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Sammanfattning 

Bakgrund: Barnafödsel är en naturlig livshändelse som symboliserar en 

viktig del i livet för många kvinnor. Förlossningsupplevelsen är för många 

föräldrar en stor upplevelse som kvarstår under lång tid. Det bemötande och 

stöd som ges av barnmorskan och undersköterskan under förlossningen har 

en betydande roll för kvinnan och dennes partners upplevelse av 

förlossningen. Barnmorskan och undersköterskan har olika arbetsuppgifter 

men strävar efter samma mål. 

Syfte: Var att beskriva hur barnmorskor och undersköterskor upplever sin 

arbetssituation i samband med barnafödsel. 

Metod: Studien genomfördes med en kvalitativ design med fyra 

fokusgruppsintervjuer, två med undersköterskor och två med barnmorskor. 

Datamaterialet analyserades systematiskt med en modell av Dahlin-Ivanoff 

och Holmgren. 

Resultat: Resultatet av analysen sammanställdes till två kategorier. Första 

kategorin är Ömsesidigt förtroende, vilket har tre tillhörande teman. 

Kommunikation, Samarbete och Teamarbete. Andra kategorin är Ohållbar 

arbetsmiljö, vilket har tre tillhörande teman. Stress, Känslomässig berg- och 

dalbana samt Ansvar. Resultatet visade på att barnmorskor och 

undersköterskor upplever sin arbetssituation stressig men fantastisk. De slits 

mellan sina känslor men älskar sitt yrke. 

Slutsats: Samspelet mellan barnmorska och undersköterska på en 

förlossningssal i samband med barnafödsel anses av personalen ha betydelse 

för kvinnan och hennes partners förlossningsupplevelse. 
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Midwives' and auxiliary nurses experienced work situation during 

childbirth 

-Focusgroupinterviews 

Abstract 

Background: Childbirth is a natural life event that symbolizes an important 

part of many women's lives. The birth experience is, for many parents, a 

great experience that lasts for a long time. The care and support provided by 

the midwife and the auxiliary nurse during childbirth has a significant role 

for the woman and her partner' s experience of childbirth. The midwife and 

the nurse have different tasks but strive for the same goals. 

Aim: To describe how midwives and auxiliary nurses experience their work 

situation during childbirth. 

Method: The study was conducted with a qualitative design with four focus 

group interviews, two with auxiliary nurses and two with midwives. The data 

was systematically analyzed with a model by Dahlin-Ivanoff and Holmgren. 

Results: The results of the analysis were compiled into two categories. The 

first category is Mutual trust, which has three related themes. 

Communication, Collaboration and Teamwork. The second category is 

Unsustainable working environment, which has three related themes. Stress, 

Emotional roller coaster and Responsibility. The result showed that 

midwives and auxiliary nurses experience their work situation stressful but 

fantastic. They are torn between their emotions but love their profession. 

Conclusion: The staff consider the interactions between the midwife and the 

auxiliary nurse in the delivery room during childbirth to have a significant 

role for the woman and her partner's birth experience.  

  

 Keyword 

Midwife, auxiliary nurse, experience, work situation 

 



                                                                                         

 

Tack 

Författarna vill framföra ett stort tack till samtliga barnmorskor och 

undersköterskor som ställt upp och medverkat med sina erfarenheter och 

kloka diskussioner. Utan ert engagemang hade denna studie inte varit möjlig 

att genomföra.  

Författarna vill även rikta ett stort tack till Elisabeth Liedström för god 

handledning under studiens gång. 

Till sist vill vi tacka varandra för ett exemplariskt samarbete som fortlöpt 

genom hela studien. 

 

Elinor Segerberg 

Veronica Svensson 

Kalmar januari 2020
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1 Bakgrund 

1.1 Förväntningar på förlossningsvården 

Barnafödsel är en naturlig livshändelse som symboliserar en viktig del i livet för många 

kvinnor. Förlossning ses ofta som en existentiellt viktig livshändelse och har 

kategoriserats som en av de mest meningsfulla och existentiella händelserna i en 

kvinnas liv. Ofta betraktas graviditeten som ett hälsosamt tillstånd men innebär även 

stora förändringar fysiskt, mentalt, emotionellt och socialt (Hemberg & Kock, 2018).  

Förväntningar kring sitt barnafödande är idag höga från blivande föräldrar. Att känna 

sig bekräftad och sedd i den första kontakten med förlossningsvården är viktigt. Vissa 

kvinnor kan känna rädsla för utsatthet, smärta och bristande kontroll vilket inte är 

ovanligt och det är därför av betydelse att personalen möter en kvinna i 

förlossningsarbete med respekt. För att föräldraparet ska känna sig delaktiga i 

förlossningsförloppet bör personalen vara lyhörd för eventuell oro och förhoppningar 

och på så sätt skapa förutsättningar att hjälpa den födande kvinnan att upprätthålla den 

kontroll hon önskar. Tillsammans med kvinnan och hennes partner bildar barnmorskan 

och undersköterskan ett team där närvaro och delaktighet är viktigt. Under 

förlossningen är barnmorskans roll både medicinsk, omhändertagande och stöttande. 

Det krävs en skicklighet i kommunikation för att kunna ge emotionellt stöd och en 

förmåga att skapa tillit och företräda kvinnan och hennes behov under förlossningen 

(Lindgren, Rehn & Wiklund, 2014). Även Rönnerhag, Severinsson, Haruna och 

Berggren (2018) beskriver i sin studie vikten av ett bra förhållningssätt byggt på 

förtroende och respektfull kommunikation har betydelse för en säker förlossningsvård.  

1.2 Förlossningsupplevelse 

Förlossningsupplevelsen är för många föräldrar en stor upplevelse som kvarstår under 

lång tid. Det bemötande och stöd som ges av barnmorskan och undersköterskan under 

förlossningen har en betydande roll för kvinnan och dennes partners upplevelse av 

förlossningen. Förlossningsupplevelsen kan vara svår att fånga med få ord, det är mer 
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en sammansättning av känslor och positiva samt negativa erfarenheter. Upplevelsen av 

graviditet och förlossning har varit kantad av förbud, tabun och goda råd. Den stora 

prövningen för kvinnan börjar när förlossningen startar. Det finns ingen stund i en 

kvinnas liv som är så laddad med magi och urkraft som denna. Vid varje värk slits 

kvinnan mellan mörker, förtvivlan och ångest till ljuset, hopp och glädje (Höjeberg, 

2000).  

Faktorer som påverkar kvinnans förlossningsupplevelse är hennes känsla av delaktighet 

i sin vård, stöd från barnmorskan, undersköterskan eller annan person samt upplevelsen 

av smärta. Med delaktighet menas i detta fall att vara informerad om vad som händer 

och sker, att ha möjlighet att påverka beslut, att vara i händelsernas centrum och att vara 

subjekt istället för objekt. Andra faktorer som påverkar förlossningsupplevelsen är 

förväntningar och oro hos kvinnan men även farmakologisk smärtlindring har visats ha 

inverkan på förlossningsupplevelsen (Nordström & Wiklund, 2014; Lindgren, Rehn & 

Wiklund, 2014).  

Kvinnor vill ha en positiv förlossningsupplevelse som går i enighet med deras 

värderingar, förväntningar och tro. Vilket innebär att föda ett friskt barn i en 

patientsäker och trygg miljö, med kontinuitet samt emotionellt stöd av närstående och 

vårdpersonal. Vårdpersonal som är trygg, kompetent, lyhörd, vänlig och får kvinnan att 

känna sig delaktig är av stor betydelse. Rekommendationerna är att använda sig utav 

personcentrerad vård samt att ha ett holistiskt synsätt med mål på positiv 

förlossningsupplevelse (WHO, 2018). 

