
 

Sociologiska Institutionen 

Kandidatuppsats i sociologi, 15 h.p. 

Vt 2017 

Handledare: Susanne Alm 

 

 

”På ett rum dansar 

man vals och på ett 

annat dansar man 

tango” 

Förlossningsvårdens kompromisser 

Alexander Gustafsson och Josefine Sarabia



 

 

Sammanfattning 

Barnmorskor har under många år påtalat stora brister inom förlossningsvården. De 

upplever en ohållbar arbetsmiljö med konsekvenser som påverkar inte bara dem utan i 

slutänden även kan påverka den födande kvinnan. Vi har i den här uppsatsen haft som 

syfte att undersöka vad som händer med kommunikationen i en ansträngd arbetsmiljö 

och vilka konsekvenser det kan få. De teorier vi utgått ifrån kartlägger 

kommunikationens funktion mellan barnmorskor och gravida samt kollegor emellan. Vi 

har även kopplat kommunikation till teori kring psykosocial arbetsmiljö. För att kunna 

besvara våra frågeställningar har vi använt oss av en kvalitativ metod bestående av 6 

stycken semistrukturerade intervjuer med barnmorskor verksamma i Stockholm.  

   I resultatet framkom att bristande resurser påtvingar kompromisser rörande 

kommunikationen som hämmar barnmorskornas möjlighet att ge den vård de anser att 

kvinnorna förtjänar. Det här bidrar till en arbetsmiljö som inte bara påverkar 

patientsäkerheten utan även nyblivna barnmorskors möjligheter att utvecklas i sin roll. 

   Denna studie bidrar till att försöka belysa ett, som vi upplever, relativt outforskat 

område. Nämligen hur resurser konkret har en effekt på den, för barnmorskor, så viktiga 

kommunikationen. 

Nyckelord 
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1. Inledning 

En födande kvinnas känslomässiga och fysiska välmående ska, enligt 

Världshälsoorganisationen, regelbundet kontrolleras. Förlossningsvårdens syfte har till 

uppgift att uppnå en frisk mamma samt barn med så lite inblandning som möjligt men med 

största möjliga säkerhet (WHO, 1996). Ett syfte som överensstämmer med den 

kompetensbeskrivning Socialstyrelsen (2006) har utfärdat för barnmorskors yrkesroll.  

  Hösten 2012 drog barnmorskeupproret igång. Mycket erfarna barnmorskor larmade i media 

om omänskliga arbetsvillkor och den ohållbara arbetsmiljön som gjorde att de inte kunde 

garantera patientsäkerheten. Det här startade en samhällsdebatt om förlossningsvården som 

har burit frukt: under 2015 avsattes 200 miljoner kronor och under 2016 och 2017 avsätts 400 

miljoner kronor per år till förlossningsvård och kvinnors hälsa (Vårdförbundet, 2015). 

Deras krav är att “kunna arbeta patientsäkert och dessutom orka arbeta ett helt yrkesliv” 

(Ahlberg et al., 2016). I dagsläget har vi upplevt att det i media vittnas om låga löner samt 

dålig arbetsmiljö vilket får till följd att många barnmorskor avslutar sin anställning (FKUH, 

2017). I och med det försvinner barnmorskor som besitter stor kompetens och erfarenhet 

(ibid.). Även internationella studier visar att många inom barnmorskeyrket väljer att lämna sin 

profession. Personal- samt resursbrister i kombination med en stressig arbetsmiljö leder till 

ökade sjukskrivningar (Lindahl, 2014). I ett skrå där motivationen till att arbeta bygger på 

viljan att hjälpa andra upplever nu många att satsningar prioriteras fel. Istället för att arbeta 

med grundproblemen blir lösningarna dyra och kortsiktiga (Ahlberg et al., 2016). 

   Med denna studie ämnar vi inte finna lösningar på problemen inom förlossningsvården. Vi 

vill belysa ett område vi upplever något outforskat, nämligen hur kommunikationen påverkas 

av bristande resurser och vilka konsekvenser det kan ge inom förlossningsvården. 
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1.1 Problemformulering 

Denna studie utgår ifrån ett antagande att bristande resurser kan ha en påverkan på 

kommunikationen som en social funktion. Med bristfällig eller ingen möjlighet till god 

kommunikation och reflektion ökar arbetskravens upplevda belastning/påfrestning. Brist på 

interaktion i form av kommunikation ökar alltså den psykiska ansträngningen. Utöver de 

tidigare nämnda fysiska bristerna (för få vårdplatser, för få barnmorskor) som ger upphov till 

ökad ansträngning vill vi här få en ökad insikt i hur sociala funktioner som kommunikation 

påverkas av bristande resurstillgångar och vilka konsekvenser det kan skapa.  

1.2 Syfte 

Syftet med den här studien är att undersöka hur barnmorskor upplever att kommunikationen 

inom förlossningsvården påverkas av resurstillgångar, samt de upplevda konsekvenserna 

(direkta och indirekta) av en försämrad kommunikation. 

1.3 Frågeställningar 

 Vilka funktioner har kommunikationen för barnmorskor? 

 Hur påverkar bristande resurser denna kommunikation? 

 Vilken inverkan (upplevda konsekvenser) har resursbrister på barnmorskorna och 

deras psykosociala arbetsmiljö? 

1.4 Avgränsning 

Denna studie avgränsar sig till förlossningsbarnmorskor som är verksamma vid 

förlossningskliniker i Stockholm. Dessa barnmorskor har arbetat inom förlossningsvården i 

åtminstone fem år. 
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1.5 Disposition 

I efterföljande kapitel kommer vi först att redogöra för den teori och de teoretiska begrepp 

som vår studie utgår ifrån och som den analytiska genomgången kommer att vila på. Kapitlet 

avslutas med ett tydliggörande av de sociala funktioner av kommunikation som är av intresse 

för studien.  Därpå presenteras tidigare forskning som gjorts på fältet och som använts för att 

orientera och bygga upp vår egen forskning. Då vi inte funnit forskning som direkt kan 

kopplas till vår egen forskning presenterar vi närliggande forskning som på olika sätt kan 

knytas till vår egen. I påföljande avsnitt redogör vi för den metod vi använt oss av för att 

samla in empiri och vårt tillvägagångssätt för att analysera det empiriska materialet.  

I kapitlet därpå följer studiens resultat samt analys där teorier och resultatet från den 

empiriska undersökningen knyts samman, och det mest essentiella för uppsatsens syfte lyfts 

fram. Slutligen sammanfattas resultat och analys i en avslutande diskussion. 
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2. Bakgrund 

Det psykiska välbefinnandet hos befolkningen har sedan mitten av 1980-talet minskat 

(Socialstyrelsen, 2009: 181). Arbetslivet upplevs i allt högre grad som stressigt och psykiskt 

ansträngande och det är framför allt bland hälso-och sjukvårdspersonal som arbetskraven och 

de belastningar de medför har ökat mest (ibid.: 191). 

   Under 1990-talet har problemen med den psykosociala arbetsmiljön ökat. Framför allt har 

det skett en negativ utveckling inom den offentliga sektorn. Orsakerna står att finna i 

nedskärningar som inneburit att fler arbetsuppgifter ska utföras av färre personer (Eriksson & 

Larsson, 2009). Innehållet i ett yrke hänger även samman med vilka krav som ställs och i 

vilken utsträckning det går att kontrollera arbetet. Många yrken inom vård och omsorg 

handlar om att ta hänsyn till och svara mot människors behov. Jämfört med krav som relaterar 

till objekt är arbeten som innehåller krav i förhållande till människor svårare att skjuta upp 

eller avfärda. Vidare kan yrken som utgörs av direktkontakt med människor vara svårare att 

planera och kontrollera än arbeten som hanterar objekt (Sverke et al., 2016: 27). 

   Barnmorskor behöver ha såväl medicinsk som social kompetens för att hantera den centrala 

roll de har där de skall kunna identifiera och stödja de gravida. Barnmorskor ska självständigt 

kunna handlägga en normal förlossning, ge stöd i förlossningsförberedelse samt under 

förlossningen, bedöma avvikelser från normalt förlopp och ha förmåga att ge god kvalitet med 

en god hygienisk standard samt tillgodose patientens behov av trygghet (Socialstyrelsen, 

2006). En väsentlig del av barnmorskans yrkesroll utgörs, utöver den medicinska 

kompetensen, av interaktionen med människor. I kompetensbeskrivningen tydliggörs den 

kunskap som krävs för att god och säker vård ska kunna upprätthållas. En barnmorska ska 

bland annat “ha förmåga att i dialog ge stöd i föräldraskapet och förberedelse inför 

förlossning, ge samtalsstöd vid förlossningsrädsla, ge samtalsstöd vid graviditets- och 

förlossningskomplikationer, ge stöd, trygghet och kontinuitet vid förlossning samt ge 

samtalsstöd efter förlossning” (Socialstyrelsen, 2006: 13).  
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3. Teori 

Med hjälp av den teori samt teoretiska begrepp som studien utgår ifrån kommer det 

genomgående att påvisas att kommunikation utgör en väsentlig funktion för en barnmorskas 

möjlighet att utföra sitt arbete och för att handskas med påfrestningar i arbetsmiljön. 

