsotillstånd. Enligt rapporten är en del av dessa nyanlända kvinnor drabbade av 
infektioner eller sjukdomar som MRSA, tuberkulos, hepatit, anemier och graviditetsdiabetes. 
Vård av dessa kvinnor kräver speciell handläggning och behandling, t.ex. behov av extra 
undersökningar och provtagningar som skall göras inom kort tid.	

2.5 Teoretisk referensram 
Madeleine Leiningers teori har valts att användas som teoretisk referensram i arbetet. 
Leiningers teori handlar om transkulturell omvårdnad. Leininger är utvecklaren av 
soluppgångensmodellen. Hon har anpassat modellen till det moderna samhället och därmed 
möjliggjort till ett värdefullt redskap för att kunna noggrant studera de olika elementen eller 
komponenterna för att kunna göra ett kulturellt kliniska bedömning av patienterna 
(Leininger, 1978; McFarland, 2006).	

Soluppgången i modellen symboliserar vården. Den övre halvan av cirkeln avbildar 
komponenter i den sociala strukturen och faktorer som påverkar hälsa och omsorg, det gör 
den genom språket, etnicitet och miljö de befinner sig i eller har befunnit sig i. Dessa faktorer 
påverkar olika systemen, tex vårdsystemet, som är den mellersta delen av modellen. De två 
halvorna bildar tillsammans en soluppgång, som representerar det vårdpersonalen måste ta 
till hänsyn till inom hälsan. Enligt Leininger fungerar vårdandet som en bro mellan 
människan och vårdsystemet (Leininger, 1978; McFarland, 2006). 

Det finns tre typer av omvårdnadsformer inom vårdandet inom sjukvården och dessa är:     
En kulturell anpassad vård som bevarar eller underhåller individens kultur, att förhandla sig 
till att anpassa vården efter kulturen, att anpassa vården efter kulturen, dvs att 
omstrukturera vården för att passa individens kultur (Leininger, 1978; McFarland, 2006). 
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Figur 2.  Soluppgångsmodellen (McFarland, 2006) 

2.6 Problemformulering 
Många människor från andra länder har sökt asyl i Sverige för att komma bort från krig, våld 
och ofrihet. Bland dessa finns många gravida kvinnor gravida redan vid ankomst till Sverige. 
Många väljer även att bilda familj efter etablering i Sverige. 	

Olika faktorer i dessa kvinnors bakgrund såsom språksvårigheter, kultur, kunskapsnivå och 
tidigare erfarenhet kan vara ett hinder för barnmorskan att vårda kvinnorna på ett 
professionellt och gynnsamt sätt. Studier visar att barnmorskor upplever svårigheter med att 
vårda dessa kvinnor. För att undvika eventuella problem som kan uppstå då kvinnan ska föda 
barn är det viktigt att skapa en samlad bild av barnmorskors erfarenheter. Det kan bidra till 
att barnmorskor får en djupare förståelse för kvinnans situation och samtidigt ge 
professionellt och individanpassat stöd. Resultatet i arbetet kan bidra med en del till befintlig 
kunskapslucka och på så vis bidra till en anpassad och tryggare vårdmiljö för nyanlända 
födande kvinnor och ge barnmorskor möjlighet till utökad kunskap om kulturella skillnader. 
Barnmorskorna kan få en djupare förståelse och stöd till ökad patientsäkerhet och det kan 
leda till mindre interventioner och bättre resultat.	
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3 SYFTE 

Syftet var att beskriva barnmorskors erfarenheter av att bistå nyanlända kvinnor i samband 
med barnafödande. 

4 METOD 

Under metod beskrivs först arbetets studiedesign sedan hur datainsamling skett och urval 
som gjorts. Efter detta beskrivs hur arbetet har genomförts och hur det insamlade data har 
analyserats och sist skrivs etiska övervägande. 

4.1 Studiedesign 
I arbetet har en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats utifrån Lundman och 
Graneheim (2012) använts. En kvalitativ innehållsanalys baseras på levda erfarenheter som 
uttrycks i beskrivningar (Polit & Beck, 2016). Med induktiv ansats menas, enligt Priebe och 
Landström (2017) att författarna så förutsättningslöst som möjligt observerar och studerar 
informationen och erfarenheterna som uppges av en specifik målgrupp under intervjuerna. 
Därefter ska den informationen de fått beskrivas utan någon påverkan av författarnas egna 
åsikter eller tankar. 

4.2 Datainsamlingsmetod och urval 
Datainsamlingen har skett genom individuella intervjuer. Frågorna har varit i form av öppna 
frågor, det vill säga frågor utan svarsalternativ för att ge deltagarna ett större utrymme för 
egna tankar och erfarenheter. Författarna till detta arbete har inspirerats av Franck (2006) 
samt Trost (2010) för att sammanställa och bearbeta frågor som passade syftet. I arbetet har 
10 frågor formulerats av författarna, frågorna har blivit godkända av handledaren, se bilaga 
A. Inklusionskriterier för deltagarna var att det skulle vara barnmorskor som har arbetat på 
förlossningen och vårdat nyanlända gravida kvinnor som har varit bosatta i Sverige högst två 
år. Totalt anmälde 14 barnmorskor deltagande i arbetet. Av dessa rekryterades en deltagare 
genom personliga kontakter, 13 deltagare genom att författarna till arbetet skickade ut 
informationsbrev till tre förlossningsavdelningar i mellan-Sverige. Författarna fick respons 
av två enhetschefer som uttryckte intresse för arbetet och skickade ut informationsbrev och 
samtyckesbrev till barnmorskorna. Av 13 deltagare exkluderades en barnmorska på grund av 
tidsbrist hos författarna. Det har framkommit utifrån intervjuerna att deltagande 
barnmorskor hade i genomsnitt 12 års erfarenhet av att ha arbetat på förlossningen och 
uppgav stor erfarenhet av att vårda nyanlända kvinnor. 
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4.3 Genomförande 
Författarna har tagit kontakt med cheferna via mail och telefon och fått godkännande för att 
arbetet ska kunna utföras på respektive arbetsplats. Informationsbrev och samtyckeskravet 
skickades via mail till cheferna och dessa skickades vidare till de anställda.  	

Första deltagarens intervju användes som pilotstudie, men då svaren svarade på syftet i 
studien, beslöts det att ta med svaren från pilotstudien in i resultatet. Deltagarna till arbetet 
fick avgöra var och när intervjuerna skulle äga rum. Intervjuer gjordes på respektive 
deltagares arbetsplats, förutom två stycken, en intervjuades i hemmet och en intervju 
utfördes via telefon. Varje intervju spelades in på tre olika inspelningsapparater, en diktafon 
och två telefoner som har mobilapplikation för att spela in. Intervjuernas tid varierade 
mellan 12–35 min och båda författarna deltog i alla tillfällen då de tretton intervjuerna 
gjordes. 

4.4 Dataanalys 
Analysering av insamlad data har skett genom att författarna efter varje intervju har lyssnat 
igenom inspelad data innan transkriberingen. Första intervjun transkriberades tillsammans, 
sedan har varje författare transkriberat sex intervjuer var. Därefter har inspelade data 
transkriberats ordagrant och den datainsamlingen som har skett, har samlats på säker plats. 
Enligt Danielson (2017) ska inspelad data förvaras oåtkomligt enligt etisk praxis.	Inspelade 
data och transkriberingen av det lästes gemensamt av båda författarna detta för att försäkra 
att transkribering har skett noggrant och författarna inte missat något.  	

En kvalitativ innehållsanalys gjordes enligt Graneheim, Lindgren och Lundman (2017), 
Lundman och Graneheim (2012). Författarna har tillsammans hittat meningsbärande 
enheter genom att färgmarkera i den transkriberade texten. Författarna skapade en tabell 
med fem kolumner, se tabell 1. Kondenseringen gjordes av varje meningsbärande enhet och 
därefter skapades koder. Alla koder markerades med nio olika färger och koder som siktar till 
samma innehåll markerades med samma färger. Det resulterade i att det skapades nio olika 
subkategorier. Ur subkategorierna som syftade till samma innehåll, skapades tre kategorier. 
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Tabell 1: Exempel på analysarbete 

Meningsbärande enhet  Kondenserad  Kod Subkategori Kategori 

Vilka språkkunskaper kvinnan 
har. ...har kvinnan då kanske 
en partner eller anhörig, vän 
som pratar ehh svenska eller 
engelska, så kan det 
underlätta.  

Vilka språkkunskaper 
kvinnan har. Anhörig, 
vän som pratar svenska  

 
Underlättar 
om partner 
eller 
anhöriga kan 
språket 

 
 

Språksvårigheter 
 

Barnmorskans 
möte med den 
nyanlända 
kvinnan 
 

Sen är det klart med språket 
blir svårt.. ehhhh man får väl 
boka tolk eller om de har 
någon anhörig som kan 
svenska… 

Blir svårt med språket, 
får boka tolk eller ha 
anhöriga där som kan 
svenska. 

Svårt med 
språket 
  

Det är lätt att det känns som 
ett övergrepp att man gör 
saker utan att kvinnan förstår 
vad man gör, och många 
kvinnor kommer ju också från 
kulturer där det kanske är lika 
självklart allt som man gör som 
kvinnor som är födda här 
tycker är ok, och jag tänker 
mycket på vaginal 
undersökningar och hur man 
vill skyla sig ooo eeeeh och det 
kan bli, vara svårt att nå 
varandra när man inte förstår 
varandra, 

Saker görs utan att 
kvinnan förstår. Många 
kvinnor kommer från 
kulturer där allt inte är 
så självklart som man 
gör här i Sverige. Ex. 
vaginala 
undersökningar, hur 
kvinnor vill skyla sig, att 
det blir svårt att nå när 
man inte förstår 
varandra.  

Förstår inte 
varandra 
 
  

 

Kulturella 
skillnader 

4.5 Etisk övervägande 
Författarna till arbetet har tagit hänsyn till Vetenskapsrådet (2018) riktlinjer för 
forskningsetik, detta för att följa de fyra huvudkraven. De fyra huvudkraven är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet för att följa 
individskyddskravet. Detta innebär att deltagarna till arbetet har fått samtyckeskravet via 
mail där det står information om arbetets syfte, att all insamlad material från intervjun 
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kommer att förvaras konfidentiellt och att endast författarna har tillgång till detta. Enligt 
konfidentialitetskravet så kommer inga citat att kunna härledas till enskilda individer. 
Deltagarna fick även läsa och skriva under samtyckeskravet innan intervjun påbörjades. 
Deltagarna fick information om att det insamlade materialet kommer att användas endast till 
examensarbetet. 

5 RESULTAT 

I resultatet beskrivs barnmorskornas erfarenhet av att vårda nyanlända kvinnor i samband 
med barnafödande. I analysen identifierades tre kategorier och nio subkategorier som 
beskrivs i tabell 2. 

