
 
 
 
 
 
 
 

Mödrars erfarenhet av att främja 
barns hälsa i en irakisk kontext 

 

Mothers’ experience of promoting children’s health in an Iraqi context 

 

 

Esmael Kader Esmael 

 

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskaper. Institutionen för hälsovetenskaper 

Examenarbete I i hälsovetenskap med inrikting folkhälsovetenskap magister 

Avancerad nivå/15 hp 

Handledare: Helene Hjalmarsson 

Examinator: Ulla-Britt  Eriksson 

Datum : 2014-05-28 

 



Abstract 
Background:  Iraq has in recent decades been hit with internal conflicts between ethnic 

groups. Despite the enormous wealth of natural resources, more than half of the population 

remains poor. War and corruption has led to lack of resources and worsening quality of the 

health sector leading to deteriorating health situation among the population. Women's role and 

experiences of health and health promotion is important in conflict affected countries to create 

health and well-being within the family. Objective: The objective of this study was to 

investigate the maternal experience of promoting the health of children in an Iraqi context. 

Method: A qualitative research methodology with semi-structured interviews was chosen. Six 

mothers from different neighborhoods in the city of Kirkuk were interviewed. Data set was 

analyzed by using content analysis. Results: the results showed the theme of health promotion 

motherhood in a war-torn country with four categories ;( 1) health is a life's welfare, (2) in 

powerlessness shadow, (3) knowledge and sisterhood and (4) a need for new health promoting 

community structures. Mothers were everyday occupied with health promoting their children 

despite the obstacles to promote health. The results also showed that mothers value 

sisterhood, education and security as access to healthier life. Mothers' belief in change for a 

healthier future for children in Iraq lies in the government's ability to develop an infrastructure 

for health promotion with basic services, a functioning health care system and better home 

environments. 
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Sammanfattning 
Bakgrund: Irak har varit krigsdrabbat under de senaste decennierna med interna konflikter 

mellan etniska grupper. Trots enorma rikedomar av naturresurser är mer än hälften av 

befolkningen fortfarande fattig. Krig och korruption har lett till en försämrad hälsa bland 

befolkningen och det är barnen som drabbas mest i den här situationen. Kvinnors roll och 

erfarenheter av hälsa och hälsofrämjande insatser är viktig i konfliktdrabbade länder för att 

skapa hälsa och välbefinnande inom familjen. Syfte: syftet med denna studie var att 

undersöka mödrars erfarenhet och upplevelse av att främja barns hälsa i en irakisk kontext. 

Metod: en kvalitativ forskningsmetod med semistrukturerade intervjuer med sex mödrar från 

olika stadsdelar i staden Kirkuk genomfördes som datainsamling. Datamaterialet analyserades 

med hjälp av kvalitativ innehållanalys. Resultat: i resultatet framkom temat hälsofrämjande 

moderskap i ett krigshärjat land med de fyra kategorierna: (1) hälsa är ett livets välfärd, (2) i 

maktlöshetens skugga, (3) kunskap och systerskap och (4) behov av nya hälsofrämjande 

samhällsstrukturer. Resultatet visade att mödrarna verkar i vardagen med hälsofrämjande 

arbete för sina barn trots att hindren för att främja hälsa är större än möjligheterna.  Resultatet 

visade också att mödrarna försöker erövra systerskap, utbildning och trygghet som 

möjligheten till friskare liv. Mödrarnas tilltro till förändring för en hälsosammare framtid i 

Irak ligger i regeringens förmåga att utveckla en hälsofrämjande infrastruktur med 

grundläggande samhällsservice, fungerande hälso- och sjukvård samt bättre boendemiljöer .     

 

Nyckelord 
Barns hälsa. Irak. Hälsofrämjande arbete. Kvinnors rättigheter. Barns rättigheter. Kvalitativ 

innehållsanalys. 

 
 

 
 
 

 
 



 

 

 

 

Förord  

Att skriva en uppsats om hälsofrämjande moderskap i ett krigshärjat land Irak är en stor 

utmaning . År 2007 när jag landat i Sverige hade jag bara en dröm. Det var att kunna lära mig 

lite grann om hälsosystemet i Sverige för att sedan kunna ta med mig den kunskapen och 

hjälpa människor i andra delar av världen. 

Tack vare Karlstad universitet har jag uppnått min dröm.  

Jag vill rikta ett stort tack till Sverige som har lärt mig vad jämlikhet är och vad hälsa är. 

Ett stort tack till Karlstad universitet särskild till Gull-Britt Rahm. 

Ett varmt tack vill jag även ge till min handledare Helene Hjalmarsson för ditt stora 

engagemang. Din feedback har fått mig tro på mig själv. Du har med dina värdefulla åsikter 

och kunskap om hälsofrämjande arbete varit en stor källa för mig. Tack Helene 

Jag vill avslutningsvis tacka min underbara MAHA för att hon stod ut med mig och hjälpte 

mig under uppsatsprocessen.    
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Inledning  

”Hälsofrågor är någonting som är utan början och utan slut . Det är en livslång process med 

ständigt nya upptäcker”(Eriksson, 2000) 

 De flesta internationella hälsostrategier söker åstadkomma hälsoförbättringar genom att 

förbättra människors livskvalitet och minimera ohälsa (Naidoo och Wills, 2007) . Ett nytt 

synsätt på hälsofrågor har lett till en förskjutning av folkhälsoarbetets tyngdpunkt från 

behandling av infektionssjukdomar till hälsofrämjande strategier och hälsopromotion. Enligt 

(Naidoo och Wills, 2007) är ett grundläggande mål med folkhälsoarbetet att förebygga 

sjukdomar i form av preventiva insatser som definieras: 

- Att främja hälsa och välbefinnande hos befolkningen. 

- Att förebygga och minimera konsekvenserna av sjukdom. 

- Att förlänga värdefullt liv. 

- Att reducera ojämlikhet i hälsostatus. 

I ett flertal folkhälsopolitiska rapporter och ställningstaganden de senaste decennierna har 

konstaterats att såväl globalt som i Europa och i Sverige har socioekonomiska faktorer och 

levnadsvanornas förändring stor betydelse för skillnader i hälsa inom och mellan länderna 

(Svanström, 2012). Arbetet med hälsofrämjande arbete varierar från ett land till ett annat be-

roende på sjukdomsriskfaktorer i landet. Den vanligaste dödorsaken i västländerna och indu-

striländerna är kranskärlssjukdom och cancer (Naidoo och Wills, 2007). Riskfaktorerna som 

leder till ohälsa är stress, rökning, låg fysisk aktivitet, fetma och dålig relationer (Winroth och 

Rydqvist 2010) . Att eliminera dessa faktorer och vidta hälsofrämjande arbete är de viktigaste 

prioriteringarna för regeringen och hälsoorganisationer i landet (Naidoo och Wills, 2007). I 

länder med svag socioekonomisk utveckling eller i segregerade områden är situationen mer 

komplex eftersom dessa länder saknar de mest grundläggande hälsofrämjande strategier. Den 

vanligaste dödorsaken är fortfarande infektionssjukdomar, HIV, cancer och olycksfall. Den 

vanligaste sjukdomsorsaken är begränsad tillgång till mat, medicin, brist på rent dricksvatten, 

vaccination, utbildning och psykisk ohälsa (WHO, 2012). WHO och andra internationella 

hälsoorganisationer konstaterar att människor idag lever längre och är friskare än för tjugo år 

sedan (Global. Finland, 2012). 
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Allt fler i utvecklingsländerna har tillgång till mat och rent vatten. Hälso- och sjukvårds sy-

stem fungerar bättre än tidigare. Många har fått chans att utbilda sig vilket medför större kun-

skap om den egna hälsa (Global.Finland, 2012).  Men fattiga människor blir fortfarande sjuka 

och får fortfarande inte tillräcklig eller adekvat vård och dör i sjukdomar som man nu för ti-

den kan förebygga och bota(WHO.2012). Kultur, livsstil, terrorism, analfabetism och ojäm-

likhet är en del av orsakerna som förhindrar hälsofrämjande arbete i dessa länder. Global, 

Finland (2012) skriver att ”barnen är de som främst lider av undernäring som försvagar deras 

motståndskraft. Därför dör miljoner barn under fem år varje år i lunginflammation, mässling, 

diarré, malaria eller hiv/aids. Flest barn dör i Afrika söder om Sahara. Motsvarande 20 pro-

cent av barnens sjukdomar beror på undernäring och tio procent på sjukdomar som inte be-

handlats. Bristfällig kost bromsar också upp den kognitiva utvecklingen av barnets hjärna, 

vilket gör det svårare att lära sig och senare att arbeta”. Senaste rapporten från UNICEF om 

Irak visar att nästan 3,5 miljoner barn lever i fattigdom, 1,5 miljoner barn under fem års ålder 

är undernärda medan 100 barn dör varje dag i landet (Thirdpower, 2014) . 

Kvinnors roll och mödrars erfarenhet av hälsa och hälsofrämjande insatser är viktigt i dessa 

länder eftersom deras roll i vardagen kan skapa hälsa och välbefinnande i deras familj. 

Trots en samhällelig insats genom regeringar och WHO för att lyfta fram mödrars 

engagemang för barnens hälsa förblir barndödligheten hög i hela världen. Denna studie 

förväntas bidra till att öka kunskap om mödrars uppfattning om hälsa och erfarenheter av att 

främja barns hälsa i irakiska kultur . 

Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka mödrars erfarenhet och upplevelse av att främja 

barns hälsa i Irak. 

Frågeställningar  

1- Hur tänker mödrar kring barns hälsa? 

2- Vilka möjligheter och begränsningar har mödrarna i sin vardag av att främja barns 

hälsa? 

3- Vilken typ av stöd och hjälp önskar mödrarna för att främja hälsa i allmänhet och 

barns hälsa i synnerhet? 
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Bakgrund 

Irak  
Irak är ett land som ligger i mellanöstern anses en av de riktigaste länderna eftersom landet 

har den tredje största oljereserverna i världen. Landet blev självständigt 1932 

(Utrikespolitiska institutet, 2014). Decennier av krig och interna konflikter i form av 

inbördeskrig efter 2003 har satt djupa spår i varje statlig institution. Det ledde också till 

utbredningen av fattigdom såsom korruption, dålig förvaltning i statliga institutioner och 

ojämlikhet (Worldbank, 2014).  