1.3 Barnmorskans arbetsuppgifter under barnafödande 

Barnmorskans arbete byggs utifrån evidensbaserad kunskap och utförs enligt gällande 

författningar och riktlinjer genom ett holistiskt och etiskt förhållningssätt (Lindgren, 

Rhen & Wiklund 2014). Barnmorskeförbundet tog år 2016 över ansvaret för 

kompetensbeskrivningen för legitimerade barnmorskor. År 2018 kom 

barnmorskeförbundet ut med en ny kompetensbeskrivning för legitimerade barnmorskor 

vilken ersätter den tidigare kompetensbeskrivningen som utfärdades av socialstyrelsen 
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år 2006. Kompetensbeskrivningen beskriver barnmorskans kompetensområde och 

innehåller rekommendationer gällande förhållningssätt, kompetens, yrkeskunnande och 

erfarenhet vilket bidrar till att patienten får en säker vård (Svenska 

Barnmorskeförbundet, 2018).  

Barnmorskan ansvarar för att självständigt handlägga normal förlossning samt den 

fosterövervakning som förlossningen kräver. Det är barnmorskans ansvar att identifiera 

avvikelser och komplikationer under förlossningsarbetet och tillsammans med andra 

professioner handlägga den komplicerade förlossningen, exempelvis hantera 

instrumentella  och manuella förlossningsoperationer, avsluta förlossning med 

sugklocka eller tång. Även utföra perineotomi samt assistera vid planerade och akuta 

kejsarsnitt. Barnmorskan ska även ge stöd och planera vård vid förlossningsrädsla samt 

vid psykisk ohälsa. Barnmorskan handlägger farmakologisk/icke farmakologisk 

smärtlindring och informerar om de olika metodernas effekt och biverkningar. 

Barnmorskan ska kunna identifiera vaginala bristningar/bäckenbottenskador, suturera 

bristningar av grad I och II samt perineotomier. Barnmorskan bedömer också det 

nyfödda barnets tillstånd, utför Apgar-bedömning samt utför en första 

hälsoundersökning av barnet. Barnmorskan ska även kunna hantera det asfyktiska 

nyfödda barnet och utföra neonatal hjärt- och lungräddning (Svenska 

Barnmorskeförbundet, 2018).  

1.4 Undersköterskans arbetsuppgifter under barnafödande 

Arbetsuppgifterna för undersköterskor som arbetar inom hälso- och sjukvård varierar 

beroende på arbetsplats och erfarenhet. Arbetsplatsen kan vara på en vårdavdelning, på 

operation eller till exempel akutmottagningen. Gemensamt för undersköterskor inom 

hälso-och sjukvård är att de ingår i team tillsammans med sjuksköterskor och läkare 

(Kommunal, 2019). 

Lundborg, Andersson och Höglund (2019) beskriver i sin studie att undersköterskor 

arbetar tillsammans med barnmorskan på förlossningsavdelning för att stödja kvinnan 
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och förse henne med mat och dryck under hennes förlossning samt hjälpa barnmorskan 

under förlossningen.  

För att precisera undersköterskans arbetsuppgifter på en förlossningsavdelning kan 

nämnas att hennes omvårdnadsarbete består av; att ta prover, mäta blodtryck, notera 

tiden för partus och placentaavgång samt ta navelsträngsprov. Undersköterskan 

assisterar barnmorskan vid förlossning, katetersättning och urintappning samt vid 

suturering på förlossningssal. I undersköterskans arbete ingår även att beställa matvaror, 

matbrickor, packa upp sterilgods, kontrollera datum på sterilgodsen och påfyllning av 

material i förlossningsrummet och undersökningsrummet. Undersköterskor kontrollerar 

utrustning, som till exempel apparatur för Hb, glukos mätare och urisys vid varje 

arbetspass. Undersköterskan assisterar även läkare vid laktatprovtagning, vid 

anläggande av epiduralbedövning, förlossning med sugklocka, medverkar vid 

kejsarsnitt och vid gynekologisk undersökning (Skaraborgs sjukhus, 2018).  

1.5 Samarbete mellan vårdpersonalen 

Leonard, Graham och Bonacum (2004) skriver att det är viktigt att kommunikationen 

och teamarbetet fungerar mellan vårdpersonalen för att kunna ge en trygg och säker 

vård med hög kvalitet. En förekommande orsak till oavsiktlig patientskada är att 

kommunikationen mellan vårdpersonalen har brustit. Kvarnström (2009) menar att 

vården av patienten blir lidande om begränsningar i samarbetet finns, det blir då 

svårigheter att se helheten kring patienten.  

Larsson, Aldegarmann och Aarts (2009) beskriver att kommunikationen och samarbetet 

förbättrats mellan barnmorskor och undersköterskor efter att omvårdnadsarbetet togs 

över av undersköterskan. Dock framkom det att barnmorskor upplevde att deras 

yrkeskategori hade blivit mer begränsad då deras yrkesidentitet, förlossningskonst, 

utmanas av teknik och andra yrkeskategorier som till exempel läkare. Det framkommer 

även att blivande föräldrar söker information på sociala medier på internet och är 

därmed mer informerade, pålästa och mer kunniga i området nu än tidigare. Det kan 

medföra att barnmorskan kan känna sig ifrågasatt i sin yrkeskunnighet vilket kan leda 



                                                                                         

 

5(39) 

 

till en ökad risk för utbrändhet och sjukdom (ibid). Hansson, Lundgren, Hensing och 

Carlsson (2019) menar att det finns ett behov av att förbättra samarbetet mellan alla 

yrken på förlossningsavdelningen för att säkerställa kvaliteten på förlossningen samt få 

en positiv arbetsmiljö. Det finns ett behov av dialog och en tydlighet om de olika 

rollerna i teamet men även en gemensam strategi för att kunna arbeta på ett 

personcentrerat sätt. 

1.6 Teoretisk referensram 

Studiens teoretiska referensram har grundats på systemteorin. Systemteoretiskt synsätt 

och tänkande grundar sig i att belysa helheten av ett system byggt på relationer, mönster 

och sammanhang. Varje del påverkar de andra delarna och där ingen del kan kopplas 

bort från helheten då allting är sammanflätat (Rosengren, 2014; Öquist, 2018).  

Ett grundläggande begrepp som används inom systemteori är nivåer. Att tänka i logiska 

nivåer är lika viktigt när det gäller att förstå organisationer eller hur kommunikationen 

är uppbyggd mellan människor. Exempel på logiska hierarkiska nivåer är förhållandet 

mellan förälder och barn, där föräldrarna har en högre hierarkisk nivå än barnet. En 

högre hierarkisk nivå innebär ett större ansvar och kan innefatta att beslut måste tas för 

den lägre hierarkiska nivåns bästa. Det är viktigt att den som har den högre hierarkiska 

nivån även rör sig på en lägre hierarkisk nivå för att kunna ta ett beslut som passar den 

lägre nivån. En del av systemteorin fokuserar på relationer mellan människor där 

cirkulära frågor och kommunikation är centralt (Öquist, 2018). 

1.7 Problemformulering 

Blivande föräldrars förväntningar av förlossningsvården är idag höga (Lindgren, Rehn 

& Wiklund, 2014). Tillgängligheten av information relaterat till graviditet och 

förlossning har ökat och är idag lättillgängligt på internet och andra sociala medier. På 

förlossningsavdelningen möter den gravida kvinnan och hennes partner barnmorskor 

och undersköterskor som de kommer att få en relation och ett samarbete med under 

förlossningsprocessen. Författarna anser att det är intressant att studera hur barnmorskor 

och undersköterskor upplever sin arbetssituation i samband med barnafödsel och genom 
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denna studie få reda på vad de anser är viktigt för att arbetet på en 

förlossningsavdelning ska fungera. Personalen i respektive yrkeskategori kan på så  sätt 

få en inblick i hur arbetssituationen upplevs och eventuellt ha nytta av det i sitt arbete, 

både i arbetet med sina kollegor men även de arbete de gör tillsammans med det 

blivande föräldraparet. 

2 Syfte 

Syftet med studien var att beskriva hur barnmorskor och undersköterskor upplever sin 

arbetssituation i samband med barnafödsel. 

3 Metod 

3.1 Design 

Denna studien genomfördes med en kvalitativ design, detta då Polit och Beck (2017) 

beskriver att en kvalitativ studie syftar till att förstå helheten av ett ämne. 

Fokusgruppsintervjuer utfördes för att få en djupare förståelse för ämnet. En induktiv 

ansats användes då författarna tolkade det insamlade materialet förutsättningslöst (Polit 

& Beck, 2017). 

