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Abstrakt 
 

Bakgrund: Tidigare forskning påvisar att Sverige har hög frekvens av antalet icke 

svensktalande gravida par med kommunikation- samt språksvårigheter. Kulturella bakgrunder 

i kombination med språkförbristning bidrar till kulturkrockar där vården kan missa det specifika 

vårdbehovet hos den enskilde. Detta ställer höga krav på barnmorskan och kräver mer tid i 

vårdmöten på mödravården. Kulturella skillnader ger upphov till missförstånd då värderingar 

och uppfattningar inte överensstämmer med den egna. 

Syfte: Att belysa barnmorskors upplevelser i mötet med det icke svensktalande gravida paret 

inom mödrahälsovården. Metod: Denna studie har en induktiv kvalitativ ansats där data 

samlades in med hjälp av intervjuguide med en öppen fråga samt följdfrågor. I studien ingick 

sammanlagt tolv informanter och materialet analyserades med hjälp av innehållsanalys enligt 

Burnard et al (2008).  Resultat: Studiens resultat utmynnade i tre huvudkategorier: Nödvändigt 

med tolksamtal men kan utgöra ett hinder, Kulturen och erfarenheter påverkar mötet, 

Barnmorskan känner sig begränsad i vårdmötet 

Slutsats: Föreliggande studie visar på att barnmorskor upplever det svårare att komma nära 

paret när samtalet sker genom en tolk.  Resultatet visar även att tolken har begräsningar i form 

av varierade kunskap vilket påverkar kvalitén på samtalet. Barnmorskan får förkorta sin 

information samt anpassa informationen.  Kommunikationen blir inte nyanserat och samtalet 

blir stelt då det är svårt att uttrycka nyanser.  Barnmorskan känner sig frustrerad och upplever 

en känsla av otillräcklighet och är osäker på om paret erhåller en optimal samt en vård på lika 

villkor.   

 

Nyckelord: Barnmorska, icke svensktalande gravida par, information, tolksamtal, 

kommunikation, kulturell bakgrund, mödrahälsovård.  
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Problemområde  
 

Enligt statistiska centralbyrån (2018) har andelen icke svensktalande gravida par i Sverige ökat 

under de senaste åren på grund ökad invandring. Det i sig kan medföra risker som kan kopplas 

till språksvårigheter och att vården inte ser det specifika vårdbehovet för det enskilda paret i 

samband med graviditet. Barnmorskan har en central roll i att hjälpa samt stötta det gravida 

paret. Barnmorskan blir ännu viktigare för det icke svensktalande gravida paret då det befinner 

sig i en främmande miljö med språk samt kommunikationssvårigheter (Santesson, 2009). 

Kulturskillnader samt en bristande kommunikation kan leda till missförstånd och i sin tur skapa 

sämre förtroende och otrygghet hos det icke svensktalande gravida paret. Förr i tiden har 

kvinnan förberett sig inför graviditet och förlossning genom att lyssna på erfarenheterna från 

sina mödrar och andra familjemedlemmar. Idag bor många utlandsfödda par med icke 

svensktalande bakgrund långt borta från sina nära och kära och på grund av det blir 

barnmorskans möte med det gravida paret betydelsefull för att uppnå förtroende samt trygghet 

(Fabian 2008).  

 

Barnmorskan kommer i möte med gravida par med olika bakgrund och kultur vilket kan skilja 

sig från den svenska normen och värderingar. Olika beteendemönster gör att det skapas 

generella kulturella skillnader, där det anses som normalt beteende i exempelvis ett visst land 

kan betraktas som något oacceptabelt i det svenska samhället. Det i sig kan leda till att icke 

svensktalande gravidas uppfattningar och tankesätt uppfattas som avvikande och inte höra till 

det normala (Vinthagen, 2007).  

 

Språkbarriär och kulturkrockar inom sjukvården kan betraktas som ett problem inom 

mödravården både för barnmorskan och blivande föräldrar vilket kan ha negativ inverkan på 

både graviditeten men även förlossningen eftersom studier visar bland annat att icke 

svensktalande gravida lider av psykisk ohälsa i större utsträckning än den svenska gravida 

populationen (Esscher, 2014). Esscher (2014) beskriver även att utlandsfödda gravida par har 

rapporterats ha ett annat sökmönster än det svenskfödda paret. De skrivs in senare i 

graviditeten med flera oplanerade akuta besök på̊ förlossningen, men färre bokade på 

mödrahälsovården. Detta mönster har även påvisats i tidigare forskning som utfördes i Skåne 

(Ny, et.al.2007).   
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Bakgrund 

 

Forskning påvisar att barnmorskor upplever att kulturella skillnader, 

kommunikationssvårigheter samt bristande förmåga att erbjuda en likställd vård är utmaningar 

som kan uppstå i möte med icke svensk talande patienter. Detta utgör ett hinder för att 

upprätthålla en förtroendefull relation som är en viktig grundsten för att komma nära de gravida, 

då barnmorskan arbetar intimt med kvinnan (Boerleider, Francke, Manniën, Wiegersa & 

Deville, 2013; Tobin & Murphy- Lawless, 2014). 

 

Utlandsfödda individer skattar sin hälsa sämre bland annat på grund av ekonomiska problem, 

språksvårigheter samt sociala faktorer. Viktiga faktor vilka är avgörande för att dessa 

människor ska uppnå bättre hälsa, mer delaktighet i det svenska samhället är information samt 

språkkunskaper. Vårdsökande som inte har svenska som modersmål upplever sig i lägre 

utsträckning delaktiga, respekterade samt informerade än vad svenska patienter gör 

(Socialstyrelsen, 2018). 

Enligt Socialstyrelsens statistiska centralbyrå (2018) är 19,1 procent av Sveriges befolkning 

utlandsfödda. Den ökande migrationen har bidragit till förändringar i befolkningsstrukturen, 

krav på den befintliga vården samt förändringsbehov har blivit mer synliga för att göra det 

möjligt för alla att ta del av vården i sin helhet (Ny, 2007).  

Barnmorskan och mödrahälsovården 

I kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (2018) framkommer bland annat att 

barnmorskor ska erbjuda vård till kvinnor och partner med hänsyn till deras kulturella olikheter 

och såväl som att arbeta för att förebygga ohälsosamma handlingar inom respektive kultur. 

Kvinnor i olika åldrar och med olika kulturell härkomst möter barnmorskan som bör tillgodose 

det psykiska, fysiska och emotionella behovet hos personen hen kommer i möte med oberoende 

av situationen den gravida befinner sig i (Svenska Barnmorskeförbundet, 2018). En av 

barnmorskans viktigaste uppgifter är att informera det gravida paret om sina rättigheter inom 

hälso och sjukvården, erbjuda en jämlik samt person centrerad vård (International 

Confederation of Midwives, 2014). 
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I Barnmorskans yrkesutövning ingår även vård och stöd under graviditet och hjälp till en god 

start av föräldraskapet (Svenska barnmorskeförbundet, 2018). Under graviditeten skiftar det 

gravida parets behov av detta och för att paret ska få en positiv upplevelse av graviditeten krävs 

ett fortlöpande stöd genom barnmorskan. Genom delaktighet samt ett gott stöd från 

barnmorskan kan parets självförtroende stärkas och stödet från barnmorskan är även 

betydelsefullt på vägen till ett bra föräldraskap vilket kan främja anknytningen till barnet 

framöver. Detta gäller både vid normal och komplicerad graviditet, förlossning samt eftervård 

(SFOG, 2016). 

 

 

Det kulturella mötet 

Begreppet kulturmöte karaktäriserar mötet mellan människor som har olika kulturell bakgrund. 

Kulturmöte är sociala situationer där individer eller grupper och samhällen samspelar med en 

kultur. Ur en annan synvinkel beskriver detta att alla mänskliga möten omfattar kulturmötet 

som en slags ömsesidig påverkan som kallas för social interaktion (Andersen, 1999).  

Landet man bor i eller kommer ifrån är inte enbart ett geografiskt område där folk lever i utan 

omfattar också̊ en kulturell uppfattning som ställer krav på hur människor ska bete sig. Att 

tillhöra en kultur innebär att ta efter det typiska beteendemönster vilka är betydelsefulla för de 

enskilda individerna inom den specifika kulturen då ens kulturella tillhörighet ofta förknippas 

med de människor man har växt upp bland och blivit uppfostrad av. Det kan förekomma genom 

materiella objekt som vi omger oss med, men kan liknas vid en modern motsvarighet till äldre 

symboliska resurser som seder och bruk, heder och religiositet som fortfarande lever kvar i 

vissa kulturer (Engdahl & Larsson, 2010).  