3.1 Kommunikationens funktioner 

Kommunikation är ett mångsidigt begrepp inom sociologin med en mängd variationer på hur 

det ska undersökas, observeras, tolkas och analyseras. I denna studie använder vi 

kommunikation som en social funktion, där kommunikation är ett verktyg som möjliggör 

interaktion inom en social miljö. Ett verktyg som genom både verbala och icke-verbala 

kommunikationssätt skapar möjligheter i interaktionen med kollegor, chefer och föderskorna.    

   Vi har valt att göra en distinktion mellan verbal och icke-verbal kommunikation, samt 

mellan kommunikationen kollegor sinsemellan och kommunikationen med föderskorna. 

 

3.1.1 I förhållande till kollegor 

Goda kommunikationer är en viktig aspekt inom de flesta organisationer och grupper för att 

dessa ska fungera på ett utvecklande och välmående sätt. Kommunikation som fungerar väl 

inom gruppen kan stärka samhörigheten och känslan för gemenskap (Niskala & Wiesel, 

2007), en gemenskap i vilken kunskap och erfarenhet kan bytas och utvecklas genom dialog 

med varandra (Ryan et al., 2010). Vi ser att detta kunskapsutbyte främst kan gynna nyblivna 

barnmorskor som kan lära sig av erfarna barnmorskor genom både verbal kommunikation och 

genom att vara med dem under arbetet och förvärva kunskaper som ges uttryck på ett icke-

verbalt kommunikationssätt. Detta kan då innefatta att den nyblivna barnmorskan ser hur den 

erfarna praktiskt genomför en förlossning, men även hur den erfarna barnmorskan genom 

kommunikation bygger en god relation till föderskan (Ryan et al., 2010). En god 

kommunikation mellan erfarna och nyblivna barnmorskor kan här vara av stor betydelse för 

att den nyblivna utvecklas till en självsäker och självständig barnmorska (Fält & Hahn, 2011). 

Yrket som barnmorska innefattar stor självständighet och arbetsuppgifter utförs ofta ensamt.  
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   Det här förutsätter återkommande egna reflektioner om den vård som ges, både själv men 

även tillsammans med arbetskollegor. De här reflektionerna skapar en grund för barnmorskors 

säkerhet och kunskap (Berg, 2005: 15). Det sociala stödet kollegor emellan, som kan 

återfinnas i en grupp med goda kommunikationer, kan ta sig uttryck i just möjligheten till 

reflektion där barnmorskorna kan prata igenom de stressande eller krävande situationer som 

uppstått under dagen (Abrahamsson & Alinder, 2012). Brister denna kommunikation kan det 

istället leda till spänningar och osäkerhet (Niskala & Wiesel, 2007), där inte bara möjligheten 

att utvecklas hämmas utan även patientsäkerheten riskerar att försämras (Fält & Hahn, 2011).    

   Kommunikation påverkar därav den psykosociala arbetsmiljön (se nästa kapitel), där 

kommunikation i form av socialt stöd och reflektion kan reducera känslor av stress och en 

bristande kommunikation istället ökar känslan av ensamhet och osäkerhet (Abrahamsson & 

Alinder, 2012). Detta sociala stöd förmedlas genom att det verbalt kommuniceras feedback, 

uppmuntran och bekräftelse mellan arbetskollegor och mellan chefer och anställda. Det 

skapar ett gynnsamt arbetsklimat där man vågar ställa frågor och be andra om hjälp (Fält & 

Hahn, 2011).  

 

3.1.2 I förhållande till föderskor 

Vikten av väl fungerande kommunikation är förstås stor inom all vård men den specifika typ 

av kommunikation som krävs i fallet med förlossningar, där patienten inte är sjuk, ger 

barnmorskors förhållande till kommunikation en särskild karaktär. Den födande kvinnan har 

en möjlighet att påverka sin situation på ett sätt som patienter i behov av annan typ av vård 

inte har.  

   En av de centrala delarna av barnmorskors arbete är att bygga en god relation till den 

gravida kvinnan och hennes partner. Den födande kvinnan ska kunna känna sig trygg och väl 

omhändertagen. Något som förutsätter att barnmorskan känner sig trygg i sig själv och sin 

yrkesroll (Fält & Hahn, 2011). Tydlig information och kommunikation med kvinnan och 

hennes partner är något av det viktigaste under en förlossning, där närvaro är en 

grundförutsättning för att uppnå det målet (Hildingsson, 2003).  

   Kommunikation kan ses som ett viktigt verktyg för att möjliggöra en trygg och gynnsam 

relation mellan gravida och barnmorskor som underlättar interaktionen vid en förlossning och 

efterföljande vård, där varje enskild förlossning innebär nya individuella förutsättningar och 

förhoppningar som barnmorskorna måste vara redo att anpassa sig efter.  
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   Barnmorskorna ska inte endast bidra med kompetensen de besitter om det medicinska utan 

måste även verbalt kunna kommunicera med de gravida och tillhandahålla information om 

vad som sker och vara öppna för den gravidas situation och önskemål. Önskemål som snabbt 

kan förändras vartefter som förlossningsprocessen fortgår. Förmågan att kunna kommunicera 

med de gravida är således ett viktigt verktyg för att förebygga en negativ upplevelse hos de 

gravida, och det är av stor vikt för den moderna förlossningsvården (Hildingsson, 2003). 

   För att bygga en ömsesidig relation mellan barnmorskan och den gravida ger Berg (2005) 

några riktlinjer där hon talar om en “Genuin vård i vårdandet av det genuina”. Med det menar 

hon att en födande kvinna, framförallt de med en förhöjd risk till komplikationer, ska bemötas 

som en unik individ där en respekt för kvinnans värdighet kan möjliggöra en ömsesidig 

relation. Relationen ska byggas genom ömsesidighet, tillit, dialog, delat ansvar och närvaro 

mellan barnmorskan och kvinnan. Detta innebär att barnmorskan ska erkänna kvinnans 

smärtor för att inte skapa stress och osäkerhet som kan spä på oron och försämra 

smärtlindringen. En relation där tillit, dialog och att kvinnan ges en känsla av kontroll över 

vad som konkret sker under förlossningen. Barnmorskan ger över en del av sin kontroll 

genom att dela med sig av sin kunskap och sina råd så att kvinnan själv ges möjlighet att göra 

vissa beslut, då kan kvinnan uppleva en större trygghet att överlämna kontrollen än om den 

tas ifrån henne. För att möjliggöra en ömsesidig relation krävs en närvaro. Närvaron behöver 

vara både emotionell och fysisk där tid är av stor vikt. Barnmorskan behöver visa både närhet 

och tillgänglighet under hela förlossningsprocessen för att inte kvinnan ska uppleva en 

förlorad värdighet (Berg, 2005). Vidare påtalar Berg (2005) betydelsen av det faktum att 

barnmorskor, i takt med att erfarenheten ökar, utvecklar en intuitiv kunskap - en slags 

känslighet för tillståndet hos kvinnan. För att förstå kvinnors behov är det här ett av de 

främsta arbetsredskapen och är ofta något som uppstår i det första mötet med kvinnan (ibid.). 

Det är en viktig icke-verbal kommunikationsförmåga där barnmorskan kan se och läsa av 

kvinnan och hennes möjliga behov, redan innan dialog har uppstått eller där den verbala 

kommunikationen brister. 

   En annan viktig aspekt för en god relation är att barnmorskan ska inge förtroende, 

kommunicera tydligt, inte vara stressad och “inte se graviditeten som en sjukdom” 

(Hildingsson, 2003: 48). Berg (2005) talar förvisso om hög-riskförlossningar men andra 

studier har visat på vikten av denna relationsdynamik även under mer “normala” förlossningar 

(se Carlsson & Olsson, 2010 för en bra sammanfattning av tidigare studier; Hildingsson, 

2003; Lundgren, 2005). 
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3.2 Psykosocial arbetsmiljö 

Vi vill argumentera för att kommunikationen är av stor vikt för arbetssituationen, att den 

påverkar den så kallade psykosociala arbetsmiljön. Den psykosociala arbetsmiljön handlar om 

samspelet mellan individen och den omgivande miljön och innefattar allt som påverkar vår 

psykiska hälsa – hur vi trivs med varandra, hur meningsfull individen upplever sina 

arbetsuppgifter, möjlighet till personlig utveckling och hur stort inflytande vi har över vår 

arbetssituation (Niskala &Wiesel, 2007). 