Tabell 2: Subkategorier och kategorier. 

Subkategori Kategori 

En del av barnmorskans vardagsarbete Barnmorskans möte med den 
nyanlända kvinnan 

Språksvårigheter 

Olika kulturer med olika krav 

Anhöriga en del av mötet 

Kvinnornas brist på kunskap om graviditet och 
förlossning 

Behovet av utökad kulturell kunskap 

Anhörigas brist på kunskap om förlossningen 

Barnmorskans brist på kulturkunskap 

Rätten till jämlik vård Barnmorskans strategier för ökad 
trygghet under förlossningen 

Vara närvarande 
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5.1 Barnmorskans möte med den nyanlända kvinnan	
Mötet med den nyanlända kvinnan kan påverkas av olika aspekter, kvinnans förmåga att 
kommunicera, barnmorskans erfarenhet och kunskap, vad den nyanlända kvinnan har med i 
bagaget och från vilken kultur kvinnan kommer. Denna kategori delas in i fyra olika 
subkategorier, en del av barnmorskans vardagsarbete, språksvårigheter, olika kulturer med 
olika krav och anhöriga en del av mötet. 

5.1.1  En del av barnmorskans vardagsarbete	

Barnmorskorna uppgav varierad erfarenhet av att ha vårdat nyanlända kvinnor på 
förlossningen, att det periodvis har skett hög inflöde av invandrarkvinnor. Mötet med dessa 
kvinnor har beskrivits flertal gånger som utmanande men även glädjegivande. En 
barnmorska uttryckte vårdandet av de nyanlända kvinnor så här; “Asså se vården av dem där 
kvinnorna som en utmaning istället, inte som en… som en belastning utan se det som en 
utmaning” (BM10). Några barnmorskor uppgav att det är en del av vardagsarbetet då det 
kommer ganska många nyanlända kvinnor till förlossningen. En barnmorskans svarade på 
frågan, vad har du haft för erfarenhet av att vårda nyanlända kvinnor att;	

“En intressant erfarenhet, det är en stor del av våran vardag. Det går lite i perioder, det är en 
krävande uppgift och möte men också en spännande uppgift för det kan vara svårt att leda en 
kvinna som man inte har ett gemensamt språk med”. BM11	

Barnmorskorna uppgav att mötet med kvinnorna påverkas mycket av hur själva 
förlossningen gått till och hur kvinnorna känt. En barnmorska beskrev sin erfarenhet 
följande “det beror mycket på förlossningen, om den är naturlig och de är trygga så går det av 
sig själv, då är jag som barnmorska en biperson, beror på kvinnans önskemål men tycker för 
det mesta går det bra” BM13.	

5.1.2  Språksvårigheter	

Många barnmorskor hävdade att kvinnornas språkkunskaper är nyckelfaktor till verbal 
kommunikation i mötet med nyanlända kvinnorna. Språkkunskaperna hos kvinnorna 
varierade beroende på vistelsetiden i Sverige. Flera barnmorskor uppgav erfarenheter av att 
kommunikationen varit begränsad på grund av kvinnornas bristande språk men uppgav att 
kommunikationen kunde ske på olika sätt. Språket behövde inte bestå av ordbyte mellan 
kvinnorna och barnmorskan utan det fanns andra hjälpmedel som kunde användas, till 
exempel kroppsspråk, tolk, kultur doulor eller anhöriga. En barnmorska beskrev sin 
erfarenhet och sätt att kommunicera följande;	

“Att kommunicera med människor på alla sätt än verbalt är väldigt spännande och eeehhh det är 
ju också att människor är väldigt olika och kommunikativa, ibland kan man ju tycka att man har 
en bra kommunikation med någon fast man inte har ett gemensamt språk och det är liksom aaah 
man blir ju lite grann som en skådespelare och man kan ju med teckenspråk och skådespel 
komma rätt långt” BM10.	
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Majoriteten av barnmorskorna upplevde de nyanlända kvinnornas bristande språkkunskaper 
som ett stort problem, utmaning och ett hinder till att kunna ha en kontinuerlig dialog. 
Många barnmorskor berättade att, kvinnans språksvårigheter samt bristande dialog mellan 
dem ledde till att barnmorskorna inte kunde stötta kvinnorna på samma sätt och detta i sig 
ledde till en ökad osäkerhet hos nyanlända kvinnorna. Barnmorskorna kände en ökad 
osäkerhet då de till exempel inte kunde få en bra anamnes om kvinnorna eller om 
barnmorskorna inte visste om kvinnorna hade förstått all information som har blivit 
tilldelad.	

“Utmaningen är främst språkmässigt skulle jag säga, men just att kunna prata med kvinnorna och 
ha en dialog, att kunna stötta när man inte kan prata med varandra kan vara jättesvårt. Jag hade 
en förlossning igår där man inte kunde kommunicera överhuvudtaget med kvinnan, och då 
märker man att allt blir mycket svårare för då det blir ju en osäkerhet”. BM3	

De flesta barnmorskor uppskattade möjligheten att kunna använda kulturdoulor och 
tolk/telefontolk under förlossningen för det underlättade processen både för kvinnorna och 
barnmorskorna. Tillgängligheten av kulturdoulor eller tolkar kunde vara begränsande 
beroende på vilken tid på dygnet kvinnorna sökte sig till förlossningsavdelningen samt hur 
lång tid förlossningsprocessen tog. Många barnmorskor lyfte fram vikten av kulturdoulor, att 
de kunde översätta och förklara mer än en vanlig tolk som bara översätter ordagrant. 	

Barnmorskorna berättade om svårigheter och negativa erfarenheter av konsekvenserna som 
följd av kvinnornas språksvårigheter och situationer där det inte funnits någon som kunnat 
tolka. Barnmorskorna berättade att många nyanlända kvinnor kunde missa viktig 
information under förlossningen. Till exempel varför kvinnorna måste byta position vid 
avvikande CTG kurvor. Några barnmorskor påstod att nyanlända kvinnornas delaktighet och 
förväntningar i vården minskas på grund av att de inte förstår språket. Enligt barnmorskorna 
kunde minskad delaktighet hos kvinnorna även framkalla känslor av att förlora kontroll över 
situationen genom att kvinnorna befann sig i en främmande miljö.	

“Det har förekommit och sen att det självklart leder till om man har svårare för språket så har 
man sett i vården att det leder ju till en minskad delaktighet om man inte känner att man kan vara 
lika delaktig om man inte hjälper dem här patienterna med verktyg och redskap och kulturtolkar 
så att det kan leda till minskad delaktighet och utanförskap” BM1.	

5.1.3 Olika kulturer med olika krav 

Majoriteten av barnmorskorna räknade kulturella skillnader som en viktig aspekt, 
barnmorskorna upplevde det som en utmaning i mötet med de nyanlända kvinnorna. Vissa 
barnmorskor hade erfarenheter av att det fanns kulturella olikheter i hur smärtan kunde 
hanteras och uttryckas samt kvinnornas olika förväntningar på hur förlossningen skulle vara. 
Dessa barnmorskor berättade att i vissa kulturer är det förbjudet för kvinnorna att skrika 
under förlossningen och kvinnor som kommer från sådana kulturer upplevdes vara 
tacksamma över att de har fått skrika och uttrycka sin smärta. Däremot berättade 
barnmorskorna att kvinnor från andra kulturer kan vara mera utåt agerande.	
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“...alla har ju förväntningar, ehh oavsett var man kommer ifrån o hur länge man, hur, även om 
man har barn sen tidigare eller inte så har man förväntningar, föreställningar på hur det ska vara. 
Däremot så skiljer sig den kanske svenska kulturen med jämfört med om man är en nyanländ, 
kring att man inte ska skrika när man ont, man ska inte ta smärtlindring eh, ja det är väl mest 
det” BM5.  	

Några barnmorskor berättade om att kulturen präglade kvinnorna. Att barnmorskorna har 
stött på ökad känslighet hos vissa nyanlända och speciellt yngre utländska kvinnor som 
kommit från en viss kultur när det gäller vaginala undersökningar, att hur kvinnorna velat 
skyla sig och inte vill att andra ska se henne. Medan det fanns kulturer som är motsatsen till 
dessa kvinnor, en barnmorska beskrev detta som;	

“ofta, kvinnorna som kommer från mellanöstern, det som man sätter ihop med deras födande, är 
att dem är liksom otroligt lydande på något sätt och dem är otroligt blyga. Man får inte komma dit 
på något sätt, det är filtar och hit och dit. Sen när man tänker på dem här afrikanska kvinnorna, 
jag vill inte generalisera, men det gör jag, men det är min upplevelse… Eeh att dem är liksom så 
här (visar med kroppen, särar på benen) att asså dem är mycket mera öppna på något sätt och 
dem är inte blyga att öppna sina ben” BM10.	

De flesta av barnmorskorna hävdade att det kunde ske kulturkrock när kvinnorna kommer 
från olika länder med olika kulturella erfarenheter som de vill bli tillgodosedda. Ibland kunde 
det upplevas av barnmorskorna att det skedde en kulturkrock när nyanlända kvinnorna 
kräver vissa insatser från sjukvården, framför allt barnmorskorna, som inte riktigt går ihop 
med de rutiner och värderingar som gäller för förlossningsvården i Sverige. Till exempel 
många nyanlända kvinnor som kommer från länder där det är vanligt med kejsarsnitt krävde 
att bli snittad eller könsstympade kvinnor som har en stark önskan att bli klippta och 
resuturerad i samband med barnafödandet. En barnmorska uttryckte sin erfarenhet av sådan 
situation som följande; 	

“Det finns de kvinnor som gärna vill bli klippta i underlivet, där också anhöriga pressar på och 
säger klipp klipp klipp, ooo där man måste säga nej nej neeej det är bättre att gå sönder av sig 
själv, vi tar det lugnt och ser hur det blir och det blir en krock så också”. BM2.	

5.1.4 Anhöriga en del av mötet	

Nästan alla barnmorskor beskriv närvaron av anhöriga som en betydelsefull faktor i mötet 
med de nyanlända kvinnorna. Barnmorskorna har erfarenheter av att anhöriga kan till 
mestadels fungera som stöd och en länk att nå kvinnorna, för det är vanligt att de anhöriga 
som följer med kan svenska språket och tolkar åt nyanlända kvinnan. En barnmorska beskriv 
sin erfarenhet som “Och så är det ju så att familjen och partnern kan vara ett bra stöd också 
med att dem hjälper kvinnan och finns där och man känner det lite överflödig och bra 
stämning” BM8.	