3.2 Urval 

Författarna önskade genomföra studien på två olika förlossningsavdelningar i södra 

Sverige. Förfrågan om tillåtelse att genomföra fokusgruppsintervjuer skickades via mail 

till verksamhetscheferna på respektive förlossningsklinik. Mail skickades även ”för 

kännedom” till avdelningscheferna på respektive förlossningsavdelning. Skriftligt 

godkännande från verksamhetscheferna att genomföra fokusgruppsintervjuer på 

respektive sjukhus mottogs av författarna innan datainsamling startade. 

Ett bekvämlighetsurval valdes att användas genom att tillfråga avdelningscheferna på 

respektive förlossningsavdelning om hjälp med att, via mail, skicka ut en förfrågan om 

deltagande samt ett informationsbrev om studien till samtliga anställda barnmorskor och 
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undersköterskor på förlossningsavdelningen som uppfyllde inklusionskriterierna. 

Inklusionskriterie för barnmorskor var att de skulle vara legitimerade barnmorskor, för 

undersköterskor att de skulle vara utbildade undersköterskor. Både barnmorskor och 

undersköterskor skulle ha arbetat på förlossningsavdelning minst två år. 

Författarna fick ingen återkoppling från barnmorskor och undersköterskor efter 

avdelningschefens utskick. Författarna valde då att använda bekvämlighetsurval genom 

att titta på schemat vilka som arbetade de dagar som författarna valt för intervjuerna. 

Författarna valde att via mail och messenger ta kontakt med dem för tillfrågan om 

deltagande. Denscombe (2018) beskriver att denna urvalsmetod bygger på vad som är 

passande för forskaren och vilka objekt som ligger närmast till hands att välja. 

3.3 Insamling av data 

Fokusgruppsintervjuer kan definieras som diskussioner där en grupp människor möts 

och fokuserat diskuterar olika aspekter av ett ämne och leds av en gruppledare. De 

kunskaper som framkommer i fokusgruppen baseras på kollektiva och gemensamma 

erfarenheter från gruppen som växer fram ur diskussionen. Nyckelfrågor, som kan 

beskrivas som diskussionsfrågor, utformas så att de belyser samt svarar an mot syftet. 

Rekommendationen är fyra till sex nyckelfrågor men kan vara färre eller fler beroende 

på frågans komplexitet. För att stimulera till diskussion bör frågorna vara tydliga, 

förståeliga, fokuserade och av intresse för målgruppen (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 

2017). Inför fokusgruppsintervjuerna  formulerades fyra nyckelfrågor med tillhörande 

följdfrågor på två av nyckelfrågorna (Bilaga 1). 

Fokusgruppsintervjuer bör enligt Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017) ske i en avskild 

och avslappnad miljö (ibid). Fokusgrupperna träffades på sina respektive 

förlossningsavdelningar på två olika sjukhus i södra Sverige. Intervjuerna skedde i ett 

separat rum för att inte distraktioner skulle förekomma. Intervjuerna skedde under 

personalskiftet då det är dubbel bemanning, under en begränsad tid, vilket gjorde det 

möjligt för personalen som skulle medverka i fokusgrupperna att lämna avdelningen 

utan att arbetet på avdelningen påverkades. Inspelning av fokusgruppsintervjuerna 
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skedde med digitalt ljud, då det enligt Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017) är omöjligt 

att hinna anteckna allt som sägs under fokusgruppsintervjuerna. 

Författarnas uppgift under fokusgruppsintervjuerna var att skapa en öppen miljö som 

genererar goda diskussioner mellan deltagarna (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017). 

Författarna valde att inta en lägre grad av kontroll vilket innebär att 

fokusgruppsintervjuerna var mindre strukturerade. Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017) 

skriver att en mindre strukturerad metod betyder att deltagarna kunde prata så mycket 

eller så lite de ville. 

På varje förlossningsklinik genomfördes en separat fokusgrupp med barnmorskor och 

en separat fokusgrupp med undersköterskor. Skriftligt samtycke till att deltaga i studien 

delades ut. Deltagarna läste igenom den skriftliga samtyckesblanketten och 

undertecknade att de godtog att medverka i studien, den undertecknade 

samtyckesblanketten samlades sedan in av författarna före intervjun påbörjades. 

Intervjuerna genomfördes enskilt av författarna och tog mellan 29-55 min per intervju.  

3.4 Analys av data 

Första steget i analysen var att författarna lyssnade på det inspelade materialet 

upprepade gånger för att få en övergripande uppfattning av innehållet, höra hur olika 

åsikter och uppfattningar uttrycktes samt vilka ord och vilket tonfall som användes.  

Materialet transkriberades ordagrant, därefter lyssnade författarna igenom de inspelade 

intervjuerna samtidigt som den transkriberade texten lästes. Helheten bröts därefter ner i 

identifierade teman. Nästa steg i analysen var att sortera det transkriberade materialet 

under de identifierade temana. Författarna koncentrerade sig på ett tema åt gången och 

sorterade all rådata från samtliga gruppintervjuer under varje tema. Från varje tema 

sorterades sedan råmaterialet i kategorier. När alla delar av råmaterialet sorterats in i 

teman och kategorier påbörjades nästa steg i analysen. Nästa fas handlade om att 

abstrahera text så att materialet blev hanterbart för författarna. Sista steget innehöll 

förståelse och tolkning av materialet, då kunde författarna förstå själva innebörden av 

materialet. En viss förståelse av materialet påbörjades redan under själva 
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fokusgruppsintervjuerna och fortsatte genom alla stegen i analysprocessen (Dahlin-

Ivanoff & Holmgren, 2017).   

Analysprocessen genererade samma sex teman för arbetsgruppen med undersköterskor 

som för arbetsgruppen med barnmorskor: Kommunikation, Samarbete, Teamarbete, 

Stress, Känslomässig berg- och dalbana samt Ansvar.  Där Samarbete innefattar det 

arbetet som sker tillsammans med hela personalstyrkan, barnmorska, undersköterska 

och läkare. Teamarbete innefattar det arbetet som sker mellan barnmorska och 

undersköterska. Därefter bildades två kategorier: Ömsesidigt förtroende samt Ohållbar 

arbetsmiljö. 

Tabell: Exempel på analysprocessen för undersköterskor 

  
Tema Text Abstraherad text Kategori 

 

Kommunikation 

Kommunikationen är 

jätte viktig. Så man blir 

delaktig också. Man 

behöver inte följa med, 

men dem kan bara säga 

till att nu går vi in och 

gör det. Vill du följa 

med eller. 

 

Kommunikation är 

viktigt för att alla ska 

känna sig delaktiga. Sen 

kan de själva välja om 

de vill följa med. 

 

Ömsesidigt 

förtroende 

 så man kan liksom inte 

bara stå där med 

barnmorskan utan där e 

kommunikationen 

jätteviktig att hör man 

att det ringer o ringer o 

ringer så måste man 

liksom säga till att nu 

får du ringa på mig om 

du behöver mig 

 

Genom att tydligt 

kommunicera med 

barnmorskan kan 

undersköterskan hjälpa 

till med ringningar på 

avdelningen. 

 

 

Samarbete 

de e olika ju, så e det ju, 

man jobbar ju bättre 

med vissa o lite.., så e 

det ju med alla, men det 

funkar väl bra  

 

Arbetet på avdelningen 

även om alla inte jobbar 

lika bra ihop.  

 

 Alltså det är mycket nytt 

över huvudtaget. 

Asså.. senare året eller 

vad man ska säga. Som 

inte har vatt så mycket 

Samtidigt förut. Så det 

blir ju lite svårare på ett 

vis ju. 

 

Senaste året har mycket 

ny personal börjat. 

Samarbetet har blivit 

svårare efter detta. 
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Teamarbete 

o sen tycker jag ju att nu 

för tiden så tycker jag ju 

att vi e bättre i team, 

barnmorska 

undersköterska o 

läkaren också än vad det 

va innan… för förr va 

det dom o vi tycker jag 

iallafall.. 

 

Teamarbetet har blivit 

bättre, inte längre vi-och 

dem känsla mellan 

yrkeskategorierna. 