   Den psykosociala arbetsmiljön består av en interaktion mellan psykiska och sociala faktorer, 

en interaktion som sker i bägge riktningarna. Vidare används den för att beskriva nivåer av 

krav, kontroll och stöd i arbetet där individens psykologiska faktorer påverkar och påverkas 

av omgivningens sociala faktorer (Theorell, 2012). Individer önskar hanterbara utmaningar i 

sitt arbete och således bör arbetsbelastningen inte överstiga den anställdes förmåga (Niskala 

& Wiesel, 2007). Det kan annars leda till att de anställda upplever stress (Theorell, 2012). 

   En definition av begreppet stress är ”ett mönster av kognitiva värderingar, fysiologiska 

responser och beteendemässiga tendenser som uppstår som en respons till en upplevd obalans 

mellan en situations krav och de resurser som krävs för att hantera dem” (Passer & Smith 

citerat i Niskala & Wiesel, 2007: 3). Som företeelse är dock inte all stress enbart av negativ 

karaktär. I situationer där stressen hamnar på, för individen, lagom nivå talar man om positiv 

stress. I dessa avseenden kan stress ge en ökad prestationsförmåga, öka motivationen samt 

effektivisera tankeverksamheten. Det är dock en kortvarig process som också innefattar tid för 

återhämtning. Skulle det pågå under en längre tid är risken stor att det övergår till att bli 

skadligt för individen. Finns inte möjlighet till återhämtning leder det med största sannolikhet 

till sämre prestationsförmåga (Abrahamsson & Alinder, 2012: 1).  

  Studier har visat att anställda som arbetar med människor i utsatta situationer - klienter eller 

patienter - är särskilt drabbade av utbrändhet. Den sortens känslomässiga krav som uppstår i 

den här typen av yrken kan ge upphov till emotionell utmattning vilket ger till följd att en 

anställd inte har tillräckligt med kraft för att kunna engagera sig i sitt arbete med andra 

människor (Eriksson & Larsson, 2009). 
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3.2.1 Krav-kontroll-stödmodellen 

En av de faktorer som återkommer i många studier av stress är kontroll. Krav-kontroll-

modellen, framtagen av Karasek & Theorell (1990) är en av de mest vedertagna inom 

stressforskningen. Syftet med modellen är att analysera psykosociala arbetsförhållanden och 

dess effekter på individers hälsa. I modellen undersöks arbetsmiljön med utgångspunkt från 

att reaktionerna på arbetet påverkas av de krav som arbetet ställer på den anställde i 

kombination med vilka möjligheter han eller hon har att själv kontrollera sitt arbete. Den 

beskriver att vid en obalans mellan krav och kontroll uppstår psykisk ohälsa (Eriksson & 

Larsson, 2009). Modellen utvecklades således för att kunna förutspå orsaker till ohälsa som 

uppstår till följd av arbetets karaktär. Kraven kan vara hög arbetsbelastning och/eller 

tidspress, kontroll kan definieras som självbestämmande.  

   I vår studie kommer vi, istället för att applicera hela modellen, låna begrepp från modellen 

och använda dessa i en vidare mening än modellens ursprungliga ramar och betydelse. Vi har 

valt att addera kommunikation som en mekanism mellan dessa begrepp. Med detta menar vi 

att en bättre fungerande kommunikation ökar möjligheten till att känna kontroll i sitt arbete. I 

vår studie styrs inte krav endast av yrkesrollen utan även av de blivande föräldrarna som 

kliver in i en förlossningssal med önskemål, förväntningar och förhoppningar på hur deras 

förlossning ska gå tillväga. Kontrollen måste således ske i någon form av samspel med de 

blivande föräldrarna, där det ska understrykas att barnmorskan med sin medicinska och 

tekniska expertis fortfarande borde väga tungt i interaktionen (se Hildingsson, 2003). 

Barnmorskan ska dock helst använda denna expertis för att delge kvinnan välgrundad 

information som hon sedan kan basera sina val och krav på (ibid.). För de gravida är trots allt 

förtroende, information och kontroll tre aspekter av stor vikt för kvinnor i deras relation med 

sina barnmorskor (Carlsson & Olsson, 2010).  

   I en vidareutveckling av modellen har Jeff Johnson lagt till ytterligare en variabel - socialt 

stöd. Johnson har i sin utvecklade modell visat att socialt stöd i arbetet kan ha betydelse och 

fungera som en buffert mellan krav och kontroll men även tillgodose ett grundläggande behov 

av umgänge, gemenskap och gruppkänsla (Eriksson & Larsson, 2009). 

   Som vi tidigare nämnt visar studier att socialt stöd från kollegor i form av feedback, 

uppmuntran och bekräftelse även är en viktig aspekt för att utvecklas till en självständig 

barnmorska (Fält & Hahn, 2011). Stödet i detta fall innebär både hjälp med det praktiska 

arbetet som utförs samt känslomässigt stöd att bearbeta arbetets påverkan på individen. Bra 

stöd på arbetsplatsen minskar risken för sjukdom medan motsatsen ökar risken för sjukdom 



 

 10 

markant. Vidare visar forskning att ett socialt nätverk och stöd i vidare bemärkelse, inte bara i 

arbetet, skyddar och har stor betydelse mot skadlig stress (Theorell, 2012).  

   Det sociala stödet kan också komma ifrån kunder/klienter/patienter (Eriksson & Larsson, 

2009). Det har framkommit i studier om den psykosociala arbetsmiljön att de som har lägst 

tillgång till socialt stöd också är de som skulle behöva den mest - de som återfinns inom 

högstressarbeten (ibid.). Barnmorskans stöd till den gravida innefattar då att ta hänsyn till 

kvinnans önskemål och krav (Hildingsson, 2003), bidra med information och kunna ge 

kvinnan en känsla av kontroll över förlossningen, så att kvinnan kan uppleva en trygg och 

säker förlossning genom att en god relation byggs upp (Berg, 2005). En väl fungerande 

kommunikation är således av yttersta vikt för de anställdas arbetssituation, där bristande 

kommunikation kan hämma barnmorskornas utvecklingsförmåga och riskera 

patientsäkerheten. 
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3.3 Tidigare forskning 

Robert Karasek och Thöres Theorell (1990) är ledande inom arbetsmiljöforskningen och i 

krav-kontroll-stödmodellen, som dominerar forskningen, beskriver de vad som påverkar 

känslan av stress. Denna modell har sedan använts av Eriksson & Larsson (2009), 

Abrahamsson & Alinder (2012) samt Niskala & Wiesel (2007). Samtliga har studerat 

psykosociala arbetsmiljöer. Eriksson & Larsson (2009) har använt denna modell för att 

studera Sveriges arbetsmarknad och kommit fram till att den offentliga sektorn är särskilt 

utsatt för psykosociala arbetsproblem. Abrahamsson & Alinder (2012) har i sin 

magisteruppsats “Barnmorskors upplevelser av stress inom förlossningsvården” använt 

modellen för att undersöka barnmorskors upplevelse av stress.  

   Abrahamsson & Alinder (2012) kommer fram till att ett visst mått av stress kan vara 

stimulerande men samtidigt leda till en känsla av otillräcklighet. Vidare visar studien att ett 

gott stöd från kollegor kunde minska upplevelsen av stress men också att det fanns ett behov 

av bearbetning och återhämtning. Niskala & Wiesel (2007) har i sin kandidatuppsats 

“Psykosocial arbetsmiljö och ledarskap” undersökt hur anställdas välmående på en arbetsplats 

påverkas av den rådande psykosociala arbetsmiljön och i synnerhet ledarskapets inverkan. 

Studien visar på vikten av en god kommunikation för att ha en fungerande organisation.  

   Både Berg (2005) och Hildingsson (2003) har undersökt vad som är av största vikt i 

relationen mellan barnmorskan och den födande kvinnan. Där Berg (2005) finner resultat på 

hur barnmorskan behöver förhålla sig till kvinnan för att bygga en god och värdig relation, 

visar Hildingsson (2003) på vilka förväntningar och önskemål kvinnan har på barnmorskan 

för att en god relation ska uppstå. Både Berg (2005) och Hildingsson (2003) ger oss för 

studien viktig information om vikten av god kommunikation. Kommunikationen skapar en 

känsla av närvaro och ett förtroende som ger kvinnan en möjlighet till en trygg och säker 

förlossning. 