Tabellerna nedan beskriver hur landets geografi och ekonomiska situation ser ut. 

 

Tabell 1. Befolkning i Irak (Worldbank, 2014 och Globalis 2014). 

Total befolkning  32 578 209 invånare  Män(16 647 917) Kvinnor(15 930 

292) 

(0-14 år) 38 % (11 241 047)  Män(6 709 688) Kvinnor(6163904) 

(15- 64 år) 58,2%(16840127 Män(9 529 956) Kvinnor(9 310 164) 

(65 år och äldre)  3 % (864 490) Män(408 266) Kvinnor(456 224) 

Etniska grupper Arab (75-80%) Kurd (15-20%) Turkmenisk och 

andra(5%) 

Religion  Muslim (97%) Kristna eller de 

andra 3% 

 

 

Tabell 2. Iraks yta (Utrikespolitiska institutet 2014). 

Iraks yta  438 317 km2 

Befolkningstäthet  72,26 invånare per km2 

Befolkningstillväxt 2,507 % 
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Tabell 3. Irakisk ekonomi (Michigan State University, 2014 Utrikespolitiska institutet, 2014).  

Ekonomi 

Oljeproduktion  95% av landets ekonomi 2,7 miljoner fat per dag (82,150 

miljarder US dollar i 2010) 

Råvaror än olja  5% 

Inflation  5,0% 

Arbetskraften  6,7 miljoner människor  

 

Arbetslöshet  15-30% 

Skuld  125 miljarder US dollar 

Valuta  Irakiska Dinar motsvarar 0,3109 USD  

 

 

Irak är ett av världens mest förorenade länder på grund av krig och dålig miljöpolitik sedan 

mer än tre decennier tillbaka (Globalis, 2014).  

Utbildning i landet är största utmaningen på grund av brist på skolor, lärare, ekonomi, 

utrustning. Ett annat stort dilemma är att lärare emigrerar till andra länder. Studenter känner 

rädslan för att gå till skolor eftersom skolor har blivit en måltavla för självmordsbombare. 

Enligt Abdul Karim Jack(2007) mer än 60 % av människor med höga utbildningar har lämnat 

landet vilket är största utmaningar för landet. Många skolor är inte lämpligt för användning på 

grund av förstörelse under striderna. Bland skälen till att inte gå i skolan är språkbarriärer, 

diskriminering och barnarbete. Andel barn i Irak, som går i grundskola är 89,2 och 40 % har 

gymnasial utbildning, Läs och skrivkunnighet bland kvinnor är knappt 70 % medan den för 

männen är 86,3 %. Läs och skrivkunnigheten bland unga människor är ca 78,1 %. 

(utrikespolitiska institutet, 2014). 
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Hälsan i Irak  

Irak har under de senaste decennierna lidit av en nedgång i hälsonivån på grund av krig och 

sedan 12 år av FN sanktioner. Efter det senaste kriget med USA, som startade 2003, har det 

förekommit interna konflikter mellan olika etniska grupper, vilket ledde till betydande 

försämring av hälso- och sjukvårdstjänster (Abbas, 2008). Ohälsan i samhället har ökat till en 

skrämmande nivå under konflikten (Alobaidi, Jeffrey, Scarth och Albadawi, 2009). Enligt 

WHO (2003)har interna konflikten lett till förlust av liv, fysiska skador och omfattande 

psykisk ohälsa hos vuxna. Barnen har drabbats av undernäring och kvinnorna har utsatts för 

faror i samband med utbildning, graviditeter och förlossningar. Under krigsperioden 1991-

2003 släpptes ca 1200 ton ammunition på mer än 350 platser i landet vilket ledde till inte bara 

luftföroreningar i landet utan även försämrade immunsystemet hos människor (Habib. Al-

Diab. Mohsin. Al-Elwe. Hasan. Al-Haron, 2013). Cirka 140,000 fall av cancer finns i Irak, 

med 7000-8000 nya registrerade (Fathi. Matti. Al-salih. Godblod, 3013). Vidare har 

konflikten i Irak minskat den personliga säkerheten och begränsat människors tillgång till 

mat, mediciner och medicinsk utrustning, utbildning och rent vatten (Alobaidi et al 2009). 

Barnen har framför allt drabbats av nedsatt hälsotillstånd på grund av brist på vaccinationer, 

näring och rent vatten samtidigt som de drabbats av diarré, infektioner och olyckor (Hasanain, 

Jamsiah, Syed, Zaleha och Mohamad, 2013).  

En rapport från WHO år 2003 visar att brist på tillgång till hälso- och sjukvårdstjänster ökar 

risken för att barnen drabbas av sjukdomstillstånd, Enligt WHO händer följande om 10-000 

irakiska barn inte får tillgång till hälso- och sjukvård på minst en månad;   

- 30 barn med diarré kan inte behandlas;  

- 55 barn med luftvägsinfektion kommer att gå obehandlade; 

- 5 barn med lunginflammation kommer inte att få livräddande antibiotika; 

- 30 insulinberoende diabetiker får inte behandling; 

- 150 spädbarn kommer inte att få bra omvårdnader; 

- 20 gravida kvinnor kommer att föda utan utbildad assistans (WHO, 2003). 

Mustafa, Basm och Adila (2008) lyfter fram fem stora utmaningar inom hälsosektorn i Irak. 

Den första utmaningen är den höga befolkningstillväxten som är en av de högsta i världen och 

detta är viktigt ur hälsosynpunkt. Då det leder till konsekvenser för utbildningsnivå och 
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graden av ekonomisk och social välfärd och kan leda till högre dödlighet för barn och 

kvinnor. Den andra utmaningen är krig och interna konflikter som ökat dödligheten. Tredje 

utmaningen är fenomenet miljöförstöring, vilket påverkar nivån på hälsa och graden av 

ekonomiskt välstånd för landet i allmänhet. Den fjärde utmaningen är bristen på rent 

dricksvatten för att täcka befolkningens behov. En femte utmaning är bristen på vård och 

personal på sjukhusen (Mustafa, Basm, Adila, 2008). 

Det irakiska hälsoministeriet hävdar i den senaste rapporten 2012, att regeringen har gjort 

"betydande framsteg" i enlighet med internationella normer. I rapporten beskrivs att framsteg 

skett särskilt när det gäller spädbarnsdödlighet och mödradödlighet och sjukdomar i 

primärvård i samarbete med US Agency för internationell utveckling (USAID). Vidare 

poängterar hälsoministeriet att Irak "lyckats" uppnå millennieutvecklingsmålen som WHO 

fastställde 2013 i förhoppning om en god framtida hälsoutveckling (WHO, 2013).  

Citattecknen ovan har gjorts för att visa läsaren att regeringen har gjort en plan för landet och 

arbetar för att nå målet. 

 

 

 

WHO:s roll för hälsoutvecklingen i Irak 

 

Världshälsoorganisationen har en viktig roll när det gäller att stödja och förstärka 

hälsosektorn i Irak. Denna roll har bidragit till att vårdsektorn utvecklats för att nå önskade 

mål och förbättra och utveckla befolkningens hälsotillstånd och tillgång till tjänster i olika 

delar av landet genom att genomföra olika program (WHO, 2013). WHO justerar 

återkommande verksamhetsplanerna inom alla hälsosektorer för att därigenom hjälpa landets 

hälsoministerium att i framtiden kunna bemästra landets hälsoproblem.  

Det andra området där WHO verkar inom är sjukdomskontroll med epidemiologisk 

övervakning, som omfattar samtliga överförbara sjukdomar såsom malaria, aids, kolera, 

tuberkulos och vektorburna sjukdomar (WHO, 2007, 2008, 2009, 2012). 
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Centrala begrepp  

Barns rättigheter  

 

Enligt Förenta Nationernas barn konvention från 1989 betraktas varje individ under 18 år som 

ett barn. Flera artiklar i konventionen berör barnens hälsa och deras rätt att komma till tals. 

Artikel 24 påtalar att varje barn har rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa och rätt till  

sjukvård,  Mot denna bakgrund ska sedvänjor som är skadliga för barns hälsa avskaffas. 

Artikel 5 visar att barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets 

uppfostran och utveckling och ska vägleda barnet då han/hon utövar sina rättigheter. Vidare 

beskriver artikel 19 att varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, 

övergrepp, vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller annan som har hand om barnet (Unicef, 

2013).  Enligt WHO och UNICEF skall barnhälsovård skydda, främja och stödja alla barn, 

vilket skall leda till bästa möjliga hälsa och detta är en av de grundläggande rättigheterna för 

varje människa. Denna strategi är inte bara ett ansvar för regeringar, utan också för 

internationella organisationer, icke statliga organisationer och andra berörda parter 

(WHO, 2012). 

 

Kvinnors rättigheter i Irak  

 

Trots att stora framsteg på internationell nivå för att skydda beslutprocessen för individer mot 

diskriminering och jämställdhet bekräftar rapporter från hela världen att ojämlikhet mellan 

könen kvarstår i många länder. 

I FN:s  allmänna förklaring om de människliga rättigheterna från 1948 står i Artikel 1 att 

”Alla människor är födda fri och lika i värde och rättigheter ”. Detta har blivit en bra start för 

jämställdhet och kvinnors rättigheter . År 1979 FN antog en särskild konvention om kvinnor 

för att eliminera alla former av diskriminering av kvinnor. Kvinnokonventionen består av30 

artiklar varv de 16 första artiklar utgör definition och kvinnors rättigheter . 

Artikel 10 förklarar att varje kvinna har rätt till tillgång till utbildning utan att diskrimineras. 

Vidare i artikel 12 beskrivs att kvinnor och män ska ha samma tillgång till hälso- och sjukvård 

och kvinnorna ska få lämplig vård vid graviditet, förlossning och amning. Artikel 13 visar att 
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kvinnor ska garanteras samma rättigheter som män inom samhällslivet och inom ekonomin. 

