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Sammanfattning     
Syftet med föreliggande studie är att fördjupa kunskaperna om barnmorskors dagliga arbete 

samt att undersöka barnmorskors förutsättningar att lära i arbetet. Närmare förklarat innebär 

detta att vi har undersökt hur barnmorskor själva upplever och beskriver sitt arbete samt vad de 

upplever möjliggöra, respekitve hindra deras lärande i arbetet. Studien har inspirerats av 

Husserls traditionella fenomenologi och utgår från barnmorskornas egna beskrivelser i deras 

livsvärld. Detta innebär att studien innehar ett induktivt förhållningssätt. För att samla in 

studiens datamaterial har semistrukturerade intervjuer utförts och urvalet består av åtta 

barnmorskor som arbetar på BB- och förlossningsavdelningen på ett sjukhus i Mellansverige. 

Resultatet visar framförallt att barnmorskors lärande möjliggörs i mötet med patienter. Samspel 

och god kommunikation med kollegor visade sig också främja lärandet. Det som beskrevs 

hindra barnmorskors lärande och utveckling i arbetet var stress, hög arbetsbelastning samt 

personalbrist. I resultatet framgår även att barnmorskorna älskar sitt yrke och menar att de lär 

sig nytt varje dag. Samtidigt upplever barnmorskorna också sitt arbete som påfrestande och att 

det inte finns utrymme för tillräcklig återhämtning. Detta medför att en del barnmorskor 

överväger att sluta sitt arbete och/eller att de fått gå ner i arbetstid för att kunna bevara sitt 

välmående.     
     
   
Nyckelord: Barnmorska, lärande, arbete, upplevelser, intervjuer och fenomenologi  
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Inledning   

Forskningen inom arbetslivspedagogik har genomgått en utveckling de senaste årtiondena, 

detta gäller såväl internationellt som i Sverige. Till en början var forskningen främst inriktad på 

områden som berörde rekrytering, ledarutbildning och organisationsutveckling. Under senare 

år har forskningen även fått ett annat fokus och öppnat upp intresset för arbetsplatsen som 

miljö för lärande, samt vilken betydelse arbetsvillkor har för individens lärande och utveckling 

(Ellström, Löfberg & Svensson, 2005). Jon Ohlsson, Otto Granberg och Marianne Döös (2011) 

menar att individens möjlighet att lära i arbetet påverkas av individens inre exempelvis tidigare 

erfarenheter. Utöver detta har även den yttre miljön betydelse för lärandet, vilket innebär att 

arbetsuppgifter samt arbetsmiljön i sig kan påverka lärandet. Kerstin Ekberg (2006) beskriver 

att arbetsplatsen inte bara är en plats för varor och tjänster, utan menar också att arbetet ska 

inrymma nya utmaningar för de anställda. Utmaningar bidrar till att de anställda fortsätter att 

lära och utvecklas inom sitt yrke, stimulerar allmäntillstånd och god hälsa (Ekberg, 2006). Att 

anställda fortsätter att lära och utvecklas är inte bara viktigt för deras egna personliga 

utveckling utan också för organisationers och företags utvecklings- och konkurrensförmåga. 

Samhället och världen är i kontinuerlig förändring, vilket ställer krav på att företag och 

organisationer både anpassar och förändrar verksamheten i förhållande till omgivningen. Detta 

erfordrar således även människors livslånga lärande (Karlsson, 2005).   

 

Forskning som särskilt fokuserar på barnmorskors lärande och utveckling i arbetet är ett 

tämligen outforskat område (Bäck, Hildingsson, Sjöqvist & Karlström, 2016). Studier visar 

dessutom att nyutexaminerade barnmorskor upplever sig osäkra kompetensmässigt och inte är 

tillräckligt förberedda inför akuta och problematiska situationer som uppstår inom BB- och 

förlossningsvården (Putten, 2008; Schytt & Waldenström, 2011; Skirton et al., 2011). 

Samtidigt har barnmorskors arbetsförhållanden de senaste åren framställs som ohållbara. 

Barnmorskor utsätts för hög arbetsbelastning i sitt arbete vilket framförallt beror på 

resursbrister exempelvis personalbrist och begränsad budget. Detta har i sin tur bidragit till att 

många barnmorskor har valt att lämna yrket och därav går erfarenhet och kompetens förlorad 

(Hildingsson, Westlund & Wiklund, 2013).  
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Debatten kring barnmorskors arbetsförhållanden har troligen ingen förbisett, i synnerhet inte 

under sommaren som har varit. Nedanstående citat visar hur media framställt barnmorskors 

arbetsförhållanden: 

 
“En natt för ett halvår sedan kunde jag inte kissa på hela natten. Jag satt i en halvtimme när jag 
kom hem och bara grät. Och matlåda är det inte ens lönt att ha med för man hinner inte äta och 
man skiter i att dricka för man hinner inte gå på toa ändå” (Aftonbladet, 2017).  

 
 
Att arbeta under dåliga arbetsförhållanden, i en stressig miljö samt med resursbrist begränsar 

möjligheterna till att utvecklas och lära i arbetet (Ellström, 2001; Ellström et al., 2005). 

Socialstyrelsens (2014) prognos visar dessutom att bristen på barnmorskor kommer att bli än 

större mellan åren 2012 - 2025. Barnmorskeförbundet (2017a) menar att svensk BB- och 

förlossningsvård i en nationell jämförelse ligger i toppskiktet, dock kan detta komma att 

försämras av främst två anledningar, brist på barnmorskor och för lite vårdplatser. Samtidigt 

som ett återkommande tema i både svensk och utländsk forskning visar på vikten av att 

barnmorskor inom BB- och förlossningsvården ska bidra med stöd och kontinuerlig närvaro för 

att patienten ska känna sig trygg samt stärka hennes självförtroende (Salomonsson, Wijma & 

Alehagen, 2010; Nilsson, Bondas & Lundgrens, 2010; Kennedy & Shannon, 2004).  

 

Med utgångspunkt i ovan nämnda resonemang anser vi att det är intresseväckande och 

högaktuellt att undersöka hur barnmorskor inom BB- och förlossningsvården upplever sina 

möjligheter till lärande och utveckling i det dagliga arbetet.  

Syfte och frågeställning 

Syftet med föreliggande studie är att fördjupa kunskaperna om barnmorskors dagliga arbete 

samt att undersöka barnmorskors förutsättningar för lärande i arbetet på BB- och 

förlossningsavdelningen.  

 

För att besvara studiens syfte har följande forskningsfrågor konstruerats:      

●   Hur upplever barnmorskor sitt arbete?  

●   Vad upplever barnmorskorna vara främjande respektive hindrande för deras lärande i 

arbetet?  
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Bakgrund  
I nedanstående avsnitt beskrivs barnmorskans bakgrund, utbildning, arbetsuppgifter och vilka 

kompetenser som krävs inom yrket. Syftet med denna del är att tydliggöra för läsaren om 

barnmorskans historia och yrkesutövning. Detta för att läsaren lättare kommer att förstå 

kommande delar i uppsatsen.  

Barnmorskans bakgrund  

Barnmorskan har under de senaste århundradena haft många olika benämningar såsom 

jordgumma, närkvinna, jordemor, hjälphustru, ljusmor och hjälpgumma. Barnmorskans yrke 

betraktas som det äldsta av kvinnoyrkena och var länge bortom läkarvetenskapen, som i flera 

sekler mestadels bestod av män (Höjeberg, 2011). Under 1300-1400-talet hade barnmorskan en 

tvådelad roll, dels bemöttes barnmorskan med respekt och kom de blivande mammorna nära, 

och dels hade barnmorskan kunskaper som kunde upplevas skrämmande. Under den senare 

delen av 1400- talet hade kristendomen spridit sig och barnmorskan började likställas med 

tidens dåvarande häxor, eftersom hon ansågs utöva häxkonst. Att barnmorskan ansågs utföra 

häxkonst berodde främst på att hon kunde hjälpa kvinnan att skydda sig mot graviditet och 

också utöva fosterfördrivning, detta medförde att barnmorskan utsattes för fara.   

 

Det första regelverket för barnmorskan kom i början på 1700-talet och innebar att barnmorskan 

utbildades och förhördes i medicin, samt fick gå bredvid en erfaren barnmorska i fyra år. Den 

traditionella barnmorskan började vid detta skede således övergå till att bli en professionell 

barnmorska. Under 1700-talet började även läkare intressera sig för förlossningskonsten. 

Läkarna fick genomföra instrumentell förlossning och barnmorskan fick endast utföra 

förlossning med instrument i den mån hon kunde när inte någon läkare var på plats. Under 

mitten av 1800-talet började barnmorskeyrket också inkludera att vårda och ta hand om 

nyfödda barn. Barnmorskans profession utvidgades samtidigt som hennes sociala rang 

försvagades eftersom läkarna använde de mest komplicerade verktygen (Höjeberg, 2011). I 

början av 1900-talet förflyttades så majoriteten av förlossningarna till sjukhusen. Detta bidrog 

till utökad medicinsk övervakning och vård, mödra- och barnadödligheten sjönk och 

förlossnings- och barnhälsovården gick igenom en revolution. Under 1950-talet beslutades det 

så att barnmorskor skulle inneha en sjuksköterskeutbildning, i och med detta fick barnmorskan 

dubbel behörighet (Höjeberg, 2011).  



 
 

 4 

Barnmorskans utbildning och yrkesroll  

Barnmorskeförbundet (2017b) skriver att en legitimerad barnmorska erfordrar totalt 4,5 års 

högskole- eller universitetsstudier. Barnmorskeexamen är på avancerad nivå och finns i 13 

olika städer runt om i Sverige. Barnmorskeförbundet (2017c) beskriver vidare att den 

legitimerade barnmorskan ska ge sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård till patienten. 

Inom barnmorskans kompetens finns kunskap om normal och komplicerad graviditet, 

förlossning och också eftervård. Barnmorskan ska tillämpa kunskaper till både det friska och 

det sjuka barnet. Patienten ska mötas med respekt, omtanke och i den mån det är möjligt vara 

delaktig vården. Därtill ska barnmorskans arbete utgå från författningar, vetenskap och 

beprövad erfarenhet (Barnmorskeförbundet, 2017c).  

 

International Confederation of Midwives (ICM) tog fram en internationell etisk kod för 

barnmorskor år 1999 som senast reviderades år 2014. Koden innebär att barnmorskor ska stötta 

kvinnors möjligheter till att medverka och delta i sin egen vård, samt uppmuntra kvinnor till att 

våga föra sin egen talan gällande sin familjs hälsa samt sitt sociala- och kulturella liv. Vidare 

innebär koden att barnmorskor ska se efter kvinnans mentala, kroppsliga, psykiska och 

känslomässiga behov samt få kvinnan att känna sig trygg (ICM, 2014). ICM (2014) redogör 

vidare för barnmorskans professionella ansvar. Barnmorskan innehar tystnadsplikt om inte 

lagen säger annat. Barnmorskan är även ansvarig över sina beslut, handlingar och ansvarar för 

arbetets utfall. I en studie av Holly-Powell Kennedy, Maureen Shannon, Usa Chuahorm och 

Kathryn Kravetz (2004) undersöker barnmorskors praktik utifrån deras egna beskrivelser. 

Resultaten visar att barnmorskornas förmåga att kommunicera, ge engagerad närvaro och 

inneha ett kliniskt omdöme, anses som de viktigaste uppgifterna i deras praktik. Vidare är att 

barnmorskan ska se kvinnan som en unik person och visa hänsyn till patientens önskemål även 

om det inte motsvarar barnmorskornas uppfattningar eller/och förväntningar (Kennedy et al., 

2004).           
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Centrala begrepp och teoretiska utgångspunkter  
I nedanstående avsnitt kommer studiens centrala begrepp och teoretiska utgångspunkter att 

förklaras. De centrala begreppen som redogörs har betydelse och hör samman med studiens 

problemformuleringar, vilka bland annat är begreppen arbete och lärande. Avsikten med att 

beskriva de teoretiska utgångspunkterna, det anpassningsinriktade- och utvecklingsinriktade 

lärandet, i detta avsnitt är på grund av att de fyller en viktig funktion i kommande 

resultatdiskussion.  

Arbete     

Ett centralt begrepp i studien är arbete, mer exakt barnmorskors yrkesarbete. Yrkesarbete eller 

som också kallat lönearbete innebär att arbetet ger inkomst (Furåker, 1991). I denna studie 

skrivs många gånger enbart arbete, vilket avser yrkesarbete. Furåker (1991) beskriver att 

yrkesarbete innebär att människor utför en aktivitet med hjälp av sina mänskliga resurser 

tillsammans med exempelvis ett verktyg eller olika redskap för att få fram ett visst resultat eller 

en produkt. Ellström (1992) menar att arbete innebär att en individ eller grupp har en 

uppsättning problem eller uppgifter som de ska hantera och lösa för att få fram ett resultat. 

Arbetsuppgifterna ses som en del av en helhet eftersom människor i en organisation eller i ett 

företag utför en eller flera uppgifter som utgör delmoment i verksamheten.    

 

Ellström (2006) menar att ett arbete kan undersökas utifrån två olika perspektiv, det explicita 

och det implicita arbetet. Den explicita arbetsprocessen är det tydliga och uttalade på 

arbetsplatsen, såsom nedskrivna rutiner och arbetsbeskrivningar. Den implicita arbetsprocessen 

går ut på att studera hur arbetet tolkas och förklaras utifrån de anställdas erfarenheter och 

upplevelser, samt hur arbetet de facto praktiseras (Ellström, 2006). Den implicita 

arbetsprocessen kan likställas med Richard Hackmans (1969) två aspekter, den subjektiva 

aspekten och handlingsaspekten. Den subjektiv aspekten innebär att arbetet studerar 

personalens tolkningar av arbetet och hur de förstår arbetet. Handlingsaspekten studerar hur 

medarbetearna anser att arbetet faktiskt praktiseras (Hackman, 1969). Denna uppsats utgår från 

Hackmans två aspekter. Detta eftersom syftet är att studera barnmorskans egna upplevelser av 

sitt arbete och vad som möjliggör, respektive hindrar hennes lärande och utveckling i arbetet.   
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Lärande  

Det finns många olika definitioner och perspektiv på begreppet lärande. Däremot finns det en 

viss likhet i begreppsförklaringarna och det är att lärande medför en förändring, samt att 

omgivningen är en central del i lärandet (Pommer Nilsson, 2003). Begreppet lärande utgår i 

denna studie från Ellströms (1996) definition. Lärande förklaras av Ellström (1996) som en 

fortlöpande process, som medför en förändring av kompetens hos en individ eller en grupp. 

Vidare förklarar Ellström (1996) för det han kallar för det positiva lärandet, vilket avser lärande 

som är främjande för individen eller gruppen. Positivt lärande kan exempelvis vara en form av 

fördjupad kunskap, kompetens eller personlig utveckling.  

 

Ellström (1996) skiljer på två olika former av lärande som sker på arbetsplatsen, formellt och 

informellt lärande. Det som kännetecknar det formella lärandet är att det är det planerat, 

organiserat och målstyrt. Inom arbetslivet kan det handla om interna och externa 

utbildningstillfällen som ges i form av exempelvis kompetensutveckling, kurser eller 

studiedagar. Det informella lärandet är det lärande som sker i det dagliga arbetet, exempelvis i 

samband med att arbetsuppgifter utförs och i samspel med kollegor. Till skillnad från det 

formella lärandet är det informella lärandet sällan planerat och organiserat. Istället sker lärandet 

främst omedvetet och spontant. Detta betyder att individen lär även om det ibland inte är 

avsikten, således kan det sägas att det informella lärandet är en form av omedveten lärprocess. 

Erfarenhetsbaserat lärande är ett ytterligare ofta använt begrepp inom arbetslivspedagogik 

(Pommer Nilsson, 2003). Erfarenhetsbaserat lärande innebär att individen konstruerar kunskap 

i sin egna verklighet, vilket gör lärandet individuellt och föränderligt. Detta är grunden till att 

konstruerad kunskap är till nytta för individen. “Lärandet är förenklat uttryckt den aktiva 

process då konkret erfarenhet bearbetas och omvandlas till kunskap som kan användas i 

praktiken” (Pommer Nilsson, 2003 s. 52).  

Anpassning- och utvecklingsinriktade lärandet   

Ellström (1996) redogör för två olika lärandeformer i arbetet, det anpassningsinriktade lärandet 

och det utvecklingsinriktade lärandet. Dessa två former av lärande ses inte som motpoler, utan 

båda lärandeformerna behövs i det dagliga arbetet. Det anpassningsinriktade lärandet handlar 

om att individen förbättrar sin kompetens genom att bli bättre på något som denne redan kan. 