Studien av Rashdian, Hussain & Minichiello (2013) har studerat ackulturation hos kvinnor 

bosatta i USA angående deras kultur, normer och värderingar. Kvinnorna i studien beskriver 

att de gärna vill ta sig an det västerländska samhällets normer och värderingar men att de även 

är måna om att behålla sitt ursprung tillhörande tradition samt förhållningssätt. Upplevelser av 

desorientering kan uppstå hos människor vid vistelse i en ny kultur eller miljö̈ och vidare kan 

okunskap ge upphov till att dessa människor känner sig vilsna och detta kan i sin tur försvåra 

förståelsen för ett nytt samhälles normer och värderingar (Rashidian et al, 2013). 

Studien av Akhavan (2012) vars syfte var att utforska barnmorskornas åsikter om de faktorer 
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som bidrar till ojämlikhet i hälso- och sjukvård bland utlandsfödda kom fram till att det tar tid 

att skapa förtroende i ett möte med kvinnor från andra kulturer samt poängterade för att ge god 

omsorg på̊ lika villkor var det viktigt att förstå̊ och ha förtroende för varandra.  

 

Kommunikation 

Kommunikation utgör en central och väsentlig roll inom vården. Kommunikation är ett utbyte 

av idéer, information eller tankar, skriftligt eller muntligt under sociala interaktioner mellan två 

eller flera grupper av individer.  Kommunikation kan både vara verbal eller icke verbal. Den 

verbala kommunikationen innebär att budskapet förmedlas antingen skriftligt eller muntligt. 

Icke verbal kommunikation signaleras som utbyte av signaler genom exempelvis rörelser, 

ansiktsuttryck, röstanvändning och beröring (Georgsson, 2016). 

En god kommunikation leder till ökad trygghet.   Ett gott bemötande, empati, lyhördhet, 

kunskap samt färdigheter är komponenter som ger förutsättningar till en god professionell 

vårdrelaterad kommunikation (Vogel, Leonhart & Helmes, 2009).  

Ett lyhört och ödmjukt förhållningssätt kan hjälpa barnmorskan att identifiera och förstå den 

kvinnans behov och önskningar. Att ge bekräftelse och möjlighet att uttrycka sina känslor är 

betydelsefullt vilket behövs för att det gravida paret ska känna tillit för den vårdande 

barnmorskan (Svensson & Zwedberg, 2016).  

 

Enligt statens offentliga utredningsbyrå (SOU 1997:170) tillmäts bemötandet stor vikt inom 

vården och dessutom har det visat sig att bemötandet har en stor betydelse när det gäller 

resultatet av vård- och behandlingsinsatser.  

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) är det betydelsefullt att vårdinstitutioner kan 

erbjuda varierad samt individanpassad vård, där begriplig och adekvat kommunikation kan vara 

livsavgörande i olika situationer, liksom förståelsen för kulturella behov som kan främja 

individens upplevelse av god vård. 

 

Kommunikation via tolk 

Inom hälso-och sjukvården har tolken en viktig roll eftersom den förmedlar kommunikationen 

mellan vårdpersonal och den vårdsökande. Vid brist på tolk kan det bli svårt för barnmorskan 

att tillgodose patienternas behov. Det är viktigt att tolken är professionell och kan använda den 

medicinska terminologin. En välfungerande kommunikation möjliggör att de vårdsökande får 



 8 

större möjlighet att vara delaktiga och påverka sin vård samtidigt som autonomin beaktas 

(Gaudion & Homeyard, 2010).   

 

En kvalitativ intervjustudie utfördes i Irland och undersökte sjuksköterskornas erfarenheter av 

språkbarriärer samt användning av tolk inom hälsosjukvården. Studien belyser även upplevelser 

och erfarenheter kring att kommunicera med patienter eller människor från en annan kultur.  23 

deltagare tillfrågades men endast 7 deltog. Dessa hade vårdat patienter med olika kulturella 

bakgrunder, deltagarnas erfarenhet varierade mellan 3 - 30 år.  Studiens resultat påvisade att 

tolka ett språk handlar inte bara om att översätta till ett annat språk, det handlar om att kunna 

överföra innebörden och avsikten till mottagaren precis som den har förmedlats. För att detta 

ska vara möjligt är det av stor betydelse att kunna skilja på sin egen och parternas kulturella 

bakgrunder för att inte påverka hur budskapet ska tolkas (McCarthy, Cassidy, Graham & 

Dympna, 2013).  

 

Teoretisk referensram 

Leiningers (2002) soluppgångsmodell anses vara applicerbar i denna studie eftersom teorin 

framhäver bland annat en förståelse för kulturella skillnader inom vården. Den övre halvan av 

soluppgången står för sociala faktorer såsom språk, etnicitet samt miljön människan befinner 

sig i (Leininger, 2002). Den andra halvan står för vårdsystemet och enligt Leininger 

representerar dessa två system det som vårdpersonalen bör visa hänsyn till inom hälsovården. 

Leiningers teori lyfter fram respekt samt att värdesätta olika kulturer och beteende för att på så 

sätt erbjuda en personcentrerad och god vård på lika villkor för hela befolkningen oavsett 

ursprung så att vården individanpassas efter personernas kultur (Leininger, 2002).  

 

 

Syfte 

Syftet var att belysa barnmorskors upplevelser i mötet med det icke svensktalande gravida paret 

inom mödrahälsovården. 

 



 9 

Metod 

 

En empirisk studie med kvalitativ ansats har valts för att besvara studiens syfte. Kvalitativ 

ansats innebär att upplevelser eller erfarenheter av ett fenomen studeras. Målet med ansatsen är 

att analysera texters innehåll, mening samt avsikter (Polit & Beck, 2016). Vid intervjuerna har 

en fastställd intervjuguide tillämpats. De transkriberade intervjuerna har analyserats 

med inspiration av innehållsanalys enligt Burnard et al., (2008).  Den erhållna informationen 

kommer att beskrivas utan någon påverkan av författarnas egna åsikter eller tankar, alltså 

genom att åsidosätta sin egen förförståelse. 

Förförståelse 

Författarna har genomgått verksamhetsförlagd utbildning inom mödrahälsovården och därmed 

har egen förförståelse för hur barnmorskans möte kan bli med det icke svensktalande gravida 

paret. Detta ligger till grund men även motivation till den aktuella studien såväl som den ska 

beaktas för att inte färga av vid insamling samt analys av datamaterial. Förförståelsen har tagits 

upp tillsammans med handledaren för att undvika påverkan på resultatet.  

Urval och rekrytering 

Ett så kallat bekvämlighetsurval tillämpades vilket innebär att information inhämtas från 

personer som redan finns tillgängliga (Trost, 2010). Författarna eftersträvade en stor variation 

av upplevelser, där målet var från början cirka 12–15 informanter. Kvale & Brinkmann 

(2014) beskriver att antalet intervjuer i en kvalitativ studie bör ligga mellan 10 – 15 samt att 

flera intervjuer bidrar till mer vetenskapligt stöd. Rekrytering ägde rum på fyra 

mödravårdscentraler i södra Sverige inom Region Skåne på vilka det förekommer mest 

utlandsfödda par. Förfrågan om tillstånd att genomföra studien samt informationsbrev 

skickades till verksamhetscheferna på MVC mottagningarna. Informationsbrevet 

vidarebefordrades även till gatekeeper som tjänstgjorde på respektive MVC. En frivillig 

person som tjänstgjorde på avdelningen agerade som gatekeeper från respektive avdelning. 

Gatekeepers är väsentlig för att komma åt informanterna och är en viktig del i processen. 

Avsikten är att informanterna inte ska känna sig påtvingade att delta om dessa möts av 

gatekeeper istället för studieansvariga (Polit & Beck, 2016).  Innan rekrytering påbörjades 

erhölls skriftlig godkännande av verksamhetschefen på respektive instans. 
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Inklusionskriterierna var att informanterna måste tala och förstå svenska. Dessa ska även ha 

varit yrkesverksamma i cirka 3 år samt kommit i kontakt med icke svensktalande gravida par. 

Deltagare som uppfyllde inklusionskriterierna under datainsamling perioden erhöll kort 

muntlig information om studien av gatekeepern. Därefter tilldelades de informationsbrev med 

medgivandeblankett till verksamhetschefen och samtyckeblankett till deltagande barnmorskor 

samt svarskuvert till chefen och informanterna.  Kontaktuppgifter till de aktuella 

informanterna erhölls via mail från gatekeepern. För att uppfylla samtyckeskravet har 

frivilligt samtycke inhämtats både skriftligt och muntligt från informanterna innan 

påbörjandet av intervjun.  

