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Abstrakt 

Syfte: Att belysa nyblivna barnmorskors upplevelse av att börja arbeta inom yrket.  

Metod: Kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer som analyserats med kvalitativ 

innehållsanalys. Deltagare/urval: Sex barnmorskor i norra regionen i Sverige intervjuades 

och samtliga hade arbetat mellan ett och tre år som barnmorska, inom prenatal vård, 

förlossningsvård och/eller antenatal vård. Resultat: Sex kategorier hittades: Att pendla mellan 

glädje och osäkerhet, Att känna stöd, Att uppleva för lite handledning och mentorskap, Att 

uppleva arbetsmiljön hämmande, Att formas med tiden och Att ha förberett sig via 

utbildningen, samt nio subkategorier och det övergripande temat: Att befinna sig i en berg- 

och dalbana. Slutsats: Det är ett stort steg att börja arbeta som barnmorska. Det nya yrket 

innebär ett livslångt lärande och det krävs stöd från andra samt självförtroende.  

Praktisk implikation: Universitet, verksamheter och berörd personal kan ta del av studien och 

fokus bör läggas på god utbildning, stöd, mentorskap och handledning för den nyblivna 

barnmorskan. 

 

Nyckelord: Barnmorska, nyblivna, mentorskap, stöd, utbildning. 
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Abstract 

Objective: to examine newly qualified midwives experiences of their first years in practice. 

Design: Qualitative study with semi-structured interviews. Subjects: Six midwives in the 

north of Sweden participated in this study and they all had one to three years of work-

experience from prenatal care, obstetric care and/or antenatal care. Findings: Six categories 

were found: To switch between joy and uncertainty, To feel support, To experience 

deficiencies in tutoring and mentoring, To experience the work environment inhibiting, To be 

formed with time, To be prepared trough education, including nine subcategories and the 

overall theme: Being in a roller coaster. Conclusions: It is a big step to start working as a 

midwife. The new profession leads to a lifetime of learning where self-confidence and support 

from others are necessary. Implications for practice: Universities and relevant staff can take 

part of the results and the focus should be directed towards good education, support, 

mentoring and tutoring for the newly qualified midwife. 
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BAKGRUND 

Barnmorskans historia 

Den första kyrkoordningen för jordgummor kom år 1571 (barnmorskeförbundet, 2014a). 

Denna kyrkförordning uppkom på grund av att prästerna som då var statens förlängda arm 

vars uppgift var att se till så att lagar och förordningar följdes, var tvungna att skapa kontroll 

över jordemödrarna, manssamhället kunde inte tillåta kvinnor att arbeta utan insyn. På senare 

delen av 1600-talet fick jordgumman rätt att hålla i nöddop och hon blev även skyldig att 

rapportera alla barn som hon förlöste.  Samma år beslutades det att barnmorskan skulle vara 

edsbunden och hon skulle även ha gått i lära hos en erfaren barnmorska i fyra år för att sedan 

examineras av stadsläkaren. Ingen som inte var examinerad fick då kalla sig för barnmorska. 

Johan Von Hoorn (Obstetrikerns fader, 1662-1724) ville ge barnmorskorna mer teoretisk 

utbildning vilket också lade grund för år 1777 reglemente, där det bestämdes att barnmorskor 

var tvungen att kunna läsa och skriva. Han startade en egen barnmorskeutbildning år 1697 

där han undervisade barnmorskor och studietiden var då fem till sex veckor (Höjeberg, 2011, 

s.55, 57-62). 

  

På 1500- talet kom den första läraoboken för barnmorskor som hette Havande kvinnors och 

jordegummors rosengårdar. Förlossningskonst från förr dokumenterades inte som det görs 

idag, barnmorskans vetenskap var empirisk, dvs. allt det hon har lärt sig kom från beprövad 

erfarenhet och praktik. Den första barnmorskan som skrev en lärobok om förlossningskonst 

hette Marie- Louise Bourgeois (1564-1736) i hennes bok poängterar hon vikten i att 

kombinera teoretiska kunskaper med praktiska (Höjeberg, 2011, s.48, 50).  

  

I Sverige har det funnits utbildade professionella barnmorskor sedan 1700-talet. Barnmorskan 

kallades på den tiden för hjälpgummor, jordgummor och jordemödrar. Jordemodern hade ett 

stort ansvar och till hennes arbetsuppgifter hörde att hantera en förlossning, hon skulle veta 

när läkeörter skulle sättas in och hon behövde kunna beakta både goda och onda makter samt 

ha kunskap om besvärjelser och böner. Jordemodern skulle även vara som en sierska då hon 

hade i uppgift att uppmärksamma tecken på att förlossningen hade startat. Det var även 

jordemodern som presenterade barnet för släkten (Höjeberg, 2011, s.26). 

På 1800-talet arbetade barnmorskereglementet fram stadgar som sade att utbildning till 

barnmorska endast tilläts ske vid barnmorskeanstalter och utbildningen skulle vara sex 

månader lång. 
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År 1856 förlängs barnmorskeutbildningen till 6 månader samt ytterliggare 3 månader för att 

avlägga instrumentexamen. Lite senare under år 1921 beslutades att barnmorskeutbildningen 

skulle förlängas till två år. År 1953 beslutades det att barnmorskan skulle ha en 

grundläggande sjuksköterskeutbildning (Vårdförbundet, 2015). Idag är 

barnmorskeutbildningen på avancerad nivå och bedrivs på högskolor och universitet på 13 

olika orter runt om i Sverige. Det krävs sammanlagt 4,5 års studier för att utbilda sig till 

barnmorska där en sjuksköterskeutbildning ligger som förkunskapskrav 

(barnmorskeförbundet, 2014b). 

  

Barnmorskans arbete präglas idag av ett etiskt och holistiskt förhållningssätt som skall bygga 

på vetenskap och beprövad erfarenhet och arbetet skall utföras med hänsyn till gällande 

författningar och andra riktlinjer. Barnmorskan skall ha förmåga och kunskaper om de olika 

faktorer som kan påverka hälsa i ett genus och livscykelperspektiv så som: sexualitet och 

samlevnad i ett genus- och livscykelperspektiv, preventivmedel och dess användning, sexuellt 

överförbara sjukdomars prevention, kunna handlägga normal och komplicerad graviditet, 

förlossning och eftervård, instrumentella och manuella förlossningsoperationer, ta hand om 

det friska och det sjuka nyfödda barnet, amning och amningskomplikationer, aborter och de 

komplikationer som kan uppstå vid abort, gynekologiska sjukdomstillstånd, infertilitet och 

utredning/behandling samt tillämpa kunskaper om klimakteriet (Socialstyrelsen, 2006). 

Barnmorskan skall självständigt handlägga och assistera vid normal förlossning (Ransjö 

Arvidsson, 2009, s.38-39).  

 

Teoretisk referensram 

En etisk referensram ligger till grund för föreliggande arbete. Barnmorskans dagliga arbete 

präglas av etik, den professionella barnmorskan engagerar sig aktivt i etiskt tänkande på en 

daglig basis, hon strävar efter de högsta etiska standarderna i sitt arbete och ser etiken som ett 

livslångt arbete att underhålla. Att vara barnmorskan innebär att det krävs klar förståelse för 

etiska riktlinjer och standarder. Barnmorskan behöver förstå de etiska dilemman och 

svårigheter som kan uppstå och barnmorskan behöver också kunna ha ett tillvägagångsätt för 

att adressera eventuella orsaker till de etiska problem som tveklöst kommer uppstå inom 

barnmorskeyrket. Genom utbildning inom etik redan på barnmorskeutbildningarna 

eftersträvas en etikförståelse hos den blivande barnmorskan för att hon lättare skall kunna 

hantera svåra etiska situationer i det kommande arbete. Att på korta lektioner under 

barnmorskeutbildningen få reflektera över etikens värld är inte tillräckligt med tanke på den 
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bredd och storlek etiken har inom barnmorskeriet. Som barnmorska ingår du i och bär ett 

ansvar för ett flertal olika relationer och det är inte bara relationen barnmorskan har med 

patienten som anses viktig, utan också relationen barnmorskan har med sina kollegor och med 

barnmorskestudenter. Att vara barnmorska och att ingå i dessa olika relationer innebär en risk 

för både konflikter och svårigheter, vilket barnmorskan måste vara medveten och ta ansvar 

för. Att också kontinuerligt utvärdera relationerna är av vikt då relationerna alltid skiftar och 

utvecklas (Foster och Lasser, 2011, s. 83, 185). 

 

International Confederation of Midwives (ICM) har utarbetat en etisk kod som är översatt till 

svenska av det svenska barnmorskeförbundet och innehåller riktlinjer för att vägleda 

utbildningen, den praktiska verksamheten och forskningen för barnmorskan. Koden är 

uppdelad i fyra delar: Barnmorskors professionella relation, barnmorskors 

verksamhetsområde, barnmorskors professionella ansvar, samt utveckling av barnmorskans 

kunskaps- och arbetsområde. Inom denna kod presenteras etiska förhållningssätt och det 

ansvar och skyldigheter som en barnmorska har gentemot kollegor, hur barnmorskorna skall 

stärka och stödja varandra i sin professionella verksamhet och hur barnmorskan skall ge 

näring till både sin egen och andras självkänsla. Koden framhåller också vikten av att 

barnmorskor utvecklar och delar med sig av sin specifika ämneskunskap, samt också hur 

barnmorskan deltar i formell utbildning av barnmorskestudenter och andra barnmorskor 

(ICM, 2014). 

 

Stöd och inskolning för den nyblivna barnmorskan 

Att vara nybliven barnmorska innebär ett ha tagit ett stort kliv in i en ny yrkesroll med nya 

kunskaper och nya arbetsuppgifter. Det har visat sig att det för nyblivna barnmorskor är 

viktigt och betydelsefullt att ha en bra relation med de mer erfarna barnmorskekollegorna 

(Fenwick et al., 2012). 