Anpassningsinriktat lärande i arbetet kan dels innebära att följa instruktioner och rutiner, men 
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det kan också handla om att lära specifika arbetssätt och metoder. Vidare kännetecknas det 

anpassningsinriktade lärandet av att det utgår från definerade målsättningar som fastställs av 

exempelvis ledning eller chefer. Denna lärandeform är viktig vid återkommande 

problemsituationer som uppstår i arbetet. Det anpassningsinriktade lärandet sker utan att 

medvetet ifrågasätta och reflektera, vilket innebär att lärandet begränsas i den mening att det 

hämmar individens problemlösningsförmåga och nytänkande. Av denna anledning bör det 

finnas en balans mellan det anpassningsinriktade- och det utvecklingsinriktade lärandet.  

 

I det utvecklingsinriktade lärandet sker lärande när individen/gruppen är kritiska och 

ifrågasätter det som sker i verksamheten (Ellström, 1996). Detta innebär att lärande ofta 

uppstår när individen/gruppen möter nya situationer och utmaningar i arbetet som kräver 

reflektion. I denna form av lärande har individen stor frihet till egen problemlösning. Genom 

att diskutera och reflektera kring det egna handlandet kan nya tankesätt och arbetssätt skapas, 

vilket främjar individens utveckling. Då det utvecklingsinriktade lärandet ställer höga krav på 

individens egen reflektions- och problemlösningsförmåga kan det vara påfrestande och leda till 

stress (Ellström, 1996). Detta betyder således att det utvecklingsinriktade lärandet inte enbart är 

positivt och leder till utveckling, utan det kan också innebära negativa konsekvenser för 

lärandet.  
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Forskningsöversikt 
I följande avsnitt presenteras tidigare forskning i relation till studiens syfte och frågeställningar. 

Studiens problemformuleringar har emellertid visat sig vara ett tämligen outforskat område och 

därav har arbetet med forskningsöversikten varit en utmaning. För att kunna kartlägga och 

ringa in forskningsläget har vi systematiskt sökt i flera olika databaser såsom primo, eric och 

google scholar med hjälp av sökord som exempelvis midwives, workplace, learning, 

development samt competence. Forskningen har även hämtats från olika tidskrifter, 

Pedagogisk forskning i sverige, Journal of midwifery och Womens Healt och Midwifery. 

Forskningsöversikten har som ovan skrivet värderats utifrån relevans till studiens syfte, men 

även utifrån värdering av metodkvalité, forskningens utgivningsår, utgivningsland och forskare 

(Reinecker & Jörgensen, 2014). Därtill har vi även värderat forskningen genom huruvida andra 

forskare refererat till studierna, samt kontrollerat att studierna är vetenskapligt granskade.   

 

Nedan kommer det först att redogöras för övergripande forskning om lärande i arbetet, med 

anledning av att forskningen som riktar in sig specifikt på barnmorskors lärande i arbetet är 

begränsat. Dessutom syftar detta avsnitt i uppsatsen till att ge läsaren en fördjupad syn om 

lärande i arbetet. Därefter inriktar sig den tidigare forskningen på barnmorskors arbete och 

lärande för att kartlägga problemområdets kunskapsläge. Till att börja med beskrivs 

nyexaminerade barnmorskors upplevelser av arbetet, vidare redogörs för betydelsen av 

barnmorskors erfarenhet i yrket och vikten av socialt samspel. Därefter skildras organisatoriska 

förutsättningar för lärandet och till sist varför barnmorskor väljer att lämna yrket. Det kommer 

även att tydliggöras från vilket land forskningen rörande barnmorskor kommer ifrån med 

anledning av att arbetsförhållanden inom BB- och förlossningsvården skiljer sig åt och det kan 

därmed vara problematiskt att överföra utländska studier till svenska kontexter (SBU, 2015). 

Forskningsöversikten består främst av svensk forskning men inkluderar även forskning från 

Australien, Irland och Storbritannien.  

Lärande i arbetet 

Ellström (2001) menar att arbetsuppgifternas utformning påverkar individens möjlighet att lära 

i det dagliga arbetet. Arbetsuppgifter där individen känner egenkontroll, handlingsutrymme och 

lagom utmanande utgör goda förutsättningar till lärande. Detta betyder således att 
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arbetsuppgifter som är enformiga och har låga kompetenskrav hämmar individens 

lärmöjligheter. Dock betonar Ellström (2001) att upplevs arbetsuppgifterna alltför utmanande, 

kan detta istället leda till försämrad prestation och stress. Utöver detta menar Ellström (2001) 

att arbetsuppgifter som inbjuder till variation främjar lärandet på arbetsplatsen. Variation i 

arbetsuppgifter kan exempelvis ske genom förändring, utökade arbetsuppgifter och 

arbetsrotation (Illeris, 2004). Illeris (2004) menar att arbetsrotation inte nödvändigtvis behöver 

ske inom den egna avdelningen, utan det kan vara en fördel för medarbetaren att inte begränsas 

till bara en enhet. Genom att byta avdelning eller enhet inom organisationen, i form av 

arbetsrotation bidrar det till en variation och nya erfarenheter som påverkar lärandet i en positiv 

riktning. Varierade arbetsuppgifter leder inte enbart till att kompetensen utvecklas hos 

individen, utan även till en ökad förmåga att anpassa sig till nya villkor i arbetet. Detta kan 

bidra till att medarbetare och arbetslag stärker sitt engagemang och ansvar (Illeris, 2004). 

 

Peter Johansson (2011) framhåller i sin studie att den sociala miljön och relationer på 

arbetsplatsen kan möjliggöra lärande. Han förklarar närmare att integration och samspel med 

kollegor kan skapa gynnsamma förutsättningar för lärande. Genom att ta del och använda sig 

av kollegors erfarenheter kan ny kunskap överföras till den enskilde individen. Andrea Ellinger 

(2005) har i sin studie studerat det informella lärandet och vilka organisatoriska faktorer som 

har betydelse för lärandet på arbetsplatsen. Även Ellinger (2005) lyfter likt Johansson (2011) 

betydelsen av goda relationer mellan anställda, samt vikten av att kunna lära av varandra i 

arbetet. Utöver ett fungerande samarbete med kollegor på arbetsplatsen är det även 

betydelsefullt att ha en ledning som uppmuntrar lärande. En viktig del i chefens roll är att 

bekräfta, berömma och ge feedback till sina medarbetare (Ellinger, 2005). Ellström (1996) 

framhåller att ledning och chefer kan stimulera lärande hos sina anställda genom att skapa 

tillfällen där det ges möjlighet att reflektera och utbyta erfarenheter med varandra exempelvis 

kring arbetssituationer och arbetsuppgifter.  

Nyutexaminerade barnmorskors upplevelser av yrkesutövning 

Flera forskare (Schytt & Waldenström, 2011; Skirton et al., 2011; Putten, 2008) menar att 

nyutexaminerade barnmorskor upplever ett glapp mellan utbildning och yrkesliv. I en svensk 

studie av Schytt och Waldenström (2011) framhåller barnmorskor att de saknar träning och 

kunskap kring komplikationer och akuta situationer. Barnmorskorna menade också på att 
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forskningen i barnmorskeutbildningen getts för mycket utrymme och att praktiska övningar 

skulle getts mer utrymme. Även Skirtons et al. (2011) studie från Storbritannien visar att 

barnmorskor upplever att de saknar praktiska övningar inför svåra och riskfyllda förlossningar. 

Putten (2008) skriver i en irländsk studie att nyutexaminerade barnmorskor kände sig 

oförberedda och osäkra inför sitt yrke. Barnmorskorna menade på att deras förväntningar inte 

överensstämde utifrån förberedelserna från utbildningen. I teorin kände barnmorskorna sig 

säkra, men de var framförallt rädda för att göra fel i praktiken, eftersom de ansåg att de haft för 

lite praktiska övningar.  

 

För att kunna lära och utvecklas som ny barnmorska visar en engelsk studie att det är till en 

fördel om man har en mentor, alternativt kollegor som kan handleda, vägleda och stötta i 

arbetsuppgifterna (Higgins, Spencer & Kane, 2010). Även Fenwick et al. (2012) betonar i en 

australisk undersökning vikten av stöttning av mer erfarna kollegor för att kunna utvecklas och 

känna sig trygg i sitt yrke som barnmorska. Behovet av stöd bottnade främst i att det är 

utmanande, som att nyutbildad barnmorska att träda in i en ny yrkesroll där arbetsuppgifterna 

kräver mycket ansvar. Av den anledningen är det betydelsefullt med goda relationer och 

möjlighet att rådfråga kollegor.  

Barnmorskors erfarenhet, självförtroende och inställning 

I en svensk studie av Bäck et al. (2016) visade resultaten att det fanns en koppling mellan 

mängden praktisk erfarenhet och barnmorskans självförtroende. Forskarna beskriver att 

barnmorskans kompetens är relaterat till dennes självförtroende som växer med erfarenhet. 

Barnmorskan bör inneha ett självförtroende fyllt med styrka och säkerhet så att hon kan 

uppfylla alla yttre förväntningar. Vidare visar Bäck et al. (2016) att det finns både externa och 

interna faktorer som bidrar med kunskaps- och kompetensutveckling. De externa faktorerna var 

att barnmorskor ska ges utrymme till att få öva i praktiska färdigheter i en organisationsmiljö 

som är stödjande och tillåtande. De interna personliga egenskaperna som främjade 

barnmorskans kompetens var om barnmorskorna själva kände självförtroende, självständighet 

och nyfikenhet till att lära. I en engelsk studie av Michelle Butler, Diane Fraser och Roger 

Murphy (2008) betonas vikten av att ha ett eget intresse samt rätt inställning och attityd för att 

kunna lära i sitt arbete som barnmorska. Känner barnmorskan entusiasm, motivation och 

nyfikenhet i relation till arbetsuppgifterna utvecklas också kompetensen automatiskt.  
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Barnmorskors samspel 

Judith Pugh, Diane Twigg, Tracy Martin och Tapan Rai (2013) undersöker i en australiensk 

studie varför barnmorskor väljer att stanna kvar i sitt yrke, trots arbetsvillkoren som råder. I 

studien framställs huvudsakligen att de sociala aspekterna i yrket är betydelsefulla. Framförallt 

betonas att barnmorskorna känner en stor arbetstillfredsställelse i mötet med sina patienter. 

Utöver detta framförs även att det finns ett gott samarbete och arbetsklimat barnmorskor 

emellan. Barnmorskorna nämner i studien att de regelbundet reflekterar över arbetsdagen 

tillsammans med sina kollegor. Gemenskapen som skapas vid dessa tillfällen bidrar till att de 

känner kontroll i sina arbetsuppgifter och trygghet i sin yrkesroll (Pugh et al., 2013). I en studie 

från Australien visar Glenda McDonald, Debra Jackson, Lesley Vickers och Margaret Wilkes 

(2003) resultat att reflektion tillsammans med kollegor främjar lärandet. De undersöker hur 

workshops kan utveckla barnmorskor och sjuksköterskor i deras yrkesroll. I studien 

framkommer att reflektion tillsammans med kollegor har en positiv effekt för både den 

professionella och personliga utvecklingen. Utvärderingarna efter deltagandet visade också på 

att samarbetet ledde till att deltagarna kunde hantera utmaningar i arbetet på ett mer effektivt 

sätt. Dessutom upplevde barnmorskorna och sjuksköterskorna att gruppdynamiken fungerar 

bättre i arbetet eftersom de hade lärt känna varandra bättre genom workshops. Arbetsmiljön 

blev också mer tillåtande och avslappnad.  

 

Margareta Larsson, Ulrike Aldegarmann och Clara Aarts (2009) skriver i en svensk studie att 

barnmorskor upplevde att förlosssningsvården blivit mer relationell under de senaste 20 åren. 

Närmare upplevde barnmorskorna att samspelet med kvinnan och paret hade utvecklats och att 

samarbetet stärkts eftersom att paren själva idag var mer pålästa och kunniga. Därav kunde 

paret ställa högre krav samt ställa mer avancerade frågor. Detta bidrog till att barnmorskorna 

fick reflektera och diskutera tillsammans med paret som främjande både relationen och 

barnmorskornas utveckling. Barnmorskorna menade också på att en mer jämlik relation med 

sina patienter ökade arbetsglädjen och bidrog till att barnmorskorna fick anstränga sig mer som 

ansågs vara positivt.  

 

I australiensk studie uppmärksammas vikten av att barnmorskorna arbetar i positiv 

arbetsplatskultur. En positiv arbetsplatskultur bidrar till att säkerställa barnmorskans 

välbefinnande, tillfredsställelse, samt för att upprätthålla arbetskraften hos barnmorskor 
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(Catling, Reid & Hunter, 2016). För att uppnå en positiv arbetsplatskultur vid hög 

arbetsbelastning bör barnmorskor känna kontroll, autonomi samt att de ges tid till att skapa en 

god relation med patienten. Detta för att säkerställa barnmorskors välmående och arbetskraft. 

Vidare visade resultaten att det är ytterst centralt att alla nivåer i organisationen ger stöd och att 

barnmorskorna känner sig hörda från chefer (Catling et al., 2016). Lynda Ball, Penny Curtis 

och Mavis Kirkham (2006) studie från Storbritannien uppmärksammar att chefer som inte 

stöttade och gav feedback ledde till att barnmorskorna motivation i arbetet förminskades. Det 

låga sociala stödet från chefer bidrog också till att barnmorskorna inte kände sig sedda och 

bekräftade.  

Organisatoriska förutsättningar barnmorskors lärande  

Skirtons et al. (2011) undersökning påvisar att personalbrist och ansträngande arbetsuppgifter 

ledde till att barnmorskorna upplevde att de inte kunde ge den vård och närvaro som kvinnan 

var i behov av samt berättigad till. Detta bidrog till att barnmorskorna upplevde frustration och 

stress. Vidare ansåg även barnmorskorna att de fick lägga för mycket tid på dokumentation 

istället för vård (Skirton et al., 2011). Ball et al. (2006) studie visade också på att 

barnmorskorna ville ge mer tid och vård till patienten. Barnmorskorna hade inte möjlighet till 

att etablera den relation med patienten som man egentligen önskade, vilket många ansåg vara 

en central del i deras yrke. Närmare förklarat upplevde barnmorskorna att de inte kunde leva 

upp till den vårdstandard som de hade ambitionen att ge, på grund av tidsbrist, hög 

arbetsbelastning och låg bemanning. Barnmorskorna kunde inte utföra sina arbetsuppgifter fullt 

ut, vilket ledde till att de ibland kände att vården var osäker för både kvinnor och barn. Detta 

bidrog till att de fick göra prioriteringar i sina arbetsuppgifter utifrån vad som ansågs vara 

viktigast för stunden. Detta upplevdes påfrestande för barnmorskorna och i många situationer 

ledde det till ett försämrat självförtroende och en minskad motivation i arbetet.  

 

Larsson et al. (2009) studerar hur barnmorskors yrkesroll förändrats under de senaste 20 åren. 

Resultaten visade på att barnmorskorna upplevde att deras roll blivit begränsad eftersom deras 

yrkesidentitet utmanas av teknik, läkare och ökad arbetsbelastning. De erfarna barnmorskorna 

upplevde att läkare och undersköterskor övertagit många av deras tidigare arbetsuppgifter samt 

att de själva fått ökat med riktlinjer, vilket minskat deras möjligheter att ta egna initiativ och 

beslut. Resultaten visade även på att barnmorskorna hade ökade krav på sig, gällande 
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medicinsk utrustning, barnmorskornas kliniska kunskaper och att erfarenheter inte längre var 

lika högt värdesatt som det en gång varit. Till sist visade även studien på att barnmorskornas 

trivsel försämrats på grund av ökad arbetsbelastning, tidsbrist, minskade resurser och en 

stressig miljö. Allt som allt medverkar detta till att barnmorskor förlorat en del av kontrollen 

som de hade förr (Larsson et al., 2009).  