Instrument 

En intervjuguide (bilaga 1) utformades och användes som ett verktyg för att leda informanten 

i samtalet samt ge intervjuaren visst stöd i intervjun. Intervjuerna genomfördes med hjälp av 

en intervjuguide med en öppen fråga ”Kan du berätta för oss om dina upplevelser i mötet med 

det icke svensktalande gravida paret? för att uppmuntra deltagarna till en rikare beskrivning 

av det specifika som studeras. Följdfrågor som ställdes var”Kan du förklara mer? Skulle du 

kunna ange ett exempel på vad du menar? Hur upplevdes det? Kan du utveckla det mer? Är 

det någonting som du skulle vilja tillägga? där respondenterna fick möjlighet för reflektion 

och egna tankar samt fortsätta sin beskrivning (Kvale & Brinkmann, 2014).   

Datainsamling 

Föreliggande studie eftersträvade barnmorskors upplevelser och dessa intervjuades enskilt för 

att motverka deras inflytande på varandra. Studieansvariga planerade att båda närvara vid 

intervjun för att försäkra sig om samstämmighet gällande intervjuteknik. Planen var att 

författarna skulle dela på antalet intervjuer, där den ena intervjuade och det andra förde stödord 

eller inflikade vid behov. Målet var cirka 15 informanter och 12 deltagare godkände sin 

medverkan.  Åtta intervjuer utfördes gemensamt vilka ägde rum på plats inom respektive 

barnmorskemottagning där informanterna tjänstgjorde. Informanterna fick bestämma i vilken 

turordning intervjuerna skulle utföras. Intervjuerna ägde rum efter informanternas önskemål i 

ett ljudisolerat rum och spelades in på ljudupptagnings enhet i offlineläge. Fyra intervjuer 

utfördes genom telefon där studieansvariga fick enskilt genomföra två intervjuer var på grund 

av tidsbrist och rådande omständigheterna med Covid 19 pandemin.  
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Informanterna fick medverka enskilt vid intervjuerna. De inspelade intervjuerna 

transkriberades ordagrant. Det inspelade samt transkriberade datamaterialet förvarades på ett 

säkert sätt i författarnas datorer och har inte varit tillgängligt för någon utomstående än 

författarna samt handledaren.  Informerat och frivilligt samtycke inhämtades muntligt innan 

intervjun. Den genomsnittliga intervjulängden var 14 minuter.  

 

 

Analys av data 

 

Analysen av det insamlade datamaterialet påbörjades genom att läsa alla intervjuer i sin helhet. 

För att stärka trovärdigheten har studieansvariga läst datamaterialet var för sig, vilket 

rekommenderas av Lincoln och Guba (1985). Därefter utfördes tabeller med transkriberad 

text/meningsbärandeenheter och kondenserades. Det första transkriptet kondenserades samt 

kodades av författarna gemensamt för att försäkra sig om tillvägagångsättet. Sedan fortskred 

processen genom att läsa och koda materialet enskilt för att slutligen genomföra arbetet 

tillsammans. Datamaterialet vilket ansågs svara mot syftet tillskrevs en kod med siffra som 

placerades i marginalen av transkriptet. Denna process benämns kodning och innebär att med 

korta meningar och ord sammanfatta materialets innehåll som besvarar studiens syfte.  

 

Materialet som inte motsvarar syftet lämnades okodat och kallas för ”dross”, (Burnard et al. 

2008). Vid det här laget träffades författarna för att bilda sig en uppfattning om att 

datamaterialet kodats på ett likartat sätt. I samband med genomgången av koderna resulterade 

detta i sammanlagt 90 koder vilka bedömdes relevanta för studien. Efter en noggrann och 

gemensam sammanställning av kodlistan framkom totalt 29 koder i all erhållen data. Därefter 

granskades kodlistan i syfte att framställa kategorier och underkategorier.  

Avslutningsvis studerades datamaterialet en sista gång för att säkerställa att inget missats eller 

misstolkats. Detta resulterade i att materialet kondenserades ner till fyra kategorier och sju 

underkategorier. Minst två till tre citat från varje informant har använts för att förstärka 

studiens resultat/kategoriernas innehåll.  
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Tabell 1: Exempel på innehållsanalys 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad text Kod Underkategori Kategori 

// Svårt att förmedla 

sig utan tolk, paret får 

möjlighet att uttrycka 

sig på sitt språk 

en tolk ibland  

 

kan bli ett hinder och 

det är lite när man är 

inne på känsliga saker 

 

//Ja ehh när jag möter 

ett par som inte talar 

svenska så har vi tolk 

bokad på det besöket 

och då är det 

telefontolk alltid som 

vi använder ehh men 

det hade inte gått utan 

tolk 

 

Nödvändigt med tolk 

när man inte kan 

kommunicera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nödvändigt med tolk 

när man inte 

kommunicera 

Vi bokar alltid tolk 

när paret inte pratar 

svenska. Går ej utan 

tolk.  

 

Språksvårigheter 

Paret förmedlar sig 

via tolk 

 

 

 

 

 

Tolken kan utgöra ett 

hinder 

 

 

 

 

 

 

 

behov av tolk, alltid 

tolk 

Fördelar med tolk Nödvändigt med 

tolksamtal men kan 

utgöra ett hinder  

speciellt att tala 

genom en tolk tolken 

gör sin bedömning 

översätter och sen får 

man en reaktion när 

tolken har berättat, 

det är klart att det blir 

alltid en fördröjning i 

reaktioner 

Speciellt att 

kommunicera via 

tolk.  

Fördröjning på 

reaktioner, tolkens 

egen bedömning, 

Nackdelar med tolk  

//… partnern är oftast 

med, att det är partner 

som är den som talar 

något oftast talar lite 

svenska eller kanske 

talar bra svenska, och 

det påverkar också 

mötet att kvinnan 

gärna vill förmedla 

sig genom honom  

partnern också vill 

tala för istället för att 

Partnern är oftast 

med, det är han som 

talar svenska, det 

påverkar också mötet, 

kvinnan vill förmedla 

sig genom honom, 

partnern vill tala för 

istället för att tolka 

det som sägs, 

Bm känner sig 

hämmad då hon ej får 

ett nyanserat samtal 

Kvinnan tolkas 

genom partnern.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Partnerns närvaro kan 

påverka samtalet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svårt för bm att 

etablera en relation, 

Kultur och 

erfarenheter påverkar 

mötet 
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tolka det som sägs. // 

så jag  som bm jag får 

inte fram de 

nyanserna som jag 

vill,,,  mmm,, vilket 

gör att  man blir 

hämmad,, 

 

 

Känner sig hämmad, 

onyanserat samtal 

 

 

 

 

 

Bm känner sig 

begränsad i 

vårdmötet 

 

 

 

Forskningsetiska avvägningar 

 

En etikansökan skickades till Vårdvetenskapliga etiknämnden (VEN) på Lunds universitet 

innan datainsamling påbörjades och detta med anledning av att studien eventuellt kunde 

behandla känsliga och personliga uppgifter om barnmorskans upplevelser i möte med det icke 

svensktalande gravida paret. Med hänsyn till etiska principer för medicinsk forskning enligt 

Helsingforsdeklarationen som involverar mänskliga ämnen (WMA 2018), försäkrade 

studieansvariga att inget tvång eller press sattes på informanterna till att delta. I studien tas 

hänsyn till grundläggande etiska principerna enligt Helsingforsdeklarationen; respekt för 

autonomiprincipen, godhetsprincipen, principen att inte skada samt rättviseprincipen.  

 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är informerat samtycke, konfidentiellt förhållningssätt, 

konsekvent agerande och forskarens roll av betydelse vid ett etiskt protokoll vad gäller en 

kvalitativ studie. I samband med påbörjandet intervjun poängterades om att det är ett frivilligt 

deltagande samt att informanten har rätten att avbryta sin medverkan när som under intervjun 

utan att ange orsak för detta (Beauchamp & Childress, 2012).  

 

Studieansvariga har följt Lund Universitets regler för hantering av personuppgifter vid 

examensarbete eftersom studien avsåg behandla andra individers personuppgifter. Därav 

kodades datamaterialet för att säkerställa att informanternas personuppgifter skyddas enligt den 

europeiska dataskyddsförordningen (GDPR, 2018). Datamaterialet bearbetades på en dator i 

offlineläge. Efter avslutad studie har all data demolerats. Det är viktigt att ha i åtanke att nyttan 

med studien ska vägas mot skadan vilket kan orsakas vid deltagandet (Beauchamp & Childress, 

2012). Till följd av etiska aspekter har studieansvariga ändå vilja att fortsätta med studien då 
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nyttan förhoppningsvis kan gagna barnmorskor samt icke svensktalande par. Dessutom har 

deltagarnas risk till att komma till skada bedömts som låg.  