   Ryan et al. (2010) och Fält & Hahn (2011) har undersökt betydelsen av mentorskap, 

handledarskap och kunskapsutbytet mellan erfarna och nyblivna barnmorskor. Ett 

kunskapsutbyte som ska forma nyblivna barnmorskor till att bli trygga och självständiga. 

Resultaten visar att en välfungerande kommunikation av både verbal och icke-verbal art är av 

yttersta vikt för de nyblivna barnmorskornas utveckling. Fält & Hahn (2011) har även tagit 

hänsyn till vikten av socialt stöd kollegor emellan. Ett stöd som vi kan koppla till den krav-

kontroll-stödmodell som Karasek & Theorell (1990) utvecklat. 
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4. Metod 

För att kunna besvara våra frågeställningar har vi genomfört en kvalitativ studie bestående av 

sex kvalitativa intervjuer varav en initial intervju av mer orienterande karaktär. Intervju som 

metod valdes då studiens syfte är att fånga den upplevda situationen hos informanterna och 

genom att intervjua ett antal barnmorskor kan vi under en relativt kort tid skapa oss en 

uppfattning om deras upplevda situation inom den sociala miljön som råder på deras 

arbetsplats (Ahrne & Svensson, 2015). Intervjuerna var kvalitativa och följde ett semi-

strukturerat upplägg, då dessa intervjuer ger informanterna större utrymme att själva vägleda 

oss in i deras upplevelser och som möjliggör för oss intervjuare att få en inblick kring 

aspekter som vi annars hade kunnat missa om vi varit allt för styrande i våra frågor. Detta 

tillvägagångssätt gör det möjligt att ta hänsyn till informantens syn på det problem som 

behandlas och till nya idéer som kan dyka upp under studiens gång (Bryman, 2011). Intervju 

som metod har även gett oss möjlighet att finslipa inhämtningen av information under 

studiens gång. Vi har haft möjlighet att ta bort och lägga till aspekter och frågor inför 

efterföljande intervju efter att deras relevans har testats under intervjutillfällen (Ahrne & 

Svensson, 2015). 

   Vårt första steg i urvalet av informanter har varit att avgränsa oss till vilka 

förlossningskliniker som kunde vara av intresse för studiens avgränsning. Denna avgränsning 

är då förlossningskliniker inom Stockholm. Vidare har samtliga av de intervjuade varit 

yrkesverksamma som barnmorskor mer än fem år. Vi har sedan främst utgått från ett 

snöbollsurval (se Ahrne & Svensson, 2015; Bryman, 2011) för att få tag på våra informanter, 

där vi i första hand har närmat oss en person som vi ansåg vara väl insatt i situationen för 

förlossningskliniker i Stockholm vid tillfället då studien gjordes. Denna person har sedan gett 

oss namn som kunde vara av intresse för studien och som därefter kontaktades med förfrågan 

om ett intervjutillfälle. Vi har använt oss av två olika individer som utgångspunkt för detta 

snöbollsurval, där den andra utgångspunkten inte själv haft tillfälle att ställa upp på en 

intervju men som har hittat andra villiga informanter på förlossningskliniken hen arbetar på. 

En informant har intervjuats utan att vi först hänvisats till hen och utan att hen tipsat oss om 

någon annan. 
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Denna snöbollsingång valdes främst för att möjligheten uppkom efter den första intervjun 

som var ämnad mer som en expertintervju för att orientera oss i fältet, men som väckte 

intressanta frågor och intressanta möjliga informanter. 

   Vår etiska utgångspunkt för insamlandet av material för studien har varit förankrat i 

Vetenskapsrådets “Forskningsetiska principer” (2002). Detta innebär att samtliga informanter 

har vid förfrågan om intervjutillfälle informerats om sina rättigheter och våra etiska 

skyldigheter i det fall de ställer upp som informant för studien. Dessa innefattar samtycke, 

rätten till anonymitet, rätten till full insyn i vad studien handlar om, rätten att avbryta 

intervjun om de så känner eller välja att inte svara på vissa frågor. Det innefattar även kravet 

från våra sida att det insamlade materialet endast nyttjas för forskningsändamål och att vi inte 

vilseleder våra informanter i vad deras bidrag kommer nyttjas till (Vetenskapsrådet, 2002). 

   Informanterna har endast benämnts “informant 1–6” utan närmare introduktion kring kön, 

ålder, arbetsplats, position och dylikt. Detta för att säkerställa anonymiteten inte enbart 

gentemot läsaren av studien, utan även informanterna emellan. Ett val vi gör då möjliga 

skillnader i åsikter och perspektiv på samma arbetsplats kan vara av känsligare karaktär än vi 

inser. Vid tillfrågan om intervjutillfälle har informanterna fått möjlighet att välja tid och plats. 

Anledningen till att informanterna fått denna valmöjlighet är dels för att de ska kunna få in det 

smidigt i sitt tidsschema, och dels för att de ska få möjlighet att välja en plats där de känner 

sig trygga. Valet av plats har vid ett tillfälle fallit på oss. Vi avsatte en timme för varje 

intervjutillfälle, men det är inte alltid tiden har utnyttjats fullt ut. En intervju begränsades till 

trettio minuter på grund av att informanten hade tidsbrist. 

   Samtliga intervjuer har spelats in efter att vi först fått ett godkännande från informanterna 

och därefter transkriberats (se Vetenskapsrådet, 2002). Det transkriberade materialet har 

sedan analyserats genom att först gå igenom innehållet och leta teman och nyckelord som kan 

relateras till studiens forskningsfrågor. För att sedan reducera det samlade materialet på sådant 

som vi anser är överflödigt för studien, så att vi kan få en tydligare och mer konkret bild av de 

resultat som empirin har givit oss. Därefter har det reducerade materialet fått genomgå en mer 

finslipad analys utifrån studiens teori. Här har vi sedan fått ut ett sammanställt resultat och en 

analys redo att presentera och diskutera.  
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Vår studie har ej för avsikt att generalisera resultatet vad gäller samtliga barnmorskor i 

Stockholm. Vi har istället haft som syfte att öka förståelsen kring hur barnmorskor upplever 

sin situation. 

   Det är viktigt att ta i beaktande att tolkningarna som har gjorts har varit våra egna utifrån 

den teori vi ansåg relevant. Vi har framställt olika begrepps innebörd och betydelse utifrån 

denna teori. Vid intervjutillfällen kan dock feltolkningar uppstå på grund av skillnader i 

förförståelsen hos oss och barnmorskorna. Aspekter som hade kunnat påverka resultat kan ha 

gått förlorade då vi som forskare kan haft ett för stort inflytande vid intervjuerna. Vi kan ha 

utelämnat frågor som varken vi eller informanterna insåg kunde ha varit av relevans för 

studien. Vi har dock försökt följa dem till så stor del som möjligt så att de själva får en chans 

att påtala vad de anser kan vara relevant. Komplettering av annan metod, förslagsvis 

observation, hade kunnat öka möjligheten att upptäcka saker som de själva kanske inte var 

medvetna om, och som därför inte uppdagas lika tydligt vid en intervju (Ahrne & Svensson, 

2015). 
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5. Resultat 

För att ta reda på hur kommunikationen påverkas av resurstillgångarna behöver vi 

inledningsvis skapa oss en bild av vilken konkret roll kommunikationen har inom 

förlossningsvården i Stockholm, för att därefter se hur resurstillgångar påverkar denna 

kommunikation. avslutningsvis tittar vi närmare på vilken psykosocial påverkan dessa brister 

eller möjligheter upplevs ha på barnmorskorna i deras yrkesvardag. 

5.1 Kommunikationens funktion 

5.1.1 I förhållande till kollegor 

För att ta reda på vilken funktion kommunikationen har som kan stärka känslan av gemenskap 

mellan kollegor, har vi ställt frågor som kartlägger hur de upplever att kunskapsutbyte och det 

sociala stödet får uttryck.  

   Resultaten visar att kunskapsutbyte upplevs som viktigt mellan barnmorskor på en 

förlossningsklinik där det främst lyfts fram att handledning/mentorskap kan ha en viktig 

funktion för nyblivna barnmorskor för att de ska kunna få en smidigare resa in i yrkets 

verklighet. Detta lyfts fram som en viktig aspekt då det inte enbart handlar om att man kan 

vara mer osäker i sin yrkesroll än en erfaren, utan för att själva yrkets utveckling vilar i att det 

är en lärandeprocess där man lär sig genom att göra det och av att se och höra andra utföra sitt 

jobb.  