 

Bäck et al. (2016) beskriver att barnmorskor anser att intern rotation inom organisationen inte 

är att föredra. Detta eftersom barnmorskor får mindre tid att fördjupa sin kunskap och utveckla 

kompetens inom ett visst område. Barnmorskor kände att de inte sågs som individer från 

ledningen och att systemet fick dem att känna sig splittrade mellan olika uppdrag (Bäck et al., 

2016). I Ball et al. (2016) studie visade resultaten på att ledningen och chefer upplevdes som 

oflexibla då de sällan gav sina medarbetare möjligheter att påverka sitt arbete. Ledningen var 

inte heller särskilt öppna för att göra förändringar i organisationen. Därmed kände 

barnmorskorna att de inte fick tillräckligt med utrymme att fatta egna beslut och upplevde 

också en begränsad möjlighet att påverka sitt arbete (Ball et al., 2006). Macdonald et al. (2012) 

studie visar på att barnmorskor som upplever att ledningen saknar initiativ till att genomföra 

organisationsförändringar är ett potentiellt hinder för lärande.  

 

Ekberg (2006) skriver i en svensk undersökning att organisationer och företag som stödjer och 

erbjuder vidareutbildning i arbetet har mycket att vinna. Ges det utrymme för 

kompetensutveckling och utbildning i arbetet gynnar det inte bara individens utveckling och 

möjlighet till lärande, utan det påverkar även hela arbetsplatsens utveckling. Pugh et al. (2013) 

framhåller i sin studie att barnmorskor upplever en begränsad möjlighet att delta i 

utbildningstillfällen som skulle kunna utveckla barnmorskorna i deras yrkesroll. Främst på 

grund av att det inte finns tillräckligt med ekonomiska resurser. Barnmorskorna anger i studien 

att det finns ett behov av att det erbjuds fler tillfällen som bidrar till utveckling i form av 

internutbildningar och utbildningsdagar. Det finns också en önskan att individanpassa den 

professionella utvecklingen, detta för att varje enskild barnmorska ska ha möjlighet att erhålla 

så mycket kunskap som möjligt och utvecklas inom de områden man behöver.  
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Varför barnmorskor lämnar yrket  

I en svensk studie av Ingegerd Hildingsson, Kajsa Westlund och Ingela Wiklund (2013) 

undersöktes orsakerna till utmattningssyndrom och varför barnmorskor väljer att lämna yrket. 

Forskarnas resultat visade på att en tredjedel av barnmorskorna någon gång känt sig utmattade. 

De huvudsakliga orsakerna till utmattningssyndrom och varför barnmorskor valde att lämna 

sitt yrke var brist på personal, resurser och en stressig arbetsmiljö. Andra orsaker var 

arbetsplatskonflikter och oro om framtiden. Resultaten visade också att barnmorskor som hade 

mindre än tio års arbetserfarenhet och som var yngre än 40 år hade större risk att drabbas av 

utmattning (Hildingsson et al., 2013). Även studier från Storbritannien visar att stress, låg 

personalnivå och höga krav är bidragande faktorer till att barnmorskor lämnar sitt yrke (Ball et 

al., 2006; Barker, 2016; Leversidge, 2016). Ball et al. (2006) och Barker (2016) anger i sina 

respektive studier att det ofta tagit lång tid för barnmorskorna att överväga beslutet att lämna 

yrket, detta på grund av att barnmorskorna egentligen tyckte om sitt yrke och också trivdes 

med sina arbetsuppgifter. Det som främst låg bakom deras beslut att lämna yrket var på grund 

av att de kände sig otillräckliga och inte kunde finnas tillhands för alla patienter som var i 

behov av vård (Ball et al., 2006; Barker, 2016).  

Sammanfattning  

Tidigare studier visar att nyutexaminerade barnmorskor upplever ett glapp mellan utbildningen 

och yrkeslivet. För att främja lärandet önskade barnmorskorna att de skulle fått utöva mer 

praktiska övningar under sin utbildningstid och som ny i arbetet (Schytt & Waldenström, 

2011). Vidare visar den tidigare forskningen att barnmorskors arbetsförhållanden är ohållbara 

vilket medför att barnmorskor väljer att lämna yrket. Resultaten visar även att de ohållbara 

arbetsförhållandena leder till att patienterna blir lidande (Ball et al., 2006; Skirtons et al., 

2011). Andra studier visar att personalbrist och för få ekonomiska resurser medför att 

barnmorskorna inte innehar tillräckligt med tid för kompetensutveckling, vilket barnmorskorna 

upplevde begränsa deras utvecklingsmöjligheter (Pugh et al., 2013). Bäck et al. (2016) menar 

att barnmorskor med ett gott självförtroende och som är nyfikna har bättre möjligheter till att 

lära och utvecklas i arbetet. Pugh et al. (2013) beskriver att de sociala faktorerna spelar en 

viktig roll i barnmorskors arbete, genom att exempelvis reflektera tillsammans med sina 

kollegor skapas en bättre kontroll i arbetet. Larsson et al. (2009) menar att barnmorskor också 

utvecklas i mötet med patienter och i relationen som skapas mellan parterna.  
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Ovan beskrivs en kort sammanfattning av kunskapsläget och det finns således väldigt begränsat 

med forskning som inriktar sig på just barnmorskors lärande på arbetsplatsen. Därför är det 

viktigt att ge ett kunskapsbidrag inom detta område, inte bara för att området är outforskat utan 

även för att det är ett av samhällets stora utmaningar; att förbättra BB- och förlossningsvården i 

Sverige. Att undersöka barnmorskors upplevelser av arbetet samt vad som möjliggör, 

respektive hindrar deras lärande på arbetsplatsen skulle kunna ge en god bild av barnmorskors 

arbete i förhållande till utveckling och lärande, och på så sätt tydliggöra deras arbetssituation.  
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Metodologi  
I nedanstående kapitel redogörs för uppsatsens metodologiska tillvägagångssätt som beskriver 

vilka motiv och överväganden som gjorts inför val av forskningsstrategi, metodologisk 

utgångspunkt, urval, datainsamlings- och analysmetod. Därefter beskrivs och redogörs för de 

centrala begreppen validitet och reliabilitet och slutligen förklaras de etiska 

forskningsprinciperna.  

Forskningsstrategi och metodologisk utgångspunkt  

För att besvara studiens forskningsfrågor har en kvalitativ forskningsstrategi tillämpats. Alan 

Bryman (2011) skriver att en kvalitativ strategi används när forskaren vill studera komplexa 

fenomen som exempelvis undersöker på djupet i människors erfarenheter. Forskaren intresserar 

sig av informanternas beskrivelser och dess betydelse snarare än kvantifiering av insamlad 

data. Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2014) menar att en kvalitativ strategi är att föredra 

när studien syftar till att fördjupa kunskaperna kring exempelvis människors egna uppfattningar 

och erfarenheter, vilket motiverar studiens forskningsstrategi eftersom att informanternas egna 

beskrivningar av sina upplevelser utgör det primära i denna studie. Vidare utgår studien från en 

induktiv ansats. En induktiv ansats innebär att forskaren utgår från empirin och inte en teori 

(Bryman, 2011).  

 

Ovanstående har följaktligen lett oss fram till att välja fenomenologi som metodologisk 

utgångspunkt. Andrej Szklarski (2015) beskriver att fenomenologin med fördel kan tillämpas 

när forskaren undersöker människors upplevelser och är en effektiv vetenskaplig teori om 

forskaren vill utgå från empirin. Martyn Denscombe (2016) menar att fenomenologiska 

forskare vill undersöka människors upplevelser av fenomen i deras livsvärld. Människors 

livsvärld innefattar allt från deras vardag såsom rutiner, vardagssysslor och sociala liv. Jan 

Bengtsson och Inger Berndtsson (2015) beskriver att livsvärldsperspektivet medräknar allt 

människor kan göra och erfara. Människans värld är öppen, oavslutat samt beroende av någon 

som erfarar den. Livsvärlden är således aldrig avslutad och därför finns inga hinder till att 

erfarenheter och aktiviteter fortsätter att förändras. Vidare beskriver Bengtsson och Berndtsson 

(2015) att det just är livsvärldens föränderlighet som utgör grunden till att det finns möjlighet 

att lära. Individen och världen är sammankopplad vilket utgör fundamentet till att lärande är 

skiftande för olika individer (Bengtsson & Berndtsson, 2015).            
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Edmund Husserl grundade fenomenologin kring 1900-talet och har därefter fått flera olika 

infallsvinklar och inspirerat bland annat till Alfred Schutz sociala fenomenologi (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Det bör därför klargöras att denna studie inspireras av Husserls traditionella 

fenomenologi. Att studien inspireras av Husserls fenomenologi innebär dock inte att teorin 

kommer fullföljas utan undantag, vilket nedan kommer att tydliggöras. Szklarski (2015) 

beskriver Husserls traditionella fenomenologi som en filosofisk teori om intentionalt 

medvetande. Intentionalt medvetande betyder att medvetandet både är riktat och 

meningsskapande. “Genom ett meningsskapande samspel mellan objekten och mänskliga 

medvetanden uppstår en fenomenologisk verklighetsbild, det vill säga en bild av verkligheten 

som vi upplever den” (Szklarski, 2015 s.132).  

 

Kvale och Brinkmann (2014) skriver att fenomenologins mål är att finna essensen i mänskliga 

upplevelser och beskrivs som forskningens huvudsakliga resultat. Essensen utgör upplevelsers 

kärna kring fenomenet och är det oföränderliga i den mänskliga upplevelsen (Kvale & 

Brinkmann, 2014; Thomassen, 2007). Tilläggas bör att i denna studie skiljer sig studien från 

dess inspirerande teori eftersom essensen ses som kontextbaserad och förklaras likt Yvonna 

Lincoln och Egon Gubas (1985) tolkning av överförbarhet. Lincon och Gubas tolkning av 

överförbarhet innebär att det är läsarens uppgift att själv avgöra om resultaten går att 

generalisera till andra kontexter och inte forskarens. Studiens målsättning är således inte att 

resultaten ska generaliseras i en bredare bemärkelse utan snarare ska ses som en utgångspunkt.  

Semistrukturerade intervjuer  

För att kunna uppfylla studiens syfte och besvara frågeställningarna har vi valt att genomföra 

semistrukturerade intervjuer. Att använda sig av semistruktuerade intervjuer framhåller flera 

författare (Denscombe, 2016; Szklarski, 2015; Kvale och Brinkmann, 2014) som en ofta 

använd datainsamlingsmetod inom fenomenologiska studier. Vid genomförandet av 

semistrukturerade intervjuer används en intervjuguide som består av en färdig uppsättning 

frågor. Däremot varierar ordningsföljden av frågorna under en semistrukturerad intervju. Det 

innebär att forskaren kan vara mer flexibel och ges även möjlighet till att ställa följdfrågor till 

respondenten. Huvudpoängen med detta är att den som intervjuas ska kunna utveckla sina svar 

vidare och få utrymme att tala fritt (Kvale & Brinkmann, 2014). Vår ambition var att 
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intervjuerna skulle kännas så naturliga och avslappnade som möjligt, både för oss och 

respondenterna. Det är även viktigt att det ständigt är informanternas beskrivningar kring sin 

livsvärld som är i fokus under intervjuerna. Därav anser vi att metodvalet av semistrukturerade 

intervjuer lämpade sig väl, då det till viss del kan liknas vid ett vardagligt samtal, men ändå 

utgår från en struktur. 

 

Intervjuerna med respondenterna utfördes på deras arbetsplats i en ostörd och avskild miljö. 

Intervjuerna varade ungefär 30-45 minuter. Innan varje intervju påbörjades informerades 

respondenterna om studiens syfte. Därefter frågade vi om tillstånd att få spela in intervjuerna, 

vilket samtliga godkände. Vidare har intervjuerna genomförts med en respondent i taget. Att 

intervjun utgår från endast en person beskriver Denscombe (2016) som en fördel då det oftast 

är en form av intervju som är relativt enkel att arrangera. Förutom detta underlättas också 

transkriberingsprocessen i och med att bara en deltagare pratar i taget. En negativ aspekt av den 

personliga intervjun är att det sker en viss begränsning av synpunkter och åsikter till skillnad 

från om intervjun sker med flera respondenter i grupp. Genom att genomföra exempelvis en 

gruppintervju skulle det vara möjligt att inkludera fler deltagare i studien och därmed också 

bredda antalet åsikter i en och samma intervju (Denscombe, 2016). Att utföra en gruppintervju 

skulle således kunna bidra med en större variation av svar och bredd i undersökningen. Denna 

uppsats är däremot intresserad av att den enskilda barnmorskan ska ges utrymme att delge sina 

upplevelser av lärande i sitt arbete, inte att intervjua så många respondenter som möjligt. 

Utöver detta ansåg vi dessutom att det är en fördel att genomföra enskilda intervjuer istället för 

gruppintervjuer, då respondentens svar inte heller kan påverkas eller begränsas av andra 

respondenter.  

Urval  

Denna studie har utgått från ett målstyrt urval. Målstyrda urval innebär att forskaren strategiskt 

väljer ut respondenter som överensstämmer med studiens problemformulering (Bryman, 2011). 

Urvalsprocessen startade med att vi via mejl kontaktade chefen för förlossningsavdelningen, 

mejladressen fann vi på sjukhusets hemsida. Mejlet inleddes med en kort presentation om oss 

själva, därefter följde en beskrivning om studiens syfte samt information om etiska 

ställningstaganden. Chefen på förlossningsavdelningen svarade dagen efter och godkände vår 

förfrågan om att utföra studien. Hon hänvisade oss även vidare till chefen för BB-avdelningen 
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och även hon gav sitt godkännande till att genomföra intervjuerna. Därefter gav vi förslag på 

tider och datum då intervjuerna skulle kunna genomföras. Samtidigt fick vi även information 

från cheferna om att tider och datum kan komma att ändras av den orsaken att barnmorskorna 

arbetar med akutvård. Av den anledningen rekommenderade cheferna oss att ta kontakt med 

avdelningarna under förmiddagen samma dag för att säkerställa att intervjuerna kunde 

genomföras. Detta visade vi naturligtvis full respekt för.  

 

Vi hade som mål att utföra åtta stycken intervjuer, vilket även uppnåddes då deltagarna som 

tillfrågades var positiva till att delta i studien och därav har det inte förekommit några bortfall 

av respondenter. Samtliga intervjuer ägde rum i november 2017 på ett universitetssjukhus i 

Mellansverige. Sjukhuset valdes framförallt ut på grund av att det låg nära geografiskt. Att 

urvalet är litet det vill säga att endast åtta respondenter utgör studiens data beror på tidsbrist 

och få resurser. Vår förhoppning är ändock att datan ska vara tillräcklig för att kunna bidra med 

intressanta slutsatser. Intervjuerna fördelades under tre eftermiddagar. Samtliga av de åtta 

respondenterna var kvinnor och barnmorskan som hade minst yrkeserfarenhet hade arbetat i 

mindre än ett år och barnmorskan med mest erfarenhet hade arbetat som barnmorska i 29 år. 

Två av barnmorskorna arbetade på BB-avdelningen och en av barnmorskorna arbetade på 

förlossningen, medan de övriga hade en rotationstjänst som innebar att de arbetade på både 

BB- och förlossningsavdelningen. 

Databearbetning och analysmetod  

Inom den klassiska fenomenologin finns det en mängd utvecklade metoder för att analysera 

data (Szklarski, 2015). Analysmetoden i denna studie har utgått från Giorgis deskriptiva 

fenomenologiska analysmetod. Szklarski (2015) menar att Giorgis metodologiska 

tillvägagångssätt är lämplig att använda sig av vid när forskningen innehar en mindre mängd 

data. Amadeo Giorgi (2012) beskriver att inom den deskriptiva fenomenologin är det centralt 

att forskaren under analysen och databearbetningen intar rätt inställning och sätter parentes på 

sin förförståelse och sina egna antaganden. Att sätta parentes på sin förförståelse innebär att 

forskaren inte inverkar på forskningen och dess datamaterial. Detta är viktigt eftersom essensen 

om fenomenet inte ska påverkas av forskarens förförståelse, utan att det är informanternas 

beskrivningar av upplevelserna kring fenomenet som är det essentiella (Giorgi, 2012). 

Thomassen (2007) beskriver det på följande vis ”när vi systematiskt bortser från alla 
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förutfattade meningar vi naturligt har om fenomenet kan vi nå fram till en omedelbar 

upplevelse av fenomenet så som det är givet i sig, det vill säga dess ”väsen” utan alla ”yttre” 

bestämningar.” (s.94) Vi har därför under analysprocessen och databearbetningen gjort vårt 

yttersta för att ta hänsyn till detta.  

 

Giorgi (2012) beskriver att analysmetoden genomförs med hjälp av fem metodiska steg. Det 

första steget syftar till att skapa en översikt och helhetsbild av det transkriberade materialet. 