 

Att ha stöd från mer erfarna barnmorskor anses viktigt för att skapa trygghet. Att ges 

möjlighet att följa sin handledares arbetsschema och att ha ett möte med handledaren för att 

där göra en översyn av framstegen efter tre månader, upplevs positivt. Att till exempel första 

dagen på jobbet bli mött av handledaren vid dörren och sedan jobba de allra första skiften 

med denne, upplevs mycket positivt (Avis, Mallik och Fraser, 2013; Young, 2012).  
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Problemformulering 

Studier har visat att den nyblivna barnmorskan kan möta sitt nya arbete med blandade känslor 

(Van der Putten, 2008). Vi försöker nu att bredda forskningsområdet genom att undersöka 

djupare hur nyblivna barnmorskor upplever det att komma ut och jobba efter sin utbildning 

och hur stöd och handledning efterhålls. Vi tror att denna kunskap kan vara av viktigt värde 

för universitet, verksamheter och all berörd personal. Idag är det en rådande brist på 

barnmorskor i vårt land. Genom att erhålla information om upplevelser kring handledning, 

bemötande och stöd som den nyblivna barnmorskan får ute i arbetslivet tror vi att åtgärder och 

lösningar lättare kan arbetas fram för att erhålla en så god och stabil grund som möjligt för 

den oerfarne barnmorskan. Vi tror också att det från barnmorskeutbildningarnas sida är en 

direkt återkoppling och utvärdering att få ta del av studiens resultat. 

 

SYFTE 

Syftet med denna studie är att belysa nyblivna barnmorskors upplevelse av att börja arbeta 

inom yrket. 

 

METOD 

För att svara på frågeställningen har en kvalitativ metod valts. En kvalitativ semistrukturerad 

intervjuteknik användes vid intervjuerna, vilket innebär att frågorna som ställdes var öppna 

och konstruerade i en intervjuguide med tanke på de specifika ämnena vi som forskare ville ta 

upp. Kvalitativ innehållsanalys användes tillsammans med en induktiv ansats (Graneheim och 

Lundman, 2012, s.188). För eventuell publikation av studien har tidskriften Midwifery´s 

”Author-guide” följts. 

 

Urval/Deltagare 

Vi skickade först ut ett informationsbrev till kvinnokliniker i norra regionen för att ge 

chefterna kännedom om studien. Ingen chef visade något missnöje med att studien skulle 

genomföras. Våra informanter fångades upp genom att vi först gick ut med information om 

studien via en facebook-grupp vars medlemmar var verksamma barnmorskor på en av norra 

regionens kvinnokliniker. Denna metod kallas för bekvämlighets-insamling av informanter, 

vilket innebär att de personer som vill vara med i studien själva fick ta kontakt med oss som 

forskarpersoner, och efter det använde vi oss av snöbollseffekten, där deltagarna tipsade om 

andra deltagare som kunde passa att ingå i studien (Polit och Beck, 2014, s.284). Att vara 
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barnmorska och att inte ha varit verksam i mer än tre år var inklusionskriterierna i studien. Vi 

höll sedan intervjuer med sex stycken barnmorskor som arbetar i olika län i norra regionen 

och samtliga hade arbetat mellan ett och tre år. De hade arbetat som barnmorska inom 

mödravård, förlossning, BB och gyn samt var mellan 28 och 44 år gamla. 

 

Datainsamling 

Intervjuerna hölls enskilt i så kallade face-to-face intervjuer, där författarna höll i intervjuerna 

med respondenterna. Denna intervjuteknik anses vara den bästa för att få så bra kvalité på 

intervjuerna som möjligt då det är större chans för forskaren att få svar på sina frågor genom 

att sitta öga mot öga än om du till exempel skickar ut ett formulär. Informanten ges med 

denna typ av intervjuteknik möjlighet och uppmuntras till att svara öppet och fritt om sin 

erfarenhet och upplevelse utifrån de ämnen som vår intervjuguide innehöll. Frågorna 

utformades som så kallade öppna frågor, där informanten då uppmuntras att svara på frågorna 

med egna ord och på så sätt undviks ”Ja” och ”nej” som svar, vilket kan ge en rikare och mer 

fyllig berättelse från den person som intervjuas (Polit och Beck, 2014, s.185-186, 290). En 

intervjuguide skrevs som manus för intervjun och innehöll de ämnen som vi ville undersöka. 

Vid utformningen av intervjuguiden tog vi hänsyn till syftet med studien, för att på så vis 

kunna erhålla data som täckte och fyllde upp ämnet (Kvale och Brinkmann, 2014, s.173). 

 

Intervjuerna genomfördes med oss båda närvarande. Vi inledde genom att berätta om syftet 

med studien, informerade om användandet av bandspelare och frågade om informanten hade 

några frågor innan intervjun började. Detta för att kunna skapa en kontakt i hopp om att lätta 

upp stämningen och för att på så vis uppmuntra informanten att dela med sig av sin livsvärld 

(Kvale och Brinkmann, 2014, s.170).  Några bakgrundfrågor så som ”Hur gammal är du?”, 

”Hur länge har du jobbat som barnmorska?” och ”Var har du arbetat sedan du blev färdig?” 

fick inleda intervjun. Därefter ställde vi en öppen intervjufråga som löd: ”Om du tänker 

tillbaka på din första tid som barnmorska, hur skulle du beskriva den?”. Tanken var att 

barnmorskorna fritt skulle kunna berätta om deras upplevelser kring ämnet. Då vi även ville 

belysa barnmorskornas erfarenheter angående stöd, mentorskap och utbildning så ställde vi 

också frågor angående det, se bilaga 1. Intervjuerna ägde rum i samtalsrum i nära anslutning 

till informanternas arbetsplats. En intervju hölls via telefon och en intervju genomfördes i 

informantens hem enligt dennes önskan. Intervjuerna varade mellan 20 och 45 minuter. 

Följdfrågor som ”Kan du berätta mer om det?”, ”Kan du ge exempel på det du nämnde?” eller 

”Hur menar du då?” användes under intervjuns gång för att täcka området och för att få mer 
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fördjupande svar. De intervjuade barnmorska hade arbetat som barnmorska inom mödravård, 

förlossning, BB och gyn samt var mellan 28 och 44 år gamla. Barnmorskorna hade arbetat 

mellan ett och tre år. 

 

Analys 

Intervjuerna spelades in på diktafon och sedan transkriberades dem till text. Intervjuerna 

analyserades systematiskt genom innehållsanalys, vilket innebär att forskaren 

förutsättningslöst tolkar och granskar texter som handlar om mänskliga berättelser av något 

som har upplevts. Tolkningen leder inte till en sanning utan materialet tolkas på ett varierande 

sätt, där skillnader och likheter identifieras och beskrivs (Graneheim och Lundman, 2012, 

s.188-189). Det finns två typer av analysmetoder, manifest eller latent analys. Manifest 

innehållsanalys innebär att forskaren beskriver det som uttrycks i texten, genom att beskriva 

det synliga och uttalade i innehållet med så låg grad av tolkning som möjligt. Föreliggande 

studies data har analyserats genom manifest analys (Graneheim och Lundman, 2004). 

 

Vid innehållsanalysen tog vi som forskare hand om det insamlade materialet och bildade 

omfattande subkategorier, kategorier och tema. Alla intervjuer lästes av oss ett flertal gånger 

för att vi skulle få en uppfattning av helheten och en känsla för innehållet i materialet. 

Begrepp som ingår i analysbeskrivning är meningsenhet, kondensering, kod, subkategori, 

kategori och tema. Först söktes meningsenheter som innehöll ord, meningar eller stycken av 

text som hörde ihop genom sitt sammanhang (Graneheim och Lundman, 2004). Därefter 

abstraherades och kondenserades meningsenheterna, vilket innebär att meningsenheterna 

gjordes kortare, samtidigt som kärnan i innehållet behölls. Slutgiltligen kodades 

meningsenheterna för att få mer lätthanterlig data. Likheter och skillnader av de koder som 

hittades jämfördes sedan och de koder som hade lika innehåll grupperades och genom det 

skapades preliminära subkategorier. Dessa i sin tur lades samman till sex kategorier, som är 

grunden i resultatet. Under hela denna process gick vi från de stora kategorierna och åter till 

de mindre meningsenheterna, för att på så vis inte misstolka eller missa något av det som 

framkommit i intervjuerna och för att kategoriseringen skulle bli rätt. Vi strävade efter att 

kategorierna skulle vara så uttömmande och ömsesidigt uteslutande som möjligt (Graneheim 

och Lundman, 2012, s.189-190). I bilaga 2 kan exempel på analysprocessen ses. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Deltagarna fick i förhand information både muntligt och skriftligt om syftet med studien samt 
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studiens upplägg. Informanterna gavs information om att deltagandet är frivilligt att de hade 

rätt att avbryta sitt deltagande när som helst utan att ange skäl till avbrytandet. Informerat 

samtycke inhämtades från deltagarna innan intervjuerna startades (bilaga 3). Allt material som 

har använts har avidentifieras före analys, behandlats konfidentiellt och har endast varit 

tillgängligt för författarna och dess handledare. Vid en kvalitativ studie måste en bedömning 

göras huruvida deltagarna kan ta skada av deltagandet och risken för att deltagaren ska lida 

skada efter deltagandet i studien skall vara så liten som möjligt enligt den etiska principen 

”göra gott” (Kvale och Brinkmann, 2014, s.110). Risk och nytta har diskuterats mellan 

författarna där nyttan övervann riskerna med studien då författarna anser att deltagarna inte 

utsattes för några negativa konsekvenser genom sitt deltagande. Inget tillstånd av 

etikprövningsnämnden behövs för studier inom högskoleutbildning på avancerad nivå (SFS, 

2003). 