Resultat 

Resultatet har utgått från tolv barnmorskors upplevelser. Vid analys av data framkom tre 

kategorier och elva underkategorier. Barnmorskornas upplevelser av att vårda icke 

svensktalande gravida par på mödravården visade att språket utgör ett hinder för att 

kommunicera samt att komma nära patienten där tolken tar en stor plats i mötet. Resultatet 

beskrivs i kategorierna, Nödvändigt med tolksamtal men kan utgöra ett hinder, Kultur och 

erfarenheter påverkar mötet och Barnmorskan känner sig begränsad i vårmötet,  med 

tillhörande underkategorier.   

 

Tabell 2: Översikt kategorier och underkategorier 

Kategorier  Underkategorier 

Nödvändigt med tolksamtal men kan utgöra 

ett hinder  

Fördelar med tolksamtal 

Nackdelar med tolksamtal 

Varierande kvalité på tolksamtal 

Anhörig som tolk 

Svårare för barnmorskan att etablera 

relation 

Kultur och erfarenheter påverkar mötet Kulturen formar paret 

Partnerns närvaro kan påverka samtalet 

Förväntningar på vården 

Utmanande möte som barnmorska 

Barnmorska känner sig begränsad i 

vårdmötet 

Ej lika vård på lika villkor 

Önskan om utökad kunskap om det 

multikulturella 

 

 

Nödvändigt med tolksamtal men kan utgöra ett hinder  
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Det förekom motstridiga upplevelser i samband med tolksamtal. Samtliga barnmorskor beskrev 

det svårt att ta hand om par där barnmorskan och paret inte pratar ett gemensamt språk. Vidare 

reflekterades känslor som svårare att nå paret där språket utgör ett hinder. Tolksamtalet var en 

utmaning samtidigt som det ansågs som ett komplement för att på så sätt kunna erbjuda god 

vård samt möjliggör att involverade parter förstår varandra. Informanterna uppgav även att med 

hjälp av tolk blir kommunikationen genomförbar och bidrar till att som barnmorska skapa en 

någorlunda uppfattning av parets situation samt vårdbehov. 

 

  

Tre informanter uttryckte det såhär 

 

”Alltså svårigheten i det är ju språket och kommunikationen som sätter keppar i hjulet ibland 

dels för att de ska få till sig allt som man skulle vilja och det är inte lika mycket info vare sig 

muntligt eller skriftlig på andra språk”…(Inf 2).  

 

”Det är många aspekter i att ha samtal med tolk, att använda korta formuleringar, tänka på 

vad som sägs och ge tiden till att det tar mycket längre tid för att det jag säger ska tolkas och 

svaret ska tolkas tillbaka”…(Inf 10).  

 

”Jag tycker det är svårt också när man har en tolk och jag känner att dom pratar jättemycket, 

mer än vad jag säger och så frågar jag då och så säger dom jag bara förklarade det här. Jag 

tycker det är svårt att använda tolk på ett bra sätt, vissa tolkar märker man att det fungerar 

jättelätt och då är det så fantastiskt”…(Inf 8).  

 

 

Fördelar med tolksamtal 

 

Studiens resultat visar på att flertalet informanter upplevde att tolksamtal har begränsningar 

men trots detta ansågs som ett viktigt verktyg för att förstå samt bilda en relation till det icke 

svensktalande gravida paret. Fördelarna är bland annat att förbättra vården för de vårdsökande 

och föra samtal och för att kunna utföra sitt arbete samt förmedla informationen. Tolksamtal 

bidrar även till att det blir flöde i kommunikationen och ger möjlighet till det icke svensktalande 
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gravida paret att uttrycka sig. Utan tolksamtal hade det uppstått missuppfattningar samt 

missförstånd mellan barnmorskan och paret.  

 

”Ofta fungerar det bra när tolken översätter och sen att jag alltid försöker fråga är det något 

mer du undrar över, försöker tänka lite extra på det och bjuder in till frågor och det tycker jag 

att jag får och då tänker jag att det är bra när man får frågor tillbaks för då tänker jag då 

vågar de fråga och dels så har de själv undrat över saker”…( Inf 1).  

 

”Tolk i samtalet är väldigt viktigt att inte språket blir ett hinder för paret som inte pratar 

svenska… att de ska kunna få exakt samma möjligheter att uttrycka sig som en som ej behärskar 

det svenska språket”…(Inf 12).  

 

Nackdelar med tolksamtal 

 

Likaså uttryckte informanterna att tolksamtal gav upphov till att mötet blev tidspressat eftersom 

informationen skulle föras vidare via en tredje part. Det blev även svårare att etablera en nära 

kontakt med paret på grund av att samtalet inte upplevdes lika naturligt och nyanserat. 

Informanterna kunde ibland uppleva en känsla av osäkerhet då tolken uppfattades göra egna 

bedömningar av informationen som gavs till de vårdsökande. Den gravida kvinnan kunde ställa 

en följdfråga som inte ansågs relevant till den givna informationen.  

Två informanter berättade följande:  

” Ehh det är alltid lite speciellt att tala genom en tolk för det blir inte de här direkta att jag 

säger nåt och människan på andra sidan förstår vad jag säger,,utan då ska tolken göra sin 

bedömning och så översätter tolken och sen får man en reaktion när tolken har berättat, det är 

klart att det blir alltid en fördröjning i reaktioner”..(Inf 1).  

”Men jag tycker vissa tolkar vill lägger sig i samtalet, att dom tänker då att dom hjälper till, 

jag antar ju att dom menar väl men jag tycker det är svårt liksom”…(Inf 8).  

 

”Ibland kan tolken bli ett hinder och det är lite när man är inne på känsliga saker och det som 

att lära känna en människa då kan jag uppleva tolken som ett hinder man kommer inte riktigt 

så nära varandra just för man inte får det här och det kan vara ibland vid praktiska moment 
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när man ska sätta en spiral eller de momenten när man känner att man ska ha förtroende för 

varandra det är lite svårt så nu gör jag detta och så gör man det” ...(Inf 1).  

 

Varierande kvalité på tolksamtal 

 

Många gånger upplevde informanterna att det var svårare att informera om viktiga 

undersökningar såsom fosterdiagnostik och KUB med anledning av att det var mycket 

medicinska termer. Tolken tycktes ofta inte besitta de rätta kunskaperna, informanterna uppgav 

även att tolken översatte fel då det uppstod missförstånd kring orden och vad som hade sagts. 

Det uppstod även situationer där barnmorskan gav en hel del information och tolken i sin tur 

förmedlade kortfattat till paret vilket uppgav en osäkerhetskänsla samt otrygghet hos 

barnmorskan. En auktoriserad tolk var att föredra eftersom informanterna uppgav att det blev 

en annan dynamik och samtalet bara flöt på. Responsen från paren blev annorlunda där dessa 

nickade belåtet och mimiken utstrålade en bekräftelse på att informationen gått fram. Dessvärre 

var auktoriserade tolkar inte alltid tillgängliga.  

 

”Kvalitén på tolkens utbildning, kunskap och förmåga det speglar, vad jag ska säga, hur 

betydelsefullt samtalet fortgår”…(Inf 11).  

 

” Så ibland är det också svårt med tolk att dom pratar jätte jättelänge och så svarar den gravida 

jättekort och så känner man oj ah ehh är det rätt tolkat, då tänker jag varför det blir kort..ehh 

är det en summering tolken gör och vari ligger tolkningen i den summeringen…paus..(Inf 5).  

 

”Många utländska par känner inte till det med kromosomavvikelser…ehhh och där tolken 

också kan ha svårt att förmedla vad kromosomavvikelser är och det kan bli svårt för paret att 

få tillräckligt med information inför ultraljudet vilket då gör att ibland läser man att kvinnan 

och partnern inte varit tillräckligt informerade...ehhh så där kan det vara lite bekymmersamt 

kan jag känna”…(Inf 7).  

 

Anhöriga som tolk 

 

Flertalet informanter upplevde att de flesta gravida kvinnor föredrog anhöriga som tolkar vilket 

inte alltid var uppskattad eftersom tolkningen inte var professionell.  Detta ledde även till en 
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osäkerhet hos barnmorskorna på grund av att det förekom medicinska begrepp vilka var svåra 

att förmedla. Informanterna betonade även vikten av att använda en utomstående tolk för att 

undvika missförstånd och dess inverkan på samtalet. En del partners önskade tolka åt kvinnan 

men avböjdes eftersom informanternas tidigare erfarenheter var att vissa kvinnor undanhöll 

information från sina anhöriga samt att de ibland inte var bekväma att svara på känsliga frågor 

såsom hot och våld inför den anhöriga.  