“där kan man lära sig mycket av de som är äldre att ‘ja nu kan jag säga så’. För man lär sig tricks 

av hur man ska prata, hur man kan säga, hur man möter nån, hur ska jag göra för att lugna den här 

personen, hur ska jag säga eller vad ska jag säga? Hur bemöter jag nån som har panik? Vad ska jag 

göra?” - Informant 5 

“Det tar år att lära sig det här jobbet [...], det är ju learning by doing och att se människor som 

föder. Det är en process och de tar tid.”      - Informant 4 

Det framkommer att både verbal och icke-verbal kommunikation är viktiga aspekter för att 

kunskap ska förmedlas mellan barnmorskorna, där främst nyblivna kan gynnas av att både se 

och höra de mer erfarna barnmorskorna i arbete (Ryan et al., 2010). En sådan handledning 

skulle gynna de nyblivna att utvecklas till självständiga barnmorskor (Fält & Hahn, 2011), 

något samtliga informanter redan är, och skulle förklara varför de trycker lite extra på 
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relationen mellan erfarna och blivande barnmorskor. Informanterna upplever att det är viktigt 

att det finns ett klimat där man vågar fråga och be om hjälp. Här har de informanter som 

specificerat svaren på hur detta går till påpekat att det främst är chefer och kollegor som man 

knutit an till under sin karriär eller utbildning som man kanske främst söker sig till. Här är det 

inte endast gemenskapsbyggande genom det professionella kunskapsutbytet utan även genom 

privata samtal som råder under tillfällen av återhämtning, som raster, fika och lunch. 

“att man ser varandra under längre tid och i olika diskussioner eller händelser[...] sen även det här 

sociala pratet, man berättar om sig själv och sin familj, berättar vad man gör. Kaffepauserna och de 

där välbehövliga reflektionerna, så att det är både det privata och professionella”. - Informant 6 

Betydelsen av att man ska våga fråga och be om hjälp tyder även det på att det läggs vikt vid 

att en god gemenskap bör råda mellan de redan självständiga barnmorskorna (Fält & Hahn, 

2011). En gemenskap som bör vila på ett öppet klimat där kunskap och erfarenhet förmedlas 

via dialog mellan kollegor (Ryan et al. 2010), och som kan stärka känsla av gemenskap 

(Niskala & Wiesel, 2007). 

   För att utveckla vilken funktion kommunikationen verkar ha mellan kollegor har vi även 

ställt frågor rörande reflektion och socialt stöd. I det här avseendet är responsen lite 

varierande från informanterna. På frågor rörande möjlighet till reflektion framkommer det att 

de flesta informanter direkt tänker på schemalagd organiserad reflektion på arbetstid. Den 

organiserade reflektionen har de försökt hålla på regelbunden basis men mottagandet har inte 

alltid varit av någon större framgång. De mer erfarna barnmorskorna har funnit alternativa 

strategier för att reflektera kring händelser och situationer som kan uppstå under en arbetsdag. 

Dessa alternativa strategier innefattar oftast att socialt stöd istället har sökts hos kollegorna 

eller cheferna.  

   De flesta tycker det är synd att de organiserade reflektionerna inte riktigt får fäste då de 

tidigare upplevt positiva effekter av dessa eller tror att så skulle vara fallet. Andra föredrar en 

mer informell kommunikation, men här verkar det dock mer bero på hur de upplevde 

utformningen av den mer formella organiserade reflektionen än att dessa överhuvudtaget 

skulle genomföras. 

“Det är väl lite det jag pratade om, […] att vi jobbar lite med spegling, men det tenderar att rinna ut 

i sanden lite. Men jag upplever att när man tar sitt kaffe där vid tvåtiden, de som jobbat dag eller om 

man jobbar kväll, så slår man sig ner en stund efter arbetspasset och pratar då med sina kollegor. 

Men organiserade reflektioner tror jag vi kan bli bättre på.” - Informant 2 
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“det kan vara under passets gång att man kanske bollar om nånting med en kollega, inte kanske bara 

med reflektion, [...] det behöver inte vara konkreta saker som man undrar men att man tycker 

någonting är svårt [...]. så det är ju mest så att man pratar med en kollega om en situation eller så.” 

- Informant 5 

Just möjligheten till reflektion är ett tecken på god kommunikation inom gruppen 

(Abrahamsson & Alinder, 2012). Här är reflektion kanske inte en sån instrumental del av 

deras vardag i organiserade former, men i likhet med Fält & Hahn (2011) framkommer det 

även i vår studie att de känner att de har goda möjligheter att få stöd och feedback från sina 

kollegor och att det tyder på att de upplever att det finns en god gemenskap kollegor emellan. 

Ett socialt nätverk som erbjuder ett nödvändigt stöd som kan tillgodose behoven av 

gemenskap och gruppkänsla och fungera som en buffert mellan arbetets krav och 

barnmorskans kontroll (Eriksson & Larsson, 2009).  

   För att hantera krissituationer finns det dock tydliga riktlinjer. Har det uppstått en 

extraordinär situation kopplas de berörda bort från fallet och samlas för en “krisdebriefing”, 

för att sedan återkomma med en återkoppling några dagar senare med hela gruppen. Där talas 

det igenom om vad som hände och hur det upplevdes.  

   Att det uttalas en önskan från vissa om att det skulle finnas mer organiserad reflektion visar 

ändå på vissa brister som vi kommer att återkomma till senare. 

5.1.2 I förhållande till föderskorna 

I den del av vår studie som berör barnmorskornas kommunikation till de födande kvinnorna 

får vi en genomgående samstämmig bild av samtliga informanter. Den aspekt som nämns 

främst vara av yttersta vikt för att möjliggöra en god relation till de havande är tid. Tid att 

vara närvarande både fysiskt och mentalt, där den fysiska närvaron kan innefatta allt från att 

hålla koll på den tekno-medicinska utrustningen till att helt enkelt finnas tillgänglig i 

rummet.    Den mentala närvaron innebär att kvinnan upplever barnmorskan som närvarande 

och tillgänglig samt att barnmorskan har möjlighet att verkligen se den födande kvinnan och 

ge den uppmärksamhet som situationen kräver.  

“Jag måste ha möjlighet att hinna lyssna in och höra vad som sägs. Och vad som inte sägs. Och jag 

måste såklart hinna läsa journal och läsa födslobrev, liksom önskemål, självklart all dokumentation 

som finns, men det handlar ju också om att hinna vara där [...] att kunna säga till den födande att ‘nu 

är jag här precis så mycket du vill. Jag kommer vara här tills bebisen kommit ut om ni vill det.’ “ 

-  Informant 3 
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Vid värkarnas start är den här närvaron självklart av större vikt, men en upplevd närvaro 

redan innan värkarna har startat ger en bättre förutsättning för att kvinnan och partnern ska 

känna sig trygga och lugna inför vad som komma skall. Ett lugn och en trygghet som främjar 

säkerheten då ett flöde av “mycket oxytocin och lugn- och ro-hormoner” (Informant 3) 

underlättar vid förlossningen. 

“Om man kan hamna i en känsla när man föder barn där man inger trygghet, och lugn och ro då 

främjar det oxytocinet i kroppen som blockeras av adrenalin och stress, kan man istället skapa lugn 

och ro och komma in i ett schysst flöde med mycket oxytocin och lugn- och ro-hormoner då kommer 

ju det främja födandet. [...] det är centralt faktiskt.” - Informant 3 

För att skapa en god relation där kvinnan känner sig lugn och trygg måste det således skapas 

ett förtroende mellan barnmorskan och kvinnan, där hon känner att hon får stöd och att de tar 

hänsyn till hennes önskemål. På frågan vad barnmorskorna upplever är det viktigaste för den 

gravida kvinnan i relationen med dem får förtroendet och det första mötet stor betydelse.  

“Förtroende för den person som ska hjälpa och stötta, [...]att [kvinnans] integritet respekteras [...] 

Så då är det ju viktigt att man känner att den personen har den lyhördheten så att man känner att 

man kan lita på den.” - Informant 5 

“Jag lägger mycket tid på det första mötet så att de får se vem jag är och att jag får lära känna dem. 

Sen kan jag gå ut en stund så att de får känna efter att ‘vad var det här för nån?’ och sen kommer jag 

tillbaka, så att jag inte slänger mig på kvinnan och ska undersöka henne utan att de får se vem jag 

är. [...] Det jag tycker att man kan visa mycket med kroppen också, att man är vänlig, man tar på ett 

sätt, eller tittar i ögonen, ögonkontakt är väldigt viktig.” - Informant 6 

Resultatet speglar till stora delar vår teori, där Hildingsson (2003) påtalar att en god relation 

mellan barnmorskan och den födande kvinnan vilar på tydlig kommunikation. Trygghet ska 

skapas genom att närvaro och förtroende etableras. En närvaro och ett förtroende som är två 

grundstenar för Berg (2005) när hon argumenterar för hur man upprätthåller den för kvinnan 

så viktiga värdigheten under en förlossning. Resultatet visar även att kommunikationen är av 

både verbal och icke-verbal karaktär. Som barnmorska ska du verbalt både kunna ge 

information och uttalat stöd till kvinnan (Hildingsson, 2003), samt att kvinnan ska få 

möjlighet att uttrycka sina önskemål och krav på förlossningen (Berg, 2005). Att känna att 

någon lyssnar på ens önskemål och krav borde rimligtvis innebära en känsla av kontroll.     