Vidare beskriver artikel 14 att kvinnor i landsbygdens ska få delta i och ha fördel av lands-

bygdens utveckling (kvinnokonvention, 2014). 

Irak var ett av de första länder som undertecknade FN:s konvention om kvinnors och barns 

rättigheter år1986 (Faraj och Shwan, 2003).  Det finns i Iraks grundlag som ändrades 2004 

mer än fem kapitel som ska garantera jämlikhet mellan män och kvinnor i hälsa, utbildning 

och arbete (Cabinet.iq, 2003–2010 ). Kapitel 22,artikel 2 beskriver att kvinnor och män är lika 

och intellektuell förföljelse eller sexualbrott straffbar enligt lagen. Artikel 3 visar tydligt att 

kvinnor har rätt att välja sin livspartner. I artikel 5 påtalas att kvinnor har rätt till utbildning, 

hälsa och rätt till vård av barn. Den irakiska lagen ger även möjlighet för kvinnor att engagera 

sig i politisk aktivitet (Cabinet.iq, 2003–2010). Trots dessa lagar och aktiva kvinnorättsorga-

nisationer i Irak har kvinnors rättigheter minskat under de senaste åren (Iraksolidaritet, 2009). 

Enligt Iraksolidaritet (2009) finns många faktorer såsom kultur, fattigdom, krig och interna 

konflikter som står i vägen för kvinnors rättigheter. Många män har dessutom en fanatisk idé 

angående kvinnor och de anser att jämställdhet är emot religion, seder och tradition (Iraksoli-

daritet, 2009). Denna stagnation och tillbakagång får troligen även stor effekt på kvinnors 

möjlighet att skapa hälsofrämjande förutsättningar för barnen.  

Det finns ingen exakt statistik om kvinnors situation i Irak men enligt FN förekommer våld 

mot kvinnor och mer än 5000 kvinnor har mördats av sina egna familjmedlemmar (Iraksolida-

ritet, 2009). Ojämlikhet i irakiska samhället leder till att kvinnors möjlighet för hälsofräm-

jande arbete minskar och därmed riskerar alltså barnen i dessa familjer att leva under ohälso-

samma förhållanden. 

 

Tidigare forskning kring hälsofrämjande arbete för barn  

 

Sökning efter tidigare forskning om hälsofrämjande arbete med barn i Irak var svårt att hitta 

och därför lyfts i stället svenska studier om hälsofrämjande arbete för barn i Sverige. Det 

finns många studier som utgår från hälsofrämjande arbete för barn i Sverige (Sundin, 

Hogstedt,  och Lindberg  2005). Tidigare forskning har visat att hälsobestämningsfaktorer har 

en stor och viktig roll när det gäller barns hälsa(Sundin, et al, 2005). Marie Golsäter (2012) 

skriver i sin avhandling om hälsosamtal som metod att främja barns och ungdomars hälsa. 

Hon fokuserar på hur hälsosamtal ger möjligheten att påverka barn och ungdomars 
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hälsosituation. I studien har 74 elever och 23 skolsköterskor deltagit. Syftet var att utforska 

och beskriva elevers uppfattningar om hälsosamtal och hälsoverktyg, samt sjuksköterskornas 

erfarenheter och uppfattningar om att arbeta med hälsoverktyg i hälsosamtal. Resultatet i 

avhandlingen visade att hälsosamtal, som en del av hälsofrämjande arbete, är en möjlighet att 

öka kunskap och insikt om egen hälsa hos elever. Studien har även visat att hälsosamtal har 

stor betydelse för omvårdnaden och att hälsosamtal har en viktig roll i att främja barns och 

ungdomars hälsa. 

Christina Stenhammar (2011) fokuserar i sin forskning på hur föräldrar ser på barns livsstil. 

Syftet med avhandlingen var att undersöka föräldrarnas perspektiv på förskolebarns livsstil 

gällande matvanor och fysisk aktiviteter. Resultatet i denna studie har visat att föräldrar med 

högre utbildning kan främja sina barns hälsa och deras livsstil och minska risken till 

sjukdomar, samt att det finns samband mellan stress hos föräldrar och ökad risk för övervikt 

och undervikt hos barn (Stenhammar 2011).  

 

Avgränsningar  

I denna studie vill jag avgränsa mig enbart till mödrars erfarenheter i ett land där krig och 

interna konflikter har påverkat folkhälsan i allmänhet och barns hälsa i synnerhet. Jag 

kommer inte att ta upp barnhälsa utan mödrarnas erfarenheter och upplevelser i sin roll att 

främja hälsa. En avgränsning i denna studie är även att jag inte går in på kvinnornas situation 

och deras hälsa i Irak utan försöker undersöka deras roll i hälsofrämjande arbete . 
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Teoretisk referensram  

 

Det finns många olika faktorer som påverkar människors hälsa. För att studera fenomenet 

hälsa och hälsopromotion, finns det många olika teorier att luta sig mot. 

Dahlgren och Whitehead, 1991, (Figur, 1) har utformat en modell som kallas hälsans 

bestämningsfaktorer som fokuserar på vad som påverkar hälsan. Dessa faktorer samspelar 

med varandra och påverkar individers hälsa i både positiv och negativ riktning (Dahlgren & 

Whitehead, 2006; Svanström, 2012)  

 

 

Figure .1 Dahlgren, Göran & Whitehead, Margaret (1991): policies and strategies to promote 

social equity in health. Stockholm: Institute for future studies. 

 

Som figur 1 illustrerar så är hälsans bestämningsfaktorer ett samspel mellan flera olika nivåer 

i samhället som påverkar hälsan positivt eller negativt (Svanström, 2012) . Utbildningsnivå, 

sociala nätverk, livsstil, kost, hälso- och sjukvård och tradition inverkar på människors 

upplevda och faktiska hälsa (Burström och Rehnberg, 2002) .  Kunskap krävs för att kunna 

förbättra hälsa och hälsofrämjande arbete och förstå hur olika faktorer inverkar på hälsan och 

hur de gemensamt bidrar till att förbättra eller försämra hälsan (Ewles & Simnett, 2005). 
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 Sociala faktorer och hälsa  

Sociala faktorer handlar om hur samspelet mellan individ och den omgivande miljön fungerar 

och handlar enligt Dahlgren och Whitehead (1991) om faktorer som sociala nätverk, barns 

vuxenkontakt och socialt stöd. Sociala nätverk är viktigt för bra hälsa (Winroth och Rydqvist, 

2010). Dessa faktorer ligger nära individen (Figur 1)och är variabler som kan påverka vårt 

välbefinnande dramatiskt på mycket kort tid (Ewles och Simnett, 2005). Goda relationer ger 

individen trygghet och välbefinnande. Den sociala tryggheten är en förutsättning för ett 

fungerande samhälle och innebär en känsla av att någon bryr sig om andra vilket är en viktig 

del för att främja hälsan (Naidoo och Wills, 2007). Otrygghet kan via dåliga relationer 

påverka människan såväl psykiskt som fysiskt och bidra till sociala skillnader, vilket leder till 

obalans i sammansättningen av personens hälsa (Burström och Rehnberg, 2002). Enligt 

Winroth och Rydqvist (2010) leder bra sociala nätverk till välbefinnande och hälsa genom att 

stimulera en god självbild som positivt förstärker upplevelse inom en psykosocial miljö . 

Levnadsvanor (Livsstil) och hälsa  
Faktorer som individen själv kan påverka och som är av största betydelse för en god hälsa är 

t.ex. mat, tobak, sömn, alkohol, motion och fungerande sexliv (Svanström, 2012). Enligt 

Whitehead och Dahlgren(1991) illustreras dessa bestämningsfaktorer i en egen domän, den 

”andra ringen” nära en individ (Figur 1).  Individers levnadsvanor har också stor betydelse för 

hälsan (Folkhälsokommittén, 2010). Motion och bra matvanor kan räknas som 

hälsofrämjande faktorer medan tobaksbruk, drogmissbruk, alkohol och stillasittande liv utgör 

riskfaktorer (Bjärås och Kanström, 2000). 

Flera studier visar att fritidsaktiviteter som t.ex. motion minskar risken för kroniska 

sjukdomar som, hjärt- kärlsjukdomar, diabetes, benskörhet och cancer (Hassmen, Koivula och 

Uutela, 2000). Enligt Hansson med fleras (2009) studie är regelbunden motion, fysisk 

aktivitet och bra matvanor positiv för hälsa och välbefinnande oavsett ålder.  Goda matvanor 

innebär ett varierat och högt intag av frukt, grönsaker, fisk och fiberrika livsmedel (Svanström 

2012; se Livsmedelsverket, 2003). Goda matvanor kan förbeygga övervikt och fetma och 

minska kroniska sjukdomar (Svanström, 2012). 

 Alkohol och tobak utgör stora hälsorisker för unga människor i synnerhet (Bjärås och 

Kanström, 2000). Ett flertal studier har visat att tobak och alkohol har stor negativ inverkan på 

hälsan (Diez, Barniol, Nebot, Juarez, Martin, och Villalb, 1998; Svanström, 2012; Bjärås och 

Kanström, 2000 ).   
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 Ekonomisk status och hälsa 

God ekonomi är ytterst viktig för en god hälsa. Med god ekonomi är det lättare att välja bra 

mat och bostad. Enligt Lazzarino och medförfattare (2014) kan psykologisk stress ha samband 

med låg socioekonomisk status. Enligt Whitehead och Dahlgren (1991) illustreras dessa 

bestämningsfaktorer i en egen domän, den ”tredje ringen” runt en individ (Figur 1). Barn från 

högre socioekonomiska skikt är mindre utsatta för hälsorisker än barn från lägre 

socioekonomiska skikt (Naidoo och Wills, 2007). Enligt Burström och hans kollegers studie 

(2008) är fattigdom en av orsakerna till såväl fysiska som psykiska problem . I 

utvecklingsländerna är fattigdom största hotet mot folkhälsan därför att individen inte har 

möjlighet att få tillgång till bra mat, rent vatten, sanitet och god sjukvård . I 

höginkomstländerna är relativ fattigdom vanliga, vilket innebär att individen inte klarar av att 

nå en god levnadsstandard i sitt samhälle (Burström et al, 2008). Relativ fattigdom inverkar 

negativt på hälsotillståndet (Naidoo och Wills, 2007). Burström och hans kollegors (2008) 

studie utförd i Stockholm påtalar följande: ” En stor andel av personer i socialt och 

ekonomiskt utsatta grupper rapporterar dålig hälsa, konsumerar mera vård och avstår i hög 

grad av ekonomiska skäl från att söka vård jämfört med befolkningen i stort”. 