Därav ansågs det vara viktigt med en auktoriserad tolk, dels för att försäkra att informationen 

förmedlats rätt men även i syfte att få ut mer information. En av orsakerna till att anhöriga 

önskades användas som tolk berodde på en oro hos det gravida paret att inte ha tilltro till tolken 

samt att känslig information kunde läcka ut. En del gravida var oroliga för att känna igen tolken 

sedan tidigare. Flertalet gravida önskade en kvinnlig tolk och informanterna upplevde ofta att 

vissa gravida kvinnor inte kunde berätta om känsliga saker om det var en manlig tolk, varav en 

anhörig som var med paret var bekväma men användes i yttersta nödfall. 

 

”Så det är väl det vi kan göra att se till att man redan när de ringer och bokar tid att man 

frågar önskar du tolk ? och då kommer det ganska ofta nä men min man ska tolka, eller en 

släkting ska tolka…ehh  men då är vi väldigt tydliga med att nej men vi vill boka tolk för att vi 

har mycket och vi brukar lägga det så att det kan vara mycket svåra ord och det är bättre med 

tolk”…(Inf 1).  

 

”Det här när anhöriga tolkar det kan också bli väldigt speciellt, ..det tycker inte jag är positivt 

och jag försöker hålla mig från det så mycket som möjligt, ibland upplever jag att anhöriga blir  

nästan lite kränkta och sura när jag säger att jag vill ha en auktoriserad tolk för att jag är noga 

med att informationen ska komma fram på rätt sätt”…(Inf 1).  

 

Barnmorskan har svårare att etablera relation 

 

Samtliga informanter uppgav att relationen till det gravida paret blir lidande då det finns en tolk 

i samtalet på grund av svårigheter att förmedla sina känslor och tankar. Informanterna uttryckte 

även det svårare att komma nära och etablera en nära relation eftersom dessa tydliggjorde att 

själva jobbet handlar mycket om känslor och att komma nära patienten på grund av att det är så 

intimt. Nyanserna som vanligen erhålls genom ett samtal med paret som behärskar språket 
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uteblev och mötet uppfattades mer styvt och informativt. Ibland upplevdes att paret och tolken 

bildat egen relation sinsemellan där informanterna känt sig utanför.  

 

”Så ibland är det lite svårare och greppa.. ehh.. för när man pratar med någon som pratar 

svenska så hör man lite granna hur dom lägger upp samtalet med känslor, så överlag så blir 

inte samtalet lika levande och nyanserat som jag kan uttrycka mig och prata svenska”..(Inf 10).  

 

”Ibland saknar jag det här småpratet vilket gör att man kommer nära varandra”…(Inf 7).  

 

”Det blir väldigt informativt från båda håll… det här känslomässiga som man kan läsa av när 

man talar samma språk försvinner”…(Inf 8).  

 

Kultur och erfarenheter påverkar mötet 

Informanterna uppgav att olika kulturer och erfarenheter bidrog till att det uppstod kulturkrockar. 

De beskrev att par som inte talade svenska också hade varierande kunskapsnivå, exempelvis var en 

del analfabeter vilket ställde mer krav på barnmorskan att anpassa informationen efter deras 

kunskapsnivå. Ett annat förekommande problem som informanterna tog upp gällande kulturella 

olikheter var bland annat att av/omboka sina tider vid förhinder.  Att infinna sig vid det bokade 

besöket upplevdes inte heller fungera bra då dessa hade svårigheter att hålla tiden, vissa uteblev på 

grund av dåligt väder. Ibland dök även vissa kvinnor upp utan en avtalad tid vilket orsakade stress 

samt negativ stämning. Upplevelserna bestod också av att informanterna var tveksamma till om det 

gravida paret var medvetna om det svenska basprogrammet samt mödravårdens uppgifter.  

 

En del informanter uppgav att ofta uteblev det icke svensktalande gravida paret vid efterkontrollen 

och påpekade att det kan vara kulturellt betingat.  Där kvinnorna inte var vana att återgå tillbaka till 

barnmorskan i samma utsträckning såvida de ej hade bekymmer. Barnmorskorna var tvungna att 

hitta olika strategier för att nå kvinnorna utifrån deras kunskapsnivå till exempel, ansågs det 

olämpligt att överlämna broschyrer med information till den gravida som ej var läs och skrivkunnig. 

Istället var informanterna tvungna att anpassa sin information samt visa med hjälp av klockan och 

almanackan när det skulle vara dags för nästa besök. Ibland använde sig barnmorskorna av bilder 

som hjälpmedel för att förbereda kvinnorna inför förlossning och presentera information om olika 

smärtlindringsmetoder.  
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”Sen kan det också vara så att man inte alltid har förståelse för de här med att skriva och kunna 

klockan alla gånger och att man möter de där de är och lägger liksom ribban utifrån deras 

förkunskaper och då hjälper ju inte det att jag delar massa information på papper och skriva 

ett klockslag…så att där kan man ju  behöva vara rätt så flexibel  i sitt tänk som barnmorska  

tycker jag…(Inf  2).  

 

”… Det är så intressant att jobba med kvinnor från andra kulturer..ehhh…jag vet till exempel 

att ibland har de bara dykt upp i luckan och vill ha hjälp och så får man förklara att här bokar 

vi tider och är det akut får man självklart ta emot eller skicka vidare”…(Inf 6).  

 

”Att man ska ringa och avboka men ja du vet… ehh men att det kanske inte är lika naturligt i 

vissa kulturer ehh men att de menar inget illa och det är inte så att de inte respekterar mitt jobb 

eller så. Jag känner mer att ehhh ja att det är språket”…(Inf 5).  

 

Kulturen formar det gravida paret 

 

Informanterna beskrev även att kvinnor med andra kulturer och erfarenheter hade en annan tilltro 

till sin kropp och såg på graviditeten som en naturlig del av livet. Stödet och information vilken 

erhölls från deras anhöriga gav trygghet hos de gravida. Dessa var även tacksamma på ett annat sätt 

än det svensktalande som tog vården för givet. Däremot tenderade de icke svensktalande gravida 

att visa sig oroliga inför förlossningen. Många tog hjälp från sina anhöriga eller sociala nätverk 

avseende information om förlossning och istället för partner valde en del kvinnor sina kvinnliga 

anhöriga som stöd under barnafödandet vilket var fullt acceptabelt hos partnern.  Det i sig upplevdes 

som en kulturell skillnad ur barnmorskornas perspektiv, då dessa är vana att se partnerns delaktighet 

under förlossningen som ett naturligt fenomen här i Sverige. Erfarna barnmorskor som tidigare 

arbetat på förloosningen beskrev även att då paret hade med sig en ”kvinnlig doula”, blev det en 

annan dynamik i mötet.  

 

”.. Det jag ofta kan uppleva är att de är mindre oroliga för graviditeten och själva födandet…de 

litar på sin kropp på ett annat sätt ehh nu generaliserar jag men jag tycker oftast att det är 

så…att kvinnor från andra länder har en annan tilltro till sin kropp ehh men att de är oroliga 

för hur det är på förlossningen” (informant 3) 
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”Beroende på den gravida kvinnan och paret hur pass nya i landet de är, det är ju stort att blir 

förälder i vilket fall som det är ju nåt av de största man kan göra i livet med alla utmaningar 

som det innebär. På det kommer man till ett nytt land, lära de sociala strukturerna, koderna, 

språket och kanske har kommit från trauma och hemskheter. det påverkar mötet”…(informant 

10).  

”En annan sak som jag tycker är både intressant och kanske lite härligt att när man ställer 

frågan om vem som ska följa med dig när det väl är dags så får man oftast för svar att min 

mamma, min syster, min svägerska. Det upplevde jag oftast var så när man själv jobbade på 

förlossningen att de som var från ett annat land hade med sig en kvinna…ehhh det blev en 

annan dynamik liksom…ibland var mannen med och det var inte att han på något sätt var passiv 

eller så”…(Inf 5).  

 

Partnerns närvaro kan påverka samtalet 

 

Flertalet gånger var det positiva möten när partnern deltog i samtalet, dock kunde en del partners 

vilja fungera som tolk vilket inte upplevdes så positivt eftersom en del informanter uppgav att 

det bidrog till att man ej kunde fråga kvinnan om känsliga uppgifter såsom hot och våld. Vid 

vissa tillfällen kunde barnmorskorna få en känsla av att en del kvinnor inte vågade öppna upp 

sig under samtalet utan förblev slutna. Detta bidrog även till att mannen alltmer tog över 

samtalet och talade istället för kvinnan och uppfattades också vilja tala för istället för att tolka 

det som sades.  Detta resulterade i att kvinnan blev förbisedd.   Informanterna uppgav att det 

någon gång framkommit att kvinnorna inte vill delge känslig information i närvaro av sin 

partner eller tvärtom att partnern inte ville uppge alla uppgifter för att undanhålla saker och 

ting. Vissa gånger insisterade kvinnorna på att ha partnern som översättare där barnmorskan 

fick lägga fram det som att det var av vikt att ha en auktoriserad tolk för att undvika missförstånd 

samt att det förekommer mycket medicinska termer.  