Barnmorskan ska även via icke-verbala kommunikationssätt kunna se kvinnan och läsa av 

hennes behov eller förändringar. Den intuitiva kunskap som Berg (2005) menar är en av 

barnmorskans främsta redskap, får effekt redan vid första mötet.  

   Att barnmorskan ska bidra med information, förtroende och kontroll, som Carlsson & 

Olsson (2010) lyfter fram som viktigt för kvinnan, anser vi här finna stöd för. 
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5.2 Bristande resursers påverkan på 

kommunikation 

Att bygga upp och upprätthålla en god relation kräver tid, men vad händer med 

kommunikationen om tiden inte finns? 

 Under våra intervjuer har det framkommit att barnmorskorna upplever vissa brister i 

tillgängliga resurser, framför allt i form av tid, plats och personal. 

   Resursernas påverkan på kommunikation är inte helt lätt att redovisa på ett välstrukturerat 

sätt då de upplevda bristerna i form av tid och personal till stora delar verkar bero på - och 

skapa - varandra. Det som dock tydligt framkommer som en grundläggande orsak är 

platsbristen eftersom den skapar ett arbetstempo där tid och personal i förlängningen upplevs 

som en bristvara. 

”vi är för lite personal på den belastningen som vi har” - Informant 5 

“Alltså jag önskar ju fler förlossningsplatser om jag fick trolla nu så önskar jag fler 

förlossningsplatser.” - Informant 2  

“Jag tror att det här med platsbristen är en stor, för det blir också väldigt mycket snabbt upp på BB. 

[…] det blir sånt tempo på allting, för att då måste vi ju lösgöra förlossningsplatser och då måste 

man snabbt upp på BB. Alltså, det går för fort.” - Informant 4 

Samtliga intervjuade påtalar problematiken med att behöva gå ut ur rummet för att gå till en 

annan födande, vilket bryter kommunikationen med kvinnan i rummet som lämnas. I en sådan 

situation kan det bli nödvändigt för barnmorskorna att göra vissa prioriteringar och 

kompromisser. I barnmorskors förhållande till de födande kvinnorna är den medicinska 

säkerheten alltid den främsta prioriteten, men det är även av största vikt att den födande 

kvinnan upplever ett lugn och en trygghet (Hildingsson, 2003). Kan de genom 

kommunikation skapa en lugn och trygg känsla hos den gravida kommer, som tidigare 

nämnts, säkerheten främjas vid förlossningen. Det avbrott som uppstår genom den fysiska 

förflyttningen försämrar dessa möjligheter.  

“En erfaren kollega till mig sa så här att ‘man ska inte ha fler än en, för på ett rum dansar man vals 

och på ett annat dansar man tango’. Alla kvinnor är olika och har olika behov.” - Informant 1 

“Det allra viktigaste är väl att jag kan upprätthålla medicinsk säkerhet, så den har jag ju att 

prioritera, men sen är det ju också viktigt att jag känner att jag kan ge stöd och närvaro i den mån 

det behövs [...] Och det är där kanske framför allt som det kanske då brister om det är mycket. Att 

man får liksom välja bort det för det går inte.” -  Informant 5 
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Förmågan att erbjuda just den optimala mentala närvaron verkar vara svårast att upprätthålla. 

Med detta menar de intervjuade att de inte hinner med alla de element som de själva anser 

krävs för att upprätthålla en god relation och kommunikation mellan dem och kvinnorna som 

ska föda. En undersköterska eller annan inkallad barnmorska kan dock fortfarande finnas 

närvarande när de behöver lämna rummet vilket utgör en fysisk närvaro som kan upprätthålla 

den tekniska och medicinska säkerheten.  

“hinner man sitta därinne och snacka och lyssna och trygga och så då hinner man ju på nåt sätt 

skapa nån slags hel relation.” - Informant 3 

“för det handlar ju litegrann om att lämna löften eller ge. Födandet består så himla mycket av att du 

känner dig trygg med den personen som kommer vara med när barnet kommer.” - Informant 4 

Vidare behöver de i samband med förflyttningen även upprätthålla en säker och tydlig 

kommunikation med kollegor där information behöver utbytas dem sinsemellan. Frånvaron av 

stress blir i dessa uppbrott av yttersta vikt samt förmågan att utstråla trygghet. I det här 

avseendet framstår den icke-verbala kommunikationen som en betydande del av 

barnmorskornas yrkesroll.  

”Och sen så tror jag att även om vi försöker att inte visa att vi är stressade så tror jag att vi ändå har 

svårt att dölja det. Ibland så kan vi inte dölja det, men oftast.” - Informant 4 

“för det är klart att de också märker även om jag inte säger nåt, vi är olika bra på att maskera 

stressen” - Informant 6 

Informanterna menar att det inte endast kan skapa en osäkerhet för den födande kvinnan, utan 

att det även blir påfrestande för barnmorskan att ställa om sig själv och pendla mellan olika 

förhållningssätt som de olika födande önskar och behöver.  

“När tiden får styra hur länge man får vara inne [...] Då när jag går ut ifrån det rummet så är det 

bara att släcka ner och ställa om och gå in till en helt annan typ av människa i ett annat rum. Det är 

som att man skulle ha två operationer pågående samtidigt och så skulle kirurgen springa mellan, 

fram och tillbaka, det gör man ju inte.” - Informant 3 

Som tidigare etablerats är en av grundstenarna för att bygga en god relation till den födande 

kvinnan närvaro, både fysiskt och mentalt, och brister denna närvaro kan det bli svårt att 

erbjuda det optimala stödet (Berg, 2005) något som barnmorskorna själva upplever att de vill 

ha möjlighet att ge. Här påpekar de även att de själva upplever att förtroendet kan bli lidande 

när de bryter “löftet” av närvaro eller får svårt att dölja sin egen stress och kommunikationen 

brister. I en situation där de måste kompromissa med närvaron kan informationen, förtroendet 
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och även den kontroll som kvinnor, enligt Carlsson & Olsson (2010) under förlossningen 

önskar, bli bristfällig.  

Kontrollen förblir i större grad hos barnmorskan när närvaron blir mer tekniskt-medicinsk, 

och ansvaret inte blir riktigt så delat som Berg (2005) menar att det bör vara.  

   Samtidigt uppstår en stress av påfrestningen att inte bara fysiskt förflytta sig mellan två 

förlossningar, utan även en mental påfrestning av att behöva ställa om sig mellan två 

individuellt olika förlossningar. En stress som inte nödvändigtvis behöver vara negativ för 

barnmorskorna om möjligheten till återhämtning och reflektion finns (Abrahamsson & 

Alinder, 2012). 

“den professionella sidan, den ska bara på om det är tufft, och då är det jätteviktig med reflektion 

och att man kan prata av sig” - Informant 6 

På frågan om det finns tid och möjlighet till kommunikation med kollegorna utanför en aktiv 

förlossning under arbetsdagen har det under intervjuerna framkommit att en övervägande del 

av informanterna upplever brister.  

   En del informanter upplever att det är en brist när det inte finns organiserade reflektioner. 

Andra informanter upplever inte nödvändigtvis att de behöver just den form av organiserad 

reflektion som presenterats och testats på arbetsplatsen men samtliga påpekar dock att det för 

de nyblivna barnmorskorna skulle kunna finnas en stor nytta i dessa organiserade reflektioner.  

“Vi har ju många som har jobbat här i väldigt många år som upplever att de har hittat sina egna 

strategier kanske för att hantera hög arbetsbelastning eller upplevelser som de upplever som varit 

stressande, men som ny så behöver man kanske lite stöd i att hitta sätt att hantera jobbiga 

upplevelser eller så.” - Informant 2 

“Kanske att det är tuffare för de som är helt nya. [...]Man behöver väldigt mycket hjälp i början och 

där så tror jag inte att vi alla gånger har den tiden som man behöver som ny, med stöttning.”  

- Informant 4 

Att en organiserad reflektion hade kunnat gynna de nyblivna barnmorskorna under deras 

första period i arbetet, mer än de som redan arbetat flera år, kan härledas till att de mer erfarna 

redan etablerat ett lokalt nätverk för socialt stöd bland kollegorna. På det här viset har de 

skapat sociala band, som enligt Niskala & Wiesel (2007) kan tyda på en känsla av gemenskap. 