 

Utbildning och hälsa 

”Utbildning skapar välmående och jämlikhet”(Global. Finland, 2012). Utbildning kan bidra 

till ökad förståelse om hur man kan påverka sin hälsa (Winroth och Rydqvist, 2010). Ett starkt 

samband mellan utbildning och hälsa som kompletterar varandra (Svanström, 2012). Enligt 

Green och Kreuter (1999) är hälsofrämjande arbete en kombination mellan utbildning och 

miljö. Individer med låg utbildning har sämre hälsa än personer med hög utbildning 

(Burström et al, 2008). Positiva samband mellan högre utbildning och bättre hälsa kan 

hänföras till skillnader i samhällets status och inkomst mellan länderna (Wim och Henritte, 

2006). Ekonomisk korruption är ett problem som medför att regeringar i de utvecklingsländer, 

som tampas med korruption, har begränsade resurser att spendera på utbildning och 

hälsovård. Enligt Global, Finland (2012) går 67 miljoner barn inte till skolan i 

utvecklingsländerna på grund av dålig ekonomi. Många barn blir tvungna att avbryta skolan, 

särskilt flickor, på grund av tradition eller sexuellt våld (WHO, 2012). Krig och konflikt är en 



 

13 

 

annan orsak till att barnen avbryter skolgången (Global. Finland, 2012).” Utbildning kan 

minska fattigdom och främja utveckling av ett land  

 Utbildning ökar en människas självkänsla, livskontroll och tro på framtiden. 

 Förutom läs- och skrivkunnighet ger utbildning också färdigheter att utveckla sig själv 

och driva sina och sin egen grupps rättigheter. 

 Utbildade människor kan söka fram den information de behöver, ta hand om sin hälsa, 

skaffa sig kunskap som behövs på arbetsmarknaden och delta i sitt samhälles besluts-

fattande. 

 Utbildning främjar jämställdheten mellan könen. Utbildade kvinnor har färdigheter att 

få ett lönearbete eller verka som småföretagare - och på det sättet öka sin familjs väl-

mående. 

 Ofta har utbildade mammors familjer färre barn, och deras döttrar går i skola. 

 Utbildning ger barnen något vettigt att syssla med. Då barnen är i skolan kan deras 

föräldrar koncentrera sig på att skaffa inkomster för att försörja familjen. 

 En allmän, likvärdig och gratis grundutbildning förebygger utnyttjande av barn till ex-

empel som arbetstagare”(Global. Finland, 2012). 

 

Låg utbildning kan ge sämre hälsa även i höginkomstländerna. Det innebär bristande tillgång 

till materiella resurser som inkomst, bra bostäder och god social miljö (Naidoo och Wills, 

2007). Med högre utbildning har personer större möjlighet att bli anställda med högre 

inkomst, vilket innebär en högre levnadsstandard som kan leda till bättre hälsa (Wim och 

Henritte, 2006) . 
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Kultur och samhällsstruktur påverkar hälsa  

 

Ett flertal studier visar att det råder ett stort samband mellan kultur och hälsa och att kulturen 

kan påverka människors hälsa i både positiv och negativ riktning (Ahmadi, 2008). I ett 

mångkulturellt samhälle, där folk har olika etnisk och religiös bakgrund är det stor risk att 

människors kultur kolliderar med medicinsk vetenskap (Rundström, 1997). Kultur och normer 

integreras i samhällsstukturer vilket får effekt på såväl ekonomisk tillväxt som 

hälsoutvecklingen i ett land (Figur 1). Enligt Ahmadi (2008) kan kulturen begränsa 

möjligheten för en patient att få vård, eftersom patientens kultur kan ha en annan syn på vård 

och omsorg eller orsaken till sjukdomar.  

Taylor (1971) definierar kultur som en komplex helhet som inkluderar kunskap, tro, konst, 

juridik, moral, anpassade, och andra förmågor och vanor som förvärvats av människan som 

samhällsmedlem. 

Varje kultur har sin egen förklaring till hälsokunskap och faktorerna som leder till ohälsa, 

religion, social nätverk, kost m.m. 

Kultur är en viktig del för att bygga trossystem därför att relationen mellan religion och hälsa 

har stor betydelse i samhället (Ahmadi, 2008). Resultat från en studie av Shervian, Maryam 

och Babak( 2012) har påvisat att religiös tro kan dämpa effekten av psykiska störningar och 

suicidala tankar. 

Enligt (Ahmadi, 2008) visar flera studier i USA att 35 % av amerikanerna tror att gud kan 

förbättra deras hälsa och 81 % tycker att bön är en viktig del av vardagslivet (McCaffrey, A. 

Eisenberg, D. Legedza, A. Davis, R.2004 ). 

 

Dessa teoretiska perspektiv kring hälsans bestämningsfaktorer speglar hur komplext det är att 

studera och utforska hälsofrämjande arbete. Den här studien avser att ta hänsyn till detta 

utforskande av mödrars möjligheter och hinder för att främja sina barns hälsa . 
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Metod och material  

 

Studien har en kvalitativ studiedesign eftersom metoden anses vara lämplig när fokus för 

studien är att undersöka människors erfarenheter och upplevelse (Kvale, 1997). Semi- 

strukturerad intervju används som datasamlingsmetod då intention är att beskriva 

informanternas upplevelse utifrån deras verklighet (Kvale, 1997).  Studien bygger på 

intervjuer med mödrar utifrån en semistrukturerad intervjuguide med en del öppna frågor för 

att deltagarna ska få möjlighet att med sina egna valda ord beskriva sina erfarenheter. En 

kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats används för att bearbeta materialet från 

datainsamlingen i enlighet med Lundman och Graneheim (2008).  

Urval  

Ett strategiskt urval gjordes, vilket innebär att författaren söker upp respondenter som bär på 

den största kunskapen som passar studien( Pilot och Beck, 2006; Svensson och Starrin, 1996). 

Jag har valt ett barnsjukhus i staden Kirkuk i norra Irak i den del av landet, som kallas 

Kurdistan. Sjukhuset är det enda barnsjukhus i Kirkuk, som vårdar barn från hela staden. 

Detta gav möjligheten till större variation i urvalet utifrån att informanterna var från olika 

stadsdelar och levde under olika levnadsförhållanden (Graneheim och Lundman 2004). 

Inklusionskriterierna för studien var mödrar med barn i åldern från en månad till 11 år. 

Barnens ålder har valts utifrån att barn i högre ålder vanligen börjar ta en del av ansvaret för 

sin hälsa. Efter att verksamhetschefen gav sitt samtycke till att studien fick utföras på 

sjukhuset bestämdes att intervjua tio mödrar. Mödrarna kontaktades via medicin- och akut- 

avdelningarna på sjukhuset. De fick både skriftlig och muntlig information samt en förfrågan 

om att delta i studien (se bilaga1,3), men fyra tackade nej dagen efter. Anledningen var att de 

inte fick tillåtelse från sina män, vilka inte tillät dem att tala med en annan man. Antal 

genomförda intervjuer blev slutligen sex. 

Presentation av intervjupersonerna  

1- Intervju (1), en änka, gifte sig år 2002, vid 17 årsåldern, 2008 förlorade sin man i en 

bombexplosion, har två barn, studerar på undersköterskeprogrammet, bor med sin fa-

milj i ett rum med sina två barn sedan hennes man dog. 

2- Intervju (2), en gift kvinna, hemmafru, har fyra barn, har gymnasium utbildning, gifte 

sig vid 16 års ålder, bor i eget hus, hennes man är irakisk militär. 
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3- Intervju (3), en gift kvinna, har två barn, ingen utbildning, bor i ett modernt och lugnt 

område. 

4- Intervju (4), en gift kvinna, hemmafru, har 3 barn, ingen utbildning, bor i en slum 

stadsdel. Hennes man har en bil verkstad. 

5- Intervju (5), en gift kvinna, mammaledig, har ett barn, utbildad som apotekare, bor i 

eget hus, hennes man har två jobb. 

6- Intervju (6), en gift kvinna, hemmafru, har fyra barn, ingen utbildning, bor i en liten 

by utanför staden i eget hus, hennes man arbetar som jordbrukare. 

 

 

Datainsamlingen  

Efter medgivandet av mödrarna att delta i studien skedde datainsamlingen med hjälp av en 

semistrukturerad intervjuguide. Intervjuerna skedde under drygt 6 dagar. Informanterna fick 

själva välja tid och plats för intervjun. Efter en överenskommelse med informanterna skedde 

alla intervjuerna på sjukhuset i ett enskilt rum. En intervjuguide var tillgänglig på svenska (se 

biliga 4) samt på arabiska. Språket i en kvalitativ studie har stor roll för att beskriva 

individens upplevelse (Kvale 1997). Intervjuerna pågick i cirka 35-45 minuter och började 

med att författaren beskrev syftet med studien och sedan började med huvudfrågor och 

fortsatte med följdfrågor för att få fördjupad information. Intervjuerna avslutades med att 

fråga informanterna om det fanns mer frågor de ville diskutera. Intervjuerna gjordes av 

författaren var för sig och inspelning gjordes med hjälp av mobiltelefon, HTC One. Anledning 

till att använda en mobiltelefon var att det är lätt att använda sig av vid inspelningar. 

