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Sammanfattning: 

Bakgrund: Vård- och omsorgsyrken står för 20% av alla sjukskrivningar i Sverige. En 

studie gjord bland barnmorskor i Sverige fann att mer än en tredjedel av barnmorskorna 

upplevde utbrändhet i någon form. Forskning har påvisat att psykosocial arbetsmiljö har 

betydelse för utfallet av hälsa. 

Syfte: Att kartlägga självskattad psykosocial arbetsmiljö och hälsa bland barnmorskor som 

arbetar inom förlossningsvården i Sverige, samt undersöka samband mellan 

arbetsmiljöfaktorer och upplevd hälsa. 

Metod: En tvärsnittsstudie utfördes våren 2017, där enkäten QPS Nordic 34+ och en 

kompletterande fråga om hälsa användes. Fyrtiosex barnmorskor från fyra olika 

förlossningsavdelningar deltog i studien.  

Resultat: Barnmorskorna uppgav höga arbetskrav och låg kontroll över arbetstakt, 

arbetsmängd och när de kunde ta paus i arbetet. Majoriteten skattade att arbetet innebar 

positiva utmaningar och att de i hög grad fick hjälp och stöd av varandra. Hälsan skattade 

25,5% som någorlunda eller dålig och 34% rapporterade höga nivåer av stress. Det fanns 

ett samband (Spearman´s rho 0,569 p = <0,001) mellan hälsa och stress, de som skattade 

hälsan sämre skattade även högre grad av stress. 

Konklusion: Det fanns både styrkor och brister i barnmorskornas psykosociala 

arbetsmiljö på förlossningsavdelningarna. För att förbättra hälsa bland barnmorskor inom 

förlossningsvården är det viktigt att reducera stressen. 
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Abstract: 

Background: Healthcare professionals accounts 20% of all sick leave in Sweden. More than a 

third of all midwives in a study made in Sweden experienced some degree of burnout. 

Psychosocial work environment has a bearing on health outcome. 

Aim: To investigate self-rated psychosocial work environment and health among midwives 

working in labour wards in Sweden and to examine the relationship between work environment 

factors and experienced health. 

Methods: A cross-sectional study was conducted in spring 2017, the questionnaire QPS Nordic 34+ 

and a question about health was used. Forty-six midwives from different labour ward participated. 

Findings: Midwives reported high work demands and low control over work rate, workload and 

the ability to take a break at work. The majority estimated that the work posed positive challenges 

and that they helpt and supported each other to a great extent. Twenty-five point five percent 

valued their health as fairly bad or bad and 34% reported high levels of stress. A correlation 

(Spearman´s rho 0,569 p = <0,001) between health and stress was found, those who estimated 

better health rated lower levels of stress. 

Conclusion: Both strengths and inadequacies in midwives psychosocial work environment at the 

labour wards were found. It is important to reduce stress among midwives working in labour 

wards in order to improve their health. 
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Inledning 

 

Vård och omsorgsyrken representerar en femtedel av alla sjukskrivningar i Sverige och 

barnmorskor finns uppräknade bland de som drabbas mer än genomsnittet 

(Försäkringskassan, 2015:1). Drygt var femte arbetande person har haft arbetsrelaterade 

besvär enligt statistik från arbetsmiljöverket 2016 (Arbetsmiljöverket, 2016a). Enligt 

försäkringskassan är psykiatriska diagnoser den vanligaste orsaken till sjukskrivning och 

diagnosen stressreaktion ökar mest (Försäkringskassan, 2016). I maj 2016 kom 

arbetsmiljöverket ut med en ny författningssamling som handlade om organisatorisk och 

social arbetsmiljö. Författningen riktar sig till arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret för 

arbetsmiljön (Arbetsmiljöverket, 2016b). Syftet med författningssamlingen är ”att främja en 

god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala 

förhållanden i arbetsmiljön” (AFS 2015:4 §1). 

En stor del av vår tid tillbringas på arbetsplatsen, vilket inte bara påverkar hälsa och 

välbefinnande utan även till viss del formar oss som individer (Berggren & Weman, 2014). 

Enligt WHO är hälsa ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande 

och inte endast liktydigt med frånvaro av sjukdom eller svaghet/handikapp (World Health 

Organization [WHO], 2009). Filosofen Nordenfelt menar att sjukdom inte per automatik kan 

likställas med ohälsa, men sjukdom tenderar att begränsa en individs handlingsförmåga och 

således orsaka ohälsa (Nordenfelt, 2004). Nordenfelt definierar hälsa som: ”P har full hälsa, 

om och endast om P har förmågan att, givet standardomständigheter, förverkliga alla sina 

vitala mål” (Nordenfelt, 2004 s 84). Det finns således olika definitioner på hälsa, i denna 

studie presenteras resultatet utifrån respondenternas egenupplevda uppfattning om sin 

hälsa. Enligt forskning finns det ett samband mellan psykosocial arbetsmiljö och ohälsa, 

såsom risk för utvecklande av hjärt- och kärlsjukdom (Statens beredning för medicinsk 

utvärdering [SBU], 2015), symptom på utmattningssyndrom, depression (SBU, 2014a), samt 

ökad risk för utvecklande av ryggbesvär (SBU, 2014b). 

För att få en uppfattning om hur den organisatoriska och psykosociala arbetsmiljön kan 

påverka hälsan har vetenskapliga modeller tagits fram som förklarar detta samband 

(arbetsmiljöverket, 2016c). Ett exempel på vetenskaplig modell är krav-kontrollmodellen 

utvecklad av Karasek och Theorell (1990). Modellen utgår från fyra olika nivåer av mentala 

krav och kontroll/beslutsutrymme: spänt arbete (hög mental belastning och liten kontroll), 

aktiva arbeten (hög mental belastning och stor kontroll), avspänt arbete (låg mental 

belastning samt stor kontroll) och passivt arbete (låg mental belastning och liten kontroll). 

Utöver krav och kontroll menar Karasek och Theorell (1990) att socialt stöd buffrar 
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mekanismen bakom upplevelsen av stress. Om en arbetstagare har ett spänt arbete samt ett 

lågt stöd är denna situation sjukdomsalstrande, men ett aktivt arbete med socialt stöd 

utvecklar individen, ger en ökad produktivitet samt arbetsglädje. De hävdar att det är möjligt 

att utveckla en organisation som minskar risken för stressrelaterad sjukdom och ökad 

produktivitet, kreativitet, kompetensutveckling och kvalitét (Karasek & Theorell, 1990). En 

studie gjord i Sverige undersökte arbetskrav och olika typer av generella krav samt 

medarbetarstöd, för att se om de var kopplade till utbrändhet bland sjuksköterskor. De fann 

att lågt medarbetarstöd var associerat med en personlighetsförändring över tid. Höga 

arbetskrav och yrkesrelaterad oro hade starkast samband med känslomässig utmattning 

(Sundin, Hochwälder & Lissper, 2011). Resultatet från studien bekräftar Karasek och 

Theorells (1990) krav-kontrollmodell. En svensk studie har undersökt hur många 

barnmorskor som kände av utbrändhet, de fann att mer än en tredjedel upplevde utbrändhet 

i någon form. Drygt 15% av barnmorskorna kände av arbetsrelaterad utbrändhet och 15% 

kände av patientrelaterad utbrändhet. Författarna fann att utbrändhet var kopplat till 

arbetsmiljön med personal- och resursbrist samt stressig arbetsmiljö. Andra orsaker till 

utbrändhet var konflikter med kollegor och/eller chefer, oro för framtiden och den egna 

hälsan. De barnmorskor som var yngre än 40 år, eller hade arbetat mindre än 10 år 

drabbades i högre grad av utbrändhet (Hildingsson, Westlund & Wiklund, 2013). En studie i 

Australien visade att ca 30% av barnmorskorna upplevde generell utbrändhet. Närmare 57% 

uppgav arbetsrelaterad utbrändhet, dock var det en liten studiepopulation som omfattade 58 

barnmorskor (Jordan, Fenwick, Slavin, Sidebotham & Gamble, 2013). I Norge fann en studie 

att 19,1% av barnmorskor kände av arbetsrelaterad utbrändhet (Henriksen & Lukasse, 2016). 

Det är således inte bara i Sverige som barnmorskor upplever sig vara utbrända. 