 

 då brukar ju vi liksom 

för. Ändå försöka följa 

att man har samma. För 

det är det enklaste för 

alla om man har samma 

med. Alltså olika pat 

med samma bm. Det är 

ju det 

lättaste. 

 

Att arbeta i fasta team 

upplevs lättast för 

personalen.  

 

 

Stress 

jag vet inte heller och vi 

har ju mycket 

rutinarbete, det e förråd 

som ska skrivas, det e 

mat som ska beställas, 

matbrickor beställas, 

alla apparater ska kollas 

som ska göras på dagen 

som inte görs på natten 

som ju måste göras  

 

Det är många 

arbetsuppgifter som 

måste genomföras under 

dagpasset. 

 

Ohållbar 

arbetsmiljö 

 det e ju stressigt ibland 

och kort med personal 

  

 

Känslomässig berg- 

och dalbana 

Samtidigt kan det vara 

jätte jobbigt.. jag har 

varit inne på 

förlossningen och 

plötsligt var det en som 

avled inne på Gyn och 

så går man in där och 

gör iordning en död 

kvinna där då. Sen går 

man tillbaka in på 

förlossningen igen.  

 

Att slitas mellan sorg 

och gläda på 

avdelningarna upplevs 

påfrestande. 

 

 det jag tycker är lite 

jobbigt nu.. innan va vi 

ju bara förlossning. Bara 

förlossning. . Och 

plötsligt så skulle vi ju 

också jobba på BB. Och 

sen när man äntligen 

började komma in i det, 

det fungerade ju 

jättebra. Ja, då skulle vi 

helt plötsligt börja 

rotera in till Gyn också. 

 

 

Att rotera mellan flera 

olika avdelningen 

tycker personalen är 

väldigt jobbigt 
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till att börja med var det 

jättejobbigt 

 

Ansvar 

ha koll på tiderna.., ja 

det e placenta ut, 

födselen, blödning o så 

när de e med sugklocka, 

de e vi som tar tiderna 

också, man ska säga hur 

många dragningar o allt 

de e… vi som ska ha 

koll.  

 

Att ha koll på klockan 

vid placenta, födsel, 

blödning. Samt ha koll 

på antal dragningar och 

tid vid sugklockor. 

 

 Det är väl delvis stötta 

patienten. För vi är ju 

mer omsorg än vad 

barnmorskan är, för 

dom är ju mycket 

utanför, vi är ju dom 

som har omvårdnaden 

 

Omvårdnaden är 

undersköterskan ansvar 

mer än barnmorskans. 

 

Tabell: Exempel på analysprocess för barnmorskor 

Tema Text Abstraherad text Kategori 

 

Kommunikation 

det handlar också om 

den tysta 

kommunikationen inne 

på rummet eller om jag 

måste uttala allting högt 

nu har jag den här nya 

eller hon som jag inte, vi 

känner varandra inte så 

väl jag vet inte vad hon 

gör och inte gör o jaa, 

det blir hackigt liksom 

medans när man jobbar 

med dom som jag jobbat 

mycket med… behöver 

jag inte säga så mycket 

på rummet, det bara 

flyter 

 

Det används både 

muntlig och tyst 

kommunikation inne på 

salen. Den tysta 

kommunikationen 

fungerar bätte för 

personal som jobbar 

mycket tillsammans. 

 

Ömsesidigt 

förtroende 

 att man kan 

kommunicera med 

varandra.  att man vågar 

säga .. om det är något 

fel eller nått som ska 

korrigeras eller .. men 

också säga vad någon 

gör bra  

 

Att våga prata med 

varandra oavsett vad det 

är. Även positiv 

freedback är viktigt. 

 

 

Samarbete 

det e så mycket roligare 

o förlösa, eller jag tror 

att det blir en helt annan 

stämning på rummet om 

vi, om vi har en god 

känsla mellan oss 

 

Om personalen har en 

god känsla blir 

stämningen på rummet 

bra och då blir arbetet 

roligare. 
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Och då blir det ju en sån 

grej, om man får en 

blödning tex. Eller vad 

det nu än kan va.. men 

om man får en akut 

situation å man inte kan 

samarbeta då blir det ju 

väldigt … då har vi en 

amanda direkt.. kan man 

ju säga 

Om samarbetet inte 

fungerar mellan 

personalen blir en akut 

situation svårare att 

hantera. 

 

Teamarbete 

involvera dom nya att 

“du e en del i det är 

teamet nu” här jobbar vi 

så här o vi jobbar 

tillsammans, vi äger 

detta och vi ska göra 

detta till det bästa 

 

Att involvera ny 

personal så det känner 

sig som en del i teamet 

upplevs viktigt. 

 

 man är ju trygg i sin 

grupp. Och vi stärker 

varandra. det är väldigt 

mycket team.. teamwork 

här egentligen tycker jag 

i alla.. 

Personalen styrker 

varandra i teamarbetet. 
 

 

Stress 

det här med att ha flera 

patienter, alltså på gång 

som jag tänker på att 

också påverkar min 

arbetssituation, man 

måste tänka hur går det 

för dom, nu e jag fast 

här, jag kan inte gå 

någon annanstans, så ser 

man att det ringer  

 

Att ha flera patienter 

samtidigt påverkar 

arbetssituationen. 

 

Ohållbar 

arbetsmiljö 

 Är du en person som har 

lätt för att stressa upp 

dig så kan det kvitta lite 

hur många år du har 

jobbat för du blir ändå 

’harkling. lika stressad  

 

Att vara stresstålig tror 

vara viktigt för att klara 

arbetet 

 

 

Känslomässig berg- 

och dalbana 

jag tycker det alltid e 

mer nervöst att förlösa 

en förstföderska för det e 

ju alltid större risk för  

bristningar 

 

Att förlösa 

förstföderskor är mer 

nervöst. 

 

 ibland skrattat man och 

ibland gråter man ihop. 

Och ibland så är det.. det 

är ju väldigt så.. speciellt 

yrke verkligen… så 

kanske inte andra har det 

på sina arbetsplatser. det 

är mycket öden liksom 

 

Personalen skrattar ihop 

och de gråter ihop. 

Personalen jobbar med 

mycket öden som kanske 

inte alla yrken gör. 

 

Ansvar jag brukar skoja att jag Skrikande barn med liten  
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ska bara se till att ungen 

kommer ut, skrikandes o 

med så liten bristning på 

sin mamma som möjligt 

bristning på kvinnan är 

målet 

 jag ska göra så att det 

blir så bra 

förlossningsupplevelse 

som möjligt för henne o 

honom och dom, paret 

som möjligt också.. 

 

Målet att att ge det 

bivande paret en positiv 

förlossningsupplevelse. 

 

 

4 Forskningsetiska överväganden 

Lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) styr all 

forskning som involverar människor och har som mål att skydda enskilda personer samt 

upprätthålla respekten för människovärdet i forskningssammanhang. Därför skall det 

alltid inhämtas ett etiskt godkännande vid forskning som inkluderar människor (ibid.) 

Denna studie ansökte om etiskt utlåtande från Etikkommitén Sydost, och fick nummer 

EPK 595-2019. Den slutgiltliga studien kommer att presenteras som en magisteruppsats 

vid Linnéuniversitetet i Kalmar. 

Enligt Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, [WMA], 2013) och 

Vetenskapsrådet (2017) ska all forskning som berör människor baseras på fyra 

grundläggande begrepp: informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt 

nyttjandekrav.  

Deltagarna i studien fick ett informationsbrev skickat till sin mail med information om 

studiens syfte, frivillighet, konfidentialitet samt hur deltagarnas uppgifter kommer att 

hanteras. Deltagarna informerades om sin rätt att när som helst under studien avsluta sin 

medverkan utan att ange orsak. Allt insamlat material har hanterats konfidentiellt, så att 

obehöriga inte fått tillgång till uppgifterna. Deltagarna uppmanades om tystnadsplikt 

utåt till andra som inte deltog i gruppen. Samtliga deltagare i studien fick 

kontaktuppgifter till författarna så att de under studiens gång kunde ta kontakt med 

författarna om frågor framkommit efter intervjuerna. Efter fokusgruppintervjuerna lades 

det inspelade materialet över på en extern hårddisk och förvarades inlåst, så att ingen 
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obehörig fick tillgång till det. Samtyckesblanketterna förvarades separat från det 

transkriberade materialet. Allt material kommer att förstöras direkt efter att studien 

blivit godkänd. Materialet som samlades in användes enbart i syfte till studien i enlighet 

med nyttjandekravet. 