 

RESULTAT 

Resultatet har utmynnat i ett tema och presenteras i sex huvudkategorier som består av noll till 

tre subkategorier, vilka visas nedan i tabell 1. 

 

Tabell 1. Subkategorier, kategorier och tema. 

TEMA 

Att befinna sig i en berg- och dalbana 

SUBKATEGORIER KATEGORIER 

  Att pendla mellan glädje och osäkerhet 

Att kunna be om hjälp och ställa frågor 

Att ha en mentor 
Att känna stöd 

Att uppleva brister i inskolningen 

Att inte bli erbjuden en mentor 

Att uppleva för lite handledning och 

mentorskap 

Att känna sig ensam och otillräcklig 

Att vara i en beroendeposition 
Att uppleva arbetsmiljön hämmande 

Att lära sig med tiden 

Att få tips när kunskap och erfarenhet 

saknas 

Att komma in i en ny roll 

Att formas med tiden 

 Att ha förberett sig via utbildningen 
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Tema – Att befinna sig i en berg- och dalbana 

Det övergripande temat ”Att befinna sig i en berg- och dalbana”, kom till när vi sammanställt 

alla kategorierna. Genomgående i föreliggande studie beskrev barnmorskorna många olika 

känslor och upplevelser av att börja arbeta som barnmorska, vilka presenteras i 

huvudkategorierna. Vi kunde se ett samband i alla kategorier och det sambandet var att de nya 

barnmorskorna befann sig i en berg- och dalbana. 

 

Att pendla mellan glädje och osäkerhet 

Den första av sex huvudkategorier handlar om hur barnmorskorna i studien upplevde deras 

första tid som en berg- och dalbana, om de känslor som närvarade och den självkritik som de 

nyblivna barnmorskorna ständigt bar med sig. Barnmorskorna upplevde att det kändes väldigt 

roligt och betydelsefullt att börja arbeta som barnmorska. Trots att den första tiden var väldigt 

stressig och intensiv så fanns det en närvaro av glädje och stolthet när de nu stod på egna ben 

som barnmorska. Barnmorskornas berättade vidare om den nervositet och osäkerhet som dem 

kände under första tiden i det nya yrket.  

” läskigt.. skräckblandad förtjusning, kan man säga så? Det är ju kul.. och så vet man aldrig 

vad som väntar.. samtidigt som man är livrädd.. skratt.” 

 

Osäkerheten handlade mycket om den otrygghet dem kände inför att möta både akuta och 

andra svåra situationer. De beskrev att de till en början ofta bad om hjälp och backade i vissa 

situationer på grund av osäkerheten. Det framkom också att ansvaret som barnmorskeyrket för 

med sig var en av orsakerna till att de var rädda och nervösa. 

” Man tänkte gud.. jag hade stora scenariot framför mig.. att jag skulle få skulderdystoci eller 

att det skulle hända det och det.. man tänkte nog värsta tänkbara scenarion.. jättestor 

blödning som jag inte fick stopp på och att man skulle få hjärnsläpp och inte fixa det.. ” 

 

Barnmorskorna berättade vidare om hur höga krav de hade på sig själva och hur de jämförde 

sig med andra barnmorskor. Vidare beskrev de att misstag i arbetet kunde vara förödande för 

självtroendet och känslan av att vara värdelös ena dagen byttes ut mot glädje en annan. 

” Sen har man ju fortfarande sina dalar ännu men.. men tidigare hade man dalar som var 

oftare som man tyckte att det gick sämre.. man nagelskådar sig själv ganska kritiskt och 

ganska hårt och man tycker att man är jättedålig.. man jämför sig med andra hela tiden och 

det gör man ju fortfarande, fast man vet att man inte ska göra det.. ” 
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Barnmorskorna beskrev hur slitigt och jobbigt det kunde kännas att ge så mycket av sig själv 

men ändå känna sig otillräcklig många gånger.  

” det är jättekul men.. man ger ju så, allt av sig själv.. så att man.. psykiskt blir man ju 

dränerad.. för det tar all must, all kraft, all..” 

 

Att känna stöd 

Denna kategori presenterar det stöd som de intervjuade barnmorskorna upplevde under första 

tiden i det nya yrket. Barnmorska hade bra uppbackning och upplevde gott stöd. 

 

Att kunna be om hjälp och ställa frågor. 

Barnmorskorna berättade att de hade blivit väl omhändertagna och kände sig varmt välkomna 

på sina nya arbetsplatser. Kollegorna hade bemött dem med glädje. 

”.. att börja jobba som ny och komma dit, då tyckte jag att det kändes.. att man kände sig 

välkommen.. de var glad att man ville jobba där.. at det får in som nytt fräscht blod så att 

säga.. skratt” 

 

Enstaka barnmorskor upplevde att inskolning var bra särskilt med tanke på de PM och 

riktlinjer de hade tillgång till. Under de första åren som barnmorska upplevde alla informanter 

att det gavs utrymme att få vara ny och ställa frågor. 

”.. dom hjälper ju en väldigt mycket om man har frågor och.. aldrig att man har tyckt att man 

har känt sig.. vad ska man säga.. dum som ny.. alltså dom har alltid velat hjälpa en, det tycker 

jag absolut..” 

 

Barnmorskorna berättade att det på förlossningen alltid fanns någon att fråga och hur de 

erfarna barnmorskorna stöttade och hade koll på dem hela tiden, vilket upplevdes tryggt. 

Barnmorskorna berättade vidare om hur värdefullt det var med erfarna barnmorskor under 

samma pass och hur de erfarna också stöttade och hjälpte till i vissa situationer utan att de 

oerfarna barnmorskorna bett om det eller trott sig behöva hjälp just då. 

”.. om man var själv på en sal så var det ju alltid någon som var utanför och hade koll.. och 

helt plötsligt kunde man ha ett helt rum fullt med människor utan att man fatta varför..” 
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Att ha en mentor 

Alla barnmorskor som på ett eller annat sätt fått tag på en mentor, ibland på egen hand eller 

genom att ha blivit tilldelad en, tyckte att mentorskap var något som var väldigt viktigt och 

värdefullt. Barnmorskorna beskrev mentorn som ett verktyg där tid för ventilering var till stor 

hjälp för att bli tryggare i det nya arbetet. 

”.. det är väldigt skönt att ha någon man bara kan prata precis om vad som helst med.. någon 

som har sagt någonting konstigt, någon mamma som man inte förstod sig på eller den här 

situationen kunde jag ha förutsett eller kunde jag ha gjort någonting annorlunda? Det är 

jätteskönt att ha någon som man bara kan säga precis vad man vill till.. utan att man blir 

särskilt dömd för det..” 

 

Trots att barnmorskorna beskrev att ett kontinuerligt stöd fanns under arbetspassen så 

upplevde de också att det fanns ett behov av att ventilera och diskutera situationer ytterligare 

och hur en mentor kunde vara till hjälp för det. 

”.. det stödet som hon ställde upp med på sin fritid.. det har varit enormt.. alltså guld värt.. 

det har varit hur bra som helst.. och jag tror att.. hade jag inte haft henne.. då tror jag att det 

hade varit tyngre.. för med henne har jag kunnat lyfta sånna här svåra saker som jag har haft 

i tankarna.. grejer när man har kört fast..” 

 

Att uppleva för lite handledning och mentorskap 

Resultatet som presenteras i denna kategori speglar de brister som de nyblivna barnmorskorna 

upplevde vad gäller handledning och mentorskap. 

 

Att uppleva brister i inskolningen 

Det problem som de allra flesta barnmorskorna beskrev när det kom till inskolningen 

handlade främst om hur kort och koncist den var. Inom mödravården erbjöds ingen inskolning 

alls och där tvingades barnmorskorna själva ta kontakt med andra mödravårdscentraler för att 

på så vis kunna få gå bredvid en annan barnmorska några enstaka dagar. Flertal barnmorskor 

uppgav sommaren som en av orsakerna till en för kort inskolning och det i sin tur gjorde att 

barnmorskorna upplevde det svårt att leva upp till förväntningarna om att därefter vara 

självgående.  

“Jag ville ha mer eftersom jag skulle gå natt men jag fick inte det.. jag ville ha en vecka till 

men det fanns inte tid och möjlighet till det eftersom jag skolades in på sommaren, i Juni..” 
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Barnmorskorna upplevde också en avsaknad av kontinuitet vad gäller handledningen och 

användandet av checklistor under inskolningen. 

“Gick med många olika eftersom dom bytte också avdelning titt som tätt.. så att det var ju 

som ingen kontinuitet på vem man gick med utan man gick med den som jobbade..” 

 

Att inte bli tilldelad en mentor 

När barnmorskorna för första gången började jobba var det ingen som erbjöds en mentor från 

start. Barnmorskorna beskrev hur erbjudandet om mentorskap ofta kom för sent eller inte alls, 

vilket upplevdes negativt eftersom barnmorskornas behov av det var stort.  

“Jag kan tycka att jag hade behövt det tidigare.. och det tog vi upp också och pratade med 

dem som tilldelar mentorer.. men samtidigt på sommaren förstår jag att det är omöjligt att få 

till det men på hösten någon gång.. efter att sommaren är slut.. då hade jag hellre velat haft 

det..” 

 

Vid erbjudandet om mentorskap gavs barnmorskorna ingen möjlighet att själva önska mentor, 

vilket beskrevs som en risk för brister i mentorskapet. 

”.. den största förändringen är väl att kliniken utser mentorer och man får inte välja mentor.. 

vilket kanske inte passar alla gånger.. för om jag får tilldelat en mentor så vet ju den mentorn 

att hon fått tilldelat mig och så tackar jag nej.. eller säger att jag vill inte, jag vill byta.. och 

även om det inte ska bli personligt så blir det ju ändå det.. för man kan ju inte prata, man 

kanske inte känner att man vill öppna sig för vem som helst..” 