Barnmorskorna i arbetet har haft en hel del erfarenheter som tyder på att anhöriga kan även 
vara ett hinder i mötet med de nyanlända kvinnorna. En del barnmorskor anger svårigheter 
att tillmötesgå de anhörigas krav, oro samt rädsla och det leder till att barnmorskorna 
upplevde sig inte vara tillräckliga som vårdpersonal. Barnmorskorna upplevde att kvinnliga 
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anhöriga som upplevt traumatiska erfarenheter vid en förlossning kan visa stor oro och 
rädsla.	

“Man försöker ju lugna om det är så för vissa som sagt anhöriga är oroliga, man upplever liksom 
att kanske att dem är i sin egen livsupplevelse eller har annat med sig så klart som gör att det är 
en oro… och där är det ju mer… Man försöker tillmötesgå deras behov som patienten asså det är 
ju man är olika, vad man vill…” BM13.	

Många barnmorskor har haft erfarenhet av att kvinnorna från olika kulturer där det är 
förbjudet att ha en manlig anhörig då brukar kvinnorna ha med sig svärmor, mor eller syster, 
till förlossningen. Några barnmorskor berättade att de upplevt många gånger att själva 
kvinnan tyckt att det är obehagligt att ha många anhöriga runt sig men de inte har kunnat 
säga emot för att i deras kultur, så kan man inte säga nej till anhöriga och äldre. Enligt 
barnmorskorna så kunde detta medföra ökad risk för minskad delaktighet hos kvinnans 
partner.	

“Det här liksom den kulturella att man, ibland kan det kännas så här att det är väldigt vanligt man 
kanske har med sig en svärmor eller en mamma eller eeehhh det kan vara hennes syster och 
ibland har jag en känsla av att det är inte alltid så att den födande kvinnan skulle önska det och 
vilja det” BM12.	

Enligt barnmorskorna så ville många anhöriga vara med kvinnorna under förlossningen. Det 
var inte alltid att kvinnorna ville att det skulle komma många anhöriga in till förlossningen. 
En barnmorska berättade om sin erfarenhet där det hade skett en intrauterin fosterdöd, där 
många anhöriga kom, barnmorskan ville hjälpa kvinnan och inte ta ut anhöriga, då 
barnmorskan upplevde att anhöriga var ett bra stöd för henne. Barnmorskan trodde att det 
vara en fördel eftersom många kvinnor med annan etnicitet brukar kräva det och trodde att 
det var en hjälp, men egentligen ville inte den födande kvinnan ha med så många kvinnor 
runt sig. Barnmorskan uppgav att det är lätt att kategorisera nyanlända kvinnor som en 
grupp. Barnmorskor berättade att barnmorskor gör saker som känns vara acceptabelt för den 
kulturen utan att föra en diskussion om det. Därför är det extra viktigt med individanpassad 
vård till nyanlända kvinnor och även anhöriga med olika bakgrund.   

5.2 Behovet av utökad kulturell kunskap	
Under denna kategori bildades tre subkategorier som beskriver barnmorskans erfarenhet av 
att det finns behov av utökad kulturell kunskap hos nyanlända kvinnor och barnmorskor. 
Dessa är först kvinnornas brist på kunskap om graviditet och förlossning sedan är det 
anhörigas brist på kunskap om förlossning och sist är det barnmorskors brist på 
kulturkunskap.	

5.2.1 Kvinnornas brist på kunskap om graviditet och förlossning	

Många av barnmorskorna uppgav att de upplevde att de nyanlända kvinnorna saknade 
tillräckligt kunskap om graviditet, förlossning och även sjukvårdssystemet inom Sverige. 
Kvinnornas låga kunskap om behandling och smärtlindrings alternativ ledde till svårigheter 
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att sätt in en behandling eller smärtlindring. Barnmorskorna berättade vid flera tillfällen att 
de nyanlända kvinnorna inte ville ha epiduralbedövning trots att de besvärades av smärta. 
Flera barnmorskor uppgav att det berodde på att de nyanlända kvinnorna saknar kunskap 
om epidural som smärtlindringsmetod. Flera barnmorskor berättade att många nyanlända 
kvinnor blir skrämda av felaktig information och falska historier från anhöriga eller bekanta 
om epiduralbedövningens farliga biverkningar. En barnmorska beskrev sin erfarenhet av en 
sådan situation som: 	

“Viktigt för dem att veta att det inte är farligt, för många tror ju, jag tänker på dem här speciellt 
asså somaliska men jag tror säkert att det kanske inte är bara somaliska eller folkslaget men dem 
tror ju eller till exempel för få vill ha epidural för dem tror att det är någonting som är farligt… 
eeehhh… nu har ju vi filmer så vi kan visa så att de vet, så att de förstår vad det betyder för 
någonting. Men för dem kan ju vissa saker som vi gör ingreppet eller sånt, det kan ju dem asså för 
dem, asså de kan ju tro att det är förivat med döden, att det är farliga saker som vi gör och det 
tycker jag är väldigt viktigt att förstå att det är inte farligt”. BM4.	

Fler barnmorskor berättade att kvinnliga patienter och anhöriga till patienterna ville ha 
kvinnliga läkare vid vaginala undersökningar. Patienterna litade inte på barnmorskornas 
kompetens utan vill ha läkare närvarande under förlossningen. Detta upplevde 
barnmorskorna som ett störande moment i vårdandet av dessa kvinnor och ville att 
kvinnorna och deras anhöriga bör veta att i Sverige finns inte rätt att välja vem som ska 
undersöka dem. Flera barnmorskor uppgav att detta gäller alla kvinnor. En barnmorska 
berättar om sin erfarenhet enligt följande: 	

“Jo alltså, det har ju varit mycket tjafs om att det är många, att en del invandrare av olika skäl, så 
vill inte ha manliga doktorer, ehm. Men det är ju den policyn som vi kör för alla, och det är ju inte, 
invandrare dem enda, för det finns, svenskar ringer ju också och säger att jag vill ha, dem ringer 
till gyn mottagningen exempel, ringer dem att ja, jag ska ha en kvinnlig doktor. [...] Man får 
varken välja kön eller kultur, och. För många kunde ju också säga jag vill ha en svensk, kvinnlig 
doktor, (skrattar). BM11. 

5.2.2 Anhörigas brist på kunskap om förlossningen	

Barnmorskor upplevde bristande kunskap om förlossningen hos många anhöriga. Även 
anhöriga som har varit bosatta i Sverige under en längre tid och kan prata svenska. De flesta 
barnmorskor har av erfarenhet upplevt att detta försvårar uppgiften att bistå de nyanlända 
kvinnorna under förlossningen. Barnmorskorna uppgav att de flesta anhöriga är i stort behov 
av utökad kunskap när de får information om att deras fru/partner/sambo är gravid. Flera 
barnmorskor uppgav att anhörigas närvaro vid förlossningen skapar mer oro hos den gravida 
kvinnan. När barnet får stanna kvar hos pappan, och papporna inte vet hur de ska ta hand 
om barnet då de tidigare inte behövt göra det. Exempelvis berättade en barnmorska om en 
patient hade fått sitt barn via kejsarsnitt och att på grund av faderns låga kunskap vägrade 
pappan ha barnet hud mot hud vilket är stort fördelaktigt i sådana förhållanden. 	

“Det kan vara utmanande efteråt att förstå att vi tvättar inte av barnet och har dem nakna hos 
mamma helst hud mot hud, den förklaringen, återigen när man inte har orden så är det ju, får 
liksom förklara och visa så gott man kan så”. BM7.	
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5.2.3 Barnmorskans brist på kulturkunskap	

Barnmorskorna uppgav att de saknar kunskap om kvinnornas kultur och hur de ska gå 
tillväga för att bistå dem under förlossningen. De uppgav att det skulle underlätta deras 
arbete, om mer information skulle vara tillgänglig under utbildningen till barnmorska. Flera 
barnmorskor uppgav även vikten med kontinuerligt informationsutbyte och reflektions 
tillfällen under arbetet, för att kunna lära sig av varandra och även lära sig ny forskning som 
går angående ämnet. Vi ställde frågan om det fanns något som skulle kunna implementeras 
för att underlätta för barnmorskorna att bistå dessa kvinnor under förlossningen, så 
berättade en barnmorska; 

”JAAA, men just det hära att man kanske medvetandegör vissa hinder och vissa sak, kulturella 
aspekter och så. Försöka öka förståelsen och medvetande för kulturella skillnader. Öppenheten 
och så hos personalen. Eeehm, jag tror det är viktigt så då kanske en utbildning skulle, eller en 
utbildningsdag eller att man tar upp det till diskussion och så.” BM1. 	

Flera barnmorskor uttryckte, att personalen behövde ökad medvetenhet om hur 
transkulturell vård appliceras inom vården. Många barnmorskor berättade att de ville ha mer 
utbildning om hur olika kulturer ser ut och vilka föreställningar de har kring 
förlossningsvården och detta för att kunna möta upp kvinnornas förväntningar och krav 
under förlossningen. Det är även viktigt att utbilda personalen i att veta om varför kvinnorna 
uttrycker eller reagerar som de gör. 	

“Vi vill ha mer föreläsningar eller mer möten, där man kan beskriva liksom för då kan vi öka en 
förståelse för varför kvinnan reagerar som hon gör, jo men 
det är för att så här är hon lärd att fungerar. Så här beter man sig eller 
liksom ah. det hjälper liksom möta, att kvinnorna som kommer hit som får liksom 
kunskap så att dem närmar sig vår kunskapsnivå, vi kommer så att vi kan förstå 
hur ah, vart kvinnorna kommer ifrån”. BM3.	

5.3 Barnmorskans strategier för ökad trygghet under förlossningen. 	
Under denna kategori bildades två subkategorier, först rätten till en jämlik vård och sedan att 
vara närvarande.	

5.3.1 Rätten till en jämlik vård 	

Många barnmorskor uttryckte att vården inte bör skilja sig. Barnmorskorna strävar efter en 
jämlik vård för alla. Det är barnmorskans uppgift att se till att vårdandet av den nyanlända 
kvinnan är på ett professionellt sätt, medan andra sa att vårdandet bör anpassas efter 
individen. Många barnmorskor uttryckte att det blev svårare att ge jämlik vård när det brister 
i kommunikationen mellan barnmorskorna och kvinnorna. Då varken barnmorskan kan 
förmedla det hon tycker är bra eller kvinnorna kan uttrycka sin upplevelse för att kunna 
åtgärda problemet. 	
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“... på kan man inte nå fram på samma sätt så begränsar man sig ju o, o, omedvetet, att man… så 
även om man försöker ge vård på lika villkor så kan, blir det aldrig helt 100%, på grund av då 
framförallt språket“. BM5.	