 

 

Dataanalys 

Utifrån studiens syfte valdes en kvalitativ innehållanalys med stöd av Graneheim och 

Lundman (2004) och en induktiv ansats användes. En induktiv ansats innebär en 

förutsättningslös analys av texter t.ex. människors berättelser om sina upplevelser (Lundman 

och Graneheim, 2008). Genom att låta informanter berätta om sina erfarenheter av sina barns 

hälsa gjorde författaren en manifest och latent innehållanalys (Graneheim och Lundman, 
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2004). Manifest analys innebär att texten ska tolkas utifrån det synliga och uppenbara till 

skillnad från latent analys som försöker hitta en underliggande mening (Graneheim och 

Lundman, 2004). Efter att alla intervjuer ägde rum bearbetades intervjumaterialet. Det 

lyssnades igenom ett flertal gånger. Därefter transkriberades och översattes de till svenska och 

varje intervju avidentifierades och kodades med ett nummer. Efter att intervjuerna 

transkriberats var första steget att texten efter översättning lästes av författaren ett flertal 

gånger för att skapa en korrekt uppfattning om innehållet och helheten men även för att 

kontrollera att översättningen var tillfredställande. 

Utifrån syftet och frågeställningarna plockades först meningsenheter ut som utgjordes av ord, 

meningar eller fraser i intervjuerna. Andra steget var kondensering. Kondensering betyder att 

de meningsbärande enheterna förkortas utan att meningens innehåll förloras (Graneheim & 

Lundman, 2004). I tredje steget abstraherades den kondenserade texten genom att förses med 

koder som sedan sorterades in under kategorier, vilket innebär att innehållet lyfts fram till en 

annan nivå med kortfattat innehåll och bildar subkategorier. Subkategorierna delades upp i 

grupper likheter och olikheter och sorterades i kategorier. Kategorierna stod var för sig som en 

enhet och var manifesta och enbart beskrivande. Sista steget var att söka en eventuell röd tråd 

som fanns i kategorierna för att kunna finna ett tema som då omfattar studiens underliggande 

budskap som latent innehåll i texten (Graneheim & Lundman, 2004). 
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Etiska överväganden 
 

Vetenskapsrådet för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning ställer fyra etiska krav 

som individskydd för studier där människor är deltagare. Dessa fyra krav är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialiteskravet och nyttjandekravet 

(Vårdvetenskapsrådet 2002). Efter godkännande från verksamhetschef började författaren 

kontakta informanterna. Vid varje träff lämnade författaren både skriftlig (se bilaga 2) och 

muntlig information om sig själv och om studiens syfte, metod, och hur insamlat materialet 

ska behandlas samt att deltagande i studien är frivilligt och att de när som helst kunde avbryta 

sin medverkan utan att ange skäl.  

Efter att informanterna lämnat samtycke till studien fick de själva bestämma tid och plats för 

intervjun. Alla intervjuer skedde hos informanterna på sjukhuset i enskilt rum. Intervjun gick 

som ett öppet samtal och författaren var lyhörd och gick inte längre än vad syftet krävde. 

Datamaterialet avidentifierades och kodades med nummer och förvarades. Författaren 

garanterade enligt nyttjandekravet, att datamaterialet används endast i denna studie och inte 

lämnas till någon annan eller används i något annat syfte . Efter att studien är färdig kommer 

allt datamaterial att förstöras (Vetenskapsrådet 2002).   
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Resultat  

 

Till grund för studiens resultat ligger sex intervjuer med mödrar från olika stadsdelar i Kirkuk 

staden som sökte vård för sina barn på barnssjukhuset. Resultatet av kvinnornas berättelser 

kan sammanfattas under temat hälsofrämjande moderskap i ett krigshärjat Irak.  Fyra 

kategorier relaterar till detta tema: Hälsa är livets välfärd, I maktlöshetens skugga, Kunskap 

och systerskap för barnens hälsa samt Behov av nya hälsofrämjande samhällsstrukturer med 

tre till fyra subkategorier (Tabell 1). 

Resultatets teman och kategorier beskrivs nedan var för sig med subkategorier som 

presenteras med sammandrag och illustreras med hjälp av citat. 

 

Tabell 1. Tema, kategori och underkategori relaterad till mödrars erfarenhet och upplevelse av 

att främja barns hälsa. 

Tema 

Hälsofrämjande moderskap i ett krigshärjat Irak 

Subkategori Kategori 

Hälsa är ett socialt samspel  

Ekonomins betydelse för god hälsa 

Trygghet är hälsa 

Stärka barns positiva upplevelse 

 Hälsa är livets välfärd  

Religionens och traditionens mönster 

Fattigdom 

Jämställdhet 

Analfabetism  

I maktlöshetens skugga  

Kunskap och erfarenheter är källan till 

en bra hälsa 

Rikedom  

Kunskap och systerskap för barnens hälsa 

Ekonomiskt stöd 

Utveckling av hälso- och vårdsystem 

Främja och öka kunskap och erfarenhet 

inom hälsan 

Ett behov av nya hälsofrämjande 

samhällsstrukturer  



 

20 

 

Kategorin hälsa är ett livets välfärd  

 
Det finns tydliga uppfattningar hos alla mödrar om vad som är en god hälsa. Genom att 

mödrarna berättar hur de tänkte och hur de kan uppnå en god hälsa för sig och sina barn 

framkom olika uppfattningar av begreppet hälsa. Dessa uppfattningar har delats in i de fyra 

subkategorierna Hälsa är ett socialt samspel, Ekonomins betydelse för en god hälsa, Trygghet 

är hälsa och Stärka barns positiva upplevelse.  

Hälsa är ett socialt samspel  

 

Att ha en bra relation kan leda till att individen mår bättre i sitt vardagsliv. Genom aktiv social 

påverkan kan man förbättra sin hälsa. Denna påverkan sker via att bygga upp en bra relation 

med familj, föräldrar samt grannar. 

”En god hälsa för mig är att ha ett positivt socialt liv med mina närstående och med mina 

föräldrar.” (Mamma 2) 

 Ett starkt socialt nätverk kan aktivt bidra till att förhindra eller försvåra uppkomsten av 

psykisk ohälsa. Det kan ses som en skyddsfaktor för psykosocial ohälsa samt förstärker 

identitet och självkänslan och därmed såväl den psykiska som fysiska hälsan. Sociala 

relationer är en viktig aspekt för mödrarna där det framkom att fokus är på familjen när det 

gäller upplevelser av en god hälsa. 

”Min relation med min man och mina barn ger mig väldigt bra hälsa, både fysisk och 

psykiskt… Då gör jag mina vardagsuppgifter på bättre sätt.” (Mamma 6) 

 

Ekonomins betydelse för en god hälsa  

 

Ekonomisk standard har stor betydelse i människors vardagsliv. Om man har bra inkomster är 

det lättare att uppfylla vardagsbehov, hitta rätt bostad som passar familjen samt kan gå vidare 

med utbildning vilket innebär mer kunskap. Ekonomi kan bidra till förbättringen av hälsan i 

familjen och kan påverka både psykisk och fysisk hälsa. 

”God hälsa är att man har råd att ändra sin livsstil genom att köpa bra mat, kläder, och bo i 

lugnt område, då blir man inte sjuk.” (Mamma 1)  
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Kvinnorna berättar att om man inte kan möta sina behov på grund av svag ekonomi mår man 

inte bra, vilket påverkar både psykisk och fysisk hälsa. 

”God hälsa för mig är när man har pengar som kan uppfylla mina behov.” (Mamma 2) 

 

Trygghet är hälsa  

 

Psykisk hälsa är en del av vår totala hälsa, där flera faktorer kan påverka hälsan i negativ eller 

positiv riktning såsom den aktuella psykosociala miljön, livssituation samt god harmoni i 

vardagslivet. Den sista faktorn påverkar positivt medan de andra två faktorerna kan påverka åt 

båda hållen. 

”Att man lever ett lugnt liv utan stress och inte tänker på negativa saker som händer nu i 

landet då får man en god psykisk hälsa.” (Mamma 2)  

Otrygghet har lett till att föräldrar har begränsad rörelsefrihet i bostadsområden, vilket innebär 

att det oftast inte är tryggt att söka vård. Föräldrarna känner att de lever i en otrygg miljö. 

Otrygghet i landet har också lett till att bostadsområden saknar grundläggande tjänster och 

dålig boendemiljö har skapat otrivsel i området de bor i. 

”Vi har begränsad tillgång till el, skolor, vårdcentral, eller vatten, det medför att vi saknar en 

god hälsa.” (Mamma 4) 

Psykiskt välbefinnande var mycket meningsfullt och ständigt i fokus i mödrarnas diskussion 

om en god hälsa. Känslan att leva i ett av regeringen glömt område har också kommit fram.  

”Det känns att vårt område är glömt och borta, vi saknar tillgång till vatten, el, säkrade 

skolor och sjukhus, men i andra område har de bra tjänster… ” (Mamma 2) 

 

Att stärka barns positiva upplevelse  

 

Att stärka barns positiva upplevelse och låta barnen vara barn kan skapa en god hälsa för 

barnen. Mödrarnas mål var att genom att skydda barnen från negativa upplevelser främjas 

barnens hälsa. Genom att uppfylla barnens behov kan mödrarna skydda sina barn från 

risksjukdomar. Nästan alla intervjuade mödrar hade samma åsikt likt den här kvinnan.   

”Jag vill så klart mina barns bästa, att ge dem bra mat, se till att de sover i tid, hålla dem 

rena och välja rätt kläder så att de inte blir sjuka.” (mamma 1)  
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Mödrarna menar att barnen känner sig uppskattade och värdefulla när de trivs och är glada i 

vardagsaktiviteter och när mödrarna lyssnar in vad de säger. De stärker även barnens positiva 

upplevelser genom att ge barnen tid och utrymme i en lugn och trygg miljö. Kvinnorna menar 

att en god hälsa för barn är när de är nöjda och har roligt. 

”Jag gör allt som jag kan, köper leksaker och TV spel till barnen och lyssnar alltid vad de 

berättar, … Vi går ut på utflykt en gång i veckan då de får mer plats att leka.” (Mamma 3) 

 

Kategorin i maktlöshetens skugga  
 

Intervjuerna illustrerar hur kriget under de senaste decennierna med interna konflikter har lett 

till att människors hälsa och hälsosektorn drabbats på ett skrämmande sätt. Samhället har 

ändrats mycket på ett negativt sätt där ojämlikhet och våld mot barn och kvinnor har ökat. 