Att arbeta som barnmorska i Sverige innebär ett stort ansvar. I socialstyrelsens 

kompetensbeskrivning för barnmorskor står bland annat att barnmorskan självständigt skall 

kunna ta hand om en normal graviditet, förlossning samt eftervård (Socialstyrelsen, 2006). 

Avviker något från det normala förloppet skall barnmorskan kunna urskilja och bedöma 

detta. Skulle det uppstå en akut situation där livsuppehållande åtgärder behövs skall 

barnmorskan påbörja dessa (både för mor och barn). Tillstöter en komplikation till 

graviditet, förlossning eller eftervård skall barnmorskan klara av att ge adekvat vård 

(Socialstyrelsen, 2006). Larsson, Aldegarmann och Aarts (2009) har undersökt hur 

barnmorskorskans roll har förändrats under de senaste 20-25 åren. Rollen har förändrats 

både positivt och negativt. Barnmorskorna kände att deras yrkesroll hade begränsats till 

förmån för undersköterskor och läkare, exempelvis hade läkarna tagit över vissa uppgifter 

som barnmorskorna förr utförde. Däremot hade kommunikationen mellan barnmorska-

läkare-undersköterska förbättrats vilket lett till bättre samarbete och gemensamma beslut. 

En annan faktor som påverkat barnmorskans roll var de ökade kraven på medicinsk 
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utrustning som tillkommit. Barnmorskorna i studien ansåg att deras hantverkskunskaper och 

den kliniska erfarenheten därför blev lägre värderade. Vidare ansåg de att hantverket 

försvunnit vilket skulle kunna leda till att yrkesidentiteten försämrades. Arbetsbelastningen 

och kraven hade ökat, arbetsmiljön var stressig, tidsbrist och minskade resurser bidrog till 

försämrad trivsel. Författarna i studien menade att ovannämnda situation sammantaget 

bidragit till att barnmorskorna tappat en del av kontrollen som de hade förr (Larsson, 

Aldegarmann & Aarts, 2009). Detta kan enligt krav-kontrollmodellen öka risken för sjukdom 

då kontrollen minskat och arbetsmängden ökat (Karasek & Theorell, 1990). En positiv aspekt 

var att förlossningsvården numera blivit mer mänsklig och samarbetet med kvinnan/paren 

hade förbättrats. Paren var ofta mer pålästa och delaktiga i vården på ett annat sätt. Vilket 

kunde leda till att paren ställde högre krav som ibland associerades med ett ifrågasättande av 

barnmorskornas arbetssätt, som påverkade arbetsglädjen och verkade uttröttande för 

barnmorskorna (Larsson, Aldegarmann & Aarts, 2009).  

Hildingsson och Fenwick (2015) undersökte svenska barnmorskors arbetsmiljö och vilka 

faktorer som hade samband med att arbetsmiljön upplevdes ogynnsam. De fann att 

barnmorskornas uppfattning av arbetsmiljön var kopplad till såväl personliga som 

arbetsrelaterade faktorer. I studien användes skattningsskalan Practice Environment Scale- 

(PES). Barnmorskor med hög livskvalitet, hög självkänsla samt med mer än tio 

yrkesverksamma år, var mer benägna att skatta arbetsmiljön som gynnsam. De som var 

yngre än 40 år, hade arbetat som barnmorska mindre än 10 år eller hade ytterligare 

akademisk utbildning uppgav i högre grad personal- och resursbrist samt bristande 

vårdkvalitet. Barnmorskor som var drabbade av utbrändhet, som arbetade på sjukhus och 

som inte hade någon form av ledarposition skattade i högre grad sin arbetsmiljö ogynnsam. 

De fann även att barnmorskor var nöjdast med läkar-barnmorskerelationen, vilket är i linje 

med resultatet från Larsson, Aldegarmann och Aarts (2009) studie där de fann att 

kommunikationen och samarbetet mellan barnmorskor och läkare förbättrats. I Hildingsson, 

Westlund och Wiklunds studie (2013) tillfrågades barnmorskorna om de funderat på att 

lämna yrket, resultatet visade att mer än en tredjedel av alla barnmorskor som deltog i 

studien funderat på detta. Orsakerna var bland annat personalbrist, brist på resurser och en 

stressig arbetsmiljö. I en studie från Australien framkom att närmare hälften av 

barnmorskorna i undersökningen hade tänk lämna yrket/byta jobb inom en femårsperiod 

(Pugh, Twigg, Martin & Rai, 2013). 

Studier utförda i Sverige har således fokuserat på att både få en förståelse för hur 

barnmorskans roll har förändrats, vilka faktorer som förknippats med en ogynnsam 

arbetsmiljö, i vilken grad barnmorskor upplevt sig vara utbrända samt orsaker till varför de 
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funderat på att lämna yrket. I denna studie ligger fokus på hur barnmorskor som arbetar 

inom förlossningsvården upplever den psykosociala arbetsmiljön och hälsan. 

 

Syfte 

Syftet är att kartlägga självskattad psykosocial arbetsmiljö och hälsa bland barnmorskor som 

arbetar inom förlossningsvården i Sverige, samt undersöka samband mellan 

arbetsmiljöfaktorer och upplevd hälsa. 

 

Metod 

 

Design 

Studien är en tvärsnittsstudie med data bestående av enkätsvar. 

 

Studiepopulation och urval 

Studiepopulationen bestod av barnmorskor från fyra olika förlossningsavdelningar i Sverige. 

Både stora och mindre förlossningskliniker deltog i studien. Ingen jämförelse mellan 

klinikerna har gjorts då detta inte var syftet med studien.  

För att rekrytera förlossningsavdelningar togs kontakt med verksamhetschefer inom 

kvinnosjukvården i Sverige via telefon, mail eller brev. De fick information om studien och 

tillfrågades sedan om studien kunde genomföras på deras förlossningsavdelning. Totalt 

kontaktades nio verksamhetschefer. En klinik exkluderades ur studien på grund av en stor 

omorganisation. Fyra sjukhus tackade ja till deltagandet, vilket bedömdes som tillräckligt 

med tanke på studiens karaktär. 

 

Datainsamling och bortfall 

Före enkätstudien påbörjades inhämtades godkännande att studien fick genomföras på de 

berörda klinikerna. Enkäterna skickades sedan till avdelningscheferna eller motsvarande på 

förlossningsavdelningarna. Varje avdelning fick 20-25 enkäter, totalt skickades 85 enkäter ut. 

Till varje enkät fanns ett färdigfrankerat kuvert, informationsbrev om studien samt uppgifter 

till vem de kunde höra av sig om de hade ytterligare frågor. Avdelningscheferna hjälpte till att 
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dela ut enkäterna på förlossningsavdelningarna. Allt deltagande var frivilligt och de hade 

möjlighet att när som helst avbryta deltagandet om de önskade. Enkätsvaren matades sedan 

manuellt in i SPSS. Enkäterna skickades till klinikerna under vecka 9 och svar som inkommit 

senast vecka 15 inkluderades i studien. Av 85 enkäter som skickades ut inkom 47 enkäter 

inom studieperioden. En av enkäterna returnerades blank där barnmorskan förklarade att 

hen inte uppfyllde inklusionskriteriet. Denna enkät räknades helt bort från studien och totala 

antalet utskickade enkäter justerades till 84 stycken. Svarsfrekvensen var således 55% 

(n=46). Övriga enkäter som inkom under studieperioden räknades in även om inte samtliga 

frågor var besvarade. På frågan om hälsa hade två svarat med olika svarsalternativ varför de 

svaren exkluderades. 

 

Frågeformulär 

Enkäten QPS Nordic 34+ (Dallner et al., 2000) samt en kompletterande fråga från COPSOQ II 

(Berthelsen, Westerlund & Søndergård Kristensen, 2014) som handlar om hälsa användes. 

Några bakgrundsfrågor togs bort och en ny fråga lades till. Frågan som tillades handlade om 

hur länge barnmorskorna varit yrkesverksamma (se bilaga 1). 