Det innebär att forskaren inledningsvis går igenom sitt material. Analysprocessen startade 

därför med att vi läste igenom intervjuerna enskilt för att skapa en förståelse för innehållet. 

Därefter gjordes en avgränsning, där vi uteslöt det i texten som inte berörde studiens 

forskningsfrågor. Närmare förklarat bortsåg vi exempelvis ifrån de stycken i texten som inte 

berörde barnmorskornas upplevelser av lärande i arbetet. Vidare tog vi också bort dem delar i 

texten när barnmorskorna beskrev bakgrunden till sitt yrkesval. I steg två av analysprocessen 

gjordes en mer djupgående inläsning och uppdelning av det transkriberade materialet för att 

finna meningsbärande enheter som var i linje med forskningens syfte. Detta gjorde vi genom 

att plocka ut enstaka meningar och meningssekvenser där varje enhet beskrev något om 

fenomenet, vilket också ledde till att materialet blev lättare att hantera för den fortsatta 

analysen. 

 

Det tredje steget i analysen beskriver Giorgi (2012) som hjärtat i metoden. I det tredje steget 

gjordes en mer djupgående analys av de framtagna enheterna för att kunna hitta både implicita 

och explicita beskrivningar utifrån barnmorskornas upplevelser. Detta gjorde vi genom att 

tillsammans diskutera över den faktiska innebörden av enheterna. I detta steg återgick vi också 

till ursprungstexten för att säkerställa att vi uppfattat beskrivningarna rätt. Anledningen till att 

vi gjorde det är att en text tagen ur sitt sammanhang lätt kan uppfattas på fel sätt. Därefter 

kondenserades meningsenheterna som beskrev samma fenomen. Vilket ledde till att vi kunde 

specificera och sammanföra meningsenheter till underkategorier. I steg fyra upprepades 

kondenseringen genom att vi förde samman flera underkategorier som framställdes var för sig i 

steg tre till kategorier. På så sätt eliminerades återigen upprepningar och innehåll som inte 

besvarade syftet. I det femte och sista steget identifierade vi centrala teman, utifrån de 

kategorier som tagits fram i tidigare steg. Detta för att finna essensen kring upplevelsen om 

fenomenet. Essensen förklaras som tidigare nämnt som det oföränderliga i barnmorskornas 

upplevelser.  
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Validitet och reliabilitet  

Kvale och Brinkmann (2014) skriver att begreppen validitet och reliabilitet är grundläggande 

begrepp inom kvalitativ forskning. Vidare beskriver författarna att validitet kontrollerar om 

studien undersöker det den är avsedd att undersöka. Detta kan uppnås om forskaren reflekterar 

och kontrollerar alla de steg som forskningsprocessen medför och att de är i förhållande till 

forskningens syfte och frågeställningar. Allt från planering inför val av strategi, teori, 

datainsamlingsmetod, urval och analysmetod. Forskningen ska också producera kunskap i syfte 

att ge nytta för människor samtidigt som forskningen ska undvika negativa påföljder (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Därefter förklarar Kvale och Brinkmann (2014) att reliabilitet är kopplat till 

tillförlitligheten i undersökningen och kan översättas till studiens pålitlighet. Huvudsakligen 

fokuserar reliabilitet på om samma resultat kan återges av en annan forskare. Bryman (2011) 

lyfter dock att det i kvalitativa studier kan vara problematisk att återge samma resultat igen på 

grund utav att den sociala miljön ständigt är i förändring. Forskaren bör därför var tydlig med 

hur undersökningen gått tillväga för att på sätt ge en ärlig bild.   

 

Kvale och Brinkmann (2014) framför att intervjuer som datainsamlingsmetod ibland kan 

medföra låg reliabilitet eftersom att det är svårt för forskaren att säkerställa att informanterna 

uppger sanningsenliga svar och om forskaren verkligen uppfattat det informanterna faktiskt 

menar. Det finns emellertid olika sätt att kontrollera och pröva tillförlitligheten i 

informanternas svar genom att ställa ledande frågor med avsikten att informanterna får 

möjlighet att bekräfta och stärka sina svar (Kvale & Brinkmann, 2014). Under 

undersökningens intervjutillfällen ställdes därför ledande- och följdfrågor till informanterna så 

att de bekräftade deras upplevelser. Därmed kunde vi kontrollera att vi förstod vad 

informanterna verkligen berättade och menade. Ytterligare konsekvenser med personliga 

intervjuer är att det kan uppstå maktasymmetri. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) uppstår 

maktasymmetri bland annat på grund av att forskaren bestämmer frågor och informanten inte 

har möjlighet till att själv styra samtalets riktning i samma utsträckning som forskaren. En 

intervju är således inte uppbyggt likt en vanlig och naturlig dialog. Maktasymmetri kan bland 

annat leda till att informanten säger det den tror forskaren vill höra, vilket i sin tur minskar 

datans reliabilitet. Denscombe (2016) kallar detta för intervjueffekten och menar att 

informanten kan påverkas av forskarens identitet. Denscombe (2016) menar att forskaren inte 

kan dölja sitt “jag” utan istället ska fokusera på att vara artig, punktlig, lyhörd och neutral för 
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att få informanten att ge sanningsenliga svar. Att eliminera maktasymmetri är, enligt Kvale och 

Brinkmann (2014), problematiskt och forskaren bör istället göra sig medveten om denna 

maktobalans och försöka dämpa obalansen i den mån det går för att göra intervjupersonen 

bekväm och inte påverka dennes svar. I hänseende till ovannämnda förklaringar av hur makt 

och påverkan kan förekomma i intervjuer har vi varit medvetna om detta och alltid bemött 

samtliga respondenter med respekt och likt Denscombes (2016) anvisningar.  

Etiska forskningsprinciper  

Inom vetenskapsrådet forskningsprinciper finns fyra grundläggande principer, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet innefattar att studiens samtliga respondenter ska 

blivit informerade om syftet med studien, att deltagandet är frivilligt samt att de har rätt till att 

avbryta sitt deltagande när de vill. Samtyckeskravet betyder att informanterna ska ge sitt 

samtycke till deltagande i undersökningen. Konfidentialitetskravet innebär att respondenternas 

namn och uppgifter behandlas konfidentiellt. Nyttjandekravet går ut på att datamaterialet 

endast får användas i denna studie och inte i andra sammanhang eller ändamål 

(Vetenskapsrådet, 2002). I inledningen av intervjuerna lämnade vi ut muntlig information 

rörande studiens syfte och frågeställningar. Därefter gav informanterna sitt samtycke till att 

delta i studien, både muntligt och skriftligt genom att de skrev under ett samtyckesformulär. 

Den insamlade datan och allt material har behandlats konfidentiellt, därför nämns exempelvis 

inte informanternas och sjukhusets namn i studien. Därtill har vi även tagit hänsyn till 

nyttjandekravet, vilket innebär att vi endast använt den insamlade datan i denna undersökning 

och datan kommer inte att användas till andra ändamål. Därutöver menar Denscombe (2016) 

att forskningen även ska inneha tillstånd och godkännande från personer med auktoritet och 

ansvar inom området. Denna undersökning godkändes på telefon och mejl av respektive chef 

på BB- och förlossningsavdelningen och vi fick på det sättet ett godkännande från personer 

med auktoritet från respektive område. 
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Resultat  
Detta resultatkapitel syftar till att presentera studiens essenser, det vill säga det oföränderliga i 

barnmorskornas upplevelser i deras livsvärld. Till att börja med lyfts barnmorskors beskrivelser 

av sina dagliga arbetsuppgifter fram för att på så sätt ge läsaren en inblick och bättre förståelse 

av barnmorskornas rutiner och arbetsuppgifter på de två avdelningarna. Därefter redogörs för 

studiens första frågeställningen, det vill säga hur barnmorskorna upplever sitt arbete. I det sista 

avsnittet skildras studiens andra frågeställning och det redogörs för vad som möjliggör 

respektive hindrar barnmorskors lärande i arbetet.  

 

Det är av betydelse att upplysa läsaren om att nedanstående resultat bygger på våra egna 

tolkningar utifrån intervjuerna. På grund av detta lyfts barnmorskornas egna explicita 

beskrivelser fram genom att barnmorskornas intervjuer exemplifieras med citat. Därav kan 

läsaren följa med i tolkningsprocessen och bedöma om tolkningen är rationell. För att 

respondenterna i undersökningen ska förbli anonyma har deras namn kodats med R1, R2 och 

så vidare för att skydda deras riktiga namn.  

Dagliga arbetsuppgifter på BB- och förlossningsavdelningen  

Barnmorskorna som har en rotationstjänst, det vill säga de som arbetar både på förlossningen 

och BB förklarar att arbetsuppgifterna på de olika avdelningarna skiljer sig åt. På 

förlossningsavdelningen riktar arbetet in sig på det akuta omhändertagandet av kvinnan. De 

huvudsakliga arbetsuppgifterna handlar om att stötta patienten i värkarbetet, rådgöra gällande 

smärtlindring samt vägleda och göra bedömningar genom hela förlossningsförloppet. Efter 

förlossningen förklarar barnmorskorna att de kontrollerar patientens blödning, livmoder och 

eventuella bristningar. Barnmorskorna har även ansvar att föra dokumentation. På dagtid kan 

det även komma in patienter som ska läggas in för igångsättning eller göra vändningsförsök.  

 

På BB inleds arbetspassen med att barnmorskorna går runt hälsar på patienterna för att bilda en 

uppfattning om patientens status och mående. Vidare riktar arbetsuppgifterna in sig på 

eftervård och omhändertagande av den nyblivna familjen. Barnmorskorna förklarar att arbetet 

på BB också inkluderar att stötta kvinnan vid amning, observera hur det nyfödda barnet mår, ta 

hand om inskrivning och utskrivning av patienter samt närvara vid barnläkarundersökningar 

och ronder. I arbetsuppgifterna ingår också kontroller i form av att ta blodtryck och blodprov. 
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På BB vårdas också kvinnor som har komplikationer under graviditeten, då kan 

arbetsuppgifterna bland annat inkludera CTG, provtagning och blodtryckskontroller. 

Frågeställning 1: Barnmorskans upplevelse av arbetet - i hennes 

livsvärld      

I denna del redovisas hur barnmorskorna upplever sitt arbete. Mer precist behandlar denna del 

uppsatsens första frågeställning. Resultaten visar på barnmorskors delade meningar om vad 

som är centralt i deras upplevelser av arbetet på BB- och förlossningsavdelningen. Två teman 

utgör resultatet: (1) upplevelser av ett utvecklande och roligt arbete och (2) upplevelser av ett 

komplext och stressigt arbetet.  

Roligt och utvecklande arbete  

Barnmorskorna beskriver att de älskar sitt arbete och att dem “brinner för sitt yrke”. Samtliga 

barnmorskor framför att det är ett utvecklande och roligt arbete. Detta främst på grund av de 

anser att arbetet är självständigt, ansvarsfullt, variationsrikt, utmanande och relationellt. Att 

arbetet är självständigt och ansvarsfullt är enligt barnmorskorna en förutsättning för att kunna 

arbeta som barnmorska. Barnmorskorna beskriver att de innehar ansvaret över patientens vård 

och utfall. I arbetet uppstår många situationer som kräver avgörande beslut och ageranden, 

vilket medför självständighet och ett stort ansvar. Vidare framkommer att sex barnmorskor 

anser att ansvar och självständighet i arbetet är en bidragande orsak till att arbetet upplevs som 

utvecklande och roligt.  
 
...Och det är ju kanske en stor anledning till att jag blev barnmorska för här för man ju jobba 
mycket mer självständigt och det är ju utvecklande. Så det är bra. (R3)  

 
...Jag har ju ansvar, jag har ju en legitimation så jag har ju ett ansvar. Så det ingår ju jobbet 
och gör det utvecklande och roligare. (R7)  

 

I ovanstående citat beskriver en av barnmorskorna att en stor anledning till att hon valde att 

utbilda sig till barnmorska är just för att yrket är självständigt, en annan barnmorska beskriver 

att hennes yrkeslegitimation innebär att hon innehar ansvar. Vidare beskriver barnmorskorna 

att ingen arbetsdag är den andra lik, vilket också betyder att innehållet i arbetsuppgifterna 

varierar från dag till dag. Att arbetsuppgifterna är variationsrika upplever majoriteten av 

barnmorskorna som positivt. Nedanstående citat exemplifierar detta: 
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Ja, hur upplever jag mitt arbete..Nej men jag älskar mitt yrke och att man ständigt utvecklas. 
Man blir ju aldrig färdiglärd inom detta yrke eftersom alla dagar ser så olika ut. (R1)  

 

Under samtliga intervjuer uppges att alla förlossningar är olika och att patienterna är i behov av 

olika bemötanden, vilket beskrivs som fundamentet till att arbetet upplevs som variationsrikt. 

Att arbetet är variationsrikt medför också att barnmorskorna ibland upplever arbetet som 

utmanande. Utmaningen i arbetet ligger främst i de akuta situationer och problematiska 

förlossningar som förekommer i arbetet. Två barnmorskor framför att man “nästan måste gilla” 

och tycka det är “lite roligt” med akuta situationer för att kunna arbeta som barnmorska på BB- 

och förlossningsavdelningen i och med att det är en del av arbetet.    

 

Fortsättningsvis framkommer även att samtliga barnmorskor upplever arbetet som relationellt. 

Arbetet på BB- och förlossningsavdelningen upplevs som relationellt i dubbel bemärkelse. 

Dels skapar barnmorskorna en relation till sina patienter och dels i det nära samarbetet med 

sina kollegor. Huvudsakligen framför barnmorskorna betydelsen av relationen med andra 

barnmorskor och undersköterskor, men också med läkare. Barnmorskorna arbetar i vårdlag, 

som består av två barnmorskor på en undersköterska. Arbetet på de två avdelningarna 

förutsätter ett gott samarbete mellan alla yrkesgrupper för att vården ska fungera på ett bra sätt. 

Det är också det relationella i arbetet som bidrar till att barnmorskorna uppskattar sitt arbete 

eftersom att de menar på att de får mycket uppskattning tillbaka från sina patienter och de får 

stöd från sina kollegor.   

Stressigt och komplext arbete    

Barnmorskorna upplever att arbetet många gånger kan vara påfrestande eftersom det stundtals 

är väldigt stressigt. Arbetet upplevs framförallt som stressigt när det är många patienter inlagda 

samtidigt, vid komplicerade förlossningar och när de sker akuta situationer. Detta bidrar till, 

främst på förlossningsavdelningen, att det under vissa arbetspass inte finns tillfälle till varken 

lunchpaus eller tid för att hinna gå på toaletten.  

 
På förlossningen har vi allra oftast inte det men på BB har man ju möjlighet till att ha 30 
minuters lunch oftast. På förlossningen är det ju i regel ingen rast och ibland inte mat heller. “ 
(R1)     

 

 ...men på förlossningen är mer sällan som jag har en lunchrast det är mer wow jag matpaus idag 
utan mat funkar man inte bra det hindrar från att göra ett bra jobb när det är så stressigt, men 
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men ändå finns det dagar som jag inte hunnit gå på toaletten eller ätit förens nästa grupp kommer 
och löser upp, och det är inte sällan. Mmmm (R2)  

 

I det första citatet ovan beskrivs att det är är lättare att få möjlighet att gå på rast på BB-

avdelningen i jämförelse med förlossningsavdelningen. I det sistnämnda citatet framför 

barnmorskan att utebliven rast i arbetet leder till att barnmorskan upplever att hon inte är lika 

benägen att göra ett bra jobb. Vidare menar barnmorskorna att arbetet är komplext och 

komplicerat eftersom de inte alltid finns möjlighet till att inneha full kontroll över alla 

situationer i arbetet.  

 
...Mycket som kan hända, mycket på gång och man får ha många bollar i luften som man inte 
alltid kan hålla koll på och det kan vara väldigt stressande och svårt. (R8) 
 
Om det är många komplicerade förlossningar, kanske sjuka mammor eller bebisar och sen ha 
andra patienter är väldigt komplicerat och då kan det hända en del saker och man har inte koll 
överallt. Det uppstår ju också traumatiska saker i arbetet som kan vara svåra att hantera. (R5)  

 

Ovan förklaras att stress i arbetet leder till att barnmorskorna inte alltid hinner med att ge 

tillräcklig vård och närvaro till samtliga patienter, utan de måste göra en prioritering var de 

behövs. Detta leder till att helhetsbilden försvagas och barnmorskorna tappar en del av 

kontrollen i arbetet. Även traumatiska upplevelser i arbetet är en del i deras komplexa arbete 

som barnmorska på BB- och förlossningsavdelningen.  