5.3.2 Vara närvarande	

Några barnmorskor framhävde vikten av barnmorskornas närvaro med de nyanlända 
kvinnorna under förlossningen. Barnmorskorna har erfarenheter av att högre närvaro i 
rummet hjälper kvinnan att känna sig mer trygg och ha bättre tillit till barnmorskorna som 
vårdgivare. Barnmorskorna beskrev att de får använda mer av kroppen, tecken, att vara 
fysiskt närmare kvinnorna när kvinnorna förlöser. Barnmorskorna berättade att närvaron 
begränsas inte bara till den fysiska närvaron eller barnmorskans existens inne på 
förlossningsrummet utan barnmorskorna beskrev det som en känslomässigt och emotionell 
kontakt, att känna, vara med och lyssna på de nyanlända kvinnorna. En av barnmorskorna 
uttryckte sin erfarenhet som;    	

“Jag tror att det är viktigt att man är närvarande, försöker ha ögonkontakt med dem fast de 
kanske inte förstår så bra… eeeh att man kan ha lite kroppskontakt för det märker jag att de vill 
gärna hålla i handen” BM4.	

Barnmorskor har haft erfarenheter av att de nyanlända kvinnorna har varit i behov av utökad 
omsorg, barnmorskorna pratade om svårigheter att få utrymme och tid för att vara 
närvarande hos dessa kvinnor. Barnmorskorna beskrev att de behöver göra mer än bara det 
medicinska, att kvinnorna behöver ibland bara ha dem inne på rummet även om 
barnmorskan inte gör något och detta medför ökad trygghet hos kvinnorna.	

“Jag menar det här med att få närvaro, inte bara går in och så gör du någonting medicinsk utan 
att vara där med henne. Det är ibland närvaro att inte göra någonting. För du att vara med henne, 
med ögonen med sina, si, med si. Det är vad jag menar med närvaro. Du kan vara där men du 
behöver nödvändigtvis inte göra en massa saker. Kvinnor känner om man vill vara där eller inte. 
Dem känner på sig. Så att, kvinnorna är dem som lär mig mest. Tycker jag.  Jag lär mig 
jättemycket från kvinnorna jag möter hela tiden”. BM7. 

6 DISKUSSION 

I diskussion beskrivs metoddiskussion, etikdiskussion och resultatdiskussion. 

6.1 Metoddiskussion  
Syftet var att beskriva barnmorskors erfarenheter av att bistå nyanlända kvinnor i samband 
med barnafödande. Den metod som valdes var en kvalitativ intervjustudie med induktiv 
ansats vilket ansågs vara relevant metod att besvara examensarbetets syfte som var att 
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beskriva barnmorskors erfarenhet. Det innebär att studera olika personers levda erfarenheter 
och få en ökad förståelse för det valda problemområdet (Henricsson & Billhult ,2017; Polit & 
Beck, 2016). Att välja en kvalitativ metod med induktiv ansats gav slutligen ett resultat som 
ger en djupare innebörd av barnmorskornas erfarenheter än om en metod med kvantitativt 
datamaterial hade valts. Om en metod innehållande både kvalitativt och kvantitativt 
datamaterial valts, hade det kunnat resultera i ett resultat med erfarenheter från 
barnmorskorna som är anmärkta med siffror och statistik, vilket kan vara en fördel och ger 
en ökad trovärdighet än om metoden enbart innehåller kvalitativt eller kvantitativt 
datamaterial för att barnmorskors erfarenheter då får både ett beskrivande perspektiv samt 
ett statistik perspektiv på de erfarenheter barnmorskor upplever. 	

Det valdes att inte ha några exkluderingskriterier för deltagare till arbetet. Det kunde ha varit 
bra om deltagande barnmorskor hade haft minst fem års erfarenhet av förlossningsvård, då 
de i sådana fall hade erfarenhet av åren 2014–2016 för att då enligt statistiska central byrån 
(2017a) skede en stor invandringsflöde till Sverige och många barn från utrikesfödda 
mammor föddes. Eftersom att antalet som anmälde att delta i arbetet var få, valdes det att 
inte exkludera barnmorskorna som inte hade lång erfarenhet av att jobba inom 
förlossningsvården då urvalet hade varit för tunt. Fördelen med att inkludera barnmorskor 
som är ganska nya inom professionen är att de kommer med färsk kunskap från skolan Nya 
barnmorskor kommer ofta med ny och uppdaterad kunskap från skolan och kan oftast se 
svårigheter och problem ur en annan synvinkel. Barnmorskornas varierande 
yrkeserfarenheter gav olika perspektiv på de erfarenheter de upplevde i samband med att 
vård av nyanlända kvinnor, vilket förstärker giltigheten i examensarbetet (Graneheim, 
Lindgren, och Lundmans, 2017). Författarna till arbetet valde att intervjua barnmorskor från 
två olika sjukhus i mellan Sverige och en från södra Sverige för att materialet skulle få 
helhetsperspektiv samt ökad variation av barnmorskors erfarenhet i samband med olika 
vårdrutiner, vilket kan stärka arbetets tillförlitlighet.  

Datainsamlingen utfördes via individuella intervjuer, fördelen med individuella intervjuer är 
att jämförbart med om det skulle vara intervjuer i fokusgrupp så kan deltagarna påverka 
varandras svar. Varje intervju spelades in av författarna via en diktafon och två stycken 
mobiltelefon. Det var bra att använda flera inspelningsapparater om det skulle uppstå 
tekniska problem. Syfte med det var att författarna kunde gå till övriga inspelningsapparater 
om någon inte fungerade. Detta var bra för att om ljuden inte hördes bra på den ena 
apparaten så användes de andra så att det förtydligades. 

Analys av insamlad data utfördes via Graneheim, Lindgren, och Lundmans (2017) 
analysmetod. Svagheter och begränsningar i vald metod var att det var en begränsad tid, så 
författarna hade inte möjlighet att ta del av fler barnmorskors erfarenhet av att vårda 
nyanlända kvinnor. Genom att intervjua fler barnmorskor som uttrycker samma erfarenhet 
under intervjuerna, bekräftas studiens trovärdighet. Enligt Henricsson och Billhult (2017) 
handlar trovärdighet om att författarna tydliggör för läsaren att de insamlade data är rimlig 
och att resultatet äger giltighet. Fanns det möjlighet till längre tid skulle det vara bra om fler 
deltagare medverkade i arbetet. 	
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Inklusionskriterier för deltagarna i arbetet var att det skulle vara barnmorskor som har 
arbetat på förlossningen och vårdat nyanlända gravida kvinnor som varit bosatta i Sverige 
högst två år. Resultatets innehåll kan dock inte garanteras att det gäller nyanlända kvinnor 
som har kommit till Sverige och varit bosatta i Sverige högst 24 månader. Utan det kan vara 
att barnmorskorna har berättat om erfarenheter av att ha vårdat invandrarkvinnor som kan 
ha varit bosatta i Sverige längre än 24 månader, vilket är en svaghet. Det inspelade data 
lyssnades på ett flertal gånger, och därefter transkriberades intervjun för att tolkningen av 
data skulle bli så förutsättningslös som möjligt. 	

Överförbarhet handlar om i vilken omfattning resultatet kan överföras till andra grupper eller 
situationer (Pilot & Beck, 2016). Författarna har försökt underlätta bedömning av 
överförbarhet för läsaren genom att ge en noggrann beskrivning av urval, deltagare, 
datainsamling, analys och de omständigheter som utgör kontext för studien. Författarna har 
även genom att använda anpassande citat i resultatet försökt att skapa förutsättningar för 
läsaren att kunna bedöma överförbarheten i arbetet.	

6.2 Etikdiskussion 
All deltagarinformation och samtyckesbrev som har erhållits och insamlad data har 
tillhandahållits enligt riktlinjer för forskningsetik enligt Vetenskapsrådet (2018). Där 
författarna har följt de fyra huvudkraven för att följa individskyddskraven. De fyra 
huvudkraven är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Författarna tog hänsyn till informationskravet genom att ge ett 
informationsbrev som innehöll information om examensarbetets syfte samt namn och 
kontaktuppgifter till båda författare och handledare. Deltagarna fick även muntlig 
information vid intervjutillfället. Varje deltagare fick skriva på ett samtyckesbrev innan 
intervju ägde rum. Informationsbrevet bestod av tydlig information om hur lång tid intervjun 
kan ta samt att all insamlad materialet kommer transkriberas samt analyseras av enbart 
författarna till arbetet. Samtyckeskravet innehöll även information om att deltagarna kan när 
som helst avbryta deltagandet i studien utan att behöva ge orsak.  	

Författarna har försökt att förvara data på ett säkert sätt så att det inte sprids till obehöriga. 
Detta skede genom att författarna hade samlat data i två mobiltelefoner som är kodat och 
privat låst samt en diktafonsapparat som förvarades av författarna på ett säkert ställe.	

Konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet togs i beaktande då författarna har numrerat 
varje intervju med deltagande barnmorska som BM1 till och med BM13 för att redovisa data 
på ett sådant sätt att de inte kan återföras till en särskild person. Konfidentialitetskravet har 
följts genom att inte ange namn på ort och arbetsplatsen där deltagarna intervjuades.	

6.3 Resultatdiskussion 
I resultatet framkom det att flera barnmorskor upplevde vårdandet av nyanlända kvinnor 
som utmanande men även att det var glädjegivande. Det fanns barnmorskor som beskrev det 
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som en utmaning och inte en belastning. Barnmorskorna uppgav att själva 
förlossningsprocessen samt hur den förlösande kvinnan upplevde förlossningen kunde 
påverka mötet mellan nyanlända kvinnorna och barnmorskan. Enligt Akhavan, Lundgren, 
(2012) Boerleider et.al., (2013) Thomas, Dines, (1994) Ukoko, (2005) samt Widmark, 
Tishelman och Ahlberg, (2002) upplevdes det svårt att skapa en vårdande relation med 
invandrade kvinnor som föder. Barnmorskorna uppgav att det ledde till en ökad 
arbetsbelastning och att det oftast ledde till en ökad vårdtid för dessa kvinnor. Det är viktigt 
att se mötet med dessa kvinnor som en positiv erfarenhet och som ett tillfälle där 
barnmorskorna får möjlighet av att lära sig av. Detta kan underlätta mötet med nyanlända 
kvinnor men även göra arbetet trevligare. 	