5 Resultat 

Urvalet genererade totalt 16 deltagare. Undersköterskorna som deltog i fokusgrupperna 

var i åldrarna 27-67 år och hade mellan 2-47 års erfarenhet av sitt yrke på 

förlossningsavdelning. Barnmorskorna som deltog var i åldrarna 35-52 år och hade 

mellan 2-21 års erfarenhet av sitt yrke på förlossningsavdelning. Samtliga deltagare var 

kvinnor och varje fokusgrupp bestod av fyra personer från respektive yrkeskategori och 

sjukhus. 

Resultatet presenteras under kategorierna med tillhörande teman. Undersköterskornas resultat 

redovisas separat från barnmorskornas resultat. 

5.1 Undersköterskor 

5.1.1 Ömsesidigt beroende 

5.1.1.1   Kommunikation 

Undersköterskorna uppger att kommunikationen är viktig för att undersköterskorna ska 

känna delaktighet i arbetet på förlossningsavdelningen. Undersköterskor menar att de 

ibland upplever att de inte får information från barnmorskan vad gäller patienten och att 

de på så sätt inte vet status hos patienten. Hur mycket de informeras om patienten 

upplevs spela roll efter vilken barnmorska de arbetar tillsammans med. Vissa 

barnmorskor vill sköta det mesta själva och undersköterskan ombedes komma in på 

salen först då det är dags för födelse. Samtidigt framkommer det att det kan vara 

personbundet eller att det var mer så förr och att det blivit bättre på senare år.  

Kommunikation och lyhördhet beskrivs av undersköterskor som en viktig egenskap att 

besitta då de ofta arbetar med olika barnmorskor. Det framkommer att det finns ett 
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behov av att kontrollera hur just den barnmorska som man arbetar tillsammans med vill 

ha det. 

”en del är ju lättare ... så är det ju alltid och det är ju för att man är olika. Och en del 

liksom.. ja.. vet man inte så mycket.. asså man kanske inte får veta när hon går in och 

undersöker eller man vet inte vad som händer” 

”många sköter ju.. vill ju liksom vara väldigt mycket själva ibland. Och då.. sen helt 

plötsligt ska man vara med.. åhh nu är det si och så och då vet man ingenting” 

Det framkommer att en del undersköterskor önskar reflektion tillsammans med 

barnmorskorna efter varje arbetspass. Inte bara då det hänt något speciellt utan en träff 

där man tillsammans, barnmorskor och undersköterskor kan samlas efter arbetspasset 

för att sammanfatta dagen.  

“osså att vi har dom här samtalen efter varje arbetspass, det tycker jag mé e jättebra, 

att man kan ta upp grejor, även jobbiga grejer liksom som man inte kan ta upp annars 

men att man vågar prata om det, vid stressiga situationer om det e något, att man 

liksom inte går undan utan att man liksom får prata ut om det” 

5.1.1.2   Samarbete 

Samarbetet på förlossningsavdelning fungerar bättre eller sämre beroende på vem man 

arbetar tillsammans med.  Det framgår att det nu för tiden är mycket nya kollegor på 

arbetsplatsen och undersköterskor upplever att det ibland finns ett behov att kontrollera 

så att saker och ting blir gjorda. Det behövde man inte göra förr då det var många vana 

undersköterskor och barnmorskor som arbetade på avdelningen och alla hjälptes åt.  

”för det var vi ju så vana vid förr eller hur? att man gjorde allting tillsammans. Ingen 

gick och satte sig och fika förrän alla satte sig samtidigt”  

En önskan om kökspersonal samt städerska framkom, det hade underlättat mycket och 

undersköterskorna kunde engagerat sig mer i omvårdnadsarbetet av patienten. 
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5.1.1.3   Teamarbete 

Idag arbetar barnmorska, undersköterska och eventuellt läkare som ett team tillsammans 

med den födande kvinnan och dennes partner än vad det gjordes förr. Tillsammans med 

barnmorskan hjälper man till och stöttar kvinnan och man arbetar tillsammans framåt. 

Assistera barnmorskan och se till att hon har det som behövs, hjälpa till att ta fram saker 

eller hämta något som fattas.  

När det är barnmorskestudenter på avdelningen kan undersköterskor uppleva att de inte 

blir lika involverade i patienten. Barnmorskan visar och informerar då studenten och 

undersköterskan är lite vid sidan om och kan då uppleva att de går miste om information 

gällande patienten. 

”Men har dom bara gått in och sen kommer dom och bara vi har gjort det och det, då 

känner man sig lite.. lite motad på nått vis” 

Vårdpersonalens närvaro hos patienten är betydligt högre idag och parvård, där 

barnmorska och undersköterska arbetar tillsammans som ett team med de patienter de 

blir tilldelade under sitt arbetspass upplevs mycket positivt. De behöver inte slitas 

mellan flera barnmorskor och flera patienter utan de patienter de har, har de tillsammans 

med en och samma barnmorska.   

”ja för det är ju hopplöst de gånger man får fler barnmorskor. hopplöst när man har 3 

olika barnmorskor på 3 olika patienter. Då hinner man ju inte” 

”då helt plötsligt så vill den barnmorskan ha hjälp med det och sen är jag upptagen där 

då har man liksom ingen koll så därför är det jättebra att man går så i team.” 

5.1.2 Ohållbar arbetsmiljö 

5.1.2.1   Stress 

Undersköterskans arbete på förlossningen innefattar inte att bara assistera barnmorskan 

utan de har även andra uppgifter som till exempel sköta beställning av matvaror, 

matbrickor, beställa sterila instrument, förråd ska beställas och olika apparater (CRP, 

Hb, glucos mätare och urisys) ska kontrolleras dagligen och mycket mer. Det 
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framkommer att undersköterskor kan känna att barnmorskan inte alltid tänker på det 

utan gärna vill att undersköterskan är hos patienten på rummet så att barnmorskan kan 

gå ut och till exempel skriva i patientens journal.    

”stå där inne jag måste gå ut o skriva” jo men allt annat då, där ute, det kan jag ju 

uppleva ibland” 

En del undersköterskor har inlagt i sitt schema att rotera mellan förlossning, BB, 

gynekologisk mottagning och gynekologisk avdelning. Detta anses påverka arbetet 

negativt då de inte kan specialisera sig på en avdelning utan måste kunna flera 

avdelningars rutiner samtidigt, vilket är slitsamt. Det framkommer att 

undersköterskorna uppskattade sitt arbete mer då de inte roterade mellan avdelningarna. 

En del undersköterskor uppger att de inte ges möjlighet att vara med och påverka sina 

scheman och rotationer mellan avdelningar vilket bidrar till att de inte känner sig 

uppskattade av chefen.  

”det jag tycker är lite jobbigt nu.. innan va vi ju bara förlossning. Och då skulle vi ta 

över efter barnsköterskorna och då skulle vi också jobba på BB också.. och sen när man 

äntligen började komma in i det, det fungerade ju jättebra..  ja, då skulle vi helt plötsligt 

börja rotera in till Gyn också. asså det tyckte jag var jobbigt” 

”å sen började de prata om att man skulle gå på mottagningen också…men då sa jag 

stopp. NÄÄ. Det gör jag inte, sa jag. Inte en fjärde grej, det gör jag inte” 

5.1.2.2   Känslomässig berg- och dalbana 

På en förlossningsavdelning kan arbetsdagen se väldigt olika ut från timme till timme. 

Det  kan pendla mellan största glädje till djupaste sorg. I det ena förlossningsrummet 

kan det ha inträffat en intrauterin fosterdöd och i det andra förlossningsrummet är det en 

förlossning på gång. Att slitas däremellan, fysiskt och känslomässigt, upplevs konstigt 

och en rädsla infinner sig i att blanda ihop något och säga fel saker till fel patient.  