Sammanfattande kommentarer  

Sammanfattningsvis upplever barnmorskorna sitt arbete som roligt och utvecklande. 

Barnmorskorna menar att de har inflytande och ansvar i deras dagliga arbete. Barnmorskorna 

menar även att även att arbetet upplevs som relationellt genom mötet med patienter och genom 

samarbetet med kollegor. Därtill upplevs arbetet som variationsrikt eftersom att ingen dag är 

den andra lik och detta bidrar också till utmaningar i arbetet. Utmaningarna bidrar till att 

barnmorskorna utvecklas i arbetet eftersom de ställs inför nya uppgifter. Samtidigt som arbetet 

upplevs som roligt och utvecklande upplevs paradoxalt arbetet också som komplext och 

stressigt. Arbetet upplevs som komplext och stressigt främst på grund av ett högt patienttryck, 

personalbrist och akuta/komplicerade situationer. 
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Frågeställning 2: Möjligheter och hinder för att lära i arbetet  

I nedanstående avsnitt redogörs för studiens andra frågeställning. Närmare förklarat kommer 

barnmorskors upplevelser av möjligheter och hinder för lärande i arbetet att skildras. Tre teman 

har analyserats fram utifrån intervjuerna, vilka är: (1) individuella faktorer, (2) socialt samspel 

och (3) organisatoriska förutsättningar.   

Individuella faktorer   

I detta avsnitt kommer individuella faktorer att belysas i förhållande till barnmorskornas 

lärande på arbetsplatsen. De underkategorier som framtagits är eget ansvar och nyfikenhet till 

att lära samt erfarenhetsbaserat lärande. 

Eget ansvar och nyfikenhet till att lära  

Det framgår enligt barnmorskorna att det krävs ett eget intresse och ansvar för lära i arbetet, 

detta är något som fem av barnmorskorna understryker.  

 
Sen handlar det ju om ett visst eget ansvar också att lära sig tänker jag och läsa och så, men det 
är ju svårt. Det tycker jag kanske att det varken finns utrymme eller tid till tyvärr, eller liksom 
kraft till att sätta sig hemma och börja läsa. (R1) 
 
Och sen får jag ju hålla mig uppdaterad själv genom att läsa våra tidsskrifter vi får, och jag kan 
ju läsa artiklar”. Sen finns det ingen avsatt tid till det, det är i mån om man hinner. Så det är ju 
lite eget ansvar. (R7) 

 

Barnmorskorna menar att nyfikenhet, engagemang och intresse ökar möjligheten till att lära i 

arbetet. Däremot upplever barnmorskorna att trots att de är positivt inställda till att uppdatera 

och fördjupa sina kunskaper, genom att exempelvis läsa forskning i form av artiklar och 

tidsskrifter finns det oftast varken tid eller energi till det, vilket är något som påverkar lärandet 

negativt. En av barnmorskorna med minst yrkeserfarenhet förklarar att det krävs egna initiativ 

och engagemang från hennes sida för att kunna lära sig nya arbetsmoment. Hon förklarar också 

att hon själv behöver vara intresserad för att lära, däremot är det inte alltid möjligt på grund av 

arbetsbelastning.  

Erfarenhetsbaserat lärande   

Samtliga barnmorskor var överens om att kunskap förvärvas genom erfarenhet. Detta betyder 

att vissa arbetsmoment behöver man själv uppleva/göra för att lära sig hantera dem.  
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Men kompetensen sitter väl mycket i erfarenheten, speciellt när det kommer till sådana här 
situationer när man måste kunna agera rationellt hela tiden (R7)  
 
I början var det ju så att man klarade sig på lite skakiga ben, men man har ju ett stort behov av 
att ha kollegor runt om en. Erfarenheten som man samlar på sig genom åren är ju jätteviktig. Det 
är klart det är skillnad nu från när man var ny så... (R1)  
 
 

Barnmorskorna lyfter ovan fram att erfarenhet ofta är avgörande hur man agerar i de akuta 

situationerna.Vidare beskrivs att komplicerade förlossningar tilldelas till de barnmorskor med 

mest erfarenhet.  
.. man försöker ge avancerade patienter till erfarna och bara den patienten men beroende på 
trycket så funkar inte det... (R2)  
 
...Nu har jag en erfarenhet så jag har ju en del saker att säga ja. Så jag får ta på mig mycket 
ansvar. Det är också bra om man har jämnt fördelat med barnmorskor med erfarenhet. (R7)  

 

Det framkommer ovan att de två mer erfarna barnmorskorna upplever ett större ansvar 

gentemot de barnmorskorna med mindre erfarenhet. Varav den ena erfarna barnmorskan även 

menar att det är bra om de fördelar ut barnmorskor med erfarenhet på respektive skift.   
 
 
En av respondenterna upplever att det krävs många års arbete för att räknas som den erfarna 

barnmorskan. Däremot poängterar hon att man aldrig kan bli färdiglärd inom yrket då 

forskningen ständigt uppdateras och arbetssätt ändras. Samtliga barnmorskorna betonar att de 

lär sig något nytt varje dag och att man aldrig blir färdiglärd i sitt yrke. En av barnmorskorna 

beskriver det på följande sätt: 

 
Och när man jobbar som barnmorska så är man ny ganska länge. Alltså det tar ganska många 
år innan man räknas som den erfarna. Sen är ju som sagt ingen av oss färdiglärd någonsin, 
eftersom det sker forskning hela tiden. (R6) 
 
 

Det framförs av två barnmorskor att de hade önskat mer praktik och praktiska övningar under 

barnmorskeutbildningen. De båda barnmorskorna menar att det hade varit väldigt svårt att 

komma in i yrket som barnmorska om de inte hade haft erfarenhet av att arbeta som 

sjuksköterska innan de vidareutbildade sig till barnmorska. En annan barnmorska beskriver att 

hon upplevde första veckan i sitt arbete som en “katastrof” på grund av att hon kände att hon 

inte hade tillräckliga kunskaper för att klara av arbetet. Dessa beskrivningar tydliggörs nedan:     
 

ja kände mig nog tryggare eftersom jag jobbade som sjuksköterska tidigare och hade erfarenhet 
från det. (R2) 
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..första veckan var det lite aa katastrof, men det är väldigt strukturerat det finns pm man ska följa 
det så sen kommer man ju in i det ju mer man jobbar och får göra själv. (R4)  
 
 

Barnmorskorna menar således att de lär sig genom att göra och desto mer erfarenhet 

barnmorskan har desto ju mer kunskaper har hon inom yrket. Fem barnmorskor framhäver 

också att de gillar att arbeta praktiskt med “sina händer” och att detta främjar deras utveckling 

och lärande i arbetet. Vilket framställs nedan:  
 

...jag lär mig mest genom att göra... (R8)  

 

Fem respondenter beskriver att alla barnmorskor arbetar olika och genomför arbetsmoment på 

skilda sätt.  

 
PM är styrande så dom utgår man ifrån men sen mer barnmorskejobb där har vi väldigt fria 
händer men det rent medicinska utgår vi från lagar och riktlinjer.... (R2)  
 
Eftersom alla förlöser ju olika och alla jobbar väldigt olika men med samma utgång att vi 
förhoppningsvis får ett friskt och välmående barn (R8)  

 

En barnmorska belyser ovan att de har ett arbete som ger utrymme till ett eget spelrum, 

förutom de medicinska delarna där lagar och riktlinjer styr. Den andra barnmorska belyser att 

alla barnmorskor arbetar väldigt olika, men att målet är detsamma.   

Socialt samspel  
I följande avsnitt behandlas barnmorskors upplevelser av det sociala samspelet i arbetet. Det är 

i synnerhet samspelet med patienter, kollegor samt studenter som framhävs under intervjuerna. 

Det sociala samspelet har visat sig vara av stor betydelse för barnmorskors lärande i arbetet, 

samt vara en central del i deras dagliga arbete. Att arbeta tillsammans med andra människor 

och att möta olika patienter varje dag är således en stor del i arbetet som barnmorska.  

Lärande i mötet med patienter  

Mötet med patienterna framställs som en väsentlig anledning till att barnmorskorna orkar med 

sitt arbete, speciellt vid hög och påfrestande belastning. Patienternas tacksamhet, föräldrarnas 

glädje och känslan av att kunna ge föräldrarna en bra upplevelse beskrivs vara grunden till att 

man orkar med och uppskattar sitt arbete. Att barnmorskorna får positiv bekräftelse från 

patienterna framställs inte bara som en anledning till att de uppskattar deras arbete, utan också 

som en motivationsfaktor till att man vill lära mer och som den huvudsakliga främjande faktorn 
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till att barnmorskorna lär i arbetet. Vidare förklarar barnmorskorna att det gäller att vara lyhörd 

och mottaglig för att möta patienten på bästa sätt. Under alla intervjuer framförs att ingen 

patient är den andre lik och det kräver att barnmorskorna är flexibla och kan anpassa sig efter 

vad situationen och patienten är i behov av. I de två nedanstående citaten beskriver 

barnmorskorna att de anser att mötet med patienten är lärorikt och utvecklande samt varför 

patienterna motiverar till att vilja lära mer:  
 

Men i mötet med patienter är ju det mest utvecklande. Men då gäller det ju också att vara lyhörd 
för det och tänka att det som jag gör är rätt och that´s it liksom utan att man är mottaglig för den 
här kommunikationen och läsa in. (R1) 
 
..får mycket tillbaka från patienter även i svåra situationer så får vi tillbaka positivt i själva yrket 
och det i sig är en motiverande till att utvecklas och lära sig mer... (R2) 

 

Det framkommer vidare att patienter idag är mer pålästa, vilket innebär att patienterna ställer 

fler frågor och att dialogen utvecklats. Tre barnmorskor menar därav att de ständigt måste 

tänka efter och reflektera över sitt arbetssätt, vilket upplevs som både lärorikt och utmanande. 

Detta framställs i de två citaten som följer:  
 
...Huvudsaken är ju att man har en dialog med patienten och den här dialogen kan ju få en att 
tänka till och reflektera mer så det blir ju att man lär sig. (R7)  
 
Mötet med alla patienter, alla är ju olika, människor är olika. När de frågar mycket måste man 
tänker efter och det är jättebra. (R4) 

 

Som tidigare nämnts framför samtliga barnmorskor att alla patienter är olika och att det 

upplevs som lärorikt. Två barnmorskor framhåller även att variationen på patienters behov av 

bemötande och vård har fått utökad bredd under de senaste åren. På grund av att de får bemöta 

fler nyanlända från andra kulturer, samt att utvecklingen ständigt går framåt, exempelvis kan 

fler människor idag få barn trots olika sjukdomar.  

Lärande i samspel med kollegor 

Ett genomgående tema under intervjuerna var hur samtliga barnmorskor beskrev att de lär och 

utvecklas i arbetet via kommunikation och reflektionen tillsammans kollegor. Samtliga svarade 

enhetligt på att de har ett gott samarbete barnmorskorna emellan. Barnmorskorna förklarar att 

de ständigt bekräftar, stöttar, frågar och samtalar med varandra vilket främjar deras lärande och 

utveckling. 
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...Det är mycket det som gör att man orkar hålla på också, att vi har varandra och det är ofta god 
stämning. Och när det är stressigt så hjälper man varandra och stöttar upp, ännu ännu mer. Vi 
finns alltid där för varandra, det finns alltid någon som backar en i ryggen. Vi pratar mycket med 
varandra. Hur ska jag göra hur ska jag tänka, det gör vi. Det finns många saker som är rätt och 
ibland när man är inne hos patienten i flera timmar blir man lite sådär att man kanske bara ser en 
sak, eller ett perspektiv, men sen går man bara utanför dörren och får prata med sina kollegor 
och bara hur ska jag tänka nu och så helt plötsligt så har man flera olika alternativ som kanske 
egentligen blir bättre så och får fram den bästa lösningen. (R8) 
 
...Och att man känner att man har en tillåtande arbetsmiljö att man kan fråga utan att känna dig 
dum. Att man vågar fråga för att lära så man vågar diskutera och reflektera tillsammans. (R3) 
 
 

I ovanstående citat beskrivs samarbetet på arbetet och hur det påverkar deras lärande. 

Barnmorskorna beskriver framförallt att kommunikationen och samarbetet med andra 

barnmorskor leder till att de lär i arbetet. Det framkommer även att de upplever arbetsklimatet 

som “tillåtande med högt i tak”. En barnmorska beskriver att de både kan skratta och gråta 

tillsammans. Stödet från kollegor upplevs även som elementär del i att barnmorskorna orkar 

med stressiga dagar på arbetet. De hjälper och finns där för varandra när det blir tufft.   
 

Utöver detta benämner barnmorskorna också att samarbetet med både läkare och 

undersköterskor fungerar bra och har betydelse för deras lärande. Majoriteten av 

barnmorskorna framhåller att samarbetet med de båda yrkesgrupperna överlag fungerar bra. De 

beskriver att de känner tillit och förtroende till varandra. Däremot nämner en av barnmorskorna 

med mindre yrkeserfarenhet att hon ibland upplever att samarbetet med läkarna känns stelt och 

att hon inte vågar ställa frågor, vilket hon anser begränsa hennes möjligheter att lära.  

 
Nu är jag rätt ny, men här är det lite hierarki och läkare är lite högre upp nu känner inte jag dem 
helt än heller men lite så kan man känna att man inte vågar fråga om allt som jag kanske 
egentligen behöver för att få veta saker. (R4) 

  

Barnmorskan ovan menar att anledningen till att hon inte vågar ställa frågor beror på att hon är 

ny i yrket och att hon inte hunnit bygga upp en relation med läkarna ännu. Hon beskriver också 

att det finns en hierarki som styr arbetet. Som tidigare nämnts upplever barnmorskorna att de 

lär och utvecklas genomgående under ett arbetspass när de frågar och kommunicerar med 

varandra. Det kan exempelvis vara hur de ska tänka och handla i olika situationer. Förutom 

detta upplever barnmorskorna också att de lär efter ett avslutat arbetspass på förlossningen, 

eftersom att de har en ventil efter arbetspasset när det varit något speciellt eller om det varit 

mycket. 
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Vi kallar det för ventil och har det varit något speciellt eller har det varit mycket så försöker vi 
verkligen och sitta ner efter arbetspasset och prata. Och fråga hur alla hur man har haft det. Hur 
skulle vi kunnat göra det där bättre eller fick du den hjälpen du behövde där och så. Så det är 
jätteviktigt, att kunna reflektera tillsammans över arbetspasset eller bara prata av sig och tala om 
vad man känner. (R8)  
 
 

Barnmorskorna beskriver ventil som ett tillfälle där de får möjlighet att föra en dialog och 

diskutera kring arbetspasset som varit. Där ges det möjlighet till att reflektera och resonera 

tillsammans över situationer som uppstått under dagen vilket bidrar till lärande.  

Handledning av studenter och nyutexaminerade barnmorskor 

Under intervjuerna framför tre barnmorskor, med mest yrkeserfarenhet, att de lär genom att 

vara handledare till studenter och nyutexaminerade barnmorskor. De upplever att man lär 

genom att lära andra eftersom man analyserar och reflekterar över sina arbetsuppgifter och inte 

bara handlar efter erfarenhet. Därtill beskrivs även att studenter förmedlar nya kunskaper från 

sin utbildning som de kan dela med sig av till barnmorskorna, vilket bidrar till att de även lär 

av studenterna. Detta belyses nedan:  
 
När man handleder studenter, det tycker jag är är väldigt utvecklande. För då krävs det ju att man 
reflekterar över sitt arbete och arbetssätt, alltså vad man gör. (R1) 

 
Vi har ju mycket studenter som kommer hit som vi handleder, då kommer ju dom hit med nya 
saker som dem har lärt sig som vi lär oss. (R7)  

 
 
De två barnmorskorna med minst yrkeserfarenhet framförde att de hade lärt sig mycket av sina 

handledare under sin först tid som barnmorskor.  

 
Jo det var lärorikt oftast var de samma men ibland var de olika men de var ändå rätt bra för ingen 
gör ju exakt samma sak och då får man se flera sätt. (R4) 

 

Barnmorskorna förklarade att när de var nya i yrket fick de gå bredvid en erfaren barnmorska i 

tre veckor och oftast var det samma barnmorska. Barnmorskan i citatet ovan beskriver att hon 

vid vissa tillfällen fick gå bredvid andra barnmorskor än sin tilldelade handledare. Detta 

upplevde hon som positivt eftersom ingen gör exakt samma sak, vilket var utvecklande och 

lärorikt.  