 

Att uppleva arbetsmiljön hämmande 

I denna kategori presenteras upplevelsen av de brister som barnmorskorna beskrev gällande 

arbetsmiljö på de olika arbetsplatserna och hur det också påverkade deras arbete.  

 

Att känna sig ensam och otillräcklig 

Barnmorskorna upplevde att de behövde vara mer självständiga på BB och mödravård 

eftersom bemanningen gjorde att de kände sig mer ensam där än på förlossningsavdelningen. 

”..händer det någonting på BB, vilket jag har turen att inte varit med om än så länge.. då är 

du ju väldigt utsatt..” 

 



 12 

Trots känslan av ensamhet valde ibland barnmorskorna BB som sin första arbetsplats istället 

för förlossningen då barnmorskorna ansåg att det på så vis blev en mjukare och lugnare start i 

det nya yrket. 

”.. nu valde jag faktiskt BB därför att jag tänkte att förlossningen har man ju hört att de är 

otroligt stressigt på sommaren.. de är mycket nya.. jag tänkte att ja börjar med BB och så sen 

så.. så att ja få lite mjukstart då...” 

 

Stress och hög arbetsbelastning var något som de nyfärdiga barnmorskorna ofta nämnde i 

intervjuerna. Att på grund av tidsbrist inte hinna med att ge den närvaro de ville till kvinnorna 

eller att de inte hann utnyttja sin matrast vissa pass upplevdes jobbigt och skapade en känsla 

av otillräcklighet. 

”..det tror jag också har varit tungt.. när man känner att man inte hinner med.. när man bara 

springer.. springer springer springer springer springer.. man hinner.. då gör man också bara 

punktinsatser.. man kommer, aaa hej jag ska bara titta.. allt är bra, ut, nästa… det också.. det 

är jättetungt att känna att man inte räcker till.. det är ju fruktansvärt” 

 

Att vara i en beroendeposition 

Under intervjuerna framkom det att en del av de nyblivna barnmorskorna upplevde en osynlig 

närvaro och känsla av en hierarkisk ordning på förlossningsavdelningen. 

”.. Dom som är äldst ska veta mest.. det är som den hierarkin att har man jobbat länge så vet 

man, då har man varit med om mycket, då vet man hur det ska vara.. så att man ska lyssna till 

de äldre.. för att dom vet hur man ska göra.. så tycker jag att det är.. inte alla men många..” 

 

Upplevelsen av hierarkin gjorde att barnmorskorna också upplevde en negativ stämning i 

arbetsgruppen och ett ökat behov att stå på sig och tro på sig själv. 

”.. själv tror jag att jag inte kommit dit än att vara.. amen du vet.. jag har ju i och för sig inte 

jobbat i.. trettio år.. man är fortfarande väldigt.. vad ska man säga.. mjuk och.. amen du vet.. 

man vill alla väl och jag tror att det var det som jag kände att.. är jag inte en sån som står 

upp och.. säger vad jag tycker och tänker.. då kommer jag bli överkörd..” 

 

Mellan de nya barnmorskorna upplevdes ingen hierarkisk ordning och där kunde de stötta 

varandra utan att bli dömnda. Som ny i yrket upplevde de oerfarna barnmorskorna sig sköra 

och i behov av bekräftelse och feedback, vilket upplevdes svårt att erhålla av de mer erfarna 

kollegorna.  
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“Jag kan inte heller säga att dom sa att du gjorde fel.. nej det gjorde dom inte.. men dom sa 

heller inte vad bra du gjorde..” 

 

Ibland kunde positiv feedback erhållas från de människor barnmorskorna vårdade och genom 

det kunde barnmorskorna klappa sig själva på axeln och växa lite. 

”.. jag vet från skolan säger dom att det inte är vi barnmorskor som förlöser utan att det är 

paret själva och vi är bara som assistenter.. fast i början.. man behöver få känna att det 

faktiskt var jag som gjorde det även om det är det.. att det hade gått ändå.. men det var jag, 

tänker man.. man behöver lite positiv.. och föräldrarna säger.. men tack så mycket, vad bra 

du gjorde det här.. eller vi kände oss jätte trygga med dig.. Jätteskönt att höra.. Verkligen 

superskönt att få höra.. Det sög jag åt mig.. allt som föräldrarna kunde säga.. det kände jag 

att där fick jag det positiva jag behövde..” 

 

Att formas med tiden 

Resultatet i denna kategori visar de nyblivna barnmorskornas upplevelser av ett kunskaps- 

och erfarenhetsbehov och deras strategier till att fortsätta utvecklas på sin nya arbetsplats. 

 

Att lära sig med tiden 

Barnmorskorna upplevde att det ständigt fanns ett behov av att läsa på och söka kunskap 

kunskap inom det område de började arbeta på. 

”men sen så är de ju det att det är ju mycket som man måste fortsätta läsa.. det är ju så att.. 

man.. jag tycker det är ju fortfarande.. man ha använt sig av böckerna ibland typ man bara.. 

ja just ja hur var det där nu? Och så har man läst.. alltså läst om det själv på fritiden för att 

man.. är lite osäker.. och hålla sig uppdaterad och så..” 

 

Alla barnmorskor i studien var överens om att trygghet och kunskap kom med tiden, att jobbet 

innebär ett ständigt lärande och att barnmorskeyrket är en process där det inte går att 

eftersträva att bli fullärd. 

”.. man lär sig ju saker hela tiden, det kommer man ju alltid göra i det här yrket.. det kommer 

ju finnas saker man har jobbat 30 år som man fortfarande inte har sett eller varit med om..” 

 

De barnmorskor som intervjuades kände att de med tiden växte i sig själva, i yrket och dess 

ansvar.  
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”.. förut var man nervös och man ville gärna i början trilla tillbaks i studentrollen.. alltså ta 

ett steg tillbaka och gör du.. eller så fort det hände nånting som inte va så.. och det har jag ju 

slutat med.. jag gör ju..” 

 

Att få tips när kunskap och erfarenhet saknas 

Något som barnmorskorna upplevde som väldigt svårt när de kom ut och började arbeta var 

amning, tillmatning och dåliga barn. De berättade att de fick bra tips och råd av kollegorna 

och främst de barnundersköterskor som bar på lång erfarenhet på området. Barnmorskorna 

berättade under intervjuerna hur amning var ett område som var svårt att lära sig då erfarenhet 

inom det saknas i början av en barnmorskas karriär. 

”.. och speciellt på BB är det ju otroligt mycket det här med amningsproblem och.. sånt lär 

man sig ju mycket i efterhand och.. aa men mycket sånt där fick man ju otroligt mycket hjälp 

med och tips på.. aa men vad ska jag göra nu.. nu har jag testat det här typ..” 

 

Att skaffa sig en uppfattning om hur sjuka barn ser ut och vilka symtom som ska observeras 

upplevdes också svårt och där fanns kollegor, pm, riktlinjer och litteratur som stöd. 

Barnmorskorna beskrev att det var svårt att lära sig sådant under utbildningen och att det 

också krävde erfarenhet som är svår att ha som nybliven barnmorska. 

”.. bebisen också speciellt.. dåliga barn.. alltså det är ju också mycket det här man.. amen du 

vet vad ska man titta på.. hur dom mår.. för det är ju mycket det här med symtom.. hur dom 

andas och ja.. så att det är ju mycket sånt där man har fått läsa till lite då och då..” 

 

Att komma in i en ny roll 

Steget från att ha arbetat som sjuksköterska till att sedan börja jobba som barnmorska 

upplevdes enormt stort av barnmorskorna i vår studie. Att plötsligt börja ansvara för två liv i 

akuta situationer där snabba beslut behövde tas beskrevs mycket mer självständigt än arbetet 

som sjuksköterska. 

”.. som syrra.. när du har patienter.. du gör ju bara punktinsatser.. du har ju inte alls samma 

relation med patienterna överhuvudtaget.. du har ju inte samma liksom.. band” 

 

Trots att yrkena skiljde sig mycket från varandra upplevde barnmorskorna att de kunnat dra 

nytta av deras tidigare erfarenheter som sjuksköterska och genom det fått en bas att stå på.  

”.. även om man blev rädd om det hände akuta situationer så har man.. det har jag ju med 

mig från när jag jobbade som syrra.. så det var ju inte så läskigt.. alltså mycket blod och eller 
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dåliga.. alltså om det hände någonting med dåliga patienter.. man har ju ändå handlingen.. 

den akuta handlingen i sig..” 

 

Barnmorskorna beskrev att det tog tid för dem att komma in i den nya rollen eftersom det 

också upplevdes så svårt att hitta en balans i den vård som ges av barnmorska. 

”.. vad vill ni att jag ska göra? Jag kan inte trolla och jag kan inte föda det här barnet till er, 

det är ni som får göra det.. Och liksom be om hjälp, jamen då hämtar jag in en kollega så får 

vi se om ni kan komma bättre överens eller komma fram till någonting för att här går min 

gräns.. och mig själv måste jag ändå värna om, det är det viktigaste..” 

 

Att ha förberett sig via utbildningen 

Den femte och sista kategorin handlar om barnmorskornas upplevelse av den utbildning som 

dem genomgått. Barnmorskorna upplevde att det mesta togs upp under utbildningen men att 

en ytlig inlärning var oundvikligt med tanke på den hektiska studietakten. 

”.. jag tyckte ju alltid att utbildningen skulle gärna kunna vara två år om jag hade valt, 

eftersom det är så intensivt.. det är så mycket att lära att två år kanske skulle bli lite.. inte lika 

fokuserad.. de blev så otroligt intensivt..men två år tror jag skulle va bättre.. man skulle få 

mera.. tid.. så att säga.. till att lära sig..” 

 

Även om barnmorskorna upplevde att mycket inte gick att lära sig under utbildningen så 

saknade dem vissa saker och dit hörde bland annat övningstillfällen med riktiga patienter i 

utbildningssyfte. 