QPS Nordic har utvecklats av det Nordiska Ministerrådet. Där en projektgrupp arbetade fram 

ett samnordiskt basformulär om psykologiska och sociala arbetsmiljöfaktorer för att förbättra 

den vetenskapliga jämförbarheten och kvalitén av data vad gäller den psykologiska, sociala 

och organisatoriska arbetsmiljön (Dallner, Gamberale, Olsson, & Örelius, 1999). Det slutliga 

formuläret omfattar 129 frågor på en femgradig likert svarsskala. En kortare variant av QPS 

Nordic heter QPS Nordic 34+ och består av 34 frågor från dessa områden: arbetskrav (fråga 1-4), 

kontroll i arbetet (fråga 5-6, 10-13), rollförväntningar (fråga 7-9), förutsägbarhet (fråga 14-

15), skicklighet i arbetet (fråga 16), social interaktion (fråga 17-19, 22, 30), ledarskap (fråga 

20-21), organisationskultur och klimat (fråga 23-25, 28-29, 31-34) samt grupparbete (fråga 

26-27) (Dallner et al., 2000). Dessutom finns tre extra frågor i QPS Nordic 34+: ”jag trivs med 

att för det mesta gå helt upp i mitt arbete” (fråga 35), ”den största tillfredsställelsen i mitt liv 

kommer från mitt arbete” (fråga 36) och ”har du känt dig stressad den senaste tiden?” (fråga 

37) (Dallner et al., 2000). Validiteten och reliabiliteten har testats i QPS Nordic svenska del och 

visade sig vara tillfredsställande. I de flesta fall var även test-retest reliabiliteten god (Dallner, 

Gamberale, Olsson, & Örelius, 1999). Denna enkät har även referensdata från 2010 personer 

från olika branscher (bland annat från hälsovården) (Dallner et al., 2000).  

COPSOQ II är en enkät som är vetenskapligt grundad och inbegriper psykosocial arbetsmiljö. 

En dimension av den enkäten berör hälsa och välbefinnande. Från den delen valdes frågan 

om hälsa ut som lyder enligt följande: ”i allmänhet, skulle du vilja säga att din hälsa är?” Den 
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frågan har fem olika svarsalternativ från utmärkt till dålig hälsa (Berthelsen, Westerlund & 

Søndergård Kristensen, 2014). 

 

Analys 

Materialet har analyserats i statistikprogrammet SPSS (version 23). Deskriptiv data 

presenteras med median, quartil 1 och 3 samt procenttal. Vid presentation av procenttal har 

svarsalternativ 1 och 2 slagits samman samt svarsalternativ 4 och 5, vilket innebär att tre 

olika kategorier bildades (Dallner et al., 2000). Procenttalen som redovisas har rundats av till 

närmaste hel- eller halvtal.  För att resultatredovisningen skulle bli överskådlig gjordes 

följande benämning av kategorierna: svarsalternativ 1= mycket sällan/mycket lite eller 

aldrig/inte alls och 2= ganska sällan/ganska lite presenterades som aldrig till ganska sällan 

eller inte alls till ganska lite. Svarsalternativ 4= ganska ofta/ganska mycket och 5= mycket 

ofta eller alltid/väldigt mycket/mycket ofta benämndes som ganska ofta till alltid eller 

ganska mycket till väldigt mycket eller ganska ofta till mycket ofta. Vad gäller frågan om 

stress presenterades resultaten enligt följande: svarsalternativ 1 och 2 slogs ihop till inte alls 

eller bara lite och svarsalternativ 4 och 5 slogs ihop till ganska mycket eller väldigt mycket. 

Även frågan om självskattad hälsa slogs svarsalternativ 1 och 2 ihop i resultatredovisningen 

till utmärkt eller mycket god och svarsalternativ 4 och 5 presenterades som någorlunda eller 

dålig.  

För att finna eventuella samband mellan faktorer i den psykosociala arbetsmiljön och 

upplevd hälsa användes Spearman´s rho. De variabler som ingick i korrelationsanalysen var 

samtliga frågor (dock ej bakgrundsfrågorna) från QPS Nordic 34+ som enskilt ställdes mot 

frågan om självskattad hälsa. P-värde under 0.05 ansågs signifikant.  

 

Etiska överväganden 

Vid utformning och utförandet av enkätstudien har Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principers (2002) fyra huvudkrav tagits hänsyn till. 1. Informationskrav: information om 

studien skickades till varje verksamhetschef eller till den person denne hänvisat till på de 

berörda förlossningsavdelningar där studien ämnades att genomföras. Informationsbrevet 

till dem innehöll information om studien och att det var helt frivilligt att delta. De fick även ta 

del av enkäten samt informationsbrevet till barnmorskorna. Till varje enkät medföljde ett 

informationsbrev till barnmorskorna. Där framgick det att det var frivilligt att delta och att de 

när som helst kunde avbryta deltagandet i studien. 2. Samtyckeskrav, före studien 

påbörjades inhämtades godkännande från verksamhetschefer (eller från den person denne 
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delegerat det till) att studien fick genomföras på de berörda sjukhusen. De barnmorskor som 

deltog i studien gav sitt samtycke till att delta i studien genom att fylla i enkäten, något som 

de informerades om i brevet som de fick om studien. 3. Konfidentialkravet, de barnmorskor 

som ställde upp i studien är helt anonyma. Det går inte att spåra vem det är som svarat på 

enkäten såvida personen inte uppger sitt enkätnummer till den som höll i studien, på så vis 

hade de möjlighet att när som helst avbryta sitt deltagande om de så önskade. 4. 

Nyttjandekravet, informationen som inhämtades via enkäterna används endast till denna 

studie. 

 

Resultat 

 

I resultatet lyfts de största fynden från enkätundersökningen fram i löpande text. I tabeller 

eller figurer presenteras samtliga resultat från QPS Nordic 34+ samt frågan om hälsa från 

COPSOQ II. Medelvärdet för ålder var 50 år (SD= 9,1) medelvärdet för yrkesverksamma år 

var 15,6 år (SD= 10,7). Fyrtiofyra av respondenterna uppgav att de var kvinnor, två personer  

svarade inte på frågan. 

 

Tabell 1. Åldersfördelningen i studiepopulationen (N=44). 

 

 

 

 

Tabell 2. Fördelning av barnmorskor som arbetat mer eller mindre än 10 år (N=45) 

 

 

 

 

Barnmorskornas skattning av psykosociala arbetsmiljöfrågor från QPS Nordic 34+ 

Arbetskrav: På en femgradig likertskala med svarsalternativ från mycket sällan eller aldrig 

(1) till mycket ofta eller alltid (5) svarade 69,5% 4 eller 5 vad gäller frågan ”är din 

Ålder   N % 

<40 10 23 

41-50 13 29 

>51 21 48 

Antal yrkesverksamma år som barnmorska N % 

Arbetat <10 år 16 36 

Arbetat >10 år 29 64 
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arbetsmängd så ojämnt fördelad att arbetet hopar sig”. Ingen av respondenterna hade använt 

svarsalternativ ett. På frågan ”har du för mycket att göra” svarade 66,5% 4 eller 5, det vill 

säga att de ganska ofta till alltid hade för mycket att göra. Vad gäller inlärningskrav skattade 

80,5% av barnmorskorna att de aldrig till ganska sällan utförde arbetsuppgifter de skulle 

behövt mer utbildning för (se tabell 3). Kontroll i arbetet: På frågan om de kunde påverka 

sin arbetsmängd svarade 67,5% att de aldrig till ganska sällan (1 eller 2) kunde påverka 

arbetsmängden. Sjuttiosex procent svarade att de aldrig till ganska sällan (1 eller 2) kunde 

bestämma arbetstakten själva. Sjuttioåtta procent svarade (1 eller 2) att de aldrig till ganska 

sällan själva kunde bestämma när de kunde ta paus i arbetet. Nittioåtta procent av 

barnmorskorna svarade att de ganska ofta till alltid (4 eller 5) hade nytta av sina kunskaper 

och färdigheter i arbetet och 93,5% svarade att arbetet ganska ofta till alltid (4 eller 5) 

innebar positiva utmaningar (se tabell 3). Social interaktion: På frågan om de behövde 

hjälp och stöd från arbetskamrater svarade 89% (4 eller 5) att de fick hjälp och stöd av 

kollegorna ganska ofta till alltid (se tabell 3). Fyrtioåtta procent svarade att de ganska ofta till 

alltid (4 eller 5) fick hjälp och stöd från sin närmaste chef i arbetet om de behövde det (se 

tabell 3). Ledarskap: Trettionio procent av barnmorskorna uppgav att deras närmast chef 

ganska ofta till alltid (4 eller 5) uppmuntrade dem till att delta i viktiga beslut (se tabell 3). 
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Tabell 3. Sammanställning av enkätsvaren gällande fråga 1-21 från QPS Nordic 34+. Frågorna berör 

dessa områden: arbetskrav (fråga 1-4) kontroll i arbetet (fråga 5-6, 10-13), rollförväntningar (fråga 7-

9), förutsägbarhet (fråga 14-15), skicklighet i arbetet (fråga 16), social interaktion (fråga 17-19) samt 

ledarskap (fråga 20-21). 