Organisatoriska förutsättningar 
I detta avsnitt redogörs för organisatoriska förutsättningar för lärandet. Närmare beskrivet 

redogörs för barnmorskornas upplevelser av variationen i arbetet, möjligheter till 
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kompetensutveckling i arbetet, organisationens resursbrister samt betydelsen av stöd från 

ledningen.  

Variation i arbetsuppgifter  

Barnmorskorna beskriver att alla arbetsdagar ser olika ut, närmare förklarar de att detta beror 

på att alla patienter är i behov av olika bemötanden och vård. Samtliga barnmorskor menar på 

att variationen bidrar till lärande, då det ständigt kräver att barnmorskorna behöver anpassa sig 

till varje situation. Att arbetsuppgifterna är variationsrika är också något som barnmorskorna 

upplever utmana dem i arbetet.  
 
Man vet ju aldrig hur dagen ser ut innan man går till jobbet, alla dagar ser så olika ut. Man möter 
ju olika patienter varje dag, det är både utvecklande och utmanande. (R8)  
 
Alla mamma-barn situationer ser ju olika ut det är spännande på det sättet, det blir en utmaning 
hur ska vi få det här att bli bra. (R4)  
 
 

Barnmorskorna förklarar att de lär sig i arbetet när de ställs inför situationer som de inte varit 

med om tidigare. När nya situationer uppstår upplevs arbetet som utmanande och det kräver 

oftast att barnmorskorna uppdaterar sina kunskaper genom att läsa PM eller kommunicerar 

med sina kollegor.  
 
Jag tycker man lär sig något nytt varje dag, framförallt på förlossningen. Sen utsätts man för nya 
situationer händelser som inte är så vanliga måste man ta reda på mera. Typ genom att läsa ett 
PM eller att fråga en kollega. (R2)  
 
 

De fem barnmorskorna som har en rotationstjänst upplever att det är både lärorikt och 

utvecklande att arbeta på två olika enheter.  
 
Jag tycker att den är positiv, men det är såklart individuellt. Det finns ju absolut dem som tycker 
att det är belastande, men jag tycker det är väldigt givande. Jag tycker att jag har nytta av mina 
kunskaper från förlossningen när jag är här och mina BB-kunskaper när jag är på förlossningen. 
Jag tycker att det är en styrka i kompetensen att kunna två enheter. (R1) 

 

Barnmorskan i ovanstående citat understryker att det är en styrka i kompetensen att kunna två 

enheter. Vidare upplever hon variationen som positiv och givande. En av barnmorskorna som 

har en rotationstjänst menar dock att det också kan bli belastande med rotationen, även om hon 

upplever det som utvecklande. Därutöver menar hon också att de borde få rotationstillägg 

eftersom det mer ansträngande att arbeta på fler avdelningar.  
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Kompetensutveckling 

Ett återkommande område som framkommit utifrån intervjuerna var hur barnmorskorna 

beskrev att det inte alltid fanns möjlighet till att gå på alla de internutbildningar som 

landstinget erbjuder. Detta på grund utav att de det inte fanns möjlighet att komma ifrån 

arbetet, speciellt inte när barnmorskorna är under högt tryck och att många patienter är inlagda.  

 
Men många gånger när vi har, saker vi ska göra, vi gör ju olika test på datorer till exempel det 
här som kallas för CTG och sådana här saker och olika medicinska utrustningar. Det är väldigt 
svårt ibland, med tanke på att vi har mycket att göra och hinna med dem sakerna. Som ändå är en 
typ av internutbildning som alla ska göra. Det kan vara svårt att få tid till det. Ehh.. emellanåt när 
det är högt tryck. Så det är väl det egentligen. Ibland är det ju lite lugnare. Och då kan man 
kanske ta igen det då, men ibland skulle jag kanske önska att man kanske hade någon form av 
avsatt tid i skiftbytet eller vad som liksom för att hinna med lite sådana saker. (R8)  

 

Barnmorskorna förklarar att det inte finns tillräckligt med personal för att alla barnmorskor ska 

kunna gå på de internutbildningar som förekommer, vilket är något som begränsar deras 

möjlighet att lära och utvecklas i arbetet. Barnmorskorna nämner också att de hade gynnat 

deras lärande om de hade en avsatt tid för utbildning under sitt arbetspass. När barnmorskorna 

väl kan delta vid dessa utbildningstillfällen upplever de att dem lär sig i form av att 

barnmorskorna fördjupar sina kunskaper. Barnmorskan i nedanstående citat beskriver ett av 

dessa tillfällen som både givande och utvecklande:  

 
Ja, absolut. Och då är det ju fördjupande kunskaper mer. Som om en läkare kommer hit och 
pratar om preklamsi, havandeskapsförgiftning. Det går ju att grotta ner sig hur mycket som helst. 
Så det är ju synd om man missar dessa tillfällen på grund. av att det är mycket att göra. Dessa 
tillfällen är jättebra, jättegivande. (R3) 
 

 
Vidare framkommer att externa utbildningar erbjuds i ringare omfattning än internutbildningar. 

När det erbjuds externutbildningar är det dessutom få barnmorskor som får möjlighet att åka 

iväg eftersom det erbjuds få platser. Fyra av barnmorskorna beskriver att det framförallt har 

och göra med en begränsad ekonomi. Vidare nämner även två barnmorskor att det inte finns 

möjlighet att erbjuda fler utbildningsplatser, eftersom det skulle betyda att det inte skulle finnas 

tillräckligt med personal kvar på plats.   
 
Ja, och sen får vi ju ibland möjlighet att åka på utbildningar, men mycket inom landstinget är ju 
internet och på avdelning. Det är ju lite möjligheter att åka iväg på stora saker för att det är ju en 
kostnadsfråga. (R1) 

 
Det skulle ju vara ett hinder såhär att många vill lära sig saker och det kostar, vi behöver mer 
pengar för att få tid att lära. Så att fler kan åka om vi hade mer personal. (R6) 
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Det finns en önskan hos barnmorskorna att det skulle finnas mer tid för extern utbildning i 

deras yrke i form av exempelvis studiebesök och kurstillfällen. Att barnmorskorna inte får 

möjlighet att delta vid utbildningar som är förlagda utanför arbetsplatsen upplever de som 

något som begränsar deras möjligheter att lära och utvecklas i sitt arbete. Samtliga 

barnmorskor menar att när de väl får tillfälle att delta vid externa utbildningar är det något som 

gynnar deras lärande i form av att de får utveckla och vidga sin kompetens. En av 

barnmorskorna förklarar att de som får möjlighet att delta vid dessa utbildningar har ett ansvar 

att också lära ut och uppdatera sina kollegor på avdelningen.  
 
De som varit iväg ska uppdatera resten men vi kan inte hålla en hel kurs så det blir inte helt 
detsamma. Men jag tycker absolut att man bör avsätta mer resurser för vidareutbildningar. Dels 
att ett ska finnas ett större kursutbud också... Även det här med suturering, inom 
bäckenbottenskador borde de finnas bättre utbildningar än det gör idag, så dels saknas 
utbildningar. (R2)  
 

Barnmorskan poängterar att överföringen av kunskap från kollegor som gått utbildningar inte 

blir detsamma som att gå kursen på egen hand. Hon upplever dessutom att kursutbudet som ges 

är begränsat. Majoriteten av barnmorskorna anger exempelvis att de skulle vilja utveckla sin 

kompetens inom sutureringsteknik vid vaginalbristningar, även bäckenbottenskador nämns 

som ett område de vill förvärva mer kunskap.  

 

En av barnmorskorna betonar hur viktigt hon tycker det är att känna att hon utvecklas och lär i 

arbetet. Däremot känner hon sig besviken över att det erbjuds alldeles för få utbildningar. 

Därför har hon på eget initiativ läst en kurs inom området amning på 7 högskolepoäng, något 

som har resulterat i att hon även arbetar med ett projekt på amningsmottagningen. Detta är 

något som har bidragit till ny motivation och att arbetet känns roligt.   

Resursbrister  

Samtliga barnmorskor framhåller att när de ofta känner sig stressade i arbetet är det på grund 

av hög arbetsbelastning och resursbrist. Samtliga barnmorskor menar också att stressen i 

arbetet är något som hindrar deras lärande. Barnmorskorna förklarar att stressen främst beror 

på att deras arbete är oförutsägbart i den bemärkelsen att det när som helst kan uppstå akuta 

situationer som gör att de måste handla under tidspress. Även personalbrist nämns som en 

bidragande orsak till att stress uppstår i arbetet.  
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Är det väldigt komplicerade förlossningar eller mycket sjuka mammor eller någonting med bebisarna 
som är en komplicerad situation så kan man exempel ha en patient det är väldigt komplicerat med, och 
tycka att det är stressande. Mycket som kan hända, mycket på gång och man får ha många bollar i luften 
som man ska hålla koll på och det kan vara väldigt stressande .Ehh.. gentemot om man har helt normala 
bebisar, snabb förlossning allting går bra liksom, det är inte så mycket att sy. Då kan man förlösa ganska 
många på ett sånt pass utan att tycka att det är stressigt. Och det är lite beroende på komplexiteten med 
patienten. Eller om man har många patienter samtidigt och det kanske är aktiva patienter. Att alla tre 
kanske är i förlossningsarbetet. Nu försöker vi ju att inte ha det så, vi försöker fördela ut så att det blir en 
bra och jämn arbetsfördelning varje pass. (R8)  

 

Barnmorskan beskriver i ovanstående citat att hon upplever stress när de har många patienter 

som är i samma fas i förlossningsarbetet. För att få en jämn arbetsbelastning försöker 

barnmorskorna fördela patienterna i den mån det går. Däremot nämner barnmorskan att ett högt 

patientantal inte nödvändigtvis behöver betyda att det leder till stress. Hon menar att stressen 

som uppstår också kan bero på komplexitet med patienten. När barnmorskorna känner sig 

stressade upplever de att det sällan finns utrymme för diskussion och reflektion med sina 

kollegor, vilket de anser påverka deras lärande negativt. En av barnmorskorna beskriver också 

att hon ibland känner att det är skönt att få bekräftelse från sina kollegor om hon tänker rätt i 

vissa situationer. Barnmorskorna i nedanstående citat beskriver hur stressen påverkar deras 

lärande:  
 

...För jag kan ju tycka att utveckling är också att jag hinner få reflektera, kanske reflektera med 
mina kollegor och alla personalkategorier. Så det kan jag tycka är hindrande för kompetensen… 
(R7)  

 
Det här med att reflektera över arbetssättet det blir mer under arbetets gång och det beror ju på 
hur hög arbetsbelastning där är och ibland funkar det att man hugger tag i någon i korridoren för 
att få hjälp men hur skulle du göra, bolla med varandra. Men vissa arbetspass är vi alla upptagna 
och nyexaminerade framförallt har svårt att fråga erfarna om hjälp och vi andra också. Ibland vill 
man bara få bekräftat tänker jag rätt nu. (R2)  

 

Det är inte bara diskussion med kollegor som hindras av stress. Barnmorskan i nedanstående 

citat förklarar att hon oftast försöker få tid för återkoppling med sina patienter, vilket hon 

ibland inte hinner med på grund av stress och tidsbrist. Barnmorskan förklarar att återkoppling 

med patienterna är viktigt för att kunna reflektera över sitt arbetssätt för att kunna utvecklas i 

sin yrkesroll.  
 
...Sen försöker jag återkoppla också men man hinner inte alltid med patienten och de hinner ja 
inte alltid speciellt vid svåra förlossningar vill jag gärna återkoppla med patienten för då får man 
ju veta vad som varit bra och vad som skulle kunna gjorts annorlunda. Det är jätteviktigt. (R6)  

 

Det är framförallt under våren och sommaren barnmorskorna upplever som mest stress, då är 

patientantalet som störst och semesterperioden infaller för många barnmorskor. Stressen leder 
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till att barnmorskorna upplever att motivationen i arbetet försämras under dessa perioder. 

Arbetet känns inte heller tillfredsställande och roligt, vilket barnmorskorna anger som en 

drivkraft att vilja lära. Två av barnmorskorna anger att stressen i arbetet har lett till att de gått 

ner arbetstid för att orka med och för att hinna med återhämtning.  

 
Nej jag gör ju inte det det orkar jag inte. Så är det och det är en jättetråkigt att det ska vara det. Ja 
jobbar 85% nu. Det var stressen som gjorde så jag fick gå ner i tid… (R6)  
 
Det är viktigt med återhämtning, jag jobbar bara 75% när jag gick på 100 % hann jag inte riktigt 
med återhämtningen med pauser och hinna ikapp. Det är inte roligt när man känner att man 
tappar glöden. (R4)  
 
 

Två av barnmorskorna beskriver att de funderat på att sjukskriva sig på grund utav att de 

upplever arbetet för stressfullt. Den ena barnmorskan menar däremot att om hon skulle 

sjukskriva sig kommer hon troligen inte återvända igen och det är egentligen inte det hon vill 

eftersom att hon älskar sitt yrke. Den andra barnmorskan menar att hennes arbete ibland går ut 

över hennes privatliv och att hon ibland känner sig utnyttjad för att hon älskar sitt arbete.  
 
...Framförallt på somrarna har jag tänkt så. Ska jag hålla på med det här, är det verkligen värt 
det? Ehh.. jag kanske ska sjukskriva mig liksom med tanke på. Men om jag sjukskriver mig så 
kommer jag förmodligen inte komma tillbaka hit, det är lite så det känns. Då känner jag att det, 
då vågar jag inte riktigt ta det steget för jag tycker verkligen om det jag gör i det stora hela 
liksom. (R8)  
 
Ja det har jag mm ja har funderat på att byta yrke eller avdelning, för att det går ut över ens 
mående när man kommer hem är man väldigt trött, hur mycket är det värt o sådär för min familj 
är ju ändå det viktigaste det gäller att ha en balans hemma och har man problem hemma så är det 
jättesvårt med det här yrket…. jag behöver liksom reflektera mer med mig själv hur mycket 
orkar jag och när, det känns som man själv måste bromsa för ingen annan kommer göra det men 
jag har ju dom är välvilliga cheferna, men ibland kan man känna sig utnyttjad för att man älskar 
sitt jobb men man måste sätta stopp och det har jag gjort också när ja gick ner i tid. (R6)   
 
 

En av barnmorskorna berättar i intervjuerna att hon haft kollegor som har slutat på grund av 

den höga arbetsbelastningen. Framförallt beskriver hon att det är det de erfarna barnmorskorna 

som har lämnat yrket, vilket hon anser påverkat hennes egna lärande negativt då värdefull 

kompetens i arbetsgruppen går förlorad. 

Prioritering av arbetsuppgifter  

I intervjuerna framkommer det att stress, tidsbrist och hög arbetsbelastning ofta leder till att 

barnmorskorna upplever att de behöver prioritera sina arbetsuppgifter. Barnmorskorna 

beskriver exempelvis att närvaron i salen hos patienterna blir mindre, då de behöver lägga tid 

på andra arbetsuppgifter som är viktigare för stunden. Detta är något som påverkar lärandet 
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negativt då de upplever att samspelet med patienterna har stor betydelse för deras möjlighet att 

lära i yrket. Som ny i yrket kan det vara svårt att veta vad som behöver prioriteras, däremot är 

det något som man lär sig med tiden menar barnmorskorna.      
 
Exempel om det är något som önskar mer smärtlindring. Det måste man ju prioritera framför att 
gå och ta blodtryck på någon annan. Så man får försöka prioritera och det lär man ju sig hela 
tiden. Vad som måste göras och bad som kan vänta. (R8) 
 
Ja, så är det ju. Eller det blir ju ibland att man får bortprioritera vissa saker för att man är för 
belastad liksom. Och rasten och återhämtningen den kommer ju i sista hand. (R1)   
 
 

I ovanstående citat beskriver barnmorskorna att den höga arbetsbelastningen ibland leder till att 

de får åsidosätta de patienter som är relativt friska, där läget uppfattas som stabilt och normalt. 

Är det högt tryck på avdelningarna är det de akuta och komplicerade fallen, samt de sjuka 

patienterna som måste prioriteras. Att barnmorskorna inte kan ge samma trygghet och närvaro 

till alla patienter upplever de som jobbigt och frustrerande.  