”.. och sen det här med man skulle göra med spekulumundersökning och sånt här.. och så fick 

vi inte använda glidslem på attrapperna.. så det blev ju stenhårt.. skratt.. det fastnade ju.. jag 

vet inte vad.. hade man kunnat få testa.. på en.. så som dom gör på läkarutbildningen så hade 

det varit guld värt.. istället för att testa på nån kvinna.. stackarn.. ligger där å har ont eller 

ska komma för nåt.. Du vet man nyps.. och man håller på med dom där jävla instrumenten.. 

det är ju värdelöst..” 

 

Barnmorskorna berättade vidare att ett glapp upplevdes mellan utbildning och klinik gällande 

universitetets förväntningar samt klinikens. Högre krav på praktikplatsen beskrevs av 

barnmorskorna som stressande. Önskemål och förslag för att göra glappet mindre fanns om att 

ha gemensamma övningar mellan kliniker och utiversitet på KTC där träning sker inom akuta 

situationer och förlossningskonst med mer verkliga dockor och situationer. 
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”.. att man kanske rent har sånna här.. undervisningstillfällen eller övningar där man faktiskt 

kommer in, och man står som och förlöser på riktigt.. fast på en docka som föder barn själv 

typ.. det finns ju sånna men dom är ju väldigt dyra i inköp då men..” 

 

En önskan om förlängd förlossningspraktik och bättre kontinutet framkom, samt också en 

önskan om mindre forskning och teori. 

”Och sen så skulle studenten fått vara på en och samma VFU plats eftersom att det utför 

större potential för ens utveckling som barnmorska.. dels för att man inte behöver lära känna 

nya lokaler, nytt sjukhus, nya datasystem, massa nya namn på alla i vårdteamet, nya rutiner.. 

allt det tar för mycket kraft och energi.. likaså att behöva visa alla nya handledare vad man 

går för gör att man backar istället för att hela tiden gå framåt i utvecklingen.. att få gå med 

så få barnmorskor som handleder en går ju inte att uppnå.. därför tycker jag att man ska få 

vara på en och samma VFU plats” 

 

Under utbildningen beskrev barnmorskorna att det hade lagts stort fokus på att samla ihop alla 

förlossningar, vilket i efterhand hade lett till att när barnmorskorna väl började arbeta så 

kände de att de saknade kunskap och erfarenhet kring de övriga kvinnorna de mötte i sitt jobb 

som barnmorska. Det beskrev som lite chockartat att det faktiskt var så mycket mer 

komplicerade patienter och inte bara normalt och friskt när de väl kom ut och jobbade. 

”.. men det finns så mycket annat.. som jag kände då att det där har jag ingen koll på alls.. 

alltså allt det här med till exempel havandeskapsförgiftning, ja man vet vad det är.. ett högt 

blodtryck.. ja men det finns så mycket mer, som jag inte tyckte att jag hade koll på kanske.. 

som jag fick lära mig i början där..” 

 

Inom mödravård uppkom också förslag till förändringar som kunde skapat en bättre bas att stå 

på inför arbete inom det området. 

”var ju i och för sig inte så jättemycket preventivmedelsrådgivning och.. hade ju någon 

föreläsning om lagar.. för det är ju mycket sånt också.. vad säger lagen och.. det är ju otroligt 

lite på hela utbildningen så att.. ja.. jag tycker att lite mer hade inte skadat om man säger 

så..” 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

För att besvara studiens syfte valdes en kvalitativ forskningsmetod med induktiv ansats då 

detta anses vara lämpligt när det eftersträvas att förutsättningslöst analysera texter som 

handlar om människors upplevelser och berättelser. Det eftersträvas att se texten i sin helhet 

utan att texten har en given mening och kan därför tolkas på flera möjliga sätt. I och med den 

metod som valts gjordes deltagande intervjuer för att vi skulle kunna ta del av de skeenden vi 

ville studera och det innebär också att vi som forskare blir medskapare till texten (Graneheim 

och Lundman, 2012, s.188-189). 

 

Inom kvalitativ tradition används begreppen giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet för att 

svara på frågan hur trovärdigt resultatet är. För att vi skulle kunna vara öppna och mer 

objektiva och lättare kunna växla mellan närhet och distans under intervjuerna diskuterade vi 

innan hur vi skulle kunna minimera risken att ”färga” resultaten. Vi bar på en förförståelse i 

och med att vi gått som barnmorskestudenter på vissa av informanternas arbetsplatser och vi 

försökte minimera risken att styra intervjuerna och utfallet utifrån våra egna erfarenheter 

genom att använda oss av öppna frågor och genom att informanterna fick berätta fritt utifrån 

deras egna upplevelser (Graneheim och Lundman, 2012, s.197). 

 

Giltighet har styrkts genom att vi visat upp analysprocessen från meningsenhet till kategori 

(se bilaga 2) och genom att vi använt oss av citat i resultatdelen. För att ytterligare stärka 

giltigheten och för att få en så stor variation som möjligt vad gäller var informanterna 

arbetade så kontaktades barnmorskor som jobbade både inom mödravård, BB, förlossning och 

gyn. För att kvalitetssäkra och öka tillförlitligheten genomfördes analysen helt gemensamt av 

oss som forskare, från meningsenhet till kategori. Vår handledare för magisteruppsatsen har 

också kontinuerligt tagit del och kontrollerat analys och resultat, vilket också kan anses öka 

trovärdigheten. Under analysprocessen reflekterade vi åter igen på vår förförståelse för att inte 

sätta vår egen prägel på analysen. Detta gjorde vi genom att diskutera meningsenheterna 

tillsammans och genom att försöka se det som verkligen sades utan egna tolkningar av texten 

(Graneheim & Lundman, 2012, s.198-199). Vi har genom att vi utförligt beskrivit urval, 

deltagare, datainsamling och analysprocess underlättat läsarens bedömning om eventuell 

överförbarhet av resultaten i vår studie. Vidare har vi presenterat ett stort och innehållsrikt 
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resultat som tillsammans med fylliga citat förstärker och ytterligare underlättar bedömningen 

av överförbarhet (Graneheim och Lundman, 2004). 

 

En svaghet med studien är att författarna är ovana forskare och vi kan därför ha missat att 

följa upp vissa berättelser och upplevelser under intervjuerna. Under analysprocessen kan vi 

också ha blivit begränsade av vår brist på forskningserfarenhet. Ibland upplevde vi att för 

stora meningsenheter med flera betydelser krävde abstrahering men i efterhand upptäcktes att 

kärnan i meningsenheterna delvis hade gått förlorad, vilket krävde mycket efterarbete för oss. 

Fler intervjupersoner som arbetar inom mödravård hade varit väldigt intressant och troligen 

gett ett rikare och bredare material. 

 

Resultatdiskussion 

De kategorier som resultatet bildade var; Att pendla mellan glädje och osäkerhet, Att känna 

stöd, Att uppleva för lite handledning och mentorskap, Att uppleva arbetsmiljön hämmande, 

Att formas med tiden, samt Att genom utbildningen göra sig redo för yrket. Dessa kategorier 

utmynnade i ett tema; Att befinna sig i en berg- och dalbana. Temat och kategorierna svarar 

på studiens syfte, att belysa nyblivna barnmorskors upplevelse av att börja arbeta inom yrket. 

 

Barnmorskeyrket är ett känslosamt och krävande yrke och känslorna hos den nyblivna 

barnmorskan pendlar mellan hopp och förtvivlan. Barnmorskorna beskrev att misstag som 

dem gjorde i arbetet kunde vara förödande för självförtroendet och känslan av att vara 

värdelös ena dagen kunde snabbt bytas ut mot stolthet en annan. Nervositet och osäkerhet var 

även det känslor som de nyblivna barnmorskorna kände i början av sin barnmorskekarriär, 

men trots detta så kände de att jobbet var roligt och betydelsefullt. Hunter (2004) beskriver 

barnmorskeyrket som ett känslosamt arbete, där barnmorskan hela tiden får arbeta med sina 

känslor för att upprätthålla en lämplig professionell hållning gentemot kvinnorna. Vidare 

beskrevs i samma studie också att de nyblivna barnmorskornas känslor ofta pendlar mellan 

känslomässigt givande, frustration och ångest. I en studie av Cusson och Strange (2008) 

beskriver de nyblivna barnmorskor deras känslor som skrämmande och spännande, där de njöt 

av arbetet samtidigt som de tyckte att det var skrämmande. Upplevelsen av att vara nybliven 

barnmorska är förstås olika, men studier visar ett mönster där det kunnat ses att många 

upplevt en känsla av otrygghet och rädsla inför sin nya roll som barnmorska. Många känner 

sig glada över att äntligen vara klar med utbildningen men upplever samtidigt att det är 
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skrämmande och en stor utmaning att arbeta inom förlossningsvård där den nyblivna 

barnmorskan känner att hon fasar över att missa något (Van der Putten, 2008). 

I föreliggande studie beskrev barnmorskorna en känsla av osäkerhet i det nya yrket och hur 

den osäkerheten ofta handlade om akuta situationer och oron för att möta dessa som nybliven 

barnmorska. Reynolds, Cluett och Le-May (2014) menar att nyblivna barnmorskor ofta 

upplever en känsla av osäkerhet och att den känslan skapas av oron över det stora ansvar som 

barnmorskeyrket innebär.   