 

   
 
 

Median 

 
 
 

Quartil 1 

 
 
 

Quartil 3 

Procentfördelning 
svarsalternativ: 

 
1 eller 2 

(Aldrig till ganska 
sällan) 

 
 
 

3 
(Något) 

 
 
 

4 eller 5 
(Ganska ofta 

till alltid) 

 
 
 

N 
(Antal 

svarande) 
1. Är din arbetsmängd så ojämnt 
fördelad att arbetet hopar sig? 

4 3 4 6,5% 24% 69,5% 46 

2. Har du för mycket att göra? 4 3 4 0% 33,5% 66,5% 45 

3. Är dina arbetsuppgifter för 
svåra för dig? 

2 1 2 91% 9% 0% 45 

4. Utför du arbetsuppgifter som 
du skulle behöva mer utbildning 
för? 

2 1 2 80,5% 17,5% 2% 46 

5. Är dina kunskaper och 
färdigheter i nytta i ditt arbete? 

5 5 5 0% 2% 98% 46 

6. Innebär ditt arbete positiva 
utmaningar? 

4 4 5 0% 6,5% 93,5% 46 

7. Finns det klart definierade mål 
för ditt arbete? 

4 4 5 2% 18% 80% 45 

8. Vet du precis vad som krävs av 
dig i arbetet? 

5 4 5 0% 9% 91% 46 

9. Ställs det oförenliga krav på dig 
från två eller flera personer? 

3 2 4 36,5% 36,5% 27% 44 

10. Kan du påverka mängden 
arbete du får? 

2 1,75 3 67,5% 28% 4,5% 46 

11. Kan du själv bestämma din 
arbetstakt? 

2 1 2,25 76% 17,5% 6,5% 46 

12. Kan du själv bestämma när du 
skall ta paus? 

2 1 2 78% 17,5% 4,5% 46 

13. Kan du påverka beslut som är 
viktiga för ditt arbete? 

3 3 3,5 15,5% 60% 24,5% 45 

14. Vet du en månad i förväg 
vilken typ av arbetsuppgifter du 
kommer att ha? 

4 1 5 40% 4,5% 55,5% 45 

15. Går det rykten om 
förändringar på arbetsplatsen? 

3 2 4 30,5% 30,5% 39% 46 

16. Är du nöjd med din förmåga 
att lösa problem i arbetet? 

4 4 4 2% 15% 83% 46 

17. Om du behöver, får du då stöd 
och hjälp med ditt arbete från 
dina arbetskamrater? 

5 4 5 4,5% 6,5% 89% 46 

18. Om du behöver, får du då stöd 
och hjälp med ditt arbete från din 
närmaste chef? 

3 3 4 19,5% 32,5% 48% 46 

19. Får du uppskattning för dina 
arbetsprestationer från din 
närmaste chef? 

3 2,75 4 24% 32,5% 43,5% 46 

20. Uppmuntrar din närmaste 
chef dig att delta i viktiga beslut?  

3 2 4 28% 33% 39% 46 

21. Hjälper din närmaste chef dig 
att utveckla dina färdigheter? 

3 2 3,25 41% 35% 24% 46 



10 
 

Organisationskultur och klimat: På likertskalans fem svarsalternativ från mycket lite 

eller inte alls/mycket sällan eller aldrig (1) till väldigt mycket/mycket ofta (5) svarade 69% att 

de ganska mycket till väldigt mycket (4 eller 5) upplevde arbetsklimatet på den enhet där de 

arbetade som avslappnat och trivsamt. Sextiosex procent av barnmorskorna ansåg att 

arbetsklimatet på deras arbetsenhet var ganska mycket till väldigt mycket (4 eller 5) 

uppmuntrande och stödjande (se tabell 4). På frågan om man belönades för ett väl utfört 

arbete svarade 75% att det aldrig till ganska sällan (1 eller 2) belönades (se tabell 5). Sextiotvå 

procent av barnmorskorna ansåg att ledningen inte alls till ganska lite (1 eller 2) intresserade 

sig för personalens hälsa och välbefinnande (se tabell 6). Grupparbete: Nittiotre procent 

uppgav att de ganska mycket till väldigt mycket (4 eller 5) uppskattade att ingå i sin 

arbetsgrupp (se tabell 4).  

 

Tabell 4. Sammanställning av enkätsvaren gällande fråga 22-26 från QPS Nordic 34+. Frågorna berör 

dessa områden: social interaktion (fråga 22), organisationskultur och klimat (fråga 23-25) samt 

grupparbete (fråga 26). 

    
Procentfördelning svarsalternativ: 

 

   
Median 

 
Quartil 

1 

 
Quartil 

3 

1 eller 2 
(Inte alls till 
ganska lite) 

3 
(Något) 

4 eller 5 
(Ganska mycket 

till väldigt 
mycket) 

N 
(Antal 

svarande) 

22. Känner du att du kan få 
stöd från dina vänner/din 
familj när det är besvärligt på 
arbetet? 

4 3 4 15,5% 29% 55,5% 45 

Hurdant är klimatet på din 
arbetsenhet?  Med avseende 
på: 

       

23. * Uppmuntrande och 
stödjande 

4 3 4 7% 27% 66% 44 

24. * Avslappnat och trivsamt 4 3 4 9% 22% 69% 45 

25. * Stelt och regelstyrt 3 2 3 46,5% 36% 17,5% 45 

26. Uppskattar du att ingå i 
din arbetsgrupp? 

4 4 5 0% 7% 93% 43 
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Tabell 5. Sammanställning av enkätsvaren från QPS Nordic 34+ avseende fråga 27-30. Frågorna berör 

dessa områden: grupparbete (fråga 27), organisationskultur och klimat (fråga 28-29) samt social 

interaktion (fråga 30). 

 

Tabell 6. Sammanställning av enkätsvaren från QPS Nordic 34+ avseende frågorna 31-34 som berör 

organisationskultur. 

 

 

På frågan om de trivs med att gå helt upp i sitt arbete svarade 79% att de instämmer delvis till 

fullständigt (4 eller 5) på det påståendet (se tabell 7). 

    
Procentfördelning 
svarsalternativ: 

 

   
Median 

 
Quartil 1 

 
Quartil 

3 

1 eller 
2 

(Aldrig 
till 

ganska 
sällan) 

3 
(Ibland) 

4 eller 5 
(Ganska 
ofta till 
mycket 

ofta) 

N 
(Antal 

svarande) 

27. Är er grupp bra på att lösa 
problem? 

4 3 4 2% 27% 71% 45 

28. Uppmuntras de anställda på 
din arbetsplats att göra 
förbättringar? 

4 3 4 7% 36% 57% 44 

29. Är det tillräckligt med 
kommunikation på din 
avdelning? 

3 3 4 6,5% 44,5% 49% 45 

30. Har du lagt märke till 
störande konflikter mellan 
arbetskamrater? 

3 2 3 26,5% 53,5% 20% 45 

    
Procentfördelning svarsalternativ: 

 

   
Median 

 
Quartil 1 

 
Quartil 3 

1 eller 2 
(Inte alls 

till ganska 
lite) 

3 
(Något) 

4 eller 5 
(Ganska 

mycket till 
väldigt 

mycket) 

N 
(Antal 

svarande) 

31. Har du märkt 
någon ojämlikhet i 
behandlingen av män 
och kvinnor på din 
arbetsplats? 

1 1 2 97,5% 0% 2,5% 41 

32. Har du märkt 
någon ojämlikhet i 
behandlingen av äldre 
och yngre anställda på 
din arbetsplats? 

2 1 3 60% 26,5% 13,5% 45 

33. Belönas man för 
ett väl utfört arbete på 
din arbetsplats 
(pengar, 
uppmuntran)? 

2 1 2,75 75% 18% 7% 44 

34. I vilken 
utsträckning 
intresserar sig 
ledningen för 
personalens hälsa och 
välbefinnande? 

2 2 3 62% 22,5% 15,5% 45 
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Tabell 7. Sammanställning över fråga 35 och 36 från QPS Nordic 34 +. 