Barnmorskorna upplevde att det kunde uppkomma problem med att vårda nyanlända 
kvinnor under förlossningen. En av faktorerna till det var på grund av språksvårigheter som 
uppstod. Barnmorskorna upplevde att på grund av språkbarriärer försvårades vårdandet. Det 
stämmer överens med Akhavan, Lundgren, (2012) Boerleider et.al., (2013) Thomas, Dines, 
(1994) Ukoko, (2005) samt Widmark, Tishelman och Ahlberg, (2002) som visat att 
barnmorskorna upplevde problem med att skapa en vårdande relation vid språk- och 
kommunikationssvårigheter. Leiningers (1986) soluppgångs modell, avbildar komponenter i 
den sociala strukturen och faktorer som påverkar hälsa och omsorg, det gör den genom 
språket, etnicitet och den miljön kvinnorna befinner sig eller har befunnit sig. Därför är det 
viktigt att kunna förstå att när nyanlända kvinnor inte kan språket, så är språkbarriären en 
faktor som påverkar kvinnornas hälsa. Det skulle vara bra om dessa kvinnor kom in i 
samhället snabbare och lär sig språket. Det som är bra av sjukvården i Sverige är att vården 
har utvecklats och har implementerat olika verktyg för att underlätta vårdandet av dessa 
kvinnor, till exempel kultur doulor och även informationsblad på olika språk. 	

Resultatet visade att majoriteten av barnmorskorna som deltog i studien räknade kulturella 
skillnader som en viktig aspekt i vårdandet av den nyanlända kvinnan, barnmorskorna 
upplevde det som en utmaning i mötet. Tebid et.al. (2011) skriver att invandring och 
fattigdom i Sydafrika har lett till att barnmorskorna tillhandahåller omvårdnad till 
utlandsfödda kvinnor i en miljö där det inte tas hänsyn till kvinnans kultur och 
att kvinnornas kultur inte respekteras av barnmorskorna. Enligt barnmorskans 
internationella etiska kod (1999) ska kvinnans kulturella olikheter tas hänsyn till när 
barnmorskan erbjuder vård. Även Leiningers omvårdnadsteori (1986) tar upp vikten av en 
kulturell anpassad vård. Leininger menar att vårdaren som är barnmorskan i detta 
sammanhang, kan strukturera vården och åtgärder utifrån kvinnornas situation och kultur. 
Enligt författarna är det av stor vikt att barnmorskorna ska vara medveten om att vara lyhörd 
på kvinnornas önskemål oavsett kulturell bakgrund.	

I resultatet framkom det att barnmorskorna har haft erfarenhet att det kan ske kulturkrock 
när kvinnorna kommer från olika länder med olika kulturella erfarenheter som kvinnorna vill 
få tillgodosedd. Barnmorskorna menade att det kan ske en kulturkrock om kvinnorna begär 
eller kräver vissa insatser som inte går ihop med riktlinjer inom den svenska 
förlossningsvården, till exempel resuturering av omskurna kvinnor. I en studie gjord av 
Wiklund, Aden, Högberg, Wikman och Dahlgren (2000), som handlar om somaliska 
kvinnors upplevelser och erfarenheter utav förlossningsvården i Sverige framkom att det 
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fanns en risk för stigmatisering under behandling och förlossning av den nyanlända 
omskurna kvinnan. Studien beskrev några kvinnors upplevelser av förlossningen, att dessa 
kvinnor uppfattade sig som “onormala” på grund av att personalen i det svenska 
sjukvårdssystemet inte hade sett eller haft information om omskärelse och omskurna 
kvinnor. Widmark, Tishelman, Ahlberg, (2002) Hess, Weinland och Saalinger, (2010) tar 
upp behovet av mer kunskap och information om omskärelse under 
barnmorskeutbildningen. Detta bekräftas även av en slutrapport från Socialstyrelsen (2016b) 
att det fortfarande är stor utmaning inom förlossningsvården och att det finns behov av 
utökad utbildning för barnmorskor. Det har fastställts lagar med förbud mot könsstympning 
av kvinnor lag (1982:316) och även nya handläggningsprogram om hur omskurna kvinnor 
ska vårdas. Socialstyrelsens (2016b) dokument om kvinnlig könsstympning anger ett 
handlingsprogram om att, suturering efter förlossningen av omskurna kvinnor skall ske för 
att återskapa normal anatomi och funktion. Utifrån intervjuerna upplevde författarna att det 
har skett en enorm utveckling inom förlossningsvården gällande barnmorskors kunskap om 
omskurna kvinnor. Det är viktigt att sjukvården men även kvinnorna är i behov av fortsatt 
utveckling angående information kring kvinnlig omskärelse. 

Alla barnmorskor som deltog i arbetet uttryckte att närvaron av anhöriga är viktigt i mötet 
med den nyanlända kvinnan. Barnmorskorna angav att flesta anhöriga som följer med kan 
bättre svenska och kan underlätta för barnmorskan, att kommunicera med kvinnan. Ny, 
Plantin, Dejin-Karlsson och Dykes, (2008) studie som beskriver att många nyanlända 
kvinnor har invandrat till Sverige som anhöriginvandrare. Kvinnorna är väldigt beroende av 
partnern och anhöriga på grund av bristande språkkunskap och detta kan vara en nackdel 
eller begränsning för kvinnorna. Det är viktigt för de nyanlända kvinnorna att förstå 
informationen som barnmorskorna ger. Dock är dessa kvinnor i stort behov av att 
själva kunna kommunicera och prata om situationen. Att vara bunden av anhöriga som kan 
tolka kan leda till att kvinnan blir mindre delaktig i sin behandling och vård. 	

Majoriteten av deltagande barnmorskor nämnde vikten av att förstå avdelningens rutiner, 
barnmorskorna beskrev till exempel att många patienter och anhöriga inte vet att antal 
anhöriga som kan följa med kvinnan till avdelningen är begränsad. Barnmorskorna upplevde 
detta som en utmaning då flera anhöriga vill vara med kvinnan under förlossningen. 
Barnmorskorna angav att det är förbjudet i många kulturer att ha manlig anhörig under 
förlossningen, därför följer kvinnliga anhörig så som svärmor, mor och kvinnans syster med 
kvinnan till förlossningen. Barnmorskor beskrev erfarenheter av att en del nyanlända 
kvinnor kände obehag av att ha med kvinnliga anhöriga under förlossningen. Kvinnorna 
säger inte emot anhöriga, då det är kulturellt betingat beteende att ha flera anhöriga 
närvarande under förlossningen. Däremot framkommer det att barnmorskorna upplever att 
kvinnorna uppskattar männens delaktighet under förlossningen. Även enligt Wiklund, Aden, 
Högberg, Wikman och Dahlgrens (2000) studie beskriver kvinnorna det som en befrielse att 
männen är med under förlossningen. Att kunna dela födelsen med maken gjorde att 
kvinnorna var glada och nöjda, vilket det inte har funnits möjlighet till tidigare i hemlandet. 
Enligt barnmorskans internationella etiska kod (1999) och kompetensbeskrivningen för 
legitimerade barnmorskor (2018) ska barnmorskan uppmuntra kvinnor att föra egen tala om 
den egna och familjens hälsa. I barnmorskerollen är det viktigt att tänka på att fråga vad som 
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är viktigt för varje patient, och fråga hur patienten vill ha det och inte generalisera att alla 
individer har samma önskningar för att de kommer från en och samma kultur.	

I resultatet framkom det att nyanlända kvinnorna saknade kunskap om graviditet, 
förlossning och sjukvården i Sverige. Kvinnorna saknade kunskap om behandlingsalternativ 
och vilken smärtlindring som kan ges under förlossningen. Enligt barnmorskorna är den 
kunskap som kvinnorna har, kunskap kvinnorna fått från anhöriga. Det framkom även att 
dessa kvinnor inte har kunskap om hur sjukvårdssystemet fungerar, till exempel att 
kvinnorna inte får välja vårdgivarens kön vid undersökningar och behandlingar. Studier av 
Thomas, Dines, (1994), Herrel et.al. (2004) bekräftar detta. Studierna visar att kvinnor som 
flyttar till ett annat land och är nya i landet brukar saknar kunskap och information om 
sjukvårdssystemet i det nya landet, vilket överensstämmer med Socialstyrelsen (2016a) och 
Ny (2007) som beskriver att kvinnor som invandrat till Sverige inte har kunskap om 
mödrahälsovårdssystemet i Sverige. Därför är merparten av nyanlända kvinnor inte 
förvårdade vid besök till förlossningen. Vilket i sin tur leder till många komplikationer som 
kan förutsätta kvinnornas liv och även barnets liv i fara. Detta kan även leda till ökad 
arbetsbelastning på förlossningsvården. Esséns (2001) studie tar upp vikten med att 
informera och utbilda kvinnorna som kommer från en annan kultur om graviditet och hur 
den svenska mödrahälsovården systemet samt förlossningsvården generellt är organiserad. 
Det som kan underlätta arbetet för barnmorskorna kan vara att införa olika hjälpmedel som 
till exempel informationsblad på olika språk, men även informationsmaterial i annan form än 
text då vissa nyanlända kvinnor är analfabeter. Filmer på olika språk kan vara ett exempel på 
ett bra alternativ till dessa kvinnor.	

Det framkom att barnmorskorna som deltog i examensarbetet upplevde att det fanns 
bristande kunskap om graviditet och förlossning hos anhöriga till nyanlända kvinnor och att 
det bör förbättras. Detta upplevdes som ett störande moment för barnmorskorna för att 
kunna bistå kvinnorna under förlossningen och anhörigas brist på kunskap skapar mer oro 
hos den gravida kvinnan. Detta stämmer överens med Esséns (2001) studie, där hon 
beskriver att det finns större risk för barnadödlighet hos kvinnor som kommer från områden 
med hög mödradödlighet, trots att de är bosatta i Sverige. Detta på grund av att kvinnan och 
partnern motsätter sig rekommenderad vård till exempel, kejsarsnitt. Essén (2001), 
Lundberg och Gerezgihers (2008) skriver att dessa kvinnor och anhöriga var rädda för att 
genomgå kejsarsnitt. Detta bekräftas även av Ny, Plantin, Dejin-Karlsson och Dykes, (2008) 
som har undersökt erfarenheter av förlossning och faderskap i Sverige bland män från 
Mellanöstern. Där framkom att många män till nyanlända kvinnor uttryckte att det i 
hemländerna ofta var det kvinnliga nätverket med svärföräldrar som hjälpte och tog hand om 
kvinnor under graviditet och förlossning. Det medförde att männen generellt har begränsad 
erfarenhet och kunskap om förlossning och graviditet. Männen upplevde att informationen 
från barnmorskorna, som tolkades vidare till den gravida kvinnan, medförde ökad kunskap, 
vilket möjliggjorde ökad förståelse samt förutsättningar att bättre stödja den gravida kvinnan 
och ökade kunskapen om barn. Detta tyder på att brist på kunskap och information kring 
graviditet och förlossning hos anhöriga kan skapa oro även leda till att en negativ syn sprids, 
detta kan stressa och påverka både kvinnorna och hela förlossningsprocessen. Denna 
negativa syn kan ändras genom att göra anhöriga mer inkluderad i behandling och vården av 



26 

den nyanlända kvinnan. Anhörigas delaktighet gör dem mer mottagliga för informationen 
som ges. 	