Ett resultat av det bör vara att de snabbt kan få feedback, råd och socialt stöd från kollegor 

under perioder av hög belastning (Fält & Hahn, 2011). Ett sådant socialt nätverk kan ge skydd 

och stöd mot skadlig stress (Theorell, 2012). Ett stöd de även upplever att de får, om de andra 

barnmorskorna finns tillgängliga.  
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   I de fall arbetssituationen däremot kräver att barnmorskan måste pendla mellan två 

förlossningar kan det vara svårt att finna andra tillgängliga barnmorskor, då även dessa är 

berörda av arbetstempot.  

Vi ska dock inte undervärdera våra informanters trygghet i sin förmåga till att ta egna beslut. 

Att arbeta som barnmorska är trots allt en självständig yrkesroll där de verksamma besitter 

stora kunskaper och en förmåga till egen reflektion (Berg, 2015). Tillfällen att reflektera över 

sina beslut tillsammans med sina kollegor eller chefer är dock viktigt för att gynna en fortsatt 

utveckling och ett bra arbetsklimat (Fält & Hahn, 2011). Stunder för återhämtning 

tillsammans med sina kollegor borde här vara ett bra alternativ istället för den mer 

organiserade reflektionen eftersom en längre period utan tillräckliga möjligheter för 

återhämtning med största sannolikhet kan ha en negativ påverkan på prestationsförmågan och 

i slutändan vara skadligt för individen (Abrahamsson & Alinder, 2012). 

   Vid frågor som berör möjligheten till återhämtning är det tydligt att det råder en viss 

avsaknad av raster, bortsett från de schemalagda tillfällen för fika och återhämtning som 

infaller när dagspasset lämnar över till kvällspasset. 

“Nej inte alltid, absolut inte, det kan vara så att man inte hinner äta, det är ju ofta så att vi inte 

hinner ha ordentlig rast, det är väldigt sällan skulle jag säga” - Informant 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 23 

5.3 Konsekvenser 

Vi har tidigare påpekat att barnmorskorna uttryckte att det förekom kompromisser med den 

organiserade reflektionen, men det framkommer även här att den mer spontana 

kommunikationen i form av socialt stöd och reflektion som kan infinna sig under perioder av 

återhämtning och dylikt blir lidande. Utan möjlighet till återhämtning kan den stress som 

uppkommer av den höga arbetsbelastningen bli svår att omvandla från en negativ stress till en 

positiv stress (Abrahamsson & Alinder, 2012).  

“Man måste förstå att vi gör så kraftfulla grejer, så akut med så stora upplevelser vissa pass, så det 

är rätt viktigt egentligen att hitta sättet att försöka få ur sig de här grejerna, det kan ju faktiskt bara 

vara att dricka en kopp kaffe tillsammans, liksom nu är vi här och nu avbördar vi oss det här.”   

- Informant 3 

“Det som jag tycker är intressant med kommunikation också, det är att vi inom vården pratar så 

mycket om den här snabba kommunikationen när det är akut. [...] det är ju otroligt viktigt men om 

man ska tänka långsiktigt så måste man ha en kommunikation som kan pågå i det lugna.”  

- Informant 1 

Stressen verkar öka hos barnmorskorna då de känner att de inte kunnat erbjuda den närvaro 

och stöttning som de själva hade velat ge och som de anser att var kvinna förtjänar under sin 

förlossning. Det här benämns “samvetsstress” av några informanter och framstår som en 

konsekvens av att kommunikationen upplevs otillräcklig. 

“Jag tror att man kan prata väldigt mycket om något som vi säger kallas ‘samvetsstress’. Det är att 

man går till jobbet och sen går man hem vid arbetspassets slut och känner att man inte gjort det man 

borde. Så drabbas man av ‘samvetsstress’ och det kan vara väldigt knäckande om det blir för mycket 

av det. Om [man] tittar på siffror från Socialstyrelsen så är barnmorskor den professionen som lider 

mest av stressrelaterad sjukdom.” - Informant 1 

Eriksson & Larsson (2009) talar om en särskild sorts emotionell utmattning som framkallas av 

att arbeta med människor i utsatta situationer. Denna stress framkallas av att det ställs 

känslomässiga krav på relationen som byggs upp mellan vårdaren och patienten, i detta fallet 

barnmorskan och den födande kvinnan. Saknas kanalerna för att bearbeta denna stress kan det 

leda till utbrändhet där engagemanget i arbetet blir lidande. 
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Vidare framkom det i intervjuerna att en av de upplevda konsekvenserna av resursbristerna är 

att det uppstår en slags solidaritet med barnmorskorna från de som kommer för att föda barn.  

Det här framstår som ett allvarligt resultat av den pressade situationen inom 

förlossningsvården. Att de som ska motta vård intar en slags stöttande roll gentemot 

barnmorskorna är en oönskad situation och innebär en oro som inte är positiv för 

förlossningsarbetet. En solidaritet som av Eriksson & Larsson (2009) kunde betecknas som 

socialt stöd förmedlat av patienter. 

“Jag tror att många känner att ‘hon har bråttom, nej jag ska inte fråga’, fast hon kanske hade all rätt 

att fråga” - Informant 6 

“Folk som kommer in och föder barn ibland så här ‘åh, tack, tack för att jag fick komma in’. Vilket 

är alldeles förskräckligt med tanke på att de är skattebetalare. Det är det minsta man kan begära 

tycker jag, att veta att ‘när jag ska få barn då kommer det finnas en plats och det kommer finnas 

personal’. Jag upplever att många som ska föda barn är väldigt oroliga över det, att de inte ska få 

plats.” - Informant 4 

Istället för att underlätta deras arbetssituation i form av socialt stöd, verkar det istället bidra 

med en känsla av otillräcklighet. De födande kvinnorna kommer in till förlossningen med en 

bild, möjligtvis formad av media, av en förlossningsvård som verkar ha stora resursbrister. De 

vill troligtvis i all välmening visa sin uppskattning och stöttning till barnmorskorna, men i 

detta fallet verkar det ha en rakt motsatt effekt. Vi tolkar informanternas respons på 

solidariteten som att den är en del av den samvetsstress de kan drabbas av. 

   Det framgår i våra intervjuer att vissa upplever att det sker en normalisering av den pressade 

situationen inom förlossningsvården. Informanter som har upplevt andra förhållningssätt till 

förlossningsvården anser att synen på barnmorskeyrket som akutsjukvård mer kan tolkas som 

en del av bristerna inom yrket. En normalisering som vi i viss mån även kan finna hos 

informanter som inte uttryckligen hävdar att så är fallet, men som framhäver att aspekter som 

återhämtning, reflektion och tillfällen för kollegialt gemenskapsbyggande inte är av så stor 

vikt då deras förlossningsklinik ändå är akutsjukvård. Som informant 5 påpekade, “Man 

kanske inte saknar något som man aldrig har haft”.  

“så det är ju också den där normaliseringen att man kanske inte anser att man behöver det, att det 

går bra ändå, men det gör ju inte det. När man ser på de här sakerna så ser man ju tydligt att det går 

ju inte bra. Och sen för vissa personer går det kanske bra men som grupp gör det inte det.”  

- Informant 5 
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Det här ger oss intrycket av att förlossningsvården kan liknas vid en akutmottagning där 

barnmorskorna är oförberedda på hur dagens pass ska arta sig. Det innebär en situation de 

behöver anpassa sig efter när de ska ta emot de gravida, förbereda förlossningsprocessen och 

hantera förlossningen på bästa möjliga sätt, samtidigt som nya patienter kan vara på 

inkommande som behöver både rum och personal. Ett scenario som leder till ett högt 

arbetstempo och en betungande arbetsbelastning som i sin tur leder till hög stress och ett 

arbetsklimat som inte är gynnsamt för alla. Bilden av förlossningsvården som en akutsjukvård 

strider mot de teoretiska föreställningar vi hade innan intervjuerna om hur barnmorskor såg på 

sitt arbete. 

   Som en konsekvens av den rådande arbetssituationen har det framkommit att erfarna 

barnmorskor har valt att sluta under de senaste åren som inte orkar med det höga 

arbetstempot. “En liten flykt” som Informant 4 kallade det.  

“nu håller de på att bemanna upp men då hade vi en överkapacitet, när jag började, på barnmorskor 

och mer vana barnmorskor än vad det är nu. Det har ju vart en liten flykt känns det som.” - 

Informant 4 

“vad gäller barnmorskebrist eller ett konstant högt tryck det är ju sånt som kan mala på år efter år, 

och det är det de har gjort och så till slut så står man inför ett faktum att folk säger upp sig.” 