    
Procentfördelning svarsalternativ: 

 

   
Median 

 
Quartil 

1 

 
Quartil 

3 

1 eller 2 
(Instämmer 
inte alls till 
instämmer 
knappast) 

3 
(Neutral) 

4 eller 5 
(Instämmer delvis till 

instämmer fullständigt) 

N 
(Antal 

svarande) 

35. Jag trivs med att för 
det mesta gå helt upp i 
mitt arbete 

4 4 5 0% 21% 79% 43 

36. Den största 
tillfredsställelsen i mitt 
liv kommer från mitt 
arbete 

3 3 4 20% 49% 31% 45 

 

 

Stress: Vad gäller frågan om de känt sig stressade den senaste tiden uppgav 34% 4 eller 5 på 

den 5 gradiga likertskalan, det vill säga att de känt sig ganska mycket till mycket stressade 

den senaste tiden (se figur 1). 

 

 

Figur 1. Procentfördelningen gällande fråga 37 från QPS Nordic 34+ ”har du känt dig stressad den 

senaste tiden?” (N= 44). 

 

Självskattad hälsa 

På frågan ”i allmänhet, skulle du vilja säga att din hälsa är” skattade 25,5% sin hälsa som 

någorlunda eller dålig (svarsalternativ 4 eller 5) (se figur 2). 

32%

34% 34%

Inte alls eller bara
lite stressad

Stressad i viss mån Ganska mycket
eller väldigt

mycket stressad

Stress
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Figur 2. Procentfördelning över hur barnmorskorna svarade på frågan: ”I allmänhet, skulle du vilja 

säga att din hälsa är?” som kommer från enkäten COPSOQ II (N= 43) 

 

Samband mellan självskattade arbetsmiljöfrågor från QPS Nordic 34+ och upplevd 

hälsa 

En korrelationsanalys mellan hälsa och var och en av frågorna från QPS Nordic 34+ utfördes. 

Det enda signifikanta sambandet som kunde påvisas var mellan upplevd hälsa och stress 

(Spearman´s rho 0,569 p = <0,001). Den positiva korrelationen betydde i detta sammanhang 

att de som skattat låga siffror på stress även hade skattat låga siffror på hälsa. Detta innebar 

att de som skattade hälsan bättre skattade även att de upplevde mindre stress. Inget annat 

samband mellan hälsa och övriga data från QPS Nordic 34+ hittades (se bilaga 2). 

 

Diskussion 

 

Studiens syfte var att kartlägga självskattad psykosocial arbetsmiljö och hälsa bland 

barnmorskor som arbetade inom förlossningsvården i Sverige, samt undersöka samband 

mellan arbetsmiljöfaktorer och upplevd hälsa. Flertalet av barnmorskorna skattade höga 

arbetskrav såsom hög arbetsmängd. Majoriteten skattade att de i låg utsträckning utförde 

arbetsuppgifter de skulle behövt mer utbildning för. Mer än två tredjedelar skattade låg 

kontroll över arbetsmängd och arbetstakt samt när de kunde ta paus i arbetet. Emellertid 

uppgav nästan alla barnmorskor att deras kunskaper och färdigheter var till nytta i arbetet 

och de ansåg att arbetet ganska ofta till alltid innebar positiva utmaningar. I denna studie 

skattade 89% av barnmorskorna att de i hög utsträckning fick hjälp av sina kollegor i arbetet 

om de behövde det. Arbetsklimatet skattades av flertalet som avslappnat och trivsamt. 

23,5%

51%

25,5%

Utmärkt eller
mycket god hälsa

God hälsa Någorlunda eller
dålig hälsa

Upplevd hälsa



14 
 

Däremot skattade tre fjärdedelar att ett väl utfört arbete belönades i låg utsträckning. 

Sextiotvå procent av barnmorskorna ansåg att ledningen i låg utsträckning intresserade sig 

för personalens hälsa och välbefinnande. Majoriteten uppgav att de uppskattade att ingå i sin 

arbetsgrupp. Vad gäller upplevd hälsa skattade 25,5% sin hälsa som någorlunda eller dålig 

och 34% hade känt sig ganska mycket eller mycket stressade den senaste tiden. I studien 

fanns ett signifikant samband mellan hälsa och stress, ju bättre respondenterna skattat sin 

hälsa desto lägre grad av stress uppgav de. 

Att barnmorskorna i denna studie skattade höga krav, såsom arbetsmängd, var inget oväntat 

resultat, då flera tidigare studier som gjorts visat att vårdpersonal upplevt höga arbetskrav. 

Exempelvis fann en svensk studie gjord bland avdelningschefer och sjuksköterskor att 86% 

av avdelningscheferna och 56% av sjuksköterskorna uppgett att de hade en hög 

arbetsbelastning (Johansson, Sandahl & Hansson, 2013). I samma studie uppgav 70% av 

avdelningscheferna och 60% av sjuksköterskorna att de inte kunde påverka arbetsmängden 

(Johansson, Sandahl & Hansson, 2013). Liknande siffror erhölls i denna undersökning då 

67,5% av barnmorskorna uppgav att de aldrig till ganska sällan kunde påverka 

arbetsmängden. Kombinationen av höga arbetskrav och låg kontroll bidrar enligt krav-

kontrollmodellen till ökad risk för att bli sjuk (Karasek & Theorell, 1990), det är således något 

som bör tas i beaktande. Enligt Westerberg och Tafvelin (2014) har hög arbetsbelastning och 

ett litet beslutsutrymme samt bristande stöd från ledning och kollegor visat sig vara faktorer 

som påverkat vårdkvalitén, vilket är en viktig aspekt då tredje part blir lidande. Vid hög 

arbetsbelastning gör barnmorskorna sannolikt avkall på något annat i sitt arbete, vilket i sin 

tur kan leda till att barnmorskornas arbetsglädje minskar. I en intervjustudie utförd av 

Lindberg, Christensson och Öhrling (2005) uppgav barnmorskorna att korta vårdtider har 

medfört att eftervården på förlossningsavdelningarna blivit mer forcerad. Barnmorskorna 

upplevde att de inte hade tid att invänta familjernas frågor utan de måste föregå dem med 

information. De upplevde även att de alltid måste prioritera vem som var i störst behov av 

vård, vilket krävde mer flexibilitet från barnmorskorna. Även om de tyckte om arbetet så 

hade dessa situationer skapat irritation och känslor av värdelöshet (Lindberg, Christensson & 

Öhrling, 2005). Ett annat argument varför hög arbetsbelastning är en faktor i den 

psykosociala arbetsmiljön som borde förbättras är att studier som undersökt varför 

sjuksköterskor eller barnmorskor velat lämna yrket har funnit att det bland annat handlat om 

att de upplevt arbetsmiljön som stressig och/eller haft brist på resurser/hög arbetsbelastning 

(Hildingsson, Westlund & Wiklund, 2013. Sellgren, Kajermo, Ekvall & Tomson, 2009).  

I Johansson, Sandahl och Hanssons (2013) studie upplevde 22% av avdelningscheferna och 

31% av sjuksköterskorna att de sällan eller mycket sällan fick stöd från chefen. I denna studie 

skattade 19,5% av barnmorskorna att de aldrig till sällan fick hjälp och stöd av närmaste chef, 
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det vill säga en något lägre siffra än vad sjuksköterskorna skattade i Johansson, Sandahl och 

Hanssons (2013) studie. Barnmorskorna i denna studie var mer benägna att skatta att de 

hade en ledning som i låg grad intresserade sig för deras hälsa och välbefinnande än de i QPS 

Nordics referensmaterialet (Dallner et al., 2000). Sjuttiofem procent av barnmorskorna 

skattade att ett väl utfört arbete belönades i låg utsträckning. Att det var många barnmorskor 

som kände att ledningen inte brydde sig om deras hälsa och välbefinnande, samt att 

barnmorskorna inte kände att de fick uppskattning för sitt arbete är något som är oroande. 