 

I den känslostorm som det innebär att börja arbeta berättade barnmorskorna i studien hur 

värdefullt det varit att kunna känna stöd från kollegor på arbetsplatsen. De berättade om 

vilken trygghet i arbetet det har gett dem och hur det också hjälpt till i steget till att bli 

självständig i sin nya roll som barnmorska. Att de upplevde att de vågade be kollegorna om 

hjälp och genom att ha erhållit bra uppbackning har barnmorskorna känt ett stort stöd vilket 

har stärkt dem på vägen in i det nya arbetet. I en studie av Fenwick et al. (2012) beskriver de 

att det är av stor vikt att ha en betydelsefull relation med sina kollegor och att det ansågs vara 

som en ”livflotte”. De lyfter vidare att de mer erfarna barnmorskorna har ett viktigt ansvar då 

de kan stötta den nyblivna barnmorskan genom att sprida en känsla av engagemang och 

säkerhet. Vikten av att den nya barnmorskans kollegor är lättillgängliga, uppmuntrande och 

lugnande har lyfts i tidigare studie och kollegornas uppmuntrande och goda bemötade leder 

till att den nyblivna barnmorskan vågar ställa frågor utan att känna sig som en börda (Fenwick 

et al., 2012). 

 

Barnmorskorna i föreliggande studie kände att det var en trygghet att få arbeta samma pass 

som en erfaren barnmorska eftersom att deras närvaro ingav trygghet och stöd. Fenwick et al. 

(2012) och Skirton, Stephen, Doris, Cooper, Avis och Fraser (2012) menar att om de erfarna 

barnmorskorna har en positiv attityd och öppenhet leder det till att de nyblivna barnmorskorna 

vågar ställa frågor utan att känna sig bedömda eller dumma, vilket i sin tur bidrar till att de 

upplever en känsla av stöd. Studier visar vidare också att stöd och hjälp i form av erfarna 

kollegor och mentorer på den nya arbetsplatsen hjälper till att stärka den nyblivna 

barnmorskans självkänsla och orienterar henne i hennes arbete. Erfarna barnmorskor som är 

villiga att dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper är mycket uppskattade hos 

nyblivna barnmorskor (Van der Putten, 2008). 

  

De nyblivna barnmorskorna i vår studie ansåg att mentorskapet varit väldigt viktigt och 
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värdefullt, där tid och möjlighet gavs för diskussion kring svåra situationer. Mentorskapet 

bidrog också till att barnmorskorna kunde hitta balans och verktyg till att hantera det svåra 

arbetet som barnmorska. I en studie av Halperin, Goldblatt, Noble, Raz, Zvulunov och 

Liebergvall Wischnitzer (2011) påpekas vikten av att ha en mentor som stöttning där 

barnmorskorna kan ventilera emotionella känslor samt gå igenom jobbiga och stressfulla 

situationer som de har varit med om i arbetet. 

 

Vidare så berättade barnmorskorna i vår studie att erbjudande om mentorskap oftast kom efter 

att de jobbat ett par månader och det upplevdes negativ då ett behov av ett tidigt etablerat 

mentorskap fanns. Barnmorskorna nämnde även att de inte fick någon möjlighet att själv 

önska mentor, vilket upplevdes negativt då bristande personkemi kunde upplevas. Det är även 

av stor vikt att den nyblivna barnmorskan blir tilldelad en specifik namngiven mentor och inte 

flackar omkring mellan flera olika för att kunna känna trygghet (Van der Putten, 2008). Enligt 

Ryan, Goldberg och Evans (2010) är det också viktigt att ett förtroende bildas mellan 

barnmorskan och mentorn. Mentorn ska finnas till för att ge råd. Det är viktigt att mentorn 

kan återkoppla positivt till den nyblivna barnmorskan och när mentorn visar passion och 

engagemang i sitt mentorskap stödjer det barnmorskan. Olsen och Granström (2011) skriver 

att fördelen med mentorskap är att de får trygga och självständiga medarbetare snabbare. 

Enligt Hom (2003) kan en satsning på att utbilda mentorer i längden ge en del ekonomiska 

fördelar då det innebär att de nyanställda fortare kan börja jobba effektivt och på grund av den 

tillfredsställelse mentorskap ger är chansen då också större att de nya stannar längre på 

arbetsplatsen. 

 

I vår studie beskrev barnmorskorna deras inskolning som kort och koncist med bristande 

kontinuitet och en önskan om att inskolningen skulle varit längre fanns. Orsaken till den korta 

inskolningen antogs bero på att inskolningen skedde precis innan sommaren. Den korta 

inskolningen gjorde så att barnmorskorna kände att de hade svårt att leva upp till 

förväntningarna att vara självgående. I en studie av Cusson och Strange (2008) framkom det 

att nyblivna barnmorskor upplevde att kollegorna förväntade sig att de skulle fungera 

självständigt när de kom ut och började arbeta, vilket i verkligheten inte fungerade eftersom 

de nyblivna barnmorskorna behövde mycket stöttning. Vidare i samma studie beskrevs att en 

strukturerad och välorganiserad introduktion kan bidra till att barnmorskor snabbare blir 

självständiga i det nya yrket. 
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I föreliggande studie framkom att barnmorskorna upplevde det väldigt jobbigt att på grund av 

stressen i arbetet inte ha tillräckligt med tid för de människor de vårdar. En känsla av 

otillräcklighet och att inte veta om barnmorskorna skulle hinna ta sin matrast framkallade 

ytterligare stress och negativa känslor i arbetet. I en studie av Oncel, Ozer och Efe (2007) 

framkom att barnmorskor som arbetat mindre än nio år i yrket upplever högre arbetsrelaterad 

stress än barnmorskor som arbetat mer än det och förklaringen till det skulle kunna bero på att 

strategierna barnmorskor har gällande hantering av stress utvecklas i takt med ökad 

erfarenhet. Stressen kan också vara en anledning till att en del barnmorskor väljer att lämna 

yrket. Halpering et al. (2011) skriver att genom att uppleva stressiga situationer och att tiden 

inte räcker till påverkar det inte bara det yrkesmässiga livet för barnmorskor utan också det 

personliga livet, vilket i sin tur också kan vara svårt att hitta strategier för att hantera. 

 

Det har i studier visat sig att nyblivna barnmorskor ofta upplever rollen som barnmorska i ett 

hierarkistiskt perspektiv där den mest erfarna barnmorskan befinner sig högst upp och de nya 

längst ned i hierarkitrappan. Det har även visat sig att många nyblivna barnmorskor känner sig 

obekväma med att ställa frågor till de mer erfarna barnmorskorna, då de ibland kan himla med 

ögonen eller sucka åt deras frågor, vilket gör att de känner sig ignorerade (Fenwick et al., 

2012). Detta bekräftades i föreliggande studie då det framkom att de nyblivna barnmorskorna 

upplevde en hierarkisk ordning på arbetsplatsen. De upplevde att de mer erfarna 

barnmorskorna bar på lite osynliga attityder som signalerade att du som nybliven barnmorska 

inte är lika duktig som den som arbetat lång tid i yrket och de mer erfarna barnmorskorna 

beskrevs också vara sämre än andra på att ge feedback till de nyblivna barnmorskorna. 

 

I den internationella etiska koden för barnmorskor (ICM, 2014) presenteras de riktlinjer, 

skyldigheter och ansvar en barnmorska har gentemot de relationer hon skapar i sitt arbete och 

dit hör också relationen med kollegor. Den professionella barnmorskan har alltså inte bara ett 

ansvar att vårda relationen med de patienter hon har hand om. Att de äldre erfarna kollegorna 

bar på åsikter om att erfarenhet är det som gör en barnmorska duktig samt avsaknaden av 

feedback som de nya barnmorskorna skulle därför kunna tolkas som ett brott mot de etiska 

riktlinjerna med tanke på att den yrkesverksamma och professionella barnmorskan har som 

ansvar att stärka både sin egen och andras självkänsla och hjälpa varandra växa i yrket. 

 

Avis et al. (2013) påtalar vidare vikten av positiv feedback, hur det stärker självförtroendet 

och tillfredsställelse för den nya barnmorskan i hennes arbete. Däremot upplevde de nyblivna 
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barnmorskorna i studien att de kunde stötta varandra, utbyta feedback och ge näring till 

varandras tillväxt, vilket går hand i hand med de etiska riktlinjer den professionella 

barnmorskans bör förhålla sig till (ICM, 2014). En miljö där alla barnmorskor tränar på att 

skapa ömsesidigt respektfulla relationer där ingen upplever sig hotad ökar barnmorskors 

etiska medvetenhet och förbättrar också det etiska beteendet (Kinnane, 2009). 

 

Barnmorskorna i föreliggande studie upplevde att det är ett ständigt lärande när det kommer 

till att arbeta som barnmorska. Behovet av att lära sig mer om amning, dåliga barn, pm och 

riktlinjer fanns hos de flesta barnmorskorna i studien. Under deras första tid i nya yrket fanns 

det ett behov av att söka kunskap för att dels uppdatera sig och dels för att barnmorskorna 

upplevde att erfarenhet saknades och lösningen ansågs vara erfarenhet och tid i nya yrket. 

Butler, Fraser och Murphy (2008) bekräftar i deras studie att lärandet i barnmorskeyrket 

aldrig tar slut. De menar att när en barnmorska precis börjat arbeta i yrket är hennes 

kunskaper begränsade och att utveckla sin kompetens ytterligare är i regel ett måste och är 

väldigt viktigt för att bli självständig. De menar också att det krävs motivation och självinsikt 

för att kontinuerligt kunna utveckla sin kompetens och kunskap. Avis et al. (2013) menar att 

hur väl förberedd du än är under barnmorskeutbildningen så innebär den första tiden som 

barnmorska ett steg in i det okända eftersom du nu ska stå på egna ben. Då den oerfarne 

barnmorskan blir medveten om det nu ökade ansvarsområdet barnmorskeyrket givit, vilket 

oftast medvetandegörs vid mer akuta händelser, så skapas en medvetenhet om vikten av att 

ständigt utbilda sig vidare för att kunna ge de kvinnor de möter en säker vård (Van der Putten, 

2008). 