När undersköterskor roterar mellan avdelningarna kan det inträffa att en patient avlider 

på gynekologisk avdelningen och undersköterskorna stöttar där med att hjälpa till att 
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göra iordning den avlidna. När det är klart går man tillbaka till förlossningen igen vilket 

kan kännas jobbigt. 

”Samtidigt kan det vara jättejobbigt.. jag har varit inne på förlossningen och plötsligt 

var det en som avled inne på Gyn och så går man in där och gör iordning en död kvinna 

där då. Sen går man tillbaka in på förlossningen igen” 

Arbete på förlossningsavdelning beskrivs av flera undersköterskor som ett fantastiskt 

arbete med mycket glädje. Dagarna är olika då alla förlossningar är olika och det är inte 

alltid bara normala förlossningar vilket bidrar till att det blir variation i arbetet. Det 

beskrivs som svårt att hitta ett arbete som skulle kunna vara roligare eller viktigare och 

som det aldrig är tråkigt att komma till. 

5.1.2.3   Ansvar 

Undersköterskornas ansvarsområde innefattar inte bara att vara behjälplig till 

barnmorskan, den födande kvinnan och dennes partner. Även arbetsuppgifter som 

matbeställning, förråd och tvätt förekommer på det ena sjukhuset. Det är dock färre 

ansvarsområde för undersköterskor på ett av sjukhusen där matvärdar anställts som 

sköter matbeställningar samt  beställning till förråd och centralförråd. Det framkommer 

dock en önskan om kökspersonal från det sjukhus som saknar denna resurs. Tvätt, städ 

samt disk är arbetsuppgifter som undersköterskorna ansvarar för på båda sjukhusen. 

Vissa saker, till exempel matbeställning, kan endast göras dagtid, trots att 

arbetsuppgifterna kan se annorlunda ut under dag/ kväll och natt är det samma 

personalstyrka på samtliga arbetspass på det ena sjukhuset, medans personalstyrkan 

varierar på det andra sjukhuset.  

Undersköterskorna ansvarar även för att hålla koll på klockan och dokumentera viktiga 

klockslag som till exempel födelsetid, placentas avgång.  Kontroll av tid och antal 

dragningar vid sugklocka är ytterligare en arbetsuppgift som undersköterskorna 

ansvarar för.  
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5.2 Barnmorskor 

5.2.1 Ömsesidigt beroende 

5.2.1.1   Kommunikation 

Det framkommer att barnmorskorna anser att kommunikationen är viktig, både inne på salen 

och utanför. Inne på salen handlar det om att vara tydlig och prata både med föräldraparet och 

med undersköterskan. Ibland behövs ingen verbal kommunikation utan kommunikationen kan 

ges uttryck i kroppsspråk, den tysta kommunikationen. Fungerar teamarbetet mellan 

barnmorskan och undersköterskan behövs inte den verbala kommunikationen utan de kan läsa 

av varandras kroppsspråk och vet då vad som ska göras utan att det behöver sägas högt.  

”det handlar också om den tysta kommunikationen inne på rummet eller om jag måste uttala 

allting högt nu har jag den här nya eller hon som jag inte, vi känner varandra inte så väl jag vet 

inte vad hon gör och inte gör o jaa, det blir hackigt liksom medans när man jobbar med dom 

som jag jobbat mycket med… behöver jag inte säga så mycket på rummet, det bara flyter” 

Det framkommer att barnmorskor kan uppleva att de vid akuta situationer blir korta i tonen 

vilket kan uppfattas som att barnmorskan är arg men i själva verket är hen fokuserad. Därför 

anser barnmorskor att det efter en sådan situation kan vara viktigt att sätta sig ner och prata 

igenom situationen, så ingen går och mår dåligt. 

”tar det efteråt, efter att man har haft en händelse att man kanske sätter sig i 5min och bara 

pratar om .. vad hände egentligen å ..aa. asså att man snabbt utvärderar det liksom, så man inte 

tar på sig saker och så hela tiden liksom.” 

Flera barnmorskor anser att det behövs en debriefing efter varje arbetspass där alla kan sätta sig 

ner och gå igenom dagen och säga hur de upplevt dagens arbetspass utan att bli “dömda” för 

sina känslor.  

”Men överlag behöver vi ju bli bättre på att göra en sån reflektion, asså sån vi har med 

studenter bara säga några ord till varandra .. hur upplevde du det här arbetspasset, för då 

kanske det blir öppnare klimat, att man vågar berätta, att man vågar säga." 

Barnmorskorna menar att det är viktigt att våga be sina kollegor om hjälp. Görs inte det så är det 

inte rätt att klaga efter arbetspasset. Då barnmorskor ofta har fler än en patient kan det hända att 
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de blir upptagna hos en patient, då är det viktigt att våga be en kollega om hjälp med, den eller 

de, andra patienterna så att de inte känner sig bortglömda. När det är mycket nyanställda på 

avdelningen så uppger barnmorskorna att det är viktigt att kunna kommunicera och ge feedback, 

negativ och positiv.  

5.2.1.2   Samarbete 

Det anses viktigt att hela personalstyrkan kan samarbeta för att skapa en trygg och bra 

stämning på avdelningen. Genom att ha ett öppet klimat och att lita på sina kollegor kan 

en bättre arbetsmiljö skapas. Barnmorskorna talar om en stor gemenskap sinsemellan. 

Alla ska våga fråga om det är något och delegera om det behövs. Ingen ska behöva ha 

hög arbetsbelastning medans andra har det lugnt, alla ska vilja hjälpas åt.  

”Men det tycker jag att vi är ganska duktiga på att.. hjälpas åt i gruppen, i och med att 

vi känner varandra så väl åå vi har ett öppet klimat.” 

Barnmorskorna uppger att de tror att det är lättare att få samarbetet att fungera på 

mindre förlossningsavdelningar där det arbetar färre personal. De påtalar att det är 

svårare att få samarbetet att fungera vissa dagar, detta är då personbundet.  

Det framkommer att det händer att kollegor går iväg och sätter sig med sina telefoner 

och är då svåra att hitta vilket skapar irritation på avdelningen. 

”nån man jobbar med sitter med telefonen nånstans, och gömt sig eller .. aa inte är 

synlig.. det är inte många, men det finns .. några som har en förkärlek till sina telefoner 

som bara hux flux är borta.”  

5.2.1.3   Teamarbete 

Det framkommer att barnmorskorna önskar att undersköterskorna deltar vid 

överrapportering så att de båda får samma förstahandsinformation kring patienterna. 

Barnmorskorna upplever att det är svårt att få en bra start i teamarbetet om 

undersköterskan inte medverkar vid rapporteringen. Genom att starta dagen med en 

gemensam rapport kan de sedan planera och fortsätta dagen tillsammans.  
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”då hade jag inte behövt berätta det för dig för det blir ju en andrahandsinformation 

igen vilket gör att det är jättelätt att jag missar grejer och jag upplever inte att du 

känner att du har samma “äganderätt” i patienten som jag har, jag vill att du ska veta 

alla grejor som jag vet för då kan vi lättare jobba ihop då hade man fått en mer 

gemensam start på dagen och därifrån är det lättare då att bygga vidare för att vi 

känner patienterna på ett annat sätt” 

De dagar en barnmorska bildar team med en nyanställd undersköterska anser 

barnmorskorna att det är viktigt att barnmorskan bjuder in denne och är tydlig med att 

det är dem två som arbetar ihop under passet och är tillgängliga för varandra. När en 

barnmorska och en undersköterska inte är vana vid att arbeta ihop krävs det mer av dem 

för att få teamarbetet att fungera jämfört med de dagar då teamet känner varandra väl. 

Som nyanställd kan känslan för vad som kan ske vid en förlossning vara mindre bra, då 

kan ett bra teamarbete vara av värde för att arbetet ska fungera. 

”involvera dom nya att “du e en del i det är teamet nu” här jobbar vi så här o vi jobbar 

tillsammans, vi äger detta och vi ska göra detta till det bästa” 

Barnmorskor uppger att när teamarbetet fungerar mellan barnmorska och 

undersköterska så fungerar arbetet bra. Föräldraparet märker om teamarbetet inte 

fungerar. Om något oförutsägbart händer under förlossningen så behöver det inte bli ett 

problem om teamarbetet fungerar.  