Detta med tanke på att Hildingsson och Fenwick (2015) i en av sina studier drog slutsatsen 

att barnmorskor kunde förhindras att lämna yrket om arbetsplatser etablerades där 

barnmorskorna kände sig erkända och uppskattade. 

Resultatet i denna studie visade att 34% upplevt sig vara ganska mycket till mycket stressade 

den senaste tiden, liknande siffror fann Wiegner, Hange, Björkelund och Ahlborg (2015) i 

deras studie. Där skattade 36% av kvinnorna (N= 377) i arbetsför ålder som sökt primärvård 

(okänd anledning till besöket) i Sverige höga grader av stress. Jonsdottir, Rödjer, 

Hadzibajramovic, Börjesson och Ahlborg (2010) fann att 17% (N= 3114) upplevde höga 

nivåer av stress i deras undersökningspopulation som bestod av sjukvårdspersonal och 

personer som arbetade med socialförsäkringar. I QPS Nordic referensmaterial uppgav 17% 

(N=2010) ganska mycket eller mycket stress (Dallner et al., 2000). Barnmorskorna i denna 

studie upplever således högre stressnivåer än den generella populationen, dock hade 

kvinnorna i Wiegner, Hange, Björkelund och Ahlborg (2015) studie liknande stressnivåer 

som barnmorskorna i denna studie. Wiegner, Hange, Björkelund och Ahlborg (2015) drog 

även de slutsatsen att deras undersökningspopulation hade högre stressnivå än 

genomsnittet/den generella populationen. Det skulle vara intressant att undersöka vilka 

faktorer som påverkar barnmorskornas upplevelse av stress. Frågan om stress som ställdes i 

denna studie var oberoende av var stress uppkommit och behövde således inte härleda till 

arbetet. Eventuellt kan stressen bottna i att barnmorskorna kände en oro över att något 

skulle kunna gå fel. I Larsson, Aldegarmann och Aarts (2009) studie nämndes att 

barnmorskor bar på en oro om att något kan hända. Andra tänkbara orsaker till 

barnmorskornas stressupplevelse kan ha ett samband med hög arbetsbelastning, låg kontroll 

över arbetsmängd, arbetstakt och möjligheten att ta paus i arbetet, samt avsaknad av 

belöning/uppskattning för ett väl utfört arbete. Knezevic et al. (2011) utförde en studie bland 

barnmorskor i Kroatien för att se vilka faktorer som var förknippade med arbetsrelaterad 

stress. De fann att 76,7% av barnmorskorna i studien ansåg att deras arbete var stressigt och 

att den största anledningen till upplevd stress var brist på resurser, därefter kom 

personalbrist följt av oväntade situationer. Andra anledningar till arbetsrelaterad stress var 

bland annat bristande ledning, hög arbetsbelastning och låga löner. 
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I denna studie fanns ett samband mellan stress och hälsa, ju mer stress en individ upplevde 

desto sämre skattades hälsan. En ökad stressnivå har visat sig vara förknippad med ökad risk 

för sjukdom, exempelvis stroke (Everson-Rose et al., 2014), utbrändhet/utmattning och 

depression/oro (Wiegner, Hange, Björkelund & Ahlborg ,2015). Därför är det viktigt att 

minska stressen för att förbättra hälsan bland barnmorskor. Tidigare studier bland 

barnmorskor har påvisat faktorer i arbetsmiljön som haft betydelse för utfallet av exempelvis 

utbrändhet. En studie gjord bland barnmorskor i Storbritannien av Yoshida och Sandall 

(2013) fann att färre antal arbetstimmar, hög kontroll i arbetet, bra grupparbete och en 

stödjande ledning var skyddande faktorer mot emotionell utmattning. I Sundin, Hochwälder 

och Lisspers (2011) studie påvisades som tidigare nämnts, att höga arbetskrav associerats 

med känslomässig utmattning. Det är således intressant att det inte fanns fler samband 

mellan faktorer i den psykosociala arbetsmiljön och utfallet av hälsa. En anledning till varför 

de höga arbetskraven inte gav ett utfall på ohälsa kan vara tack vare att barnmorskorna 

upplevde att de i hög utsträckning fick hjälp och stöd av varandra i arbetet. Enligt krav-

kontrollmodellen (Karasek & Theorell, 1990) kan ett sånt kollegialt stöd dämpa 

stressupplevelsen. Även Yoshida och Sandall (2013) fann att ett bra grupparbete skyddar mot 

emotionell utmattning. De flesta barnmorskor ansåg att arbetet innebar positiva utmaningar 

och att deras kunskaper och färdigheter var till nytta i arbetet, vilket höjer graden av kontroll. 

Enligt krav-kontrollmodellen (Karasek & Theorell, 1990) kan detta bidra till att 

barnmorskorna klarade av att hantera en hög arbetsbörda och låg kontroll över arbetstakt 

och arbetsmängd, samt när de kunde ta paus i arbetet, utan att det påverkade utfallet av 

hälsa. 

Några positiva aspekter i den psykosociala arbetsmiljön var att 79% instämde delvis till 

fullständigt med påståendet att de trivdes med att för det mesta helt gå upp i sitt arbete och 

att 69% i hög grad skattade arbetsklimatet som avslappnat och trivsamt. Nittiotre procent av 

barnmorskorna uppgav att de uppskattade att ingå i sin arbetsgrupp. Resultatet tyder på att 

barnmorskorna hade en fin samhörighet med varandra, vilket är en styrka i den psykosociala 

arbetsmiljön. Detta kan bidra till att barnmorskorna trots att 34% skattat höga stressnivåer 

trivs på arbetsplatserna och väljer att stanna i yrket. Sullivan, Lock och Homer (2011) 

påvisade vikten av ett gott arbetsklimat i sin studie utförd i Australien. De fann bland annat 

att arbetskollegor och en känsla av tillhörighet var anledningar till varför barnmorskor 

stannade kvar i yrket.  
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Metoddiskussion 

Enkätvalet svarade väl med syftet på studien. Dallner, Gamberale, Olsson och Örelius (1999) 

har med faktoranalys påvisat god begreppsvaliditet för enkäten QPS Nordic. Även Wännström, 

Peterson, Åsberg, Nygren och Gustavsson (2009) har undersökt QPS Nordic och funnit att 

reliabiliteten var generellt tillfredsställande och att enkäten var valid. QPS Nordic 34+ 

kompletterades med en fråga från COPSOQ II (Berthelsen, Westerlund & Søndergård 

Kristensen, 2014) som handlade om hälsa. Dallner et al. (2000) rekommenderade bland 

annat att visa hela procentfördelningar för enskilda frågor vid resultatredovisning till en 

grupp över 30 personer. Dock slogs den femgradiga likertskalan ihop till tre svarsalternativ i 

resultatredovisningen med motiveringen att hålla presentationen på gruppnivå och inte visa 

procenttal för små grupper/enskilda individer. Även Wiegner, Hange, Björkelund och 

Ahlborgs (2015) valde att göra detta vad gäller frågan om stress, trots att de hade betydligt 

större undersökningspopulation än i denna studie.  

En svaghet i enkätundersökning var att flera respondenter missförstått de sista två frågorna. 

Den nästsista frågan inleddes med en definition på stress, följt av den egentliga frågan. Detta 

tolkades av flera som två frågor, vilket skapade problem när svaren skulle matas in i SPSS. 

Det svar som användes vid dataanalysen var konsekvent vad respondenterna angett på själva 

frågan. Den sista frågan var otydlig med var de skulle ringa in svarsalternativet då det ej 

fanns siffror. Ett flertal ringade in det skrivna alternativet och ej i rutan under. De svaren 

matades in i SPSS. Två informanter hade svarat på båda ställen med olika svarsalternativ, de 

exkluderades. Ytterligare en hade svarat med två olika svarsalternativ men uttryckligen 

skrivit ut att hälsan var god därför inkluderades den. De sista två frågorna bör därför 

betraktas med större försiktighet. I framtida forskning skulle det således vara mer tillförlitligt 

att använda sig av en elektronisk enkät som inte går att kryssa för svarsalternativ som inte 

existerar. Alternativt att en tydligare layout används. 