 

Barnmorskorna i föreliggande studie beskrev också att det var ett stort kliv att gå från 

sjuksköterska till barnmorska. Deras tidigare erfarenheter som sjuksköterska visade sig dock 

varit mycket till hjälp i form av en bas att stå på, detta trots att barnmorskeyrket sågs som ett 

helt nytt arbete. Det framkom att barnmorskorna upplevde att det inte var som de hade tänkt 

sig när de började arbeta i det nya yrket. Under utbildningens verksamhetsförlagda delar 

upplevde barnmorskorna att det fokuserats oerhört mycket på förlossningar och mindre på 

andra komplicerade vårdpatienter, vilket visade sig när de började arbeta. Barnmorskorna 

upplevde att ett erfarenhet- och kunskapsglapp uppmärksammades när de började arbeta och 

det var främst när det kom till vårdpatienter med havandeskapsförgiftning, andra 

graviditetskomplikationer eller komplicerade förlossningar. Det förväntade normala och friska 

byttes ut mot den mer komplicerade verkligheten. Även Reynolds et al. (2014) skriver att 
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nyblivna barnmorskor ofta möter verkligheten med chock eftersom den egna bilden och de 

egna föreställningarna om barnmorskeyrket inte motsvarar verkligheten. De menar att det 

upplevs svårare och mycket mer akut att börja arbeta i yrket, vilket ibland skapade en 

skepticism mot utbildningens förberedelse där fokus är på det friska och normala. 

 

Barnmorskorna i föreliggande studie upplevde att det under studietiden fanns ett glapp mellan 

universitetet och verksamheten. Kraven och förväntningarna på barnmorskestudenten 

upplevdes av de nyblivna barnmorskorna vara högre från handledarna ute på praktikplatsen än 

från utbildningssidan. För att minimera känslan av att inte kunna leva upp till förväntningarna 

ute på praktikplatserna gav barnmorskorna förslag om att hålla verkliga övningar där 

utbildningen och verksamheten möts som ansvariga. Deegan och Terry (2013) fann att 

verklighetstrogna övningar stärker barnmorskestudenters praktiska färdigheter när det 

kommer till att hantera akuta förlossningssituationer. Det framkom även i samma studie att 

genom akuta övningar med flera yrkeskategorier stärks barnmorskors förmåga till 

kommunikation och teamarbete. 

 

I föreliggande studies resultat framkom en önskan om mindre forskning och förlängd praktik 

och de nyblivna barnmorskorna beskrev också en känsla av osäkerhet över att inte kunna 

hantera akuta situationer och svåra patienter. I en studie av Skytt och Waldenström (2011) 

visade det sig att nyblivna barnmorskorna upplevde att de hade låg eller till och med saknade 

kompetens vad gäller att behärska och ta hand om den normala förlossningen. I samma studie 

ansåg även de nyblivna barnmorskorna att mer tid under barnmorskeutbildningen borde ha 

lagts på normal förlossning och medicinska komplikationer och att mindre tid kunde lagts på 

forskning och uppsatser. De skriver vidare att det framkom att barnmorskorna upplevde att de 

hade behövt mer utbildning inom episiotomi, skulderdystoci, fosterasfyxi och 

sätesförlossning, samt var oroliga över att inte ha fått tillräckligt med övningstillfällen på 

akuta situationer. Sett till den kunskapsmässiga förberedelsen i form av utbildning så har 

nyblivna barnmorskor beskrivit att de upplevt sig mycket väl akademiskt förberedd inför det 

nya yrket, men studier visar också att dem uttryckt en önskan om mer utbildning i bland annat 

prenatal vård, suturering under förlossning och andra praktiska saker (Van der Putten, 2008). 
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Praktisk implikation 

Studiens resultat kan vara av värde för universitet, verksamheter och berörd personal. Genom 

att ta del av nyblivna barnmorskors upplevelser har vi förhoppningar om att förbättringar kan 

ske vad gäller inskolning, mentorskap och stöd under barnmorskors första tid i yrket. Genom 

att ge nya barnmorskor en bra inskolning, ett gott stöd och erbjuda mentorskap från start kan 

ekonomiska vinningar erhållas för verksamheter då det kan innebära att barnmorskorna trivs 

mer, kommer in i arbetet lättare och stannar kvar på arbetsplatsen. I och med att det råder stor 

brist på barnmorskor i vårt land idag, är det av stor vikt att barnmorskorna erhåller en stabil 

och trygg första tid i yrket, för att behålla barnmorskor och för att kvinnosjukvården skall ha 

erfarna och kompetenta barnmorskor som arbetar och tryggar patientsäkerheten. Vidare anser 

vi också att verksamma barnmorskor borde ges möjlighet att läsa och studera etiska koder och 

sedan även få möjlighet att öva genom case på de etiska koderna och förhållningssätten. Vi 

hoppas också att universitet kan dra nytta av resultatet genom förbättringsarbete. 

 

Förslag på vidare forskning 

Vår studie om hur det upplevs att börja arbeta som barnmorska är kvalitativ men skulle kunna 

vara vägledande för en kvantitativ studie där upptagningsområdet breddas eller där arbete 

inom mödravård och slutenvård jämförs. Det vore intressant med en studie där mentorskap 

studeras i två olika grupper, där ena gruppen barnmorskor erhållit mentor från start och den 

andra inte. Detta för att på så vis ytterligare lyfta vikten av mentorskap för den nyblivna 

barnmorskan. En annan intressant vinkel hade varit att jämföra skillnader i den inskolning 

barnmorskor erhåller som ny, vad gäller handledare som genomgått utbildning eller inte. 

 

Konklusion 

I studien framkom det att de nyblivna barnmorskorna mötte den första tiden i yrket med 

känslor som pendlade likt en berg- och dalbana. Osäkerhet byttes stundvis ut av glädje och 

stolthet. Barnmorskorna upplevde att de fick bra stöd under första tiden, vilket ansågs viktigt 

för tryggheten. Ett behov av god handledning och mentorskap under första tiden fanns, men 

brister upplevdes. Barnmorskorna upplevde en arbetsmiljö som stundtals var hämmande i 

arbetet och det genom hög arbetsbelastning, ensamarbete och närvaro av hierarkiska 

förhållningssätt. Att arbeta som barnmorska sågs som ett livslångt lärande där du med tiden 

formas i dig själv och som barnmorska. Genom tidigare erfarenheter och genom utbildningen 

hade en bas skapats för de nyblivna barnmorskorna att stå på inför det nya yrket. 



 25 

Referenser 

Avis, M., Mallik, M., Fraser, D-M., 2013. Practising under your own Pin’– a description of 

the transition experiences of newly qualified midwives. Journal of Nursing Management 21, 

1061-1071. 

 

Barnmorskeförbundet., 2014a. Historia. Hämtad 2015-06-10 från: 

<http://www.barnmorskeforbundet.se/barnmorskan/historia/>. 

 

Barnmorskeförbundet., 2014b. Barnmorskeutbildning. Hämtad 2015-06-10 från: 

<http://www.barnmorskeforbundet.se/barnmorskan/barnmorskeutbildning/>. 

 

Butler, M. M., Fraser, D.M., Murphy, R., 2008. What are the essential competencies required 

of a midwife at the point of registration?. Midwifery 24, 260-269. 

 

Cusson, R.M., Nelson Strange, S., 2008. Neonatal nurse practitioner role transition. The 

process of reattaining expert status. Journal of Perinatal and Neonatal Nursing 22, 329-337. 

 

Deegan, M., Terry, L., 2013. Student midwives’ perceptions of real-time simulation: 

qualitative phenomenological study. British Journal of Midwifery 21, 590-598. 

 

Fenwick, J., Hammond, A., Raymond, J., Smith, R., Gray, J., Foureur, M., Homer, C., Symin, 

A., 2012. Surviving, not thriving: a qualitative study of newly qualified midwives’experience 

of their transition to practice. Journal Of Clinical Nursing 21, 2054-2063. 

 

Foster, I.R., Lasser, J., 2011. Professional Ethics in Midwifery Practice. Jones and Bartlett 

publishers: Sudbury, Massachusetts. 

 

Graneheim, U.H., Lundman, B., 2004. Qualitative content analysis in nursing research: 

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today 24, 

105-112. 

 

Graneheim, U.H., Lundman, B., 2012. Kvalitativ innehållsanalys. I: Granskär. M., Höglund 

Nielsen, B. (Red.), Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. 

Studentlitteratur., Lund. s. 187-201. 

http://www.barnmorskeforbundet.se/barnmorskan/historia/
http://www.barnmorskeforbundet.se/barnmorskan/barnmorskeutbildning/


 26 

Halperin, O., Goldblatt, H., Noble, A., Raz, I., Zvulunov, I., Liebergall Wischnitzer, M., 

2011. Stressful Childbirth Situations: A Qualitative Study of Midwives. Journal Of Midwifery 

& Womens Health 56, 388-394. 

 

Hom, E. M., 2003. Coaching and mentoring new graduates entering perninatal nursing 

practice. Journal of Perinatal Neonatal Nursing 17, 35-49. 

  

Hunter, B., 2004. Conflicting ideologies as a source of emotion work in midwifery. 

Midwifery 20, 261-272. 

 

Höjeberg, P., 2011. Jordemor. Barnmorskor och barnaföderskor I Sverige. Carlsson 

Bokförlag, Stockholm. 

 

International Confederation of Midwives., 2014. International Code of Ethics For Midwives. 

Hämtad 2015-06-10 från: 

<http://www.internationalmidwives.org/assets/uploads/documents/CoreDocuments/CD2008_

001%20V2014%20ENG%20International%20Code%20of%20Ethics%20for%20Midwives.p

df>. 

 

Kinnane, J., 2009. Ethics on-the-run. British journal of midwifery 17, 30-35. 

 

Kvale, S., Brinkmann, S., 2014. Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur, Lund. 

 

Olsen, M., Granström, T., 2011. Rapport: Mentorsmodellen I dalarnas kommuner. Dalarna, 

högskolan dalarna. 