Marginaliseringen av kvinnors roll i samhället har lett till mindre möjligheter att främja hälsa 

i allmänhet och barns hälsa i synnerhet. 

Religionens och traditionens mönster 

 

 Mödrarna berättar att kultur i form av religion och tradition har stark påverkan på hälsa och 

hälsofrämjande arbete i Irak. Efter senaste kriget har samhällsstrukturen ändrats på ett 

negativt sätt vilket lett till framväxten och förstärkning av radikala religiösa grupper. Dessa 

grupper har kommit fram med många nya reglar som begränsar kvinnors roll i samhället och 

förhindrar att föräldrar söker hälso- och sjukvårdstjänster. Människorna blir utnyttjade och de 

känner sig bundna av religion vilket ledde till försämring av hälsan och ökade sjukdomar som 

den här kvinnan berättar.  

”Före kriget levde vi bättre, nu har religionen utnyttjat situationen och tagit över för mycket i 

folkets liv, särskilt för fattiga människor.” (Mamma, 2)  

Fattigdom  

 

Komplicerade omständigheter som där fattigdomen beskrivs präglar många föräldrars vardag. 

Kvinnorna poängterar att inkomst är en nyckeldeterminant för hälsa. Förhållanden mellan 

fattigdom och ohälsa kan ökas när man har begränsad tillgång till att uppfylla 

vardagsbehoven, vilket beskrivs som en minskad tillgång till resurser för att kunna vara 
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hälsofrämjande. De menar att för att kunna upprätthålla livsstil och främja hälsa krävs en 

stabil inkomstkälla. 

”Jag kan göra mitt bästa för att barnen inte blir sjuka men tyvärr har vi inte råd och fylla 

deras behov.” (Mamma 4) 

”Vår ekonomi räcker inte till för att mina barn får den bästa maten, medicinerna, kläderna, 

och bästa vården.” (Mamma 2)  

Jämställdhet 

 

Stora utmaningar och svårigheter möter irakiska kvinnor fortfarande trots att det finns lagar 

som gäller jämlikhet. Under de senaste åren har kvinnorna blivit det största offret i samhället. 

Resultaten visar hur takten i utvecklingen inom områdena jämställdhet mellan kvinnor och 

män fortfarande är i stadig nedgång. Mödrarna återger på flera vis hur maktlöshet och 

försämrad delaktighet i familjebeslut angående hälsan inom familj har lett till störning av 

familjestrukturen. Det har en negativ påverkan på hälsofrämjande arbete i samhället. 

”Min man säger att han vet mer än mig om familjens hälsa, han låter inte mig att delta i 

besluten angående hälsa, jag blir besviken på mig själv.”( Mamma 3) 

”Min man bestämmer även om det gäller min hälsa inte bara barnen, han har stark vilja.” 

(Mamma 4) 

 

Analfabetism 

 

Analfabetism beskrivs av mödrarna som ett stort hälsohinder för mödrarna att kunna ta till sig 

kunskap om olika hälsofrämjande åtgärder som de själva kan utföra för att förbättra barns 

hälsa och minimera hälsans riskfaktorer. 

”Jag vet inte mycket eftersom jag inte kan läsa de broschyrerna som vi får här på sjukhuset… 

jag missade vaccination förra månaden.” (Mamma 1)   
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Kategorin kunskap och systerskap (för barnens hälsa) 

Kunskap och erfarenheter är källan till en bra hälsa  

 

Att skapa ett hälsosamt liv för barnen är största målet för mödrarna trots svårigheterna som de 

möter i vardagen vilka ständigt begränsar möjligheterna för hälsofrämjande arbete. Resultatet 

visat att mödrarnas kunskap och erfarenhet är en stor källa för att skydda barnen från 

sjukdomar och ohälsa.  Mödrarna tycker att med kunskap blir man medveten om hur man kan 

verka rent praktiskt i sin vardag och förebygga riskfaktorerna som leder till sjukdomar även 

om man har dålig ekonomi. 

”Jag läser mycket litteratur om hur man kan förebygga sjukdomar genom att t.ex. tvätta 

grönsaker ordentligt, hålla barnet rent … även om jag inte har bra ekonomi försöker jag ge 

dem färsk och nyttigt mat.” (Mamma 1)  

Kvinnornas berättelse visar att tillräckligt med gemensam erfarenhet är en viktig faktor för en 

god hälsa. Mödrarna tycker att hjälp i form av kunskap från de andra mödrarna och systrar 

kan leda till att minska risken för påfrestning, ge trygghet och bidra till god självkänsla när det 

gäller barnens hälsa. 

”Min syster är en stor källa till mina möjligheter att främja mina barns hälsa.” (Mamma 5) 

”Min mamma hjälper mig mycket, hon pratar med mig hela tiden om mina barns hälsa, hon 

är mitt stöd i livet.” (Mamma 1) 

 

Rikedom 

 

Mödrarna beskriver rikedom som en möjlighet till ett bättre liv och framtid för deras barn ur 

många perspektiv. Det innebär att de lätt kan tillgodose barnens grundläggande behov som en 

god näring, klädsel, skolan och utbildning.  

 ”Rikedom skulle lösa vårt problem, t, ex, flytta till bättre bostadsområde, köpa bra mat, 

sedan skulle jag vilja lägga in barnen i bättre skolor”(Mamma 4)  

Kategorin ett behov av nya hälsofrämjande samhällsstrukturer   

 

Mödrarna tycker att alla människor har ett behov och en rätt till bra ekonomi som leder till 

självständighet, delaktighet i samhället och bidrar till en bättre psykisk och fysisk hälsa för sig 
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själva och familjen. Kvinnorna berättelser beskriver hur den försämrade säkerhetssituationen i 

Irak har lett till spridning av fattigdom och förlust av inkomstkällor bland folket. Mödrarna 

poängterar återkommande att de har stora problem när det gäller nödvändiga varor som 

behövs för att klara sig i vardagen. De kräver bättre levnadsstandard från regeringen genom 

ekonomiskt stöd. 

”Jag behöver ekonomiskt stöd för att kunna påverka min och mina barns hälsa, att ha råd 

och handla nyttigt och färsk mat, köpa en generator för att ha el och vatten.”( Mamma 2) 

Kvinnornas berättelser visar att korruption förekommer inom alla sektorer av regeringen i 

Irak, bland annat hälso- och utbildningssektorn. Förstörelsen av Iraks infrastruktur under 

kriget har lett till brist på antal sjukhus, försämrade hälso- och utbildningstjänster och 

begränsad tillgång till medicin. Mammorna menar att det behövs statligt stöd som förbättrar 

hälso- och utbildningssektorn och ett ökat intresse hos barn för skolan. Kvinnornas visisoner 

beskrivs på följande sätt: 

”Att bygga en stor modern akutmottagning och sjukhus som behandlar barn från alla 

samhällsklasser.” (Mamma 5) 

”Att öka kunskap om hälsa, genom att uppmuntra barn att gå till skolan och öka 

föräldrars och mödrars kunskap om barns hälsa.” (Mamma 2)  

”Staten kan hjälpa oss att minimera riskfaktorerna för sjukdomar genom att ordna rent 

vatten, el, etc.” (Mamma 4) 

Ökningen av våldet och otryggheten sätter stor press på alla sektorer och påverkar hälsan hos 

befolkningen i Irak. Mödrarna menar att de behöver trygghet för att kunna bekämpa 

svårigheterna med att trygga hälsan för sina barn. Kvinnorna menar att regeringen skulle 

kunna skapa trygghet och säkerhet genom en bättre satsning i bostadsmiljöerna vilket kan 

skapa trygghet hos individen som bidrar till god hälsa. 

”Folk behöver först och främst trygghet. Regeringen kan fixa det, med trygghet mår folk 

bra. Då slipper de att vara oroliga för sina barn.”( Mamma 1) 
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Diskussion 

Metoddiskussion  

 

Studiens syfte besvarades genom forskningsfrågorna med kvalitativ ansats, som enlig (Kvale, 

2009) lämpar sig väl och skapar möjligheten för deltagarna att berätta om sin livsvärld med 

egna ord. I kvalitativ forskning används begreppen trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet 

för att beskriva olika aspekter av tillförlitlighet (Graneheim och Lundman 2004). En studies 

trovärdighet syftar till hur analysprocessen behandlades med fokus på tillväggångssätt för 

insamling av data och val av deltagare (Graneheim och Lundman 2004). För insamling av 

data valdes semistrukturerad intervju. Fördelen med metoden var att deltagarna hade fått 

möjligheten beskriva upplevelsen och erfarenheter och ställa följdfrågor vilket gjorde att svar 

på frågor kunde förtydligas. Ett strategiskt urval gjordes för att välja deltagarna eftersom Irak 

är ett land, där kultur och tradition är av allra största betydelse. Studien stötte på svårigheter 

på grund av att en gift kvinna inte får lov att tala med en annan man eller att mannen ska vara 

med under intervjun. Författaren vände sig till ett barnsjukhus i staden med möjlighet att 

träffa deltagarna efter tillstånd från deras män, men utan att männen skulle vara med på 

intervjuerna eftersom männen inte får lov att komma in på barnavdelningar. Avdelningen 

räknas som en kvinnodomän, vilket bidrog till att kvinnorna fick mer frihet att föra fram sina 

åsikter. Detsamma menar Trost (2007) som framhåller att det, likt den här studien, kan vara 

nödvändigt att gå genom andra för att få tag på personer som ska intervjuas. Författaren bad 

därför om hjälp hos vårdpersonalen på sjukhuset för att hitta intervjupersonerna. En fördel för 

urvalsprocessen var att intervjupersonerna var från olika stadsdelar och levde under olika 

förhållanden. Graneheim och Lundman (2004) menar att deltagare med olika erfarenheter och 

ålder bidrar till en rikare variation av de fenomen som studeras. Totalt genomfördes sex 

intervjuer vilket anses som ett litet urval. Dock menar Trost (2007) att ett fåtal väl utförda 

intervjuer är mycket mer värda än ett flertal mindre väl utförda. För att öka validiteten i 

svaren var avsikten att utföra intervjuerna i en ostörd miljö där kvinnorna kunde känna sig 

trygga. En intervjuguide utvecklades på svenska med hjälp av handledaren för att nå syftet 

och översattes sedan till arabiska. Det kan ses som fördel att intervjuaren behärskar både 
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svenska och arabiska och att deltagarna fick möjlighet att förtydliga och reflektera över 

frågorna under intervjuerna, vilket ledde till att öka trovärdigheten i resultatet (Kvale, 1997). 