I resultatet uppgav flera barnmorskor avsaknad av kunskap om kvinnornas kultur, samt brist 
på kunskap om hur de kan ur ett mångkulturellt perspektiv ge vård och bistå de nyanlända 
kvinnorna under förlossningen. Vidare beskriver dessa barnmorskor vikten av 
reflektionstillfällen under arbetet och ett informationsutbyte för att kunna lära sig av 
varandra och även inhämta ny forskning i ämnet. Resultat bekräftas av Widmark, Tishelman, 
Ahlberg, (2002) Hess, Weinland och Saalinger, (2010) då de skriver i sina studier att 
barnmorskorna upplever ett behov av mer kunskap och information om omskärelse under 
barnmorskeutbildningen. Med tanke på antalet nyanlända kvinnor som kommit till Sverige 
de senaste åren skulle det behöva fokuseras mer på kunskap kring nyanlända kvinnors kultur 
och förväntningar som kan krävas av barnmorskor. Vidare skulle barnmorskor, oavsett 
arbetsplats eller verksamhetsområde, erbjudas kontinuerlig fortbildning i ämnet.	

Några barnmorskor berättade hur olika kvinnorna är beroende på ursprungskultur. Att de 
har stött på ökad känslighet hos vissa nyanlända och speciellt yngre utländska kvinnor som 
kommer från en viss kultur när det gäller vaginala undersökningar, hur kvinnorna vill skyla 
sig och inte vill att andra ska se henne, medan det finns kulturer som är motsatsen till dessa 
kvinnor. Även Fredsted Villadsen, Hvas Mortensen och Nybo Andersen, (2015) beskriver att 
genom individanpassad vård utifrån kulturen kan komplikationer under graviditet och 
förlossning minskas. Författarna till arbetet anser vikten med att se varje person och inte 
hamna i en cirkel där barnmorskorna upprepar samma sak hela tiden och att de inte ser 
patienten utan sjukdomen eller situationen. Genom att individanpassa vården efter varje 
kvinna kommer kvinnorna att lita på barnmorskornas kompetens och det kommer att vara en 
bra förlossningsupplevelse för kvinnorna.  	

Barnmorskors närvaro är en viktig aspekt avseende strategier för att öka trygghet som 
betonas av några barnmorskor i resultatet. Barnmorskorna menade att en högre närvaro 
bidrar till att kvinnorna känner sig tryggare och har en ökad tillit till barnmorskorna. 
Barnmorskorna uttryckte det som att de får använda sig mer av kroppen, de får vara fysiskt 
närmare. Kvinnorna är i behov av en känslomässig och emotionell kontakt med 
barnmorskorna. Barnmorskorna har uttryckt att det vårdandet försvåras då barnmorskorna 
inte får utrymme och tid för att vara närvarande hos kvinnorna. Även enligt Akhavans (2012) 
studie upplever barnmorskor att det tar tid att skapa förtroende i ett möte med kvinnor från 
andra kulturer. När barnmorskorna möter nyanlända kvinnor är det av stor vikt att ta det 
lugnt och försöka få kvinnan att förstå hur förlossningen kommer att utvecklas. Vid mötet 
med dessa kvinnor kan det ta längre tid jämfört med att ta hand om till exempel en kvinna 
som kan språket och är svensk medborgare, där barnmorskorna inte behöver tänka på 
språket och kvinnan har en säker anamnes som kan underlätta vårdandet för barnmorskan. 
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7 KONKLUSION 

I resultatet framkom det av alla barnmorskor som deltog i examensarbetet att det svåraste 
med att vårda nyanlända kvinnor inom förlossningsvården är kommunikationssvårigheter 
och kulturella svårigheter som uppstår. Det är viktigt med att tillgodose behovet av mer 
insats avseende ökad kulturell utbildning till barnmorskor och utrymme för reflektion. 
Resultatet visar vikten av rätt och utökad kompetens vid omhändertagandet av nyanlända 
kvinnor samt behovet av närvaro och rätt stöd och information till kvinnan som kan till 
exempel tillgodoses av anhöriga och barnmorskan. 

Det framkom även att barnmorskorna som hade arbetat under en kortare tid hade mer 
erfarenhet av att det upplevdes svårare att vårda nyanlända kvinnor gentemot barnmorskor 
som hade arbetat under en längre tid på förlossningen.	

8 KLINISKA IMPLIKATIONER 

En väl fungerande verbal kommunikation kan medföra en tryggare vårdmiljö för den 
nyanlända kvinnan och minska betsbelastningen för barnmorskorna som bistår kvinnorna 
under förlossningen. Fördelen med användning av kulturdoulor och tolk tas upp av många 
barnmorskor. Detta är någonting som även kan utvecklas inom regioner där möjligheter till 
användning av tolk är begränsade. 	

Brist på kunskap och information hos de nyanlända kvinnorna gällande Sveriges hälso- och 
sjukvårds system framför allt förlossningsvården leder till ökad arbetsbelastning för 
barnmorskorna som ska bistå under förlossningen och det kan leda till minskad jämlik vård 
för de nyanlända kvinnorna. Det är viktigt att förhindra detta genom att det sker 
kontinuerligt förberedning och förvård av nyanlända kvinnor inom mödrahälsovården för att 
det ska underlätta vårdandet för barnmorskorna inom förlossningsvården.	

Kulturella skillnader samt barnmorskans brist på kunskap inom transkulturell vård är en 
annan aspekt som enligt deltagande barnmorskor kunde påverka mötet i vården negativt. En 
ökad utbildning om transkulturell vård önskas av många barnmorskor.	

9 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Det behövs fortsatt forskning om ämnet. Det skulle behövas göra en nationell undersökning 
med vad barnmorskor har för erfarenheter av att vårda nyanlända kvinnor. Detta är bra för 
att undersöka hur det är och om det finns något som alla kan ta del av för att förbättra 
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förlossningsvården. Det skulle vara bra och forska om vad nyanlända kvinnor har för 
erfarenhet och förväntningar av förlossningsvården i Sverige. Det kan vara bra att undersöka 
religionens betydelse och kulturens betydelse av att vårda nyanlända kvinnor i vården. En 
annan sak som kan vara bra att forska vidare om är barnmorskans och kvinnornas 
erfarenheter och upplevelser av mödrahälsovården, förlossningsvården och BB. 
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BILAGA A; INTERVJUGUIDE 
Vi har valt att skriva om barnmorskors erfarenheter av att vårda nyanlända kvinnor som 
flyttat till Sverige. 	

Först får du berätta lite om vem du är, var du jobbar, hur länge du har jobbat som 
barnmorska och hur länge du jobbat på förlossningen.	

1. Vad har du för erfarenhet av att vårda dessa kvinnor?	

2. Finns det några särskilda utmaningar? Kan du ge exempel	

3. Enligt din erfarenhet tycker du att vårdandet skiljer sig/eller förändras beroende på 
patienten man möter? Hur då?	

4. Kan du nämna någon specifik erfarenhet som du lärt dig av? Vad tog du med dig och 
vilken förbättringspotential kunde du se?	

5. Hur är det att vårda hela familjen? Partnern/Pappan/Anhöriga	

6. Finns det ngt som du tycker skulle kunna implementeras för att förbättra vården för 
dessa kvinnor?	

7. Är det något som skulle kunna underlätta för barnmorskor att vårda dessa kvinnor?	

8. Vad har du för erfarenhet av kvinnornas förväntningar av behandling/vården?	

9. Kan du berätta om dina erfarenheter när det gäller instruktioner och rutiner i 
vårdandet av nyanlända kvinnor. Vilka utmaningar finns? Hur gör du för att 
säkerställa att kvinnan och partnern förstått vad du menar?	

10.              Är det någonting som du skulle vilja tillägga? 

	

Övergångsfrågor:	

Kan du förklara mer?     Kan du berätta mer?          	

Kan du ge mig exempel på vad du menar?     Vad gjorde du då?	

Vad innebär det?           Vad hände?  	

Hur upplevde du det?      Hur var situationen just då? 

 

 



 

BILAGA B; INFORMATION/SAMTYCKESBREV TILL CHEFER 
 
 
 
 

 
 
 
Förfrågan om att genomföra datainsamling till magisteruppsats.  
 
Vi heter Nermin Aslan och Farzaneh Husseini och är studenter på Barnmorskeprogrammet 
vid Mälardalens högskola, Västerås. I utbildningen ingår ett självständigt arbete i form av en 
magisteruppsats. Syftet med vår uppsats är att beskriva barnmorskans erfarenhet av att 
vårda nyanlända kvinnor under förlossningen. 

Vi ber därför om tillåtelse att genomföra datainsamlingen vid er enhet. Rent konkret skulle 
det innebära att vi ska intervjua ca 10 barnmorskor individuellt. Detta kan ta ca 30-60 min 
beroende på barnmorskans erfarenheter.   

Deltagande i projektet är frivilligt och deltagarna kan dra sig ur när som helst utan förklaring. 

 

Hantering av data och sekretess 

All insamlad data kommer att hanteras beaktande forskningsetiska krav, samt avidentifieras 
med respekt för konfidentialitet enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR lagen 2018:218).  

 

Eventuell risk/nytta 

Eventuella nackdelar kan kopplas till att deltagande tar av verksamhetens tid samt. Fördelar 
hänger samman med att verksamheten i framtiden kan ta nytta av informationen som 
kommer fram i arbetet och även möjlighet för personal att reflektera över arbetet.  

 

Nytta i ett vidare perspektiv 

Ökad kunskap och förståelse för barnmorskan som får möta dessa kvinnor dagligen. 

 

Information om studiens resultat  

Resultaten kommer att publiceras i form av en magisteruppsats vid Mälardalens högskola. Ni 
kommer också, om ni så önskar, att få ta del av det färdiga resultatet. 

 



 

Kontaktuppgifter 

Nermin Aslan      Farzaneh Hosseini 

E-post: nan09001@student.mdh.se  fhi12001@student.mdh.se 

Telefon: 073-760 62 12    Telefon: 070-438 59 08 

 

Handledare 

Magdalena Mattebo, Universitetslektor, leg barnmorska 

E-post: magdalena.mattebo@mdh.se 

Telefon: 021-10 31 08 



 

Samtycke till genomförande av projektet, ”Beskriva barnmorskans erfarenheter av att 
vårda kvinnor med utländsk bakgrund under förlossningen”  

 

 

Jag har muntligen och skriftligen informerats om den aktuella studien och hur den ska 
genomföras. Jag har haft tillfälle att läsa igenom informationen och att ställa frågor.  