 

”Så är det viktigt att vi, att inte partnern ska tolka och kan det vara att det.,.ehh att partnern 

undanhåller någonting eller att hon inte vill berätta något för sin partner så jag tror man kan 

missa vissa detaljer”…(Inf 6) 

 

”Jag kan väl känna att en kvinna som inte kan svenska alls och som kommer och mannen är 

med och tolkar, där kan jag väl känna att kvinnan inte öppnar upp sig som hon borde göra 
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kanske…” Å andra sidan finns det positiva upplevelser där mannen är med när de har varit 

tillsammans och pratat, även om det är han som tolkar så kan man känna att det finns en 

gemenskap i situationen och att de verkligen tycker om varandra och att liksom ja…det kan 

man känna så himla tydligt”…(Inf 4).  

 

Förväntningar på vården 

 

Informanterna upplevde att många kvinnor uttryckte behov av sjukskrivning tidigt i graviditeten 

då dessa antog det vara skadligt för fostret med aktivitet och rörelse. Det gravida paret hade 

förväntningar på att träffa en läkare istället för barnmorska eftersom i en del länder är det doktorer 

som handhar graviditeten samt förlossningen.  Det icke svensktalande gravida paret förvånades av 

barnmorskans kompetens och roll. Många gånger krävde paret ultraljud vid varje besök för att 

försäkra sig om att allting var som det skulle. Barnmorskorna fick upplysa om mödrahälsovårdens 

uppdrag, basprogrammets innehåll samt informera när det blev aktuellt med en läkarkontakt och 

ultraljud. Detta i sin tur ledde till att barnmorskorna upplevde paret mer krävande och att de ej 

hade någon förståelse för det svenska systemet. Ibland beskrev informanterna att paret kunde 

behöva hjälp med allt möjligt.  

 

”Ibland vet de inte riktigt om vad mödravårdsmottagning är och vad vi gör utan många har 

nog en förutfattade mening att man ska träffa doktor och inte barnmorska och kan ibland bli 

lite förvånade över att vi handhar graviditeten hela vägen så länge allting är normalt”…(Inf 

2).  

 

”När man kommer från ett land och en annan kultur där man är van att gå på kontroller hos 

en läkare hela tiden och att man kanske inte känner samma förtroende, ja varför får jag inte 

träffa en läkare under en hel graviditet och bara träffa en barnmorska att man då får försöka 

förklara att så fungerar det i Sverige och så att de kan känna sig trygga och sedda i hur det 

fungerar här så det är ”…(Inf 12).  

 

Utmanande att vara barnmorska  

 

Samtliga barnmorskor uppgav känslor såsom spännande, lärorikt samt utmanade att arbeta med 

det icke svensktalande gravida paret. Barnmorskorna var intresserade av andra kulturer och 

nyfikna på deras syn på hälsa och sjukdom. Dessa beskrev även att varje möte är unik i sig och 
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gav en stimulans i att fortsätta vilja arbeta. Det barnmorskorna ansåg som utmanande var 

begränsade möjligheter vilket gjorde att de kände sig inte tillräckligt utrustade med rätt redskap 

för att bistå paret med optimalt stöd. Informanterna fick därmed anpassa sitt arbetssätt utifrån 

det individuella paret till exempel när vissa dök upp en timme senare, fick barnmorskan 

improvisera för att tillmötesgå deras behov. Barnmorskorna uppgav att de saknade fortbildning 

inom området kulturella skillnader. Informanterna tydliggjorde även att dessa par har andra 

förväntningar på vården i jämförelse med de som är integrerade i det svenska systemet.  

 

 

”Oftast tycker jag att det är väldigt positiva upplevelser jag brinner verkligen för mötet med 

andra kulturer och även att få en förståelse för kvinnan och hur vi ser på olika saker kring 

hälsa och att vara en kvinna”…(Inf 4).  

 

”Det är den känslan som jag haft uppe ehh vad är hälsa för mig och vad är hälsa för de, det 

finns en ohälsa men för dem är det inte en ohälsa och det kan snurra till i huvudet på mig, 

allting känns naturligt för dem men att vi här är så kontrollerande”…(Info 5) 

 

 

Barnmorskan känner sig begränsad i vårdmötet  

 

Samtliga informanter kände sig begränsade först och främst på grund av tiden då dessa besök 

oftast tog längre tid än beräknat. Dessa fick fokusera på det informativa istället för att etablera 

kontakt med paret. En del informanter uttryckte känsla av frustration och otillräcklighet i mötet 

med det icke sventalande gravida paret eftersom dessa uppgav att bland annat kunna måla ut 

bilden och exempelvis förbereda dem inför förlossningen blev fokuset istället mycket på det 

praktiska såsom vägen till förlossning. De kulturella bakgrunderna satte krav på informanterna 

där paret hade behov som inte barnmorskorna hade befogenhet att tillgodose. Exempelvis kunde 

det handla om att den gravida kvinnan sökte barnmorskan i andra syften än själva graviditeten 

och detta ledde till att informanterna fick filtrera bort det som inte hade med professionen att 

göra och det bidrog till en känsla av maktlöshet och irritation.  
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”Filtrerar vad är graviditeten och att man får hänvisa kvinnan att det där i vårdcentralen eller 

har du ont i tanden får du ringa till tandläkaren. Och ibland kan jag känna att det ja att vi är 

så fyrkantiga och slutna i vårt samhälle”.. (Inf 5). 

 

”Och så ibland kan de säga till mig kan du ringa.. Nej. det kan jag inte och jag får inte 

remittera och ibland önskar jag att det fanns någon sorts eh antigen (tystnad) någon sorts 

remiss som barnmorskan kunde äga i de fallen där kvinnan inte kan uttrycka sig ja” …(Inf 3) 

 

”Det kan vara tex när du ska prata om, om du ska förbereda någon inför förlossningen alltså 

hur de ska tänka kring, men de mentala förberedelsen inför förlossning då förkortar jag min 

information  mycket. Men hade jag pratat med en som förstod mitt språk så hade jag nog 

berättat mycket mer tänk såhär den här tanken kan stärka dig eller det här skulle jag råda att 

göra när du har ont jag hade målat ut bilden mer eller liksom hela situationen mer och hur de 

kan tänka vilket jag inte gör då för att jag har ofta tolk”...(Inf 9).  

 

 

Ej lika vård på lika villkor 

 

Flertalet informanter upplevde att det var svårt att ge vård på lika villkor till icke-svensktalande 

par då dessa till skillnad från svensktalande par inte kunde söka informationen på svenska och 

på egen hand. Informanterna hade bristfällig skriftlig samt muntlig information om viktiga delar 

såsom fosterdiagnostik och KUB på deras modersmål. En del informanter beskrev att 

basprogrammet inte fullföljs i lika stor utsträckning som i övrigt eftersom dessa par dök upp 

mer akut. En av de väsentliga upplevelserna som informanterna delgav var om informationen 

verkligen gick fram och om paret hade någon kännedom om deras rättigheter samt var upplysta 

om mödravårdens uppdrag. På grund av tolkbehov vid varje besök upplevde informanterna att 

tiden inte räckte till eftersom tolken tog stor del i samtalet. Par som är svensktalande och 

medvetna om sina rättigheter kan påverka vården samt ställa krav i högre utsträckning i 

jämförelse med de icke svensktalande gravida paret där dessa har benägenhet att acceptera. Det 

framkom även att kulturella skillnader samt förväntningar bidrar till en ojämlik vård.  

 

”För jag har ibland fått fram den informationen har den liksom uppfattats rätt? Och samtidigt 

känner jag också får den här kvinnan samma vård?? Är det lika vård för alla?? Nej,det blir det 
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inte det tänker jag, eftersom vi har inte samma skriftliga material de får inte samma tid eftersom 

allting ska tolkas, det är mindre tid då för denna kvinnan så att (tystnad)”…(Inf 9).  