 
Dem passen kändes verkligen inte kul. När man känner att man inte har koll på läget. Har man 
åtta patienter, har man ju ibland åtta barn också. Då är det ju helt plötsligt sexton patienter att ha 
koll på. Hur dem äter, om dom åter, om dom är sjuka, alltså det är ju mycket. (R3) 

 
Jag känner mig inte tillräcklig, det är ju jättesvårt. Man kan inte dela på sig. Jag önskar att det 
var så som dem säger i media, en barnmorska per födande. Det skulle vara alldeles underbart om 
det var så. För det är jättetråkigt när man går härifrån och känner att man inte är tillräcklig för 
alla patienter. Och man hoppas att dem som ska vara nöjda, men att ha den känslan själv ja det är 
en tråkig känsla. För det är inte så man vill att det ska vara när man vårdar sina patienter. Man 
vill känna sig närvarande och ge så mycket av sig själv som det går egentligen. För att göra en så 
trygg upplevelse som möjligt för det paret. (R8)  

 

Ovanstående citat beskriver hur barnmorskorna känner när de behöver prioritera sina 

arbetsuppgifter. Dels så känner de sig otillräckliga för patienterna, då de inte kan leva upp till 

den vårdstandard de har ambition av att ge, men de upplever också att yrket inte blir 

tillfredsställande då den höga belastningen bidrar till negativ stress och frustration. Detta är 

något som leder till att barnmorskorna kan känna missnöje med sin arbetsinsats och det 

minskar också motivationen i arbetet.  

Stöd från ledning   

Majoriteten av barnmorskorna upplever begränsat stöd och feedback från cheferna i det dagliga 

arbetet. Samtliga barnmorskor är överens om att cheferna skulle kunna visa mer uppskattning 

till sina medarbetare. Att cheferna inte bekräftar barnmorskorna i arbetet påverkar deras 

lärande negativt menar de. En av barnmorskorna förklarar att det skulle gynna hennes 
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motivation om hon fick mer uppmuntran från cheferna och hon skulle även bli mer positivt 

inställd att lära andra.  
 
Ja det tycker jag, får man stöd och uppmuntran från chefer utvecklas man mer och blir mer 
positivt till att lära ut det jag lärt mig, ehm men de kanske ja saknar på förlossningen... (R2) 

 
 

Barnmorskorna i nedanstående citat upplever likt de övriga barnmorskorna begränsat stöd från 

cheferna i det dagliga arbetet. Den ena barnmorskan hade gärna sett att hon fick mer feedback 

när hon har haft en tuff dag och mycket att göra. Hon förklarar också att cheferna ger mer kritik 

än vad de berömmer sina medarbetare. Däremot anger hon att cheferna uppmuntrar och stöttar 

om hon exempelvis skulle vilja gå en utbildning.  

 
Nej kanske inte jättemycket feedback så, men är det något om ja vill gå en vidareutbildning så 
försöker dom stötta att man tar sig dit, sen kanske dom inte stöttar så jättemycket i det dagliga 
arbetet. Det kan vara att man vill ha om feedback om man har haft mycket att göra, så klart det 
alltid kan bli mer. Man får alltid höra när det inte funkar men mindre när det funkar. (R5) 

 

En av barnmorskorna berättar i intervjun att ledningen deltar i internationella träffar samt att de 

kontinuerligt kommunicerar med andra förlossningsenheter och kvinnokliniker. Detta är något 

hon upplever vara främjande för hennes lärande då det öppnar upp nya synsätt för cheferna att 

arbeta på vilket är positivt för verksamhetens utveckling.  

  

Sammanfattande kommentarer  

I ovanstående avsnitt skildras vad barnmorskor upplever vara främjande respektive hindrande 

för deras lärande i arbetet. I resultatet har det framkommit att mötet med patienter och 

samspelet med kollegor är i huvudsak det som bidrar till att barnmorskor lär i arbetet. I mötet 

med patienten ställs barnmorskorna för nya situationer och uppgifter som ger utmaningar i 

arbetet, vilket stimulerar lärandet. I samspelet med kollegorna finns ett öppet klimat där 

barnmorskor vågar ställa frågor, reflektera och hjälpa varandra i komplexa och svåra 

situationer. Det som ytterligare visade sig vara främjande för barnmorskors lärande i arbetet 

har visat sig vara att praktiskt utföra arbetsuppgifter, även kallat erfarenhetsbaserat lärande. 

Detta bidrar till att barnmorskorna gör och hanterar arbetsuppgifter på olika sätt även om målet 

är detsamma. Vidare lyfter barnmorskorna att de lär genom att handleda barnmorskestudenter, 

men de lär sig också via att barnmorsestuderna förmedlar kunskaper från deras utbildning till 

dem. Det som beskrivs hindra barnmorskors lärande och utveckling i arbetet är främst att 
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arbetet upplevs som stressigt. Anledningen till detta är personalbrist och akuta situationer som 

uppkommer i arbetet. Under dessa omständigheter hinner inte barnmorskorna reflektera, fråga 

varandra, vara med på kompetensutbildningar och ge det bemötande till patienten som de är i 

behov av, vilket upplevs som påfrestande och begränsar barnmorskans lärmöjligheter. Som en 

följd av detta har tre barnmorskor som intervjuats gått ner i arbetstid och två av barnmorskorna 

har även övervägt att sluta. Slutligen upplever också barnmorskorna att stödet från cheferna är 

begränsat vilket leder till minskad motivation i arbetet.  
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Diskussion 
I följande diskussionskapitel problematiseras studiens metodologiska tillvägagångssätt. 

Därefter diskuteras undersökningens resultat i förhållande till studiens problemformulering och 

tidigare forskning samt dess betydelse för yrkesutövningen.  

Metoddiskussion  

Alla de steg och val som en forskningsprocess innebär har olika konsekvenser för studiens 

resultat, således påverkar och formar metodologiska val studiens slutliga resultat. Hade 

förslagsvis hermeneutik använts som analysmetod hade troligtvis studiens resultat inte blivit 

detsamma. Framförallt hade analysprocessen sett annorlunda ut eftersom vi i så fall skulle 

beskrivit och använt våra erfarenheter och förförståelse för att tolka den insamlade datan 

(Thomassen, 2007). Emellertid för att på ett lämpligt sätt besvara denna studies 

problemformuleringar valdes en kvalitativ strategi med en fenomenologisk utgångspunkt. 

Datan samlades in genom att det utfördes åtta semistrukturerade intervjuer med barnmorskor 

arbetande på ett sjukhus. Vid genomförandet av dataanalysen användes Giorgis fem analyssteg 

för att därigenom få fram undersökningens resultat.  

 

Till att börja med bör det konkretiseras för läsaren att vi är noviser inom forskningsområdet, i 

såväl rollen som intervjuare men även i att analysera data. Kvale och Brinkmann (2014) 

beskriver intervjuer som ett hantverk och desto mer erfarenhet intervjuaren besitter desto 

säkrare blir resultatets kvalité. Detta kan uppfattas som en svaghet eftersom vi endast en gång 

tidigare utfört intervjuer, samt att vi inte hade tiden till att genomföra testintervjuer för att 

utöka våra kunskaper. Å andra sidan anser vi dock att vi lyckades få fram goda/sanningsenliga 

svar som besvarar studiens syfte. Detta eftersom vi läst på om att utföra semistrukturerade 

intervjuer och på så sätt tagit till oss förkunskaper, exempelvis Denscombe (2016) redogörelser 

för intervjueffekten. Att vi även är noviser i att analysera data resulterade i att vi hela tiden fått 

återgå till data och kontrollera alla analyssteg upprepade gånger för att på så sätt finna essensen 

i barnmorskornas upplevelser. Att finna essensen är fenomenologiska studiens huvudsakliga 

syfte (Kvale & Brinkmann, 2014). Att finna essensen i barnmorskornas livsvärld var vår 

intention. Emellertid kan vi inte med all säkerhet garantera att vi uppnått detta, utan det är upp 

till läsaren att bedöma rimligheten med stöd av det presenterade resultatkapitlet.  
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Inom den klassiska fenomenologin är det av vikt att forskarna sätter parentes på sin 

förförståelse (Giorgi, 2012). Denscombe (2016) beskriver att det framkommit kritik kring 

huruvida forskare kan bortse från sina egna förhandsantaganden och menar att det inte går att 

frigöra sig från sin förförståelse på grund av att vi människor socialiseras och använder språk. 

Däremot menar Denscombe (2016) att forskaren kan vara självreflekterande och medveten om 

sina förhandsantaganden och på så sätt minska sin påverkan. I ovanstående metodkapitel 

framställdes det att vi i denna studie försökt sätta parentes på vår förförståelse och inte att vi 

med all säkerhet lyckats med detta, vilket är viktigt att framhålla. Vidare vill vi tydliggöra att vi 

är medvetna om att det finns ett visst problem med att cheferna eventuellt valt ut respondenter 

som de själva anser är lämpliga att delta i studien, som i sin tur skulle kunna påverkat och 

begränsat variationen i intervjusvaren. Däremot hade det inte varit möjligt att få tag på 

respondenterna utan chefernas hjälp, då de hänvisade oss vidare till barnmorskor som arbetade 

på respektive avdelning. Vid fyra av intervjuerna visste däremot inte chefen vilka barnmorskor 

som intervjuades, eftersom hon inte var på plats under den eftermiddagen. Utöver detta ansåg 

vi även att vi ville inneha ett formellt godkännande till att genomföra studien, därav var den 

inledande kontakten med cheferna nödvändig.  

 

Som ovanstående avsnitt antyder finns en del kritik kring den klassiska fenomenologin och 

studiens metodologiska tillvägagångssätt. Detta är inget som har bortsetts ifrån utan i själva 

verket har vi arbetat för att ha god kunskap kring de negativa följder som uppstått under 

forskningsprocessen. Genom att vi varit medvetna om dessa konsekvenser har det bidragit till 

att vi har kunnat hantera de på ett bättre sätt och därmed också ökat reliabiliteten i studien. Lika 

viktigt är det också att tillägga att studiens metodologiska tillvägagångssätt valts i förhållande 

till studiens problemformuleringar för att uppnå god validitet. Avslutnigsvis vill vi återigen 

beskriva att resultatet är kontextberoende samt att urvalet är begränsat. Detta medför att vi inte 

har för avsikt att generalisera studiens resultat. Dock menar vi att vi gett en inblick i 

barnmorskors upplevelser av lärande i arbetet och tillfört ny kunskap inom ett 

forskningsområde som synnerligen är outforskat och förhoppningsvis inspirerat till vidare 

forskning.  
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Resultatdiskussion  

Resultatet visar att den huvudsakliga främjande faktorn till att barnmorskorna lär i arbetet är i 

mötet med patienter. De menar att alla patienter är olika och är i behov av olika bemötanden 

och varierad omvårdnad. Ingen förlossning är den andra lik och detta bidrar till att 

barnmorskorna anser att arbetet är varierande och utmanande, vilket också främjar deras 

utveckling. Inga tidigare studier visar på liknande inriktning. Emellertid saknas forskning inom 

området, därav är problematiskt att stödja resultatet att barnmorskor lär och utvecklas i mötet 

med patienten. Tidigare studier visar däremot att förlossningsvården blivit mer relationell 

under de senaste 20 åren. Det har skett en utveckling i samspelet med kvinnan/paret av den 

orsaken att paren är mer pålästa och kunniga idag. Detta bidrog till att patienterna kunde ställa 

avancerade frågor till barnmorskorna. Genom att diskutera och resonera tillsammans med 

paren fick barnmorskorna anstränga sig mer samt reflektera över sitt arbete, som i sin tur 

främjade deras utveckling (Larsson et al., 2009). Likt Larsson et al. (2009) resultat visar denna 

studie också att barnmorskorna upplever att deras patienter är mer pålästa, vilket bidrar till de 

får anstränga sig mer och reflektera över deras arbetssätt. Därtill visar denna studies resultat på 

att det är barnmorskornas patienter som gör att de orkar med hög och påfrestande 

arbetsbelastning. Det är i huvudsak patienternas tacksamhet och föräldrarnas glädje som gör att 

barnmorskorna upplever ett positivt bemötande, känner sig uppskattade i det dagliga arbetet 

samt blir motiverade till att lära mer. Pugh et al. (2011) studie stödjer detta och menar att 

barnmorskorna upplever hög arbetstillfredsställelse i mötet med sina patienter och det är också 

en av orsakerna till att de orkar vara kvar i yrket trots de tuffa arbetsvillkoren.  

 

Tidigare forskning visar att interaktion och samspel med kollegor på arbetsplatsen skapar 

gynnsamma förutsättningar för lärande (Ellinger, 2005; Johnsson, 2011). Studiens resultat visar 

likt tidigare forskning att barnmorskorna lär och utvecklas i arbetet via kommunikation och 

reflektionen tillsammans med andra barnmorskor i det dagliga arbetet. Genom att de vågar att 

fråga varandra samt att de hjälper och stödjer varandra. Ellström (1996) kallar dessa situationer 

för det informella lärandet, det vill säga när icke planerat lärande sker på arbetsplatsen en 

omedveten och spontan process. En mer formell lärproces sker i samspel med kollegor när 

barnmorskorna har en så kallad ventil. En ventil innebär att det finns en avsatt tid efter ett 

arbetspass då barnmorskorna får möjlighet att diskutera och reflektera över olika händelser. 

Jackson et al. (2003) och Pugh et al. (2013) menar på liknande sätt att avsatt tid för reflektion i 
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arbetet har en positiv inverkan på lärandet. Studiens resultat överensstämmer således med ovan 

nämnda studier då barnmorskorna framhåller att de lär genom att reflektera och diskutera 

tillsammans under ventilen.  

 

Larsson et al. (2009) studie visar att erfarna barnmorskor upplevde att läkare och 

undersköterskor övertagit många av deras tidigare arbetsuppgifter vilket minskat deras 

möjligheter att ta egna initiativ och beslut i arbetet. Denna studies resultat visar däremot att 

samarbetet mellan barnmorskorna och undersköterskorna och läkarna överlag fungerar bra. I 

resultatet framgår det dock att en av barnmorskorna med mindre yrkeserfarenhet upplevde att 

samarbetet med läkarna kändes stelt och att hon inte vågade ställa frågor. Detta menar hon 

delvis berodde på att hon var ny i yrket och att hon inte hunnit bygga upp en relation med 

läkarna ännu. Hon beskrev också att det fanns en hierarki som styr arbetet, vilket hon ansåg 

hindra hennes lärande.  

 

I resultatet framgår det vidare att barnmorskorna lär genom att vara handledare till studenter 

och nyutexaminerade barnmorskor. Barnmorskorna upplever således att de lär genom att lära 

andra eftersom de behöver analysera och reflektera över sitt arbetssätt och inte endast handlar 

efter erfarenhet. Resultatet visade också att barnmorskorna fått mycket kunskaper inom yrket 

genom sin handledare under sin först tid som barnmorskor. Likt studiens resultat visar även 

Higgings et al. (2010) studie att det är en fördel om man som ny barnmorska har en mentor, 

alternativt kollegor som kan handleda, vägleda och stötta i arbetsuppgifterna för att utvecklas 

inom yrket. I resultatet beskriver också barnmorskorna att de lär av barnmorskestudenter 

genom att dem förmedlar ny kunskap från sin utbildning. Detta var en intressant upptäckt då 

ingen tidigare forskning visar på liknande resultat.  

 

Barnmorskorna understryker att de arbetar under hög arbetsbelastning med få resurser främst 

under avancerade förlossningar och/eller när är många patienter inlagda på avdelningen 

samtidigt. Samtliga barnmorskor menar att personalbrist, tidsbrist och stress är hindrande 

faktorer för deras lärande och utveckling i arbetet. Barnmorskorna anger att de inte hinner att 

bemöta alla patienter på motsvarande sätt och ibland måste de prioritera vad som är mest akut. 

Både (Ball et al., 2006; Skirton et al.,2011) studier visar på liknande resultat. Personalbrist och 

svåra arbetsuppgifter resulterar i att barnmorskorna inte kan ge berättigande vård till sina 

patienter eftersom de blev tvungna att prioritera i arbetsuppgifter vilket innebar mindre närvaro 
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till patienterna. Utöver detta visar även denna studies resultat att resursbrister leder till att 

barnmorskorna inte får tid till reflektion eller att diskutera med kollegor. Arbete under hög 

arbetsbelastning utgör också grunden till att barnmorskorna upplever sitt arbete som stressigt. 