 

Jag ger tillåtelse att studien genomförs på min enhet 

 

 

 

 

_______________________________ 

Ort och datum 

 

 

__________________________  _______________________________  

Underskrift    Namnförtydligande 

 



 

BILAGA C; INFORMATION/SAMTYCKESBREV TILL 
DELTAGARE 

 

 

 

 

Tillfrågan om deltagande i intervju inför magisteruppsats ”Barnmorskans erfarenhet 
av att vårda nyanlända kvinnor under förlossningen”. 

 

Vi heter Nermin Aslan och Farzaneh Hosseini och är studenter på Barnmorskeprogrammet 
vid Mälardalens högskola, Västerås. I utbildningen ingår ett självständigt arbete i form av en 
magisteruppsats. Syftet med vår uppsats är att beskriva barnmorskans erfarenhet av att 
vårda nyanlända kvinnor under förlossningen.  

Vår fråga till dig är om du vill delta i denna undersökning. 

Medverkan är frivillig och vill du inte vara med kan du bortse från detta brev. 

Att delta i projektet skulle för din del innebära att vi kommer intervjua dig enskilt. Intervjun 
kommer att ta ca 30–60 minuter och spelas in för att underlätta transkribering. Inspelad data 
kommer bearbetas genom att intervjuerna skrivs ut och analyseras för att upptäcka mönster 
mellan intervjuerna. 

Du kan när som helst avbryta din medverkan i undersökningen utan att du behöver ange 
någon orsak. Data behandlas konfidentiellt vilket innebär att alla uppgifter och data kodas 
och förvaras så att ingen utomstående kan ta del av insamlade uppgifter. I den färdiga 
uppsatsen kommer inga uppgifter att kunna härledas till enskilda personer eller enheter. 

Om du ger ditt muntliga samtycke till att ditt namn och telefonnummer får lämnas ut till oss, 
kommer vi att via telefon ta kontakt med dig för att ge ytterligare information om 
undersökningens syfte och genomförande.  

 

Ytterligare upplysningar kan lämnas av oss eller vår handledare, Magdalena Mattebo, se 
nedan.  

Med vänliga hälsningar 

 

 



 

Kontaktuppgifter 

Nermin Aslan     Farzaneh Hosseini 
E-post: nan09001@student.mdh.se fhi12001@student.mdh.se 
Telefon: 073-760 62 12    Telefon: 070-438 59 08 
 

Handledare 

Magdalena Mattebo, Universitetslektor, leg barnmorska 
E-post: magdalena.mattebo@mdh.se 
Telefon: 021-10 31 08 
                                                                                                          



 

Samtycke till att deltaga i projektet, ”Barnmorskans erfarenhet av att vårda nyanlända 
kvinnor under förlossningen”. 

Jag har muntligen och skriftligen informerats om den aktuella studien och haft tillfälle att i 
lugn och ro läsa igenom informationen och ställa frågor. Jag får också en kopia på den 
skriftliga informationen om projektet och på detta samtyckesformulär. 

 

Jag är medveten om att deltagandet är helt frivilligt och att jag när som helst, utan att ange 
orsak, kan avbryta mitt deltagande i studien. 

 

� JA, jag vill delta i projektet ”Barnmorskans erfarenhet av att vårda nyanlända kvinnor 
under förlossningen”, och jag samtycker till att de uppgifter jag lämnas behandlas på 
det sätt som beskrivits på föregående sida. 

 

 

 

 

_______________________________ 

Datum 

 

 

____________________________    _______________________________  

Underskrift    Namnförtydligande 
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BILAGA D; ARTIKELMATRIS 
Artikelnr Författare 

Titel 
Tidskrift 
År 
Land 

Syfte Metod (ansats, deltagare) Resultat 

1 Akhavan, S. Midwives’ views on factors 
that contribute to health care 
inequalities among immigrants in 
Sweden: a qualitative study.  
 
International Journal for Equity in 
Health. 
(2012). 
Sweden. 

Att ta reda på BM:s 
erfarenheter av olika faktorer 
som påverkar kvinnor med 
invandrar bakgrunds Hälsa 

Kvalitativ studie 

Semi strukturerade 
intervjuer med  

10 BM 

Bristande kommunikation 
hos kvinnorna orsakade till 
ohälsa. Kvinnorna sökte sig 
till vården sent, och inte hade 
kunskap om vårdsystemet i 
Sverige. Att vården är i behov 
av en ökad kunskap om dessa 
kvinnor och deras kulturer. 

2 Akhavan, S. & Lundgren, I. Midwives’ 
experiences of doula support for 
immigrant women in Sweden - A 
qualitative study.  
 
Midwifery. 
(2012). 
Sweden. 

Att ta reda på BM erfarenhet 
av att använda sig av doula 
support under förlösande av 
invandrarkvinnor 

Kvalitativ intervjustudie 

10 BM 

Resultatet visar att doulor är 
en tillgång för 
barnmorskorna. Doulorna gör 
att kvinnorna känner 
sig lugnare och säkrare under 
förlossningen. 

3 Balaam, MC., Akerjordet, K. Lydberg, 
A., Kaiser, B., Schoening, E., 
Fredriksen, AM., Ensel, A., Gouni, O. & 
S Severinsson, E. A qualitative review of 
migrant women's perceptions of their 
needs and experiences related to 
pregnancy and childbirth.  
 
Journal of Advanced Nursing.  
(2013). 
England. 

Kvinnor med invandrar 
bakgrunds uppfattning om 
vad de är i behov av under 
graviditet och förlossning. 

 

Kvalitativ studie   

Litteraturöversikt av 10 
artiklar  

 
 

Det visade att kvinnor med 
invandrarbakgrund är mer 
sårbara under graviditet. Att 
deras tillgång till sjukvården 
bör öka och anpassas efter 
deras behov. Är i behov av 
ökad kunskap om MHV och 
regelbundna kontroller hos 
MHV 
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4 Benza, S & Liamputtong, P. 
Pregnancy, childbirth and motherhood: 
A meta-synthesis of the lived 
experiences of immigrant women.  
 
Midwifery. 
(2014).  
Australien. 

Ta reda på kvinnornas 
uppfattning om graviditet, 
förslossning och moderskap 
och det erfarenheter 
invandrade kvinnor har i det 
nya landet de har kommit till 

 

Kvalitativ 
litteraturöversikt, 15 
artiklar 
 

Kvinnornas graviditet, 
förlossning och moderskap 
präglades av kvinnornas 
kulturella bakgrund och hur 
mycket de har anpassat i det 
nya landet de har flyttat till. 
Genom att ha en kulturellt 
anpassad vård för mamman 
så blev resultatet att både mor 
och barn hade en hälsosam 
förlossning 

5 Boerleider, A.W., Francke, A.L., 
Mannieën, J., Wiegers, T.A. & Deville´, 
W.L.J.M.   “A mixture of positive and 
negative feelings”: A qualitative study 
of primery care midwives´experiences 
with non-western clients living in the 
Netherlands.  
 
Journal of Nursing Studies. 
(2013). 
Netherlands. 

Syftet att se över nederlands 
primärvårdens 
barnmorskors 
upplevelse/erfarenheter av 
icke western patienter. 

Kvalitativ intervjustudie 

13 BM 

1 fokusgrupp med 8 BM 

Barnmorskorna upplevde att 
den kulturella skillnaden var 
en utmaning i arbetet med 
ändå intressant. Det som 
upplevdes svårt var 
kommunikationssvårigheter 
och kvinnornas hälsa och 
socioekonomiska tillstånd. 
Även deras brist på kunskap 
om mödrahälsovården i 
landet. 

6 Degni, F., Suominen, S., Essén, B., El 
Ansari, W. & Vehviläinen-Julkunen, K.
  Communication and cultural 
issues in providing reproductive health 
care to immigrant women: Health care 
providers’ experiences in meeting 
Somali women living in Finland. 

 

Journal of Immigrant and Minority 

Att undersöka läkare-
sjuksköterskor, barnmorskor 
kommunikation när de 
tillhandahåller reproduktiv 
och moderskaps hälsovård 
till somaliska kvinnor i 
Finland 

Kvalitativ intervjustudie 
Fyra individuella och tre 
fokusgrupper 
 10 gynekologer, 
obstetriker  
15 sjuksköterskor, 
barnmorskor 

Hälso- och sjukvården ansåg 
kommunikation, kulturella 
traditioner och religiösa 
övertygelser som ett hinder 
för att arbeta med somaliska 
kvinnor. Läkarna hade mer 
kulturellt medvetande än 
sjuksköterskor och 
barnmorskorna som vårdade 
de nyanlända kvinnor. 
Sjuksköterskor och 
barnmorskorna var mer 
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Health. 

(2012). 
Finland. 

engagerade i uppbyggnaden 
av partnerskap hos de 
somaliska kvinnorna. 

7 Essén, B. 
Titel: Perinatal mortality among 
immigrants from Africa’s Horn: the 
importance of experience, rationality, 
and tradition for risk assessment in 
pregnancy and childbirth. 
 
Lund University publikations. 
(2001). 
Sverige. 

Att studera perinatal 
dödlighet utifrån en 
kombination av olika 
perspektiv som: Moderns 
födelseland, perinatala 
riskfaktorer, sociokulturella 
faktorer, vårdens standard, 
könsstympning/omskärelse 

Var att ta reda på om det 
fanns skillnader i 
graviditetsresultat mellan 
utländska och svenska födda 
kvinnor. 

1 Epidemiologisk    
kohortstudie  
2 Perinatal revision  
1 Kvalitativ studie  
1 Epidemiologiska 
fallkontroll 
 

Avhandlingen visar att barn 
till kvinnor i 
invandrargrupper från Afrika 
söder om Sahara (majoriteten 
från Somalia och Etiopien), 
har högre perinatal dödlighet 
jämfört med barn till svenska 
kvinnor eller till kvinnor i 
andra invandrargrupper i 
Sverige. Perinatala dödlighet 
betyder att barnet dör under 
graviditeten, förlossningen 
eller under den första 
levnadsveckan. 

8 Fredsted Villadsen, S., Hvas 
Mortensen, L. & Nybo Andersen, A-M.  
Titel: Epidemiology Care during 
pregnancy and childbirth for migrant 
women: How do we advance? 
Development of intervention studies - 
The case of the MAMAACT intervention 
in Denmark.  
 
Best Practice & Research Clinical 
Obstetrics and Gynaecology. 
(2015). 
Danmark. 

Syftade MAMAACT-studien 
till att förbättra 
kommunikationen mellan 
invandrarkvinnor och 
barnmorskor under 
antenatalvård avseende 
varningsskyltar om graviditet 
och hur de får tillgång till 
akut vård 

Kvalitativ intervjustudie  
 
15 barnmorskor 

Visade att det inte finns några 
bevis på bästa praxis för 
förebyggande av barnomsorg 
för migrantkvinnor. 
Hälsosystem Interventioner 
för förbättrad maternell och 
barnhälsa bland invandrare 
bör grundas på grundliga 
behovsbedömningar, 
kontextuell förståelse och 
inblandning av målgruppen 
och vårdgivarna. 