 

”Det finns inte mycket information för gravida på olika språk, det finns en del på 1177 men det 

är otroligt bristfälligt, så du har inte så mycket annat, du kan inte heller säga men det här kan 

du läsa,  läs på här så får du mer information om det jag har sagt det kan man inte göra för det 

finns inte mycket information och det är också någonting som känns som ett stort hål när jag 

inte har någonstans att hänvisa till”…(Inf 9).  

   

 

Önskan om utökad kunskap om det multikulturella 

 

En del informanter upplevde brist på tillgång till information och hjälpmedel för att underlätta 

sitt arbete men även att erbjuda transkulturell vård. Barnmorskorna uttryckte behov samt 

beskrev att vara kulturkompetent innebär en trygghet och bidrog till att se paret som unik och 

ett sätt att komma närmare varandra i relationen. Att kunna yttra sig någorlunda med parets 

modersmål och att agera utifrån deras kultur gav upphov till en bekräftelse och belåtenhet hos 

patienterna samtidigt en stolthet hos informanterna. Detta i sig ledde till en känsla av 

tillfredställelse och därav, en önskan om mer kunskap samt verktyg väcktes.  

 

”Jag tycker det är spännande att lära sig mer. Det är så mkt man vill veta mer för det är så mkt 

som vi inte förstår… man vill jo inte döma… ja vad är rätt och vad är fel”…(Inf 5).  

 

”Jag tycker det är väldigt intressant, skrattar, igår hade jag en kvinna och vi pratade och jag 

sa att jag kan det här och det här på ditt språk och sen så skrattade vi, jag man kommer mer 

närmare varandra när man förstår varandra. Jag tycker det hade gett mer som barnmorska om 

man talat samma språk eller vetat mer om kulturen, ja annars är det så att man inte möter de 

lika personligt upplever jag, det blir att man möter de som grupp istället”…(Inf 8).  

 

Diskussion 
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Metoddiskussion  

För att besvara studiens syfte har en kvalitativ ansats utvalts med anledning av att erhålla en 

djupare förståelse för det som studeras och datamaterialet analyserades med hjälp av 

innehållsanalys enligt Burnard, Gill, Stewart, Treasure och Chadwick (2008). Informanterna 

rekryterades med hjälp av bekvämlighetsurval vilket ansågs som lämplig för föreliggande 

studie. Urvalsmetoden ansågs lämplig på grund av bland annat en begränsad tidsram och 

informanterna vilka var lätt tillgängliga kunde rekryteras. Svagheten med den utvalda metoden 

kan leda till svårigheter att överföra resultatet till en större population.  

Sammanlagt 12 informanter vilka motsvarade inklusionskriterier deltog i studien och hade 

mellan 3-20 års arbetslivserfarenhet. Fördelen med ett större antal deltagare hade varit av vikt 

på grund av en bredare upplevelser av fenomenet som studeras vilket även hade kunnat bidra 

till en större variation och ökad trovärdighet av studiens resultat (Kvale & Brinkmann, 2014). 

För att skildra informanternas upplevelser kring möte med det icke svensktalande gravida paret 

användes en semistrukturerad intervjuguide med en öppen fråga vilket bidrar till en omfattande 

beskrivning samt följdfrågor i syfte att anpassa efter den enskilde informantens respons.  Vid 

intervjuer är det viktigt att tänka på hur frågorna ställs för att inte leda informanterna in på vad 

författarna efterfrågar ((Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

För att få djupare och längre intervjuer användes även följdfrågor då risk finns att informanten 

avviker från ämnet samt att det inte går att garantera att informanten håller sig till ämnet med 

just en öppen fråga. Enligt Burnard et al. (2008) innebär den induktiva forskningsansatsen en 

analys av data vilket sker med ytterst liten eller helt utan någon bestämd teori eller struktur. Det 

aktuella materialet ligger till grund för att skapa en struktur av analysen varav en induktiv ansats 

anses som lämpad då kunskapen om ett fenomen är begränsad (Burnard et al. 2008).  Metoden 

valdes därmed utifrån studiens syfte och författarnas begränsade förkunskap om det som skulle 

undersökas.  

 

Gatekeeper användes för att komma åt samtliga informanter. Detta med anledning av att 

informanterna inte skulle känna sig påtvingade att medverka i studien om dessa möttes av 

studieansvariga. Samarbetet med kontaktbarnmorskan fungerade väl och verkade utifrån 

författarnas synpunkter förstå syftet med studien och ställde passionerat upp. En svaghet med 

gatekeepern kan vara favorisering av informanter och att undvika att tillfråga användbara 

deltagare på grund av sin förförståelse (Polit & Beck, 2016).  
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Informanterna kontaktades av studieansvariga för att boka intervjutid och för att inte verka 

påtryckande påtalades även ännu en gång om ett frivilligt deltagande (Kvale & Brinkmann, 

2014).  

Planen var att båda studieansvariga skulle endast närvara vid första intervjun för att försäkra 

sig om samstämmighet gällande intervjuteknik. Därefter skulle resterande utföras 

självständigt för att motverka maktobalans mellan informanten och intervjuarna. I samband 

med den första intervjun upplevdes fördelarna väga mer med att vara båda författarna då ett 

rikare material erhölls. Detta då den ena intervjuade och den andre förde anteckningar samt 

inflickade med följdfrågor vilket eventuellt huvudintervjuaren hade förbisett (Kvale & 

Brinkmann 2014).  

Bådas närvaro kan även ha bidragit till en möjlighet att efter varje intervju ge feedback på 

genomförda intervjun och för att eventuellt förbättra till nästa tillfälle. Det går däremot inte att 

utesluta att någon av informanterna möjligen känt av maktobalans. Telefonintervjuerna vilka 

genomfördes på grund av tidsbrist och Covid - 19 pandemin kan ha sina nackdelar då 

intervjuaren tenderat att missa respondenternas kroppsspråk, rörelser, ansiktsuttryck och mimik 

som kan vara av betydelse. Samtidigt upplever studieansvariga det vara fördelaktigt för 

respektive par då de kan känna sig iakttagna och observerade under samtalet vid ett fysiskt 

möte, likväl som författarna får tillgång till materialet.  

Median längden på intervjuerna var 14 minuter och kan uppfattas som kort och vara en svaghet 

eftersom det inte blir något djup i själva intervjuerna. Dock behöver det inte betyda en nackdel 

då intervjun kan innehålla meningsfull information vilket besvarar studiens huvudsakliga syfte 

(Kvale & Brinkmann 2014).   

Studieansvariga till föreliggande studie har försökt ta hänsyn till samt medvetandegöra sin 

förförståelse för att inte påverka studiens resultat genom att återkommande diskutera den 

tillsammans och med handledaren. För att uppnå den säkerheten som eftersträvas utifrån i 

studiens resultat har författarna gått tillbaka till det transkriberade materialet och analyserat det 

flera gånger. Det inspelade samt transkriberade datamaterialet har avlyssnats flertalet gånger av 

studieansvariga enskilt så väl som gemensamt. För att bedöma studiens trovärdighet har 

författarna till föreliggande studie beaktat trovärdighetsbegreppen som giltighet, tillförlitlighet, 

delaktighet samt överförbarhet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Giltighet avser val av 

informanter där dessa bör vara tillräckligt stor och bred för att påvisa variation om fenomenet 

som studeras och att det inhämtade datamaterialet är av god kvalité för att besvara studiens 

syfte.  Författarna har analyserat materialet noggrant vilket också ökar studiens giltighet. Tolv 
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frivilliga informanter deltog i studien vilket kan minska dess giltighet. Fler informanter är 

önskvärt på grund av rikare beskrivningar av det som undersöks (Polik & Beck, 2016). Fler 

deltagare kunde inte rekryteras relaterat till tidsbrist och Covid 19 pandemin. Dock upplevde 

författarna återkommande berättelser i nästan varje intervju och därför går det inte att säga att 

fler informanter hade kunnat ge rikare resultat. Tillvägagångssättet och analysen har beskrivits 

utförligt och citat från samtliga intervjuer har presenterats för att styrka studiens giltighet.  

Författarna har även tagit hänsyn till studiens tillförlitlighet genom att kontinuerligt stämma av 

sina ställningstagande genom hela processen. Författarna har både enskilt och gemensamt 

analyserat materialet. Av sammanlagt tolv intervjuer har 4 intervjuer genomförts enskilt på 

grund av tidsbrist och pandemin vilket kan ha lett till att viss information förbisetts. Bådas 

närvaro vid intervjuerna minskar risken för att förbise värdefull information.  En annan viktigt 

aspekt är att studiens resultat skapas gemensamt av båda studieansvariga. Därigenom visas 

hänsyn till delaktighet i studien och innebär bland annat att informanten och intervjuaren har 

ett samspel. Författarna gav utrymme till informanterna att reflektera och tänka efter utan att 

avbryta. Vid vissa tillfällen upplevdes informanterna stressade när dessa inte kunde svara eller 

tog sig tid men författarna var ödmjuka och gav de tid.  