 

I det empiriska materialet framkommer det att barnmorskorna anser att lärande och utveckling 

växer med erfarenhet. Således att barnmorskan själv får utföra praktiska moment, även kallat 

erfarenhetsbaserat lärande (Pommer Nilsson, 2003). Barnmorskorna beskrev vidare att de mer 

erfarna barnmorskorna får ta mer ansvar, genom att de exempelvis tilldelas de mest 

problematiska arbetsuppgifterna samt att de ansvarar för att vägleda mer oerfarna barnmorskor. 

På liknande vis beskriver Bäck et al. (2016) att det finns en koppling mellan erfarenhet och 

barnmorskans självförtroende och kompetens. Desto mer erfarenhet barnmorskan innehar desto 

mer kompetens och självförtroende besitter hon. Därtill framlägger tidigare forskning att andra 

interna faktorer som främjar barnmorskors lärande är nyfikenhet och motivation till 

arbetsuppgifterna (Bäck et al., 2016; Butler et al., 2008). På samma sätt beskriver 

barnmorskorna i denna studie att nyfikenhet och eget engagemang främjar lärandet.   

 

Larsson et al. (2009) studie påvisar att barnmorskors trivsel och kontroll i arbetet försämrats på 

grund av resursbrister. Ball et al. (2011) menar att barnmorskorna upplever frustration och 

ökad påfrestning i arbetet vilket har medfört att barnmorskorna känner minskad motivation 

samt ett försämrat självförtroende. På liknande vis beskriver barnmorskorna i denna 

undersökning att de känner minskad motivation och tillfredsställelse under stressiga 

arbetsdagar vilket utgör ett hinder för deras lärande. En del av barnmorskorna beskriver också 

att de har funderat på att lämna yrket och några barnmorskor har gått ner i arbetstid på för att 

hinna med återhämtning. Barnmorskorna själva anser att i och med att kollegor går ner i 

arbetstid och till och med lämnar yrket begränsar deras lärande då värdefull erfarenhet och 

kompetens i arbetsgruppen går förlorad. Hildingsson et al (2013) menar i sin undersökning att 

en tredjedel av alla barnmorskor haft problem med utmattningssyndrom. Huvudsakligen var 

det brist på personal och stress som var bidragande orsaker till detta. Därtill visar även tidigare 

forskning, likt denna studie, att barnmorskor väljer att lämna sitt yrke på grund av personalbrist 

och stress (Ball et al., 2006; Barker; 2016; Hildingsson et al., 2013; Leversidge, 2016).  

 

Resultatet visar att barnmorskorna upplevde begränsade möjligheter att lära via formellt 

lärande, alltså organiserat lärande som sker genom kompetensutveckling och kurser (Ellström, 
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1996). Samtliga barnmorskor anger i resultatet att det sällan fanns möjlighet att delta i 

internutbildningar som landstinget erbjuder på grund av resursbrist. Dessutom upplevde 

barnmorskorna att det erbjuds alldeles för få utbildningar, vilket de upplevde hindra deras 

möjlighet att lära och utvecklas i arbetet. Barnmorskorna uppgav i resultatet att när de väl 

kunde delta vid utbildningarna upplever de att dem fördjupar sina kunskaper. Ekberg (2006) 

betonar att organisationer som erbjuder vidareutbildning har en positiv effekt för både 

individens och arbetsplatsens utveckling. Resultatet visar också att få barnmorskor har 

möjlighet att delta vid externutbildningar, med anledning av att det erbjuds få platser och att 

ekonomin är begränsad. Även tidigare forskning pekar på att barnmorskor upplever begränsade 

möjligheter till kompetensutveckling på grund brist på ekonomiska resurser (Pugh et al. 2013). 

Barnmorskorna i Pugh el al. (2013) studie visar likt resultatet att det finns ett behov hos 

barnmorskorna att det erbjuds fler utbildningstillfällen i arbetet som bidrar till lärande.  

 

Vidare visar resultatet att barnmorskorna upplever begränsat stöd och feedback från cheferna i 

det dagliga arbetet. Att cheferna inte bekräftar barnmorskorna i arbetet påverkar deras lärande 

negativt. Barnmorskorna förklarar att uppmuntran och uppskattning från cheferna skulle leda 

till mer motivation i arbetet. Ellinger (2005) framhåller vikten av att ha en ledning som 

uppmuntrar lärande. En central del i chefens roll är att bekräfta, berömma och ge feedback till 

sina medarbetare för att de ska lära och utvecklas, vilket barnmorskorna anser saknas i deras 

arbete. Ball et al. (2006) studie motsvarar denna studies resultat, då deras resultat också visade 

att ledningen inte gav tillräckligt med stöd och feedback till barnmorskorna. Det låga sociala 

stödet från ledningen bidrog till att barnmorskorna inte kände sig sedda och bekräftade, vilket 

minskade deras motivation att lära. Däremot visar studiens resultat att cheferna och ledningen 

på BB- och förlossningsavdelningen är förändringsbenägna, då de deltar i internationella träffar 

samt kontinuerligt kommunicerar med andra förlossningsenheter och kvinnokliniker. Detta 

upplever barnmorskorna vara främjande för deras lärande då det öppnar upp nya synsätt att 

arbeta på, vilket är positivt för verksamheten och den individuella utvecklingen. Jackson et al. 

(2012) studie visar att barnmorskor som upplever att ledningen saknar initiativ till att 

genomföra organisationsförändringar är ett potentiellt hinder för lärande. I Ball et el. (2016) 

studie visade resultatet att ledningen inte var öppna för att göra förändringar i organisationen. 

Barnmorskorna upplevde att de inte gavs utrymme att fatta egna beslut och upplevde 

begränsade möjligheter att påverka sitt arbete. 
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Barnmorskorna menar att variationen i deras arbetsuppgifter bidrar till lärande och utveckling. 

Att arbetsuppgifterna är variationsrika något som barnmorskorna upplever utmana dem i 

arbetet. De flesta barnmorskor som har en rotationstjänst upplever att det är både lärorikt och 

utvecklande att arbeta på två olika enheter, däremot nämner en barnmorska att det också kan 

leda till för hög påfrestning och stress. Arbetsrotation är något som Illeris (2004) menar 

möjliggör lärande eftersom medarbetaren inte begränsas till en enhet i arbetet, vilket styrker 

studiens resultat. Genom att byta avdelning inom organisationen i form av arbetsrotation bidrar 

det till både variation och nya erfarenheter som påverkar lärandet positivt (Illeris, 2004). 

Ellström (2001) menar att variation och utmaningar i arbetet har en positiv inverkan på 

individens möjlighet att lära. Dock betonar Ellström (2001) att upplevs arbetsuppgifterna 

alltför utmanande kan det istället leda till försämrad prestation och stress, vilket 

överensstämmer med hur barnmorskorna upplever sitt arbete. En svensk studie av Bäck et al. 

(2016) visar däremot att arbetsrotation inte uppskattades av barnmorskorna, vilket motsätter 

vår studies resultat. Barnmorskorna menade här på att intern rotation inte är att föredra, 

eftersom barnmorskorna inte kunde fördjupa sina kunskaper och utveckla sin kompetens. 

Därtill menade barnmorskorna att systemet fick dem att känna sig splittrade mellan olika 

uppdrag (Bäck et al., 2016). 

 

Barnmorskornas arbete på förlossningen och BB innebär att de möter akuta och traumatiska 

situationer dagligen. Det som är utmärkande för den typen av arbete är att det är oförutsägbart. 

När dessa situationer uppstår i arbetet kräver det barnmorskornas fulla koncentration, vilket 

också medför ett stort ansvar. Ellström (2001) anger att höga krav och utmaningar i arbetet 

skapar goda möjligheter för lärande, samtidigt påpekar han att kraven inte bör vara för höga. 

Upplevs de akuta situationerna som alltför komplexa för barnmorskorna menar Ellström (2001) 

att det istället kan leda till försämrad prestation och upplevelser av stress, vilket istället skulle 

kunna leda till att det hindrar barnmorskornas lärande.  

 

Barnmorskorna understryker att deras arbete kräver att de är flexibla och att de kan anpassa sig 

efter vad situationen kräver och vad patienten är i behov av. Vidare förklarar barnmorskorna att 

de ständigt reflekterar över sitt arbetssätt för att utfallet ska bli så bra som möjligt. Dagligen 

uppstår situationer i barnmorskornas arbete där de behöver fatta avgörande beslut, vilket ställer 

krav på ansvar och förmåga till problemlösning. Utifrån detta innebär det att i barnmorskans 

arbete förekommer en hög grad det som Ellström (1996) kallar för det utvecklingsinriktade 
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lärandet. Ellström (1996) menar att både det anpassningsinriktade- och utvecklingsinriktade 

lärandet behövs i det dagliga arbetet. Det är även viktigt att ha en bra balans i arbetsuppgifterna 

mellan rutinmässiga uppgifter och nya problemsituationer för “optimalt” lärande. Det 

anpassningsinriktade lärandet i barnmorskornas arbete förekommer också i form av att de utför 

rutinmässiga arbetsuppgifter som exempelvis ronder, dokumentation och att arbeta efter PM. 

Däremot tyder resultatet på att det utvecklingsinriktade lärandet tar störst plats i 

barnmorskornas arbete. Samtidigt som barnmorskorna upplever att deras yrke är utvecklande, i 

den mening att de lär sig något nytt varje dag, upplever de samtidigt sitt arbete som stressfullt 

och påfrestande. Utifrån detta resonemang finns det således inte en balans mellan 

anpassningsinriktade- och det utvecklingsinriktade arbetsuppgifter, vilket Ellström (1996) 

anser vara viktigt. Att det inte finns en balans mellan dessa olika lärandeformer skulle kunna 

vara en anledning till att barnmorskorna upplever sitt arbete som stressfullt och komplext. 

Därmed leder det utvecklingsinriktade till negativa konsekvenser för barnmorskorna samtidigt 

som det också framställs som anledningen till att barnmorskorna upplever sitt yrke som 

utvecklande och lärorikt.  
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Slutsats  
Syftet med denna uppsats har varit att fördjupa kunskaperna om barnmorskors dagliga arbete 

samt att undersöka barnmorskors förutsättningar att lära i arbetet på BB- och 

förlossningsavdelningen. Resultaten visar att barnmorskors lärande framförallt möjliggörs vid 

mötet med olika patienter eftersom det bidrar till variation och utmaningar i arbetet. De lär 

också av kollegor eftersom arbetsklimatet är tillåtande med högt i tak och barnmorskorna vågar 

ställa frågor och de innehar en god kommunikation på arbetet. Barnmorskorna beskriver att de 

utvecklas och lär varje dag. Arbetet upplevs som utvecklande och roligt, men även stressigt och 

komplext. Att arbetet är stressigt och påfrestande är högst oroande för yrkesutövningen 

eftersom det inte bara hindrar barnmorskors lärande och utveckling i arbetet utan även leder till 

att barnmorskor väljer att sluta och/eller gå ner i arbetstid för att hinna med återhämtning. 

Resultatet visar även att det utvecklingsinriktade lärandet utgör störst plats i barnmorskornas 

arbete och balansen mellan det utvecklingsinriktade- och anpassningsinriktade lärandet är inte 

stabiliserat. Det utvecklingsinriktade lärandet medför att det ständigt ställs krav på att 

barnmorskorna innehar koncentrations- och problemlösningsförmåga. Utifrån detta 

resonemang skulle det utvecklingsinriktade lärandet kunna vara en bidragande orsak till att 

barnmorskor upplever att de lär sig nytt varje dag. Paradoxalt kan även det utvecklingsinriktade 

lärandet också orsaka negativa konsekvenser i form av för hög påfrestning, stress samt att 

barnmorskor väljer att gå ner i arbetstid eller i värsta fall väljer att lämna yrket.   

Förslag till fortsatt forskning  

I framtiden förväntas det att det kommer att vara desto större brist på barnmorskor 

(Socialstyrelsen, 2014). Detta betyder att det är angeläget att fortsätta studera barnmorskors 

arbetssituation och dess påverkan på lärandet för att fortsättningsvis kunna rekrytera nya 

barnmorskor till yrket samt för att få färre barnmorskor att lämna yrket. Angående vidare 

forskning inom området finns det ett flertal intressanta infallsvinklar. Denna undersökning 

skulle kunna bidra med underlag till att utföra en mer omfattande studie som skulle inkludera 

fler barnmorskor samt ge utökad geografisk variation i form av flera sjukhus. Studien skulle 

också kunna utvecklas genom att använda ytterligare datainsamlingsmetoder såsom att 

kombinera intervjuer och observationer. En annan intressant ingång skulle också kunna vara att 

jämföra om det finns någon skillnad hur barnmorskor som inte arbetar med akutvård upplever 
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sitt lärande. Undersökningen skulle exempelvis kunna utföras på en mödravårdsmottagning 

eller ungdomsmottagning. Det skulle kunna bli ett intressant resultat att se vilken betydelse 

arbetsuppgifternas skilda karaktär har för lärandet.   
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Bilaga 1  
 

Intervjuguide  
 

Bakgrundsfrågor 

●   Namn och ålder? 

●   Hur kom det sig att du blev barnmorska? 

●   Hur länge har du arbetat på din arbetsplats? 

●   Vilka arbetsuppgifter ingår i ditt arbete? Hur ser en “vanlig” arbetsdag ut för dig?  

Lärande & utveckling  

●   Vad innebär lärande och utveckling i arbetslivet för dig? 

●   Har du möjlighet att lära i ditt arbete? På vilket sätt? 

●   I vilka situationer upplever du att du lär i arbetet?  

●   Vad (i arbetsmiljön) upplever du främja ditt lärande?   

●   Vad upplever du hindra ditt lärande? 

●   Har du möjlighet att utveckla nya kunskaper och pröva nya arbetssätt i ditt arbete?  

●   Är det viktigt för dig att få ta ansvar? Varför? 

●   Anser du att du har inflytande i arbetet? Hur?  

●   Gör arbetsgivaren något för att främja ditt lärande? Vad? 

●   Ges du möjlighet i ditt arbete att delta i utbildningar eller annan typ av 

kompetensutveckling (studiebesök, projekt, utbildningsdagar, kurser). Om ja; Vad? Vad 

gav det/bidrog det till att du lärde dig något nytt?  

●   Upplever du att du får stöd och vägledning i ditt arbete av kollegor?  

●   Upplever du att du får stöd och vägledning i ditt arbete av din chef?  

●   Är det viktigt för dig att lära av andra? Varför? 

●   Får du uppskattning/beröm för arbetsprestationer av chef/medarbetare? Hur viktigt är 

det för dig? Ökar det din vilja till att lära?  

Arbetssituation (check-up/fördjupning om de inte avtalats om tidigare) 

●   Hur upplever du ditt arbete?  

●   Upplever du att du har tid för rast/paus i ditt arbete?  

●   Upplever du att du känner dig stressad på arbetet? Om ja, när upplever du det? Hur 

ofta? Vad kan stressen göra med dig?  
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●   Upplever du att har tid till att reflektera/ kritiskt reflektera i arbetet?  

●   Blir du uppmuntrad att ifrågasätta etablerade tankesätt och kritiskt reflektera över det 

som sker i verksamheten? 

●   Upplever du att du har de kunskaper som krävs för att utföra alla arbetsuppgifter?  

●   Hur fördelas arbetstiden mellan respektive arbetsuppgifter? Anser du att det är en bra 

fördelning?  

●   Om du ser tillbaka fem år i tiden, upplever du att dina arbetsuppgifter har förändrats 

under denna tidsperiod? Om ja, på vilket sätt har de förändrats?  

Avslutning   

●   Avrundning av intervju..                                          

●   Finns det något ytterligare som du känner att du vill ta upp?     

●   Tack för ditt deltagande!  
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Bilaga 2  
Samtyckesformulär 

           
Jag har tagit del av den muntliga information om studien angående hur barnmorskor upplever 
sina möjligheter till att lärande och utveckling i arbetet.  
      
Jag har fått möjlighet att ställa frågor om studien och fått mina frågor besvarade. Jag har fått 
information om att mitt deltagande är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta mitt 
deltagande. 
      
Jag samtycker härmed till att delta i studien: 
      
Datum____________ 
 
Namnunderskrift____________________________________  
 
Namnförtydligande__________________________________ 
      
Ansvariga:     
Marlene Hedblad Tel: 073 524 89 26 E-post: Marlenehedblad@gmail.com 
Jessica Karlsson Tel: 070 219 60 77  E-post: Jessica.karlsson1991@hotmail.com 
      
Handledare 
Sam Paldanius E-post: Sam.paldanius@oru.se  
 
  
 
   