”patienten ser att vi.. gör vad vi kan för att stoppa det, och att vi är ett bra team och 

under lugna förhållande så.. så.. har man säkert inte det. För dom är ju kloka.. 

patienterna. Och dom förstår ju” 

”för upplevelsen för föräldrarna, det tror jag, de märker dom på en gång om samspelet 

funkar då ser ju dom att vi jobbar liksom o att vi går om varann men vi tänker framåt 

på sitt led  i sin yrkeskategori, undersköterskorna gör sitt jobb så att det flyter och 

tänker före och vi gör vårat o tänker före och så ser dom att det e samspelet o det e ju 

jättebra och trygghet för dom föräldrarna” 
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På förlossningsavdelningen arbetar barnmorskor och undersköterskor tätt tillsammans i 

team. Barnmorskorna uppger att teamarbetet är i behov av att fungera även om 

personkemin mellan personalen i teamen inte är optimal. De uppger att det är viktigt att 

kunna lägga sina personliga åsikter om varandra åt sidan så att arbetet inte påverkas.   

”vem jag jobbar med, tycker jag också, jättestor betydelse för mig” 

”det är inte säkert föräldrarna märker det men.. men det finns en större risk om inte jag 

och usk kan jobba bra tillsammans då.. ” 

5.2.2 Ohållbar arbetsmiljö 

5.2.2.1   Stress 

Barnmorskor uppger att de ständigt känner sig övervakade då deras arbete påverkar 

föräldraparets förlossningsupplevelse. Det finns en överhängande risk för att någonting 

kan hända under en förlossning vilket är stressande för barnmorskorna. 

Förlossningsförloppet kan svänga fort från att vara normalt till att bli akut och 

barnmorskorna påtalar att det finns ett behov av att vara stresstålig i detta yrket. Utfallet 

av en förlossning kan inte förutses utan facit fås först efteråt och barnmorskorna påtalar 

att den stressen kan vara något som blir lättare att hantera efter att man fått erfarenhet i 

yrket.  

”åå i dagens läge så e det ju också att det är ju så himla hög .. asså ingenting får ju 

hända. Asså PM på allt åå man har ju liksom sån koll på oss på nått sätt också” 

Det framkommer att barnmorskor upplever att stressen som uppstår då de har hand om 

flera kvinnor i förlossningsarbete samtidigt kan påverka deras arbete negativt. Den 

samvetsstress som uppstår då de är upptagna hos en patient och deras andra patienter 

ringer på klockan och behöver dem upplevs slitsam. Barnmorskorna uttrycker att de inte 

hinner vara lika delaktiga som de önskar i alla patienter som tilldelas dem. 

”samvetsstressen…, det bästa e ju om man bara har en i aktiv förlossning, jag tycker att 

samvetsstressen kommer om man har två. Jag tror mycket på ”en barnmorska - en 

födande kvinna” 
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”ja men det gör det, så ska man hålla koll på kanske två olika CTG:er fast du e på en 

plats” 

Det framkommer från en del barnmorskor att de upplever det som svårt att hinna äta 

eller gå på toaletten då det är mycket att göra på avdelningen. Samma barnmorskor 

anser dock att valet mellan att hjälpa kvinnan/paret, eller se till sina egna behov upplevs 

enkel då patienten kommer i första hand.  

”när man jobbar med människor måste man ju. Då får man ju av… asså .. man måste 

prioritera din patient i första hand, så får man .. själv stå tillbaka.. det är ju inte bra, 

men dom arbetspassen finns ju, och kommer finnas också. Med mat och toalettbesök” 

Återhämtning anses av barnmorskorna vara en viktig faktor för att kunna hantera stress. 

Att få vara ledig den dag man enligt schema ska vara ledig är på grund av personalbrist 

äventyrad då det är svårt att hitta ersättare om någon är sjuk.   

”Men förra veckan, jag tänkte flera gånger, så tänkte jag såhär.. tänk att det är någon 

där varenda dag när jag inte är där, så är det nån där asså jag tänker så när jag har 

semester så tänker jag såhär, nu är det nån stackars jävel .. barnmorska som har fått 

jobba i natt, stackars dom.” 

”Återhämtning för att kunna orka. För jag tror inte folk kommer.. jag tror inte att det 

kommer funka att man kan jobba tills man är 67 år inom nått sånt. Om man ska.. och 

jobbar man sen då också natt också så behövs det egentligen ännu mer återhämtning” 

5.2.2.2   Känslomässig berg- och dalbana 

Det framkommer att barnmorskorna upplever att de har ett svårt men givande arbete där 

olika känslor framträder. Att få bistå en kvinna i förlossning beskrivs som fantastiskt 

och arbetet anses även vara roligt och givande och skänker glädje till barnmorskorna. 

Dock framkommer det att det förekommer dagar som inte är lika glädjefyllda. Det är de 

dagar något tråkigt inträffar som exempelvis en patient som drabbats av en intrauterin 

fosterdöd. Vid dessa tillfällen påtalar barnmorskorna att deras arbete underlättas om de 



                                                                                         

 

24(39) 

 

kan få koncentrera sig enbart på det föräldrapar som drabbats för att kunna stödja dem 

på bästa sätt i deras sorg.   

”för så kan jag ju känna sådär ibland när man ha nån .. intrauterin eller om man har 

nån händelse som har tagit på en ... då blev man ju frisläppt. Då hade man bara det 

paret. Då fick man gå i den sorgen och inte behöva kastas in i något annat.” 

”Man måste liksom gå in och så ska man gå in i det, sorgen där och glädjen där och 

lite ”tittisar” imellan. Där kan jag känna att man blir helt .. jätte konstig .. i hjärnan” 

En del av barnmorskorna menar att det är en påfrestning att arbeta heltid på 

förlossningsavdelningen. Efter ett arbetspass kan de känna sig känslomässigt slut då de 

vid varje arbetspass ger så mycket av sig själva till sina patienter att de är helt tömda på 

energi. De uppger sig uppleva att de skulle vilja stänga in sig i ett mörkt rum och inte 

träffa människor.  

”det är tufft att jobba heltid inom vården.. man ger och ger och ger så mycket. Så när 

man kommer så är man ju som en urvriden trasa” 

Barnmorskorna är dock eniga om att de älskar sitt yrkesval och att de inte skulle vilja 

byta yrke om de fick välja. De anser sig ha världens bästa jobb.  

”Svårt jobb men roligt jobb” 

”det e en glädje att få bistå kvinnor och få se hur dom växer, det e sån enorm kraft 

tycker jag e fantastiskt… vi har ju världens bästa jobb” 

”nää, men jag skulle välja samma yrke igen om jag skulle..” 

5.2.2.3   Ansvar 

Barnmorskorna beskriver att de har ett stort ansvar för patienterna, som innefattar både 

omvårdnad och medicinskt ansvar för kvinnan och det barn som är på väg.  

”och göra upp en plan. Eller aa.. göra upp en trolig plan.. ” 
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De ska finnas där och stötta både kvinnan och hennes partner under förlossningen och 

försöka uppnå parets önskemål kring sin förlossning. Deras ansvar är även att  övervaka 

förlossningen så att den fortlöper normalt. Skulle komplikationer tillstöta så ska läkare 

kontaktas för vidare handläggning av förlossningen. Det är barnmorskans ansvar att 

handha den normala förlossningen och därmed hennes uppgift att bedöma när 

förlossningen inte längre anses normal.   

”stötta och motiver.. bedöma, asså CTG och att förlossningen går framåt” 

”Men vi handhar ju den normala förlossningen och när det inte är normalt, om man 

följer PM, då är det ju läkaren som vi ska kontakta.” 

Barnmorskorna påtalar att det är viktigt att ligga steget före i sin planering av 

förlossningsförloppet.  Varje kvinna och varje förlossning är unik och kvinnorna har 

alla olika förutsättningar och erfarenheter med sig in i förlossningen.  