 

Oncel, S., Ozer, C., Efe, E., 2007. Work-related stress, burnout and job satisfaction in Turkish 

midwives. Social behavior and personality 35, 317-328. 

 

Polit, D. F., Beck, C. T., 2014. Essentials of Nursing Research: Appraising Evidence for 

Nursing Practice. 8. ed. Lippincott Williams & Wilkins., Philadelphia. 

 

http://www.internationalmidwives.org/assets/uploads/documents/CoreDocuments/CD2008_001%20V2014%20ENG%20International%20Code%20of%20Ethics%20for%20Midwives.pdf
http://www.internationalmidwives.org/assets/uploads/documents/CoreDocuments/CD2008_001%20V2014%20ENG%20International%20Code%20of%20Ethics%20for%20Midwives.pdf
http://www.internationalmidwives.org/assets/uploads/documents/CoreDocuments/CD2008_001%20V2014%20ENG%20International%20Code%20of%20Ethics%20for%20Midwives.pdf


 27 

Ransjö Arvidson, A-B., 2009. Barnmorskans arbets- och forskningsfält. I: Kaplan, A., Hogg, 

B., Hildingsson, I., Lundgren, I. (Red.), Lärobok för barnmorskor. Studentlitteratur., Lund. s. 

38-39. 

 

Reynolds Kitson, E., Cluett, E., Le-May, A., 2014. Fairy tale midwifery – fact or fiction: The 

lived experiences of newly qualified midwives. British Journal of Midwifery 22, 660-668. 

 

Ryan, A., Goldberg, L., Evans, J., 2010.Wise women: mentoring as relational learning in 

perinatal nursing practice. Journal of Clinical Nursing 19, 183-191. 

  

SFS 2003:460. Lag om etikprövning av forskning som avser människor. Stockholm, 

Utbildningsdepartementet. 

 

Skirton, H., Stephen, N., Doris, F., Cooper, M., Avis, M., Fraser, D., 2012. Preparedness of 

newly qualified midwives to deliver clinical: An evalution of pre-registration midwifery 

education through an analysis of key events. Midwifery 28, 660-666. 

 

Skytt, E., Waldenström, U., 2011. How well does midwifery education prepare for clinical 

pratice? Exploring the views of Swedish students, midwives and obstetricians. Midwifery 29, 

102-109. 

 

Socialstyrelsen, 2006. Kompetensbeskrivning legitimerad barnmorska. Socialstyrelsen, 

Stockholm. 

 

Van der Putten, D., 2008. The lived experience of newly qualified midwives: a qualitative 

study. British Journal of Midwifery 16, 348-358. 

  

Vårdförbundet., 2015. Barnmorskeyrkets historik. Hämtad 2015-06-10 från: 

<https://www.vardforbundet.se/Min-profession/Barnmorska/Barnmorskeyrkets-historik/>. 

 

Young, N., 2012. An exploration of clinical decision-making among students and newly 

qualified midwives. Midwifery 28, 824-830.

https://www.vardforbundet.se/Min-profession/Barnmorska/Barnmorskeyrkets-historik/


 

Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

 Bakgrund: 

- Hur gammal är du? 

- Var gick du din barnmorskeutbildning? 

- Hur länge har du jobbat som barnmorska? 

- Var har du arbetat sedan du blev färdig?  

 Om du tänker tillbaka på den här första tiden som barnmorska, hur skulle du beskriva 

den? 

 

Bemötande, stöd, mentorskap, inskolning. 

 Kan du berätta om det bemötande du fick under din första tid?  

- Kunde något gjorts annorlunda? 

 Hur kan du beskriva kollegornas stöd? 

- På vilket sätt fanns/fanns inte stöd? 

 Har du haft någon handledare eller mentor? 

- Om nej: Är det något du saknar eller önskar? På vilket sätt? 

- Om ja: Hur har det fungerat? På vilket sätt? 

 Kan du berätta om din inskolning? 

-  Är det något du tycker borde gjorts annorlunda? 

 

Kunskap 

 Hur upplevde du att du kunskapsmässigt var redo för att börja jobba som barnmorska? 

- Var det något som fattades? 

- Vad kände du dig trygg med? 

 Hade utbildningen kunna göra något för att underlätta för dig när du började jobba? 

 Nu har vi inte fler frågor, är det något du vill tillägga och berätta mer om? 

 Om vi kommer på något eller undrar över någonting, kan vi ringa dig då? 

 

Följdfrågor: Du nämnde… Kan du berätta mer om det? Kan du ge exempel? Hur menar du 

då? På vilket sätt? Hur kände du då? 



 

Bilaga 2 

Meningsenheter Kondenseringar Koder Subkategori Kategori 

Inte egentligen så mycket... man lär sig ju saker hela 

tiden, det kommer man ju alltid göra i det här yrket, det 

kommer ju finnas saker man har jobbat 30 år som man 

fortfarande inte har sett eller varit med om så att det är 

inte.. 

Man kommer lära sig nya saker 

hela tiden i det här yrket. 

Att ständigt 

utvecklas. 

Att lära sig med 

tiden 

Att utvecklas i sig 

själv och som 

barnmorska 

Ja dels.. ja.. ja ville ju ha en mentor men dom gjorde om 

mentorprogrammet så jag fick ingen mentor.. 

Ville ha en mentor men fick 

ingen pga. att dom gjorde om 

mentorprogrammet. 

Att uppleva brister i 

mentorskap. 

Att inte bli 

erbjuden en mentor 

Att uppleva brister 

i handledning och 

mentorskap 

å man har ju faktiskt kollegor å man hjälper och 

diskuterar å.. man är ju inte ensam.. 

Man är inte ensam eftersom 

man hjälper och diskuterar med 

kollegor. 

Att ha stöd Att kunna be om 

hjälp och ställa 

frågor 

Att känna stöd 

jag kände mig inte riktigt som student men jag kände 

mig aldrig helt lämnad heller.. utan jag fick, jag fick en 

bra inskolning, en schyst inskolning.. det fick jag 

absolut.. 

Fick en schyst inskolning där 

jag inte kände mig som student 

men inte heller lämnad. 

Att uppleva 

inskolningen positiv. 

Att ha en bra 

inskolning 

Att känna stöd 

Det.. jag har aldrig varit rädd för att fråga och det tror 

jag är en ganska så bra egenskap eller bra sådär att man 

vågar fråga och man för man får alltid hjälp på ett eller 

annat sätt.. 

Det är en bra egenskap att våga 

fråga eftersom man får hjälp på 

ett eller annat sätt. 

Att våga be om hjälp. Att kunna be om 

hjälp och ställa 

frågor 

Att känna stöd 

Samtidigt den här lilla kicken att man fixar det själv.. 

Den måste jag ju säga att jag kände, alltså man var stolt, 

jag kan ju inte ljuga över det, jag var stolt över mig själv 

att jag fixar det här faktiskt.. Mm.. 

Fick en kick av att klara saker 

själv och det gjorde en stolt. 

Att vara stolt. Att komma in i en 

ny roll 

Att utvecklas i sig 

själv som 

barnmorska 

Men just det där att man var ensammen på morgonen det 

tyckte jag var helt absurt. 

Att vara ensam på BB på 

morgonen är absurt. 

Att uppleva 

underbemanning 

absurt. 

Att känna sig 

ensam och 

otillräcklig 

Att uppleva brister 

i arbetsmiljö 

och även i fall man aldrig är direkt ensammen på BB så 

är det mer självständigt. Känner jag att det.. det inte lika 

lätt att fråga om det är någonting man funderar över. 

Det är mer självständigt och 

svårare att fråga någon när man 

jobbar på BB. 

Att uppleva jobbet på 

BB mer 

självständigt. 

Att känna sig 

ensam och 

otillräcklig 

Att uppleva brister 

i arbetsmiljö 



 

Bilaga 3 

 
 

Nyblivna barnmorskors upplevelser av att börja arbeta inom yrket. 

Förfrågan om att delta i en intervjustudie 

 

Vi är två barnmorskestudenter som påbörjat en intervjustudie vid institutionen för omvårdnad 

vid Umeå universitet. Studien syftar till att undersöka nyblivna barnmorskors upplevelse av 

att börja arbete inom yrket. Vi vänder oss till Dig som är verksam som barnmorska och som 

arbetat som mest tre år. Dina upplevelser av att arbeta Din första tid barnmorska kan vara till 

stor hjälp för verksamheter och för dagens barnmorskeutbildningar. Vi undrar därför om Du 

kan tänka Dig att ställa upp i en bandinspelad intervju, där vi ber Dig berätta om Dina 

upplevelser. Intervjun beräknas pågå i cirka 30-60 minuter och kan ske på den plats Du själv 

väljer.  

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta Ditt deltagande 

utan att behöva ange något skäl för detta. Om Du vill ställa upp för en intervju så kommer allt 

vad Du säger att behandlas konfidentiellt, d.v.s. att Din identitet inte röjs vare sig under 

bearbetning av intervjuerna eller i redovisningen av resultaten. Inga obehöriga har tillgång till 

intervjuerna. Intervjuerna avidentifieras, förses med en kod och kodlistan förvaras inlåst skild 

från intervjuerna. Alla personuppgifter hanteras enligt Personuppgiftslagen (1998:204) och 

ansvarig för Dina personuppgifter är Umeå Universitet.  

Resultaten kommer att sammanställas i en magisteruppsats inom ämnet sexuell och 

reproduktiv hälsa vid Umeå Universitet. 
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Samtyckesformulär 

 

 

…………………………………………. har informerats om ovanstående studie både muntligt 

och i text och samtycker genom underskrift nedan att delta i vår studie om ”Barnmorskors 

uppevelse av att börja arbeta som barnmorska”. Du kan avbryta deltagandet utan att ge 

närmare information om så önskas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………. 

Underskrift deltagare 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………. 

Underskrift ansvarig intervjuare 
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