9 Gibson-Helm, M., Boyle, J., Cheng, 
I.H., East, C., Knight, M. & Teede, H.  
Maternal health and pregnancy 
outcome among women of refugee 

Att jämföra kvinnors, med 
flyktingbakgrund, hälsa, 
prenatal vård och 

Retroperspektiv studie Visar att kvinnor som 
kommer till i länder som 
flyktingar på grund av 
humanistiska skäl jämfört 
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background from Asian countries.  
 
International federation of gynecology 
and obstetrics. 
(2015). 
Australien. 

graviditetsutfall. med kvinnor som har kommit 
till landet på grund av tex, 
äktenskap eller arbete inte 
söker gynekologisk vård i god 
tid. Dessa kvinnor fick 
riskfyllda förlossningar som 
kunde göra så att det kunde 
orsaka komplikationer. 

10 Herrel, N., Olevitch, L., DuBois, D.K., 
Terry, P., Thorp, D., Kind, E. & Said, A.  
Somali Refugee women speak out about 
their needs for care during pregnancy 
and delivery.  
 
Journal of Midwifery & Women´s 
Health. 
(2004). 
USA. 

Få information för att 
utveckla kulturellt känsliga 
hälsoutbildningsmaterial. 

Kvalitativ intervjustudie 

14 kvinnor 

Några kvinnor upplevde att 
deras födelse erfarenhet var 
positiv. De rapporterade 
också ras stereotyper, 
gripande av kejsarsnitt och 
bekymmer om medicinska 
tolkens kompetens. Kvinnor 
ville ha mer information om 
händelser i 
förlossningsrummet, 
smärtstillande medel, 
prenatalt besök, tolkar och 
roller hos sjukhuspersonal. 
De mest önskvärda 
pedagogiska formaten var ett 
videoband, ljudband, tryckt 
material och födelse centre. 

11 Hess, R.F., Weinland, J.A. & Saalinger, 
N.M. Knowledge of Female Genital 
Cutting and Experience With Women 
Who Are Circumcised: A Survey of 
Nurse-Midwives in the United States.  
 
Journal of Midwifery & Women´s 
Health. 
(2010). 

Att bedöma sjuksköterskor 
och barnmorskors kunskaper 
om kvinnlig omskärelse och 
att utforska deras 
erfarenheter när det gäller 
det. 

En beskrivande enkät 
undersökningsdesign  
 243 deltagande 
sjuksköterskor och 
barnmorskor  

Att det brast 
i barnmorskornas kunskap 
om varför det sker omskärelse 
och vad de ska göra i 
samband med att de möter 
dessa kvinnor under 
förlossningen. Resultatet 
visade att de flesta kvinnor 
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USA. var i behov av episiotomi. 

Uppstår svårigheter att vårda 
dessa kvinnor på grund av 
bristande kommunikation. 

12 Liamputtong Rice, P. & Nakssok, C.  
The experience of pregnancy, labour 
and birth of thai women in Australia.  
 
Midwifery. 
(1998). 
Australien. 

Att identifiera perceptioner 
och erfarenheter av 
graviditetsvård, arbetskraft 
och födelse av thailändska 
kvinnor i Melbourne, 
Australien. 

Etnografisk intervju och 
deltagarobservation med 
kvinnor i relation till 
graviditet, arbete och 
födelse. 

30 thailändska kvinnor 

Thailändska kvinnor såg 
förlossningsvård som en 
viktig aspekt av graviditeten 
och sökte vård så snart de 
misstänkte att de var gravida. 
I allmänhet var thaikvinnor 
nöjda med vården i 
Australien. De tyckte att 
vården var bättre i Australien 
jämfört med Thailand. Trots 
detta framkom det att 
thailändska kvinnorna tyckte 
att de inte fick tillräckligt med 
information. 

13 Mohammadi, S., Carlbom, A., 
Taheripanah, R. & Essén, B. 
Experiences of inequitable care among 
Afghan mothers surviving near-miss 
morbidity in Tehran, Iran: a qualitative 
interview study.  
 
International Journal for Equity in 
Health.  
(2017).  
Iran. 

Att beskriva Mellanösterns 
mammors erfarenheter av 
mammas hälso- och 
sjukvårdstjänster i Sverige 
och medverkan av manliga 
partner. 

Kvalitativ studie. 

11 kvinnor och 4 manliga 
partner 

Icke rättvis behandling i form 
av diskriminering och 
otillräcklig läkarvård var 
något som togs upp i 
resultatet. 
Finansiella begränsningar, 
dyr vård, brist på 
sjukförsäkring och låg 
läskunnighet var hinder för 
att få tillgång till vården i 
mindre utsträckning. Icke-
somatiska konsekvenser av 
nära mödradödlighet och 
drabbar mödrar och familjer i 
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längre perioder. 

 

14 Ny, P., Plantin, L., Karlsson, E.D. & 
Dykes. A.K.  
Middle Eastern mothers in Sweden, 
their experiences of the maternal health 
service and their partner's involvement.  
 
Reproductive health. 
(2007). 
Sweden. 

Att beskriva Mellanösterns 
mammors erfarenheter av 
mammas hälso- och 
sjukvårdstjänster i Sverige 
och medverkan av manliga 
partner. 

Kvalitativ intervjustudie. 

13 invandrare mödrar. 

I resultatet framkommer det 
att  

kvinnorna ofta saknade 
kunskaper om svenska 
mödrahälsovården. Detta 
berodde mest på att de fick 
hjälp av sina partners när de 
mötte sjukvården och 
vårdpersonal. 

15 Ny, P., Plantin,L., Dejin-karlsson, E. & 
Dykes, A.K.  
The experience of Middle Eastern men 
living in Sweden of maternal and child 
health care and fatherhood: focus-
group discussions and content analysis. 
 
Midwifery. 
(2008). 
Sweden. 

Att beskriva hur män från 
Mellanöstern upplever 
svensk mödrahälsovård och 
barnahälsovård. En 
integrerad del av syftet med 
denna studie har också varit 
att beskriva erfarenheterna 
från män från Mellanöstern 
när de blev och är far i 
Sverige. 

Kvalitativ studie med 
fokusgruppsdiskussioner 
och individuella intervjuer. 

16 män. 

Männen upplevde svårigheter 
med att bo och anpassa sig i 
ett främmande land var svårt. 
De var ofta arbetslösa, kände 
att de var en börda för sina 
fruar, och att de inte längre 
var en lämplig förebild för 
sina barn 

16 Tebid, R., Du Plessis, D., Beukes, S., 
Van Niekerk, V. & Jooste, K. 
Implications for nurse managers arising 
from immigrant women's experience of 
midwifery care in a hospital.  
 
Journal of Nursing Management. 
(2011).  
Sydafrika. 

Att fokuserar på 
konsekvenser för 
sjuksköterskans chefer att 
stödja barnmorskor i att ge 
vårdomsorg till invandrare 
mödrar i vissa statliga 
sjukhus i Gauteng, Sydafrika. 

En förklarande, 
beskrivande 
fenomenologisk design 

Intervju av 9 kvinnor 

Fynden visar att 
sjuksköterskans chefer bör se 
till att barnmorska vård av 
invandrare mödrar följer den 
etiska rättsliga ramen för den 
sydafrikanska konstitutionen. 
Åtgärder bör vidtas för att 
bekämpa frågor som rör 
försämrad maternel-
barnmorska förhållande, brist 
på kulturell känslighet och 
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psykisk nöd 

17 Thomas, V. & Dines, A.  
The health care needs of ethnic 
minority groups: are nurses and 
individuals playing their part?  
 
Journal of Advanced Nursing. 
(1994). 
England. 

Ta reda på om 
sjuksköterskor och 
barnmorskor utför sitt arbete 
för att främja hälsa för 
kvinnor från andra 
minoriteter. 

Kvalitativ studie 

Litteraturöversikt 

 

I resultatet framkom det att 
även om vi lever i må 
multikulturella samhällen 
patienter från minoritets 
etniska grupper är dessutom 
missgynnade eftersom 
sjuksköterskor och andra som 
arbetar inom Hälso- och 
sjukvården, för att möta deras 
vårdbehov är otillräckliga och 
ofta olämpliga. 

18 Ukoko, F.  
Sure start midwife: Giving a voice to the 
voiceless.  
 
British Journal of Midwifery. 
(2005) 
England. 

Ta reda på vad 
invandrarkvinnor anser om 
förlossningsvården. 

Kvalitativ intervjustudie 
 
29 kvinnor 
 
 
 

Denna artikel presenterar 
några av frågorna om vård av 
gravida asylsökande som 
uppmanar barnmorskor att 
öka sina kunskaper och 
förståelse för hälsobehov och 
kulturella problem som 
påverkar kvinnornas 
upplevelse av 
förlossningsvården. 

19 Widmark, C., Tishelman, C. & Ahlberg, 
BM.  
A study of Swedish midwives' 
encounters with infibulated African 
women in Sweden.  
 
Midwifery. 
(2002). 
Sweden. 

Ta reda på svenska 
barnmorskors erfarenhet av 
omskurna kvinnor i Sverige. 

Kvantitativ enkätstudie 
 
 
26 barnmorskor 

Det framkom 
att barnmorskorna upplevde 
svårigheter när det brast i 
kommunikationen och när 
det inte fanns tillräckligt med 
kunskap om kvinnlig 
omskärelse för att kunna ta 
hand om dessa kvinnor. Det 
upplevdes också en brist på 
kunskap när det gäller 
svenska lagar och riktlinjer 
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om hur man ska ha hand om 
omskurna kvinnor. 

20 Wiklund, H., Aden.S,A., Högberg, U., 
Wikman, M., & Dahlgren, L. 
Somalis giving birth in Sweden: 
a challenge to culture and gender 
specific values and behaviours. 
 
Midwifery. 
(2000). 
Sweden. 

Syftet med denna studie var 
att studera somaliska 
kvinnor och mäns 
erfarenheter av 
barnafödandet i Sverige. 

Kvalitativ intervjustudie.  

9 kvinnor och 7 män  

 

Det framkom att somaliska 
mannens medverkan under 
förlossningen hade en stark 
inverkan på somaliska 
kvinnors välbefinnande under 
födelsen. Studien visade 
svårigheter att vänja sig vid 
den svenska modellen av 
föräldraskap. Några hade 
upplevt en förstärkning i 
deras äktenskap och fått ökad 
förståelse för varandra. Andra 
uppgav att olika aspekter av 
traditionell kvinnlighet och 
manlighet var förlorad på 
grund av köns strukturerna i 
Sverige. 
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