Att stress var den enda faktorn i arbetsmiljön som hade ett samband med utfallet av hälsa i 

denna studie, behöver inte betyda att det inte finns flera samband. Ibland uppstår så kallade 

typ två fel, vilket innebär underskattning av samband som egentligen finns. En större 

datamängd hade kanske påvisat ytterligare samband (Muijs, 2004). En annan anledning kan 

vara att hälsa definieras olika och det blir en mycket subjektiv skattning och tolkning. 

Eftersom detta var en tvärsnittsstudie är det bara möjligt att uttala sig om associationer och 

inte om kausala samband. 

Det var ett stort bortfall i studien, en svarsfrekvens på 55%, vilket minskar 

generaliserbarheten av resultatet. Bortfallet kan bero på ett flertal olika faktorer, exempelvis 

avsaknad av tid eller att barnmorskorna inte kände sig motiverade att delta i 
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undersökningen. Det skulle vara intressant att veta vilka barnmorskor som var mer benägna 

att svara på enkäten, de som mådde bra eller de som inte mådde bra. Oavsett, enkäten 

delades ut på fyra olika förlossningsavdelningar i Sverige och därmed till barnmorskor som 

var i tjänst. Hade enkäten skickats ut via exempelvis ett förbund skulle även de barnmorskor 

som var sjukskrivna haft möjlighet att delta i studien och resultatet hade kanske sett 

annorlunda ut. En annan anledning som bidragit till att svarsfrekvensen var låg berodde på 

att ett sjukhus delade ut enkäterna sent, vilket ledde till att enkäter även inkom efter vecka 

15, som således inte inkluderades i studien. Jämförs bortfallet i denna studie med andra 

studier gjorda bland barnmorskor har även de haft relativt låg svarsfrekvens, exempelvis var 

svarsfrekvensen 41% i en norsk studie där bland annat förekomsten av utbrändhet 

undersöktes (Henriksen & Lukasse, 2016). I den svenska studien om barnmorskans 

arbetsmiljö var svarsfrekvensen 48,6% (Hildingsson & Fenwick, 2015). Svarsfrekvensen i 

denna studie var således jämförbar med ovanstående studier. 

 

Etisk diskussion/reflektion 

De fyra förlossningsklinikerna har behållits anonyma genom hela uppsatsen. Allt för att de 

som svarat skall känna en trygghet i att ha deltagit i studien. Respondenterna garanterades 

anonymitet, vilket har tillgodosetts. Forskningsetiskt tillstånd behövde ej inhämtas då 

studien gjordes inom ramen för en universitetsutbildning (SFS 2003:460, 2§). 

 

Implikation för arbetsliv och hälsa 

I arbetet som företagssköterska är det viktigt att ha förståelse för psykosociala 

arbetsmiljöproblem och kunna identifiera dessa. Målet bör vara hälsosamma arbetsplatser, 

med personal som mår bra, utvecklas och vill stanna. Denna enkätundersökning har 

tydliggjort både brister och styrkor i den psykosociala arbetsmiljön inom förlossningsvården i 

Sverige. Det ansvarsfulla arbete barnmorskorna utför på förlossningsavdelningarna har stor 

betydelse för de familjer de vårdar. Att barnmorskornas arbetsmiljö är så optimal som 

möjligt är således betydelsefullt, inte bara för barnmorskornas skull. Därför är det viktigt att 

den psykosociala arbetsmiljön på förlossningsavdelningarna lyfts fram och kan förbättras. 

Resultatet kan eventuellt bidra i framtagandet av förbättringsåtgärder. Vidare forskning 

inom detta område behövs för att stärka/förbättra barnmorskans psykosociala arbetsmiljö 

och hälsa. Framförallt är det viktigt att undersöka vilka specifika faktorer som påverkar 

barnmorskans upplevelse av stress. 

 



19 
 

Slutsatser 

Det fanns både styrkor och svagheter i den psykosociala arbetsmiljön på 

förlossningsavdelningarna. Barnmorskorna ansåg i hög grad att arbetet innebar positiva 

utmaningar och att de i stor utsträckning hjälpte varandra i arbetet. Till viss del kan detta 

förklara avsaknaden av samband mellan hög arbetsbelastning, låg kontroll över arbetstakt, 

arbetsmängd och möjlighet att ta paus med utfallet av hälsa. Den höga arbetsbelastningen är 

trots allt oroande och målet bör vara att minska arbetsbelastningen. I denna studie var sämre 

hälsa associerad med högre grad av stress. Eftersom 25,5% av barnmorskorna skattade sin 

hälsa som någorlunda eller dålig, är det viktigt att arbeta för att reducera stressen bland 

barnmorskor för att kunna förbättra hälsan bland dem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack! 

Stort tack till de verksamhetschefer, avdelningschefer och alla barnmorskor som 

bidragit till denna studie, utan er insats hade detta inte varit möjligt. 
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Bilaga 1.  

Födelseår ____________ 

Hur många år har du arbetat som barnmorska? ___________________ 
 
Kön:        Kvinna          Man        Hen 
 

På följande sidor finns frågor och påståenden om ditt arbete och din arbetsplats. 

Ta god tid på dig när du svarar.  Ringa in det svarsalternativ som bäst stämmer överens med din åsikt. 

 
QPS Nordic 34+ 

Mycket 
sällan eller 
aldrig 

Ganska 
sällan 

Ibland 
 

Ganska ofta Mycket 
ofta eller 
alltid 

Är din arbetsmängd så ojämnt fördelad att 
arbetet hopar sig? 

1 2 3 4 5 

Har du för mycket att göra?  1 2 3 4 5 

Är dina arbetsuppgifter för svåra för dig? 1 2 3 4 5 

Utför du arbetsuppgifter som du skulle 
behöva mera utbildning för? 

1 2 3 4 5 

Är dina kunskaper och färdigheter till nytta i 
ditt arbete?  

1 2 3 4 5 

Innebär ditt arbete positiva utmaningar?  1 2 3 4 5 

Finns det klart definierade mål för ditt 
arbete?  

1 2 3 4 5 

Vet du precis vad som krävs av dig i arbetet?  1 2 3 4 5 

Ställs det oförenliga krav på dig från två eller 
flera personer? 

1 2 3 4 5 

Kan du påverka mängden arbete du får? 1 2 3 4 5 

Kan du själv bestämma din arbetstakt? 1 2 3 4 5 

Kan du själv bestämma när du skall ta paus? 1 2 3 4 5 

Kan du påverka beslut som är viktiga för ditt 
arbete? 

1 2 3 4 5 

Vet du en månad i förväg vilken typ av 
arbetsuppgifter du kommer att ha? 

1 2 3 4 5 

Går det rykten om förändringar på 
arbetsplatsen? 

1 2 3 4 5 

Är du nöjd med din förmåga att lösa problem 
i arbetet?  

1 2 3 4 5 

Om du behöver, får du då stöd och hjälp med 
ditt arbete från dina arbetskamrater? 

1 2 3 4 5 

Om du behöver, får du då stöd och hjälp med 
ditt arbete från din närmaste chef? 

1 2 3 4 5 

Får du uppskattning för dina 
arbetsprestationer från din närmaste chef? 

1 2 3 4 5 

Uppmuntrar din närmaste chef dig att delta i 
viktiga beslut?  

1 2 3 4 5 

Hjälper din närmaste chef dig att utveckla 
dina färdigheter 

1 2 3 4 5 
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TACK för Din medverkan! 

 Mycket lite 
eller inte 
alls 

Ganska lite  Något  Ganska 
mycket  

Väldigt 
mycket 

Känner du att du kan få stöd från dina 
vänner/din familj när det är besvärligt på 
arbetet? 

1 2 3 4 5 

Hurdant är klimatet på din arbetsenhet?  Med 
avseende på: 

     

• Uppmuntrande och stödjande 1 2 3 4 5 

• Avslappnat och trivsamt 1 2 3 4 5 

• Stelt och regelstyrt 1 2 3 4 5 

Uppskattar du att ingå i din arbetsgrupp? 1 2 3 4 5 

 Mycket 
sällan eller 
aldrig 

Ganska 
sällan  

Ibland Ganska 
ofta 

Mycket ofta 

Är er grupp bra på att lösa problem? 1 2 3 4 5 

Uppmuntras de anställda på din arbetsplats att 
göra förbättringar 

1 2 3 4 5 

Är det tillräckligt med kommunikation på din 
avdelning? 