Författarens bristande erfarenhet av intervjuteknik kan ses som en svaghet. Därför gjordes två 

provintervjuer innan själva studien inleddes för att därigenom förbättra tillförligheten i 

studien. Trovärdighet är också en fråga om hur man bedömer likheter och skillnader mellan 

kategorierna (Granehiem och Lundman, 2004). Efter transkribering av intervjuerna översattes 

materialet till svenska. Utskrifterna lästes flera gånger och jämfördes med inspelningen för att 

säkerställa att inga relevanta data missats, vilket ökar trovärdigheten i resultatet (Granehiem 

och Lundman, 2004). Resultatet har stärkts med citat från deltagarnas berättelser, vilket 

Granehiem och Lundman (2004) menar är ett sätt att öka validiteten för studier. 

Respondenterna hade inte möjligheten att läsa och kommentera de transkriberade 

intervjuerna, eftersom intervjuerna inte bearbetades i Irak. Detta kan ses som svaghet, då det 

kunde ha ökat validiteten. Med överförbarhet menas att studiens resultat kan överföras till 

andra kontexter eller till ett annat sammanhang. Författaren kan ge förslag om överförbarhet 

men det är läsarens beslut (Graneheim och Lundman, 2004). Studien kan vara intressant för 

och ha viss överförbarhet till andra som arbetar med hälsofrämjande insatser i utvecklings- 

eller krigsdrabbade länder. Genom att ordentligt beskriva urval, datainsamling, analysprocess 

och övriga omständigheter har jag försökt att skapa bakgrunder för överförbarhet (Graneheim 

och Lundman, 2004). 

 

Resultatdiskussion  

 

Syftet med studien var att undersöka mödrars erfarenhet av att främja sina barns hälsa i Irak. 

Resultatet kan sammanfattas under temat hälsofrämjande moderskap i ett krigshärjat Irak och 

visar ett mönster av att mödrarna önskar barns bästa i det som studien kallar livets välfärd, 

medan de däremot sitter fast i maktlösa strukturer, som försvårar ett hälsofrämjande 

moderskap. 

Resultatet visar i kategorin Hälsa är ett livets välfärd att mödrarna lyfter fram trygga sociala 

relationer som ett tecken på god hälsa och en av de viktigaste faktorerna för att må bra. En bra 

relation kan skapa trygghet, stöd och gemenskap. Mödrarnas sociala nätverk underlättar enligt 

studien deras vardagsliv och minskar stressen i den stressfulla situationen som de lever i. 
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Detta stämmer väl med tidigare forskning som visat att ett socialt nätverksstöd kan ses som ett 

värdefullt bidrag för att kunna hantera svåra situationer (Wohlfarth och Andersson, 2004). Det 

framkom även i resultatet att familjerelation i det sociala nätverket utgör en viktig resurs för 

att klara av stora yttre påfrestningar. Flera studier har, i likhet med denna studie, visat att 

familjerelation har betydelse för ett gott hälsotillstånd (Pellmer och Wramner, 2012). Enligt 

Wohlfarth och Andersson (2004) är sämre hälsa och dödlighet högre bland människor med 

dåliga sociala relationer jämfört med människor med starka sociala band. 

Ekonomins betydelse för en god hälsa eller fattigdom som ett hälsohinder har också 

framkommit i resultatet, som visar att kvinnorna upplever inkomst som en nyckeldeterminant 

för en god hälsa som avgör tillgång till en mängd variabler relaterad till en god hälsa. En god 

inkomstnivå gör det möjligt för människor att delta i samhället och tillfredsställa sina sociala 

behov. Fattigdom kan vara ett strukturellt problem, som påverkar stora grupper i befolkningen 

på ett regelmässigt sätt. Det kan även vara ett individproblem, som påverkar och begränsar 

alla aspekter av enskilda människors liv. Relation mellan fattigdom och ohälsa är 

väldokumenterad (Shaw, Dorling, Gorden & Davy, 1999). Mödrarnas upplevelse stämmer 

med Murray (2006) som beskriver att fattigdom leder till ohälsa och överdödlighet. Även 

resultat från Kumar och Singh (2013) visar att barn från fattiga hushåll är mer utsatta för 

sjukdomar på grund av begränsad användning av hälso- och sjukvårdstjänster och dålig hälsa 

för mödrarna. 

Mödrarna i den här studien återkom till att upplevd trygghet har stor betydelse för en upplevd 

god hälsa. Att vara trygg kan innebära säkerhet och självtroende, vilket består av yttre 

trygghet och inre trygghet. Situationen i landet har lett till att mödrarna saknar trygghet i både 

miljö och inre trygghet. Andra studier visar samma resultat. Pickett och Pearl (2001) visade 

också att otrygghet i bostadsmiljön kan leda till att områden inte utnyttjas och kan orsaka 

stress, inaktivitet, och ensamhet samt att inre otrygghet i form av stress kan skapa stora risker 

för psykisk sjukdom. Enligt Naidoo och Wills (2007) har kvinnorna större risk för att utveckla 

psykiska hälsoproblem än män och faktorer som kan bidra till detta är dålig ekonomi, 

otrygghet och kulturella skillnader. Detta torde även enligt denna studie påverkar barnens 

hälsa. 

Den här studien illustrerar att irakiska mödrars syn på barns hälsa är att barnen ska ha en 

positiv upplevelse i livet samt att goda hälsorutiner kan uppfylla barnens behov. Kvinnorna i 

den här studien menar vidare att deras uppgift är att ge barnen starka positiva känslor så att 
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barnen känner sig värdefulla. Mödrarnas emotionella betoning på hälsa är troligen mycket 

klokt, då tidigare forskning visat hur socialt och emotionellt stöd kan vara ett bidrag till bättre 

hälsotillstånd hos barn i låga sociala klasser (Robert, 2000; Naidoo och Wills, 2007). Barn 

med starka band till familj eller omgivning har bättre hälsa samt återhämtar sig bättre från 

sjukdomar och har bättre självtroende (Robert, 2000). 

Resultatet i den andra kategorin ”I maktlöshetens skugga ” visar att mödrarna möter många 

utmaningar i livet som kan påverka deras hälsa och hälsofrämjande arbete. Religion och 

traditionsmönster har negativ inverkan på deras liv. Maktlöshet och brist på att delta i beslut 

har lett till störning av familjestrukturen. Kulturens inverkan på hälsan i form av tradition och 

religion är väldokumenterad (Ahmadi, 2008). Den starka manliga traditionen påverkar på ett 

negativt sätt mödrars möjlighet att främja hälsa inom familjen. Empowerment som 

maktmobilisering har stor betydelse kring hälsofrämjande arbete vilket innebär att kvinnorna 

ska ha en lika stor roll som män i samhället (Pellmer, et al.2012).  Empowerment betyder inte 

att man ska ha makt över andra. I stället ska man styra sig själv och ha makt över det egna 

livet (Elaine & Barbaro, 1999). Tidigare studier har visat att minskning av kvinnors roll i 

samhället leder till obalans i sociala och ekonomiska situationer (Ahmadi, 2008). Resultat 

från en tidigare studie av Rizvi, Skhan och Shaik (2014) har visat att förbättring av kvinnors 

roll i familjen kan ha positiv påverkan på barnens och familjens hälsa, utbildning, försörjning 

och i sin tur på ett samhälles hälsa och ekonomi. Den här studiens resultat visar hur 

kvinnornas maktlöshet har ökat i ett krigshärjat land där patriarkala krafter stärkts och där 

religion och kultur används för att styra kvinnor. 

Kvinnorna berättar hur analfabetism och bristande förståelse hos mödrarna är en stor 

utmaning också när det gäller ett hälsofrämjande sätt att ta hand om sina barn. Mödrarna hade 

problem med att kunna läsa de medicinska broschyrerna som utdelas på sjukhusen eller hämta 

rätt medicin från apoteket. Analfabetism ökar individens ohälsa vilket i sin tur påverkar 

folkhälsan i landet och kvinnornas möjlighet att ta hand om och främja sina barns hälsa 

(Pellmer, et al 2012). Tidigare forskning har visat att människorna med låg utbildningsnivå är 

mer utsatta för hälsoproblem än människorna med höga utbildningsnivåer (Elaine och 

Barbaro, 1999). 

I resultatet under kategorin Kunskap och systerskap benämns kunskap och erfarenhet som 

källan till en god hälsa för mödrarna själva och för deras barn. Kunskap och erfarenhet för 

kvinnor är en nyckel till en bra hälsa hos familjen. Därmed påverkas samhället (Sida, 2014). 
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Tidigare forskning har visat att kvinnor med utbildning har ganska stor möjligheten att 

påverka sitt liv samt att delta i olika aktiviteter i samhället, vilket innebär ekonomisk tillväxt 

och social utveckling och ett hälsosammare liv (Goli, Doshi, Parianayagam, 2013).  

I resultatet framkommer även att kvinnors uppfattning är att en god ekonomi kan hjälpa 

mödrarna att förbättra barns hälsa och minska risken för sjukdomar. Möjligheten till tillgång 

till goda bostäder och starka psykosociala faktorer som sociala nätverk ökar med bra inkomst 

(Naidoo och Wills, 2007). Murray (2006) har visat liknande mönster kring inkomst och 

hälsofrämjande arbete, där familjer med hög inkomstnivå klarar hälsopåfrestningar bättre än 

familjer med låga inkomster. 

 

Mödrarna återkommer till att det finns behov av nya hälsofrämjande samhällsstrukturer. 