 - Informant 1 

“jag tror att det är svårt tror jag att hålla uppe ångan för länge. Alltså folk tröttnar ju. Så att det blir 

ju en väldig omsättning på förlossningsbarnmorskor.” - Informant 2  

Det framgår i vår studie att behovet av handledning och närvaro av mer erfarna barnmorskor 

är av stor betydelse då det i förlängningen kan få medicinska konsekvenser. Som ny och utan 

tidigare erfarenhet finns inte samma möjligheter till att ta det lugnt när tempot är högt på 

avdelningen.  

“[Angående handledning] när man är ny framförallt, [...] men överhuvudtaget att man lär sig av 

varandra och att väldigt mycket sitter i händerna, och att man har en till barnmorska där inne från 

början. Dels att man som ny ser att man kanske kan ta det lite lugnare, [...] det är ju två patienter, 

det är ju barnet också och fosterljud och sånt, och ibland så tror jag att en viss stress runt det gör att 

man får större bristningar för att man inte vågar ta det så lugnt som man kanske skulle kunna.” 

 - Informant 4  
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När tid till återhämtning och reflektion krymper, som enligt Berg (2005) är grunden för att 

utveckla barnmorskors säkerhet och kunskap, samtidigt som tiden tillsammans med en 

kollega i större grad binds till förlossningsrummet, blir inte bara kunskapsutbytet hämmat 

utan troligtvis även möjligheten att under lugna förhållanden knyta ett nätverk för socialt stöd 

hos de nyblivna barnmorskorna (Fält & Hahn, 2011). En situation som inte ska undervärderas 

då de nyblivna barnmorskorna får ett nyttigt kunskapsutbyte av att bevittna mer erfarna 

barnmorskor bygga relationer med de födande kvinnorna (Fält & Hahn, 2011). Om då de mer 

erfarna själva upplever att det uppstår vissa brister i möjligheten att bygga en god relation till 

de födande där framförallt en inte helt optimal närvaro kan skapas, borde detta ändå kunna 

leda till ett bristande kunskapsutbyte mellan de erfarna och de nyblivna barnmorskorna. Ett 

bristande kunskapsutbyte som inte bara hämmar utvecklingen till att bli en självständig 

barnmorska (Fält & Hahn, 2011), utan även kan skapa spänningar mellan kollegor (Niskala & 

Wiesel, 2007). Brister som med tiden kan resultera i en minskad känsla för gemenskap där 

kunskapsutbytet blir lidande och där känslan av brist på kontroll och en ökad osäkerhet kan 

bli påtaglig vid frånvaron av ett starkt socialt stöd inom gruppen (Abrahamsson & Alinder, 

2012). En situation som sedermera kan riskera patientsäkerheten (Fält & Hahn, 2011). 
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6. Slutdiskussion 

Våra resultat har visat att barnmorskornas syn på vilka funktioner kommunikationen har och 

bör ha i relationen mellan barnmorskan och den födande kvinnan till stor del speglar studiens 

teoretiska grund. Vad avser vilka funktioner kommunikationen har och bör ha för att gynna en 

utvecklande arbetsmiljö kollegor emellan visade våra resultat att åsikterna gick isär. 

Kompromisser görs med främst reflektion som inte ansågs av alla så relevant men som 

tidigare studier påvisat är av yttersta vikt för inte bara utvecklas som barnmorska, utan även 

för att orka handskas med en hög arbetsbelastning inom ett arbete med höga emotionella krav. 

   Platsbristen läggs fram som en av de främsta orsakerna till stress för barnmorskorna. Det är 

platsbristen som verkar skapa de upplevda bristerna i tid och personal som följaktligen medför 

påtvingade kompromisser och konsekvenser i kommunikationen gentemot de födande såväl 

som mellan barnmorskorna. I avsaknad av ett klimat där det höga arbetstempot kan få en 

kommunikativ ventilation i form av socialt stöd, kan den negativa stressen bli för påtaglig och 

i slutändan leda till utbrändhet (Eriksson & Larsson, 2009). De sociala nätverk som de mer 

erfarna barnmorskorna har behöver även de mindre erfarna få möjlighet att skaffa. Vi vill 

hävda att ett klimat med möjlighet till reflektion och återhämtning inte enkom gynnar de 

erfarnas hälsa, utan är även av stor vikt för att utveckla och stödja nyblivna barnmorskor till 

att bli trygga och självsäkra. Den flykt av kompetens och erfarenhet som upplevts (Ahlberg et 

al., 2016), är inte bara en förlust för alla födande kvinnor i Stockholm utan även för alla nya 

barnmorskor på väg ut i förlossningsvården.  

   Vi har inte ämnat bidra med några lösningar på den rådande situationen inom 

förlossningsvården i Stockholm. Det vi har bidragit med är, utifrån ett sociologiskt perspektiv, 

ny kunskap om kommunikationens betydelse inom förlossningsvården. Området vi har valt 

för studien är högst aktuellt men vi har funnit att vår infallsvinkel är relativt outforskat. 

Kommunikationens roll och den psykosociala arbetsmiljön inom förlossningsvården har 

tidigare studerats var för sig, men samspelet dem emellan har inte tidigare fått så stort 

utrymme. Denna koppling hoppas vi kan bidra med en ökad förståelse för barnmorskornas 

arbetssituation. 
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Vi vill understryka att barnmorskor genom sitt professionella förhållningssätt upprätthåller 

den nivå av kommunikation som krävs efter bästa förmåga under rådande förutsättningar. De 

besitter själva stora insikter om hur förlossningsvården skulle kunna förbättras. Både för att 

gynna relationen mellan barnmorskor och de gravida, men även för att gynna arbetsmiljön 

och relationerna mellan kollegor. Denna studie har dock inte utrymme att i någon större grad 

presentera några förslag som uppkommit, men det hade varit försumbart av oss att inte 

åtminstone påtala att här finns mycket erfarenhet och kunskap att ta till sig. 

   För framtida forskning skulle en mer djupgående metod, förslagsvis observation eller 

deltagande observation, kunna ge än mer insikt i hur kommunikationen påverkas av bristande 

resurser. Detta kan dock möjligtvis kräva tillgång till fältet och kan med hänsyn till det stöta 

på vissa svårigheter. Med en tillgång till fältet hade nyanserna av den verkliga 

kommunikationen kunnat uppfattats på ett sätt som vi genom intervjuer inte har haft möjlighet 

att se. Vi har även lyft fram reflektionen som en viktig kommunikativ funktion inom 

förlossningsvården. Vidare studier med större fokus på dess reella verkan för barnmorskorna 

och förlossningsvården hade varit önskvärt. 
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Bilaga 

Intervjuguide 

(Inledande frågor av mer uppvärmande karaktär) 

Arbetsmiljö/ Psykosocial arbetsmiljö 

 Hur upplever du din arbetssituation? Hur ser en dag på jobbet ut? 

 Vilka aspekter anser du vara viktiga för att du ska trivas på arbetsplatsen? 

 Känner du dig uppskattad och viktig på arbetsplatsen? 

 Upplever du att du har kontroll över de arbetsuppgifter du ska utföra? 

 Kan du själv påverka beslut som är viktiga för din arbetssituation? 

 Upplever du att du kan ge den vård kvinnorna och barnet förtjänar? 

 Anser du att ditt arbete har blivit tyngre/svårare de senaste två åren? Om ja, på vilket 

sätt? 

 

Resurser 

 Vad anser du i dagsläget saknas och som skulle innebära mest för en förbättring av din 

arbetsdag? 

 

Stress 

 När/om du upplever stress på din arbetsplats, vad upplever du är den största orsaken 

till den stressen? 

 Har du någon möjlighet att påverka de situationer som upplevs som stressiga till det 

bättre? 

 

Kommunikation 

 Vad är, för dig, viktigast för att kunna ha en god relation till de gravida? 

 Är du nöjd med din förmåga/möjlighet att upprätthålla ett gott förhållande till de 

gravida? 

 Vad upplever du att de gravida behöver för att få en positiv upplevelse av relationen 

barnmorska/gravid? 

 Upplever du att du har en tillräcklig kommunikation med dina kollegor?  (Om nej, hur 

skulle den förbättras?) 
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 Vilka tillfällen/ möjligheter har du till reflektion över händelser på arbetet? 

 Om Du föreställer dig en situation med optimal resurstillgång, hur ser den ut för dig? 

 Om du på motsvarande sätt föreställer dig en situation med bristfälliga resurser, hur 

ser då den ut?  

 Vad tror/ upplever du händer med kommunikationen i en sådan situation? 

 Vad innebär det för kommunikationen tror du? (socialt stöd, feedback från kollegor) 

kommunikationen med de gravida samt övriga anställda. Möjligheter till reflektion, 

uppföljning och utvärdering. 