1 2 3 4 5 

Har du lagt märke till störande konflikter 
mellan arbetskamrater?   

1 2 3 4 5 

 Mycket lite 
eller inte 
alls 

Ganska lite Något Ganska 
mycket 

Väldigt 
mycket 

Har du märkt någon ojämlikhet i behandlingen 
av män och kvinnor på din arbetsplats? 

1 2 3 4 5 

Har du märkt någon ojämlikhet i behandlingen 
av äldre och yngre anställda på din arbetsplats? 

1 2 3 4 5 

Belönas man för ett väl utfört arbete på din 
arbetsplats (pengar, uppmuntran)? 

1 2 3 4 5 

I vilken utsträckning intresserar sig ledningen 
för personalens hälsa och välbefinnande? 

1 2 3 4 5 

 Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
knappast 

Neutral Instämmer 
delvis 

Instämmer 
fullständigt 

Jag trivs med att för det mesta gå helt upp i 
mitt arbete         

1 2 3 4 5 

Den största tillfredsställelsen i mitt liv kommer 
från mitt arbete 

1 2 3 4 5 

Med stress menas en situation då man känner 
sig spänd, rastlös, nervös eller orolig eller inte 
kan sova på natten eftersom man tänker på 
problem hela tiden 

Inte alls 
 

Bara lite 
 

I viss 
mån 
 

Ganska 
mycket 
 

Väldigt 
mycket 
 

Har du känt dig stressad den senaste tiden?   1 2 3 4 5 

COPSOQ 
Följande fråga avser hur du har haft det under 
de senaste 4 veckorna: 

Utmärkt  Mycket 
god 

God Någorlunda Dålig 

I allmänhet, skulle du vilja säga att din hälsa är      
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Bilaga 2.  

 

Översikt av korrelationen mellan upplevd hälsa och alla frågor från QPS Nordic 34+ 
   

Spearman's rho 
  

  
Upplevd hälsa 

Är din arbetsmängd så ojämnt fördelad att arbetet hopar sig? Korrelation koefficient 0,183 

 
Sig. (2-sidigt) 0,24 

 
N 43 

Har du för mycket att göra? Korrelation koefficient 0,111 
 

Sig. (2-sidigt) 0,483 
 

N 42 

Är dina arbetsuppgifter för svåra för dig? Korrelation koefficient -0,098 
 

Sig. (2-sidigt) 0,537 
 

N 42 

Utför du arbetsuppgifter som du skulle behöva mera utbildning för? Korrelation koefficient -0,122  
Sig. (2-sidigt) 0,435 

 
N 43 

Är dina kunskaper och färdigheter till nytta i ditt arbete? Korrelation koefficient 0,092 
 

Sig. (2-sidigt) 0,559 
 

N 43 

Innebär ditt arbete positiva utmaningar? Korrelation koefficient -0,064 

 
Sig. (2-sidigt) 0,682 

 
N 43 

Finns det klart definierade mål för ditt arbete? Korrelation koefficient -0,068 
 

Sig. (2-sidigt) 0,668 
 

N 42 

Vet du precis vad som krävs av dig i arbetet? Korrelation koefficient -0,121 
 

Sig. (2-sidigt) 0,438 
 

N 43 

Ställs det oförenliga krav på dig från två eller flera personer? Korrelation koefficient 0,154 
 

Sig. (2-sidigt) 0,337 
 

N 41 

Kan du påverka mängden arbete du får? Korrelation koefficient 0,067  
Sig. (2-sidigt) 0,67 

 
N 43 

Kan du själv bestämma din arbetstakt? Korrelation koefficient 0,151 
 

Sig. (2-sidigt) 0,335 
 

N 43 

Kan du själv bestämma när du skall ta paus? Korrelation koefficient -0,028 
 

Sig. (2-sidigt) 0,856 
 

N 43 

Kan du påverka beslut som är viktiga för ditt arbete? Korrelation koefficient 0,18 
 

Sig. (2-sidigt) 0,253 
 

N 42 
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Vet du en månad i förväg vilken typ av arbetsuppgifter du kommer att ha? Korrelation koefficient -0,158 
 

Sig. (2-sidigt) 0,317 
 

N 42 

Går det rykten om förändringar på arbetsplatsen? Korrelation koefficient -0,023 
 

Sig. (2-sidigt) 0,886 
 

N 43 

Är du nöjd med din förmåga att lösa problem i arbetet? Korrelation koefficient -0,251 
 

Sig. (2-sidigt) 0,105 
 

N 43 

Om du behöver, får du då stöd och hjälp med ditt arbete från dina 
arbetskamrater? 

Korrelation koefficient -0,161 

 
Sig. (2-sidigt) 0,302 

 
N 43 

Om du behöver, får du då stöd och hjälp med ditt arbete från din 
närmaste chef? 

Korrelation koefficient -0,038 

 
Sig. (2-sidigt) 0,808 

 
N 43 

Får du uppskattning för dina arbetsprestationer från din närmaste chef? Korrelation koefficient -0,055 
 

Sig. (2-sidigt) 0,726 
 

N 43 

Uppmuntrar din närmaste chef dig att delta i viktiga beslut? Korrelation koefficient -0,021 
 

Sig. (2-sidigt) 0,896 
 

N 43 

Hjälper din närmaste chef dig att utveckla dina färdigheter Korrelation koefficient 0,001 
 

Sig. (2-sidigt) 0,995 
 

N 43 

Känner du att du kan få stöd från dina vänner/din familj när det är 
besvärligt på arbetet? 

Korrelation koefficient -0,273 

 
Sig. (2-sidigt) 0,077 

 
N 43 

Klimatet på din arbetsenhet: uppmuntrande o stödjande Korrelation koefficient -0,127  
Sig. (2-sidigt) 0,424 

 
N 42 

Klimatet på din arbetsenhet: avslappnat o trivsamt Korrelation koefficient -0,277 

 
Sig. (2-sidigt) 0,072 

 
N 43 

Klimatet på din arbetsenhet: stelt o regelstyrt Korrelation koefficient -0,025 
 

Sig. (2-sidigt) 0,876 
 

N 43 

Uppskattar du att ingå i din arbetsgrupp? Korrelation koefficient -0,117 
 

Sig. (2-sidigt) 0,465 
 

N 41 

Är er grupp bra på att lösa problem? Korrelation koefficient -0,039 
 

Sig. (2-sidigt) 0,804 
 

N 43 

Uppmuntras de anställda på din arbetsplats att göra förbättringar Korrelation koefficient 0,102 
 

Sig. (2-sidigt) 0,519 
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N 42 

Är det tillräckligt med kommunikation på din avdelning? Korrelation koefficient -0,158 
 

Sig. (2-sidigt) 0,312 
 

N 43 

Har du lagt märke till störande konflikter mellan arbetskamrater?  Korrelation koefficient -0,053 
 

Sig. (2-sidigt) 0,736 
 

N 43 

Har du märkt någon ojämlikhet i behandlingen av män och kvinnor på 
din arbetsplats? 

Korrelation koefficient -0,108 

 
Sig. (2-sidigt) 0,515 

 
N 39 

Har du märkt någon ojämlikhet i behandlingen av äldre och yngre 
anställda på din arbetsplats? 

Korrelation koefficient -0,158 

 
Sig. (2-sidigt) 0,312 

 
N 43 

Belönas man för ett väl utfört arbete på din arbetsplats (pengar, 
uppmuntran)? 

Korrelation koefficient 0,004 

 
Sig. (2-sidigt) 0,979 

 
N 42 

I vilken utsträckning intresserar sig ledningen för personalens hälsa och 
välbefinnande? 

Korrelation koefficient -0,032 

 
Sig. (2-sidigt) 0,841 

 
N 43 

Jag trivs med att för det mesta gå helt upp i mitt arbete    Korrelation koefficient -0,137 
 

Sig. (2-sidigt) 0,394 
 

N 41 

Den största tillfredsställelsen i mitt liv kommer från mitt arbete Korrelation koefficient 0,037  
Sig. (2-sidigt) 0,813 

 
N 43 

Har du känt dig stressad den senaste tiden?  Korrelation koefficient ,569** 
 

Sig. (2-sidigt) 0 
 

N 42 

** Korrelationen signifikant vid 0.01 nivån Sig. (2-sidigt). 
  

 

 