”vad ska jag göra, hur ska jag prioritera, försöka vara ett steg före o planera upp det 

liksom, nu e hon där- vad kan jag förvänta mig här, är det omföderska, förstföderska 

det e mycket runt omkring, det sätter igång en tankeprocess i en känner jag” 

Smärtlindring är en stor del av ansvaret för barnmorskan. Det är viktigt att den födande 

kvinnan får den smärtlindring som hon önskar. Oavsett vilken smärtlindring kvinnan 

väljer är det viktigt för barnmorskan att stötta hennes beslut. Det är viktigt att 

barnmorskan aldrig glömmer hur smärtsamt en förlossning faktiskt är, att aldrig 

förminska den födande kvinnans smärta.  

”man får aldrig glömma .. asså hur .. hur smärtsamt det faktiskt är. Att man får inte bli 

så slentrian att, “ähh det är ingenting, kom igen här nu”. Utan att man måste verkligen 

se varje individ.” 

Barnmorskorna uppger att de ansvarar för att hjälpa kvinnan att hitta rätt 

förlossningsställning för just henne, informera och stödja kvinnan genom 

förlossningsarbetet samt inkludera partnern. Se till att mor och barn mår bra under hela 

förlossningsförloppet samt motverka bristningar hos kvinnan. 
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”jag brukar skoja att jag ska bara se till att ungen kommer ut, skrikandes o med så liten 

bristning på sin mamma som möjligt” 

6 Diskussion  

6.1 Metoddiskussion  

Nyckelfrågor konstruerades i god tid innan intervjuerna. Dock ändrades dessa 

nyckelfrågor flera gånger och blev färdiga först samma dag som första intervjun ägde 

rum. Det kan vara så att frågorna hade ändrats ytterligare om det funnits mer tid. 

Författarna anser dock att svaren som framkom under intervjuerna speglar syftet, därför 

valdes resterande intervjuer att genomföras med samma intervjuguide. Polit och Beck 

(2018) beskriver att en intervjuguide ökar studiens trovärdighet då den säkerställer att 

alla ämnen som avses undersökas inkluderas (Polit & Beck, 2018). För att försäkra sig 

om att intervjuerna svarar an mot syftet samt för att öka studiens trovärdighet så bör 

enligt Trost (2010) en pilotstudie genomföras (ibid). Första intervjun kan ses som en 

pilotintervju där frågorna testades, då författarna ansåg att intervjuguiden fungerade 

valdes denna intervju att räknas. 

Då författarna inte fick någon återkoppling från de tillfrågade anställda samt att tiden då 

var knapp, valde författarna att ta kontakt med den personal som enligt schema från 

avdelningarna skulle arbeta den dagen som intervjuerna var planerade. Detta genererade 

i fyra deltagare från varje personalkategori i fokusgrupperna. Dahlin-Ivanoff och 

Holmgren (2017) rekommenderar att fokusgrupper består av fyra till åtta personer 

(ibid). Det ses därför som accepterat av författarna med fyra deltagare i varje 

fokusgrupp. Fördelen med mindre fokusgrupper anser författarna vara att deltagarna 

fick större utrymme för sina tankar och funderingar. Vid större grupper ställs större krav 

på gruppledarens ledarskap för att samtliga deltagare ska få utrymme. Om 

informationen kommit ut tidigare till personalen kunde eventuellt antalet deltagare varit 

fler vilket författarna tror kunde skapat djupare diskussioner i fokusgrupperna. Om 
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arbetsbelastningen på avdelningen varit hög de dagarna som intervjuerna ägde rum så 

hade risken varit stor att deltagarna inte kunnat medverka.  

Eventuellt hade fler deltagare kunnat rekryteras om enskilda intervjuer hade genomförts 

istället för fokusgruppsintervjuer. Det hade eventuellt varit en övervägande fördel att 

rekrytera deltagare om datum och tid varit mer flexibelt. Dock fanns det personer bland 

deltagarna som enbart kunde tänka sig delta i studien då det inte var enskilda intervjuer.  

Inklusionskriterierna för undersköterskorna var att det skulle vara utbildade 

undersköterskor, dock var det inget sagt vad gäller vidareutbildning. På ett av sjukhusen 

jobbar det barnundersköterskor och då författarna inte skrivit något om detta 

inkluderades även de undersköterskorna att deltaga. Författarna ansågs att deras 

erfarenheter och kunskap kunde vara betydelsefull för studiens syfte.  

Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017) rekommenderar att intervjuerna är mellan 60-90 

min långa. Författarnas intervjuer var mellan 29-55 min. Författarna nöjde sig med detta 

då intervjuerna ansågs vara innehållsrika och besvarade studiens syfte. 

Författarna valde att använda Dahlin-Ivanoff och Holmgrens (2017) analysmetod. 

Denna metod ansågs vara relevant då den specialiseras på fokusgrupper.  Då analysen 

började med att författarna ett flertal gånger lyssnade och läste igenom råmaterialet 

kunde författarna bilda sig en helhetsuppfattning och utefter det skapa sina tema. Då 

författarna har genomfört sin förlossningspraktik på respektive sjukhus var det viktigt 

att författarna lade sin förförståelse åt sidan under denna process, för att inte ta med 

något som de själva sett eller hört under sin vistelse på avdelningen.  

Under analysen upptäcktes att mycket av det som diskuterats föll in under flera teman, 

då fick författarna gemensamt komma fram till vilket tema som var mest passande för 

just den texten. Det kan därför vara så att en text som författarna satt under ett tema 

enligt andra kan passa in under ett annat tema. Det förekom att personalen pratade om 

teamarbete och samarbete ur samma kontext, men författarna valde att sära begreppen, 

därför kunde ordet samarbete förekomma under teamarbete. 
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Enligt Polit och Beck (2018) ökar tillförlitligheten i studien om en utomstående person 

medverkar under analysprocessen, därför har analysen kontinuerligt diskuterats med 

handledare under processen.  

Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017) skriver att forskarens kontroll är mindre i en 

fokusgrupp jämfört med individuella intervjuer, och att det därför är ytterst viktigt att 

gruppledaren är kompetent och har erfarenhet av att leda grupper. Då författarna inte har 

någon erfarenhet av att leda grupper kan det ses som en svaghet i studien.  

Fokusgrupperna bildades av dem som var intresserade att delta, deltagarna blev därav 

inte indelade i olika grupper utefter vad författarna trodde skulle bli en bra 

gruppdynamik. Dock anser författarna att gruppdynamiken fungerade bra då det inte var 

någon deltagare som visade tendenser till att dominera i diskussionerna. Alla deltagarna 

som deltog i gruppen kände varandra och ställde självmant upp att deltaga. Detta anser 

författarna vara positivt då deltagarna kunde slappna av och säga vad de tyckte utan att 

känna ett behov av att gruppen skulle hålla med i det som sades. Genom att före 

intervjuernas start uppmana om tystnadsplikt utanför gruppen så tror författarna att 

deltagarna även kände sig trygga med att delge det som kunde anses negativt. Dahlin-

Ivanoff och Holmgren (2017) menar även att gruppdynamiken är en utmaning, det kan 

vara svårt att skapa grupper där alla deltagarna är lika intresserade av att diskutera 

ämnet och att detta då kan påverka det insamlade materialet. Fokusgruppsmetoden har 

kritiserats för att deltagarna inte ges samma möjlighet att ta upp aspekter av mer privat 

karaktär som individuella intervjuer ger (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017). 

I kvalitativa studier används ofta små och icke slumpmässiga urval. Syftet med 

kvalitativa studier är inte att generalisera resultatet till annan population. Det handlar 

snarare om att erhålla en så bred och noggrann beskrivning som möjligt av det valda 

fenomenet (Polit & Beck, 2018). Författarna till studien överlämnar till läsaren att 

bedöma om studien är generaliserbar och överförbar till andra grupper eller situationer.  
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6.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visar att det finns stora likheter i hur barnmorskor och undersköterskor 

beskriver sin upplevda arbetssituation i samband med barnafödsel. De är tacksamma att 

de har varandra på avdelningen, nya som vana kollegor. Oavsett hur länge någon arbetat 

på avdelningen är det viktigt att vara tillgänglig, våga fråga om något är oklart men