Mödrarna tycker att regeringen kan ge stöd genom att förbättra hälso- och utbildningssektorn. 

Utveckling av skolor ger barnen bra utbildning och förhindrar analfabetism på sikt, vilket kan 

leda till bättre hälsa. Hälsosektorn kan förbättras genom att bygga nya sjukhus och 

vårdcentraler samt att mer utbildning till sjukvårdspersonalen kan rädda liv (Sida, 2014). 

Tidigare forskning visar i likhet med mödrarnas analyser att förbättring av skolor kan ge en 

välmående framtid till landet samt att reformering av hälsosektorn kan minimera sjukdomar i 

landet, vilket leder till ett hälsosamt samhälle (Wohlfarth och Andersson, 2004).  

Mödrarna nämner brist på säkerhet i deras område och trångboddhet, som något som påverkar 

trygghet och trivsel negativt i bostadsområdet och som kan leda till hälsoförsämringar. 

Bostadsstandard kan ha direkt inverkan såsom överdödlighet under vintern på grund av 

bränslebrist, ökande smittsjukdomar som associeras med trångboddhet och indirekt inverkan 

som ökande kriminalitet, nedsmutsade miljöer, tung trafik samt dålig tillgång till hälsovård 

och social service. Det tyder på en uppgivenhet där deras egna resurser för hälsofrämjande 

mödrarskap inte räcker till.  

 

Slutsats   
Föreliggande studies resultat belyser mödrars upplevelse och erfarenhet av att främja barns 

hälsa i Irak. Resultaten illustrerar även fördjupande nyanser kring utmaningarna i att verka för 

hälsofrämjande moderskap i en vardag där kriget förskjutit kvinnors roll mot starkare 

maktlöshet. I resultatet ser man att mödrarna arbetar med hälsofrämjande arbete, trots att 
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hindren tycks större än möjligheterna. Studien visar att mödrarna efterfrågar och försöker 

erövra kunskap, utbildning, bättre levnadsstandard och säkerhet för att barnen ska få ett 

friskare liv med mindre hälsoproblem. Mödrarna uppvisar också en framtidstro för att 

regeringen ska utveckla en nationell infrastruktur med grundläggande tjänster, förbättrat 

hälso- och vårdsystem, utbildning och bättre bostadsmiljö som leder till bättre hälsosam 

framtid. Studien ger en stark inblick i hur mödrars möjligheter att främja barnens hälsa snabbt 

kan försvåras i ett krigshärjat land, samtidigt som de uppvisar ett vardagligt systerskaps 

kreativitet att ändå finna vägar för att främja barnens hälsa.  

 

Förslag på vidare forskning 
 

Hälsa och hälsofrämjande arbete är en utmaning för varje land där regeringens strategi borde 

vara att skapa en god hälsa och en frisk miljö till sin befolkning. Mödrar i Irak har stor roll när 

det gäller att främja sina barns hälsa. Resultatet i föreliggande arbete visar att mödrarna i Irak 

arbetar praktiskt och mot alla utmaningar som förhindrar deras möjligheter att främja barnens 

hälsa. Den största orsaken till att hälsosektorn i Irak drabbas är krig och interna konflikter i 

landet. Under 1980-talet skedde ett folkmord i Kurdistan i norra delen av Irak. Mer än 

182,000 civila människor dog under cirka tre månader. De flesta var män, vilket ledde till 

obalans i samhällstrukturen. Kirkuk var en av de städerna som drabbades av folkmordet. Det 

skulle därför vara intressant att undersöka kvinnors psykosociala hälsa och deras liv efter 

folkmordet i staden utifrån ett salutegent perspektiv. 
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Fakulteten för 

Hälsa, natur- och teknikvetenskap 

Informationsbrev inför intervju 

Dina upplevelser och erfarenhet kring ditt barn hälsa är viktiga. Som studerande på folk -

hälsovetenskap program vid Karlstad universitet, valt jag att skriva min magister uppsats om (Mödrars 

erfarenhet av att främja barnshälsa i Irak). Detta examensarbete skall ge mig en master examen i 

folkhälsovetenskap.  

Uppsatsen kommer att handla om dina erfarenheter och upplevelser av att främja barns hälsa .och jag 

skulle vilja intervjua dig . Allt intervjumaterial kommer att analyseras med vetenskapliga metoder och 

intervjun kommer endast att använda i den här studien. Din medverkan är frivillig och du kan när som 

helst kan avbryta din medverkan utan att ange skäl. Intervjun kommer att avidentifieras och du 

garanteras att materialet behandlas konfidentiellt. Intervjun kommer att spelas in och transkriberas i 

sin helhet. Ingen obehörig kommer att ha tillgång till datamaterialet.  Intervjun kan ses som ett öppet 

samtal och beräknas ta cirka 60 minuter till en timme. Vid eventuella frågor Var vänlig kontakta gärna 

mig eller min handledare .  

 

Studerande/ Esmael kader 

Fakulteten för hälsa, natur och teknikvetenskap. FHABE1, Folk hälsovetenskap. Examensarbete mas-

terexamen 15hp 

Mobil: 0046-(0)700-1082-26.  E-mail .esma211079@gmail.com 

 

Handledare:  

Helene V Hjalmarson,  PhD of Public Health.  Faculty of Health Sciences  Department of Health 

Sciences and Technology. University of Karlstad 65188 karlstad. +46 0547002537,+046 0547001000 

 

 

 

mailto:.esma211079@gmail.com
tel:%2B46%200547002537
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(2) 

 

 

 

Fakulteten för 

Hälsa, natur- och teknikvetenskap 

BREV OCH GODKÄNNANDE TILL VERKSAMHETSCHEFEN 

Som studerande vid Karlstad universitet , I Sverige på master program folkhälsovetenskap, som en del 

på programmet gör jag nu ett examensarbete på magister nivå .Titeln på mitt arbete kommer att vara 

(Mödrars erfarenhet av att främja barns hälsa i Irak). 

Syftet med studien är att undersöka mödrars erfarenheter av att främja barns hälsa . 

Metoden  som har planerats att använda är kvalitativ studie metod baserad på intervju .Datasamling 

kommer att ske som intervju med mödrar som behandlar sina barn på olika avdelningar på sjukhuset 

och varje intervju beräknas ta ca.1 timme .Intervjuerna spelas med informantens tillåtelse in på band 

och skrivs sedan ut ordagrant och översättas till svenska med hjälp av Professional tolk och antalet 

som planeras ska vara mellan 10-15. 

All uppgifter om deltagarna avidentefreas .Inga obehörig har tillgång till datamaterial och endast jag 

har tillgång till detta, efter utförd analys kommer materialet  att raderas. Deltagandet är friviligt och 

kan när som hälsat avbrytas utan förklaring.  

Jag ser fram emot kommande studie och hoppas på ert tillåtelse. Vid eventuella frågor går det att 

kontakta mig eller min handledare enligt nedan .  

 Studerande/Esmael kader 

Fakulteten för hälsa, natur -och teknikvetenskap. FHABE1, Folk hälsovetenskap. Examensarbete mas-

terexamen 15hp 

Mobil: 0046-(0)700-1082-26.  E-mail .esma211079@gmail.com 

 

Handledare:  

Helene V Hjalmarson,  PhD of Public Health.  Faculty of Health Sciences  Department of Health 

Sciences and Technology. University of Karlstad 65188 karlstad. +46 0547002537,+046 0547001000 

 

mailto:.esma211079@gmail.com
tel:%2B46%200547002537
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(3) 

 

 

Fakulteten för 

Hälsa, natur- och teknikvetenskap 

            

Mödrars erfarenhet av att främja barnshälsa 

i Irak 

 

Informerat samtycke 

Jag har tagit del av den skriftliga och muntliga informationen om ovanstående studie samt har 

fått mina frågor besvarade. Jag har erhållit information om att deltagande i studien är frivilligt 

och mina personuppgifter behandlas konfidentiellt och när som helst kan avbryta min 

medverkan i studien. 

 Jag lämnar här min samtycka till att delta  studien . 

  

Ort … ………………………………………………. 

 

Datum ………………………. 

 

Underskrift av deltagaren   …………………………………………….        

                      

Namnförtydligande………………………………………………………………………. 

 

Esmael kader Esmael  
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(4) 

Intervjuguide  

 

Syftet med denna studie är undersöka mödrars erfarenhet och upplevelse av att främja barns 

hälsa i Irak . 

Allmänna frågor . 

 Kan du berätta lite gran om dig själv?  

   Civilstånd, utbildning, sysselsättning, när gifte du dig, hur många barn, bor i eget hus 

eller med släktingar,  

 Kan du berätta hur ser en dag ut för dig? 

 Vilka rutiner har du under en vecka?nöjen, fritid, kyrkan, släkten etc. . 

Huvudfråga. 

 Vad ÄR HÄLSA? 

1. Kan du berätta vad är god hälsa för dig? 

2. Hur tänker mödrarna kring om barns hälsa? 

3. känner du att du gör allt för att ditt/dina barn mår bra? 

4. Hur upplever du att dina vardagsaktiviteter påverkar din hälsa? 

 MÖLIGHETER FÖR ATT FÖREBYGGA HÄLSA. 

1. Vilka möjligheter har du att påverka ditt)dina barns hälsa? 

2. Vad ser du själv som svårigheter med att främja ditt/dina barns hälsa? 

3. Vilken roll har samhället för ditt/dina barns hälsa? 

 STÖDJANDE MILJÖER/RESURSER FÖR HÄLSA . 

1. Om du kunde påverka hälsofrämjande arbete, att främja ditt/dina barns 

hälsa vad skulle du då behöva? 

2. Vad kan samhället göra för att stödja er? 

3. Vad kan ni mödrar göra tillsammans? 

4. Vad kan familjen göra? 
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Följdfrågor. 

 Kan du berätta mer om det? 

 Hur gör du det? 

 Hur menar du? 

Avslutande fråga. 

 Hur var det att berätta för mig om hälsa? 

 Vad tänker du nu? 

 Är det något mer du funderar på?  

 

Tack för alla fina svar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