Studiens trovärdighet har beaktats genom att studieansvariga ständigt strävat efter att hålla sig 

neutrala och distanserad samt åsidosatt sin förförståelse för att inte påverka resultatet.  

För att uppnå studiens överförbarhet har författarna varit noga med att diskutera studiens metod, 

urval, och datainsamling. Överförbarheten innebär om studiens resultat är verklighetsbaserad 

och om den går att applicera i andra situationer. Författarna anser att studieresultatet kan 

appliceras i andra situationer såsom i förlossningsvården och mödrahälsovården men det är 

läsare som avgör om studien går att genomföra i liknande sammanhang (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2017).  

 

Resultatdiskussion  

Studiens syfte var att belysa barnmorskors upplevelser i mötet med det icke svensktalande 

gravida paret inom mödrahälsovården.  Utifrån studieresultat bildades tre kategorier: 

Nödvändigt med tolksamtal men kan utgöra ett hinder, Kultur och erfarenheter påverkar 

mötet och Barnmorskan känner sig begränsad när hon ska förmedla ett utökat vårdbehov.  

Författarna väljer att lyfta svårigheter att kommunicera med par som inte talar samma språk 

samt delar samma kultur som vårdpersonal, kulturens påverkan, tolksamtal i mötet samt om 
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det blir en likställd vård. Därmed kommer studiens resultat att diskuteras utifrån den utvalda 

teoretiska referensramen.  

Samtliga informanter uttryckte att kommunikationssvårigheter resulterade i ett ökat behov av 

tolkanvändning vid samtalet med det icke svensktalande gravida paret. I kategorin nödvändig 

med tolksamtal men kan utgöra ett hinder beskrev respondenterna både för och nackdelar med 

tolkanvändningen. Barnmorskorna beskrev det svårt att etablera en nära relation med paret där 

språket utgör ett hinder vilket även styrkts i tidigare forskning (Degni, Suominen, Essén, Ansari 

& Vehviläinen-Julkunen, 2011).  

Barnmorskorna uppgav även att kunskapsnivå hos tolken gav olika kvalité på samtalet. 

Informanterna upplevde att tolken inte översatte korrekt eller gjorde en summering av det som 

sades vilket väckte oro och otrygghetskänsla hos dem och detta styrks även i tidigare litteratur 

av (Amoro & Dahlman, 2010).  Samtidigt ansågs tolken vara ett komplement i mötet för att på 

så sätt kunna kommunicera med det icke svensktalande gravida paret. Det framtagna resultatet 

tyder även på att professionell tolk anses vara det adekvata alternativet eftersom det bidrar till 

att de vårdsökande får möjlighet att uttrycka sina behov och tankar samt ger en ökad förståelse 

mellan barnmorskan och patienterna. Detta bekräftas även i studien av Karliner, Jacobs, Chen, 

& Mutha (2007) som beskriver att användning av professionell tolk ger bättre möjligheter till den 

vårdsökande att få till sig den givna informationen på ett säkert sätt och därmed minimeras risken 

för missförstånd. Vårdpersonal har skyldighet att ordna professionell tolk om behov 

förekommer på grund av deras skyldighet att försäkra sig om att kommunikationen med de 

vårdsökande fungerar väl då det förekommer svåra medicinska termer (Kale & Syed, 2010).  

 

Samtliga informanter uppgav svårigheter samt utmaningar med att ta hand om icke 

svensktalande gravida par som härstammar från andra kulturer då den sociala interaktionen 

påverkas. Detta styrks av tidigare forskning som påvisat att desorientering kan uppstå 

hos människor vid vistelse i en ny kultur och miljö.  Vidare kan okunskap ge upphov till att 

dessa människor känner sig vilsna och detta i sin tur försvårar förståelsen för det nya samhällets 

normer och värderingar (Rashidian et al, 2013).  

 

I kategorin kultur och erfarenheter påverkar mötet med paret beskrev barnmorskorna hur 

kulturen och erfarenheterna formade paret och tydliggjorde deras förväntningar samt 

mottagandet av den givna vården. Informanternas upplevelser av de olika kulturer och 

erfarenheter genomsyrade resultatet och beskrev dessa möten som lärorika och unika. Att möta 

dessa kvinnor och komma närmare i relation och samtidigt få förståelse för deras syn på hälsa 
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och sjukdom gjorde att barnmorskorna upplevde en viss stimulans samt nyfikenhet.  Detta 

påpekas även i studien av Ian, Nakamura-Florez & Young-Me, 2016). Barnmorskorna upplevde 

att de individer som inte behärskar det officiella språket eller är insatta i det svenska systemet 

riskerade att erhålla en vård som inte lever upp till kraven för en vård på lika villkor.  

 

Informanterna uppgav att dessa gjorde sitt yttersta för att paret skulle tillhandahållas en likställd 

vård som andra individer i övrigt men känslan av att det trots allt inte blev lika jämställd vård fanns 

där. Akhavan (2012) påvisar även detta i sin studie om att kulturella olikheter och språkbarriärer 

bidrar till en ojämlik vård. De gravida riskerar även att inte få en vård på lika villkor eftersom 

dessa är ovetandes om sina rättigheter inom sjukvården och detta styrks även i studier av 

Murray, Windsor, Parker och Tewfik (2010) och Esscher (2014). 

Barnmorskorna påtalade även att detta kan bero på att de icke-svensktalande gravida paret inte 

heller har informationen om deras rättigheter och insikt i vårdkedjan men även att dessa par 

inte söker informationen på egen hand som de svensktalande gör på grund av språkförbristning, 

okunskap och kommunikationssvårigheter. Detta poängterar även Esscher (2014). 

 

Trots att det förekommer olika faktorer som försvårar omhändertagandet av det icke 

svensktalande gravida paret upplever samtliga barnmorskor att möjligheten för reflektion och 

personlig utveckling ökar i vårdmöten. I föreliggande studie påpekar barnmorskorna behov av 

utökad kunskap om andra kulturer för att på så sätt erbjuda en personcentread vård där 

individerna känner sig sedda och bekräftade. Genom att barnmorskorna ökar sin kunskap om 

multikulturella ger det upphov till att barnmorskorna blir bättre rustade och ökar sin förståelse 

för att i sin tur erbjuda en säker och god vård till paret där autonomin bevaras. Detta bekräftas 

även i Leiningers teori (2002) om soluppgångsmoddelen vilket använts i föreliggande studie då 

den ansågs vara relevant.  Leininger (2002) menar på att kunskap om kultur och erfarenheter är 

viktiga inslag för att ge en god vård. Teorin lyfter även ordet respekt samt att värdesätta olika 

kulturer för att på så sätt erbjuda personcentrerad samt en god vård på lika villkor för hela 

befolkningen oavsett ursprung.   

 

 

Konklusion och implikationer  

Föreliggande studie bekräftar att barnmorskorna inom mödrahälsovården upplever 

kommunikationssvårigheter med det icke svensktalande gravida paret. Informanterna uppger 

även svårigheter att etablera en nära relation på grund av tolkanvändning i mötet. Kulturella 
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skillnader och erfarenheter i kombination med språkförbristning leder till att barnmorskorna 

upplever att vård på lika villkor inte uppnås. Informanterna upplevde mötena lärorika och 

intressanta men det ökade även medvetenheten om sina egna normer och värderingar och 

synsättet på levnadsättet samt på hälsa och livskvalité. Detta gav upphov till att flertalet 

informanter önskade mer fortbildning kring olika kulturer samt efterlyste olika verktyg för att 

kunna tillgodose det icke svensktalande gravida parets ej uttalade behov. Informanter uppgav 

att varje möte är unikt vilket bidrog till en ökad personlig utveckling.  

Fortsatt forskning behövs inom detta område för att öka kulturell kompetens samt säkerställa 

en god vård på lika villkor oavsett härkomst.  Som sjukvårdspersonal är det av stor betydelse 

att ha förmåga för att kunna se patienten i sitt sammanhang. Informanterna poängterade vikten 

av ett respektfullt bemötande oavsett kultur eller bakgrund. Resultatet av denna studie kan 

användas som ett hjälpmedel samt inspiration i förbättringsarbete för barnmorskan i det 

kulturella mötet inom mödrahälsovården för att erbjuda personcentrerad vård.  
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https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Halso-- och-

sjukvardslag-1982_sfs-1982-763/]. 

 

Socialstyrelsen. (2011). Ojämna villkor för hälsa och vård. Jämlikhetsperspektiv på hälso- och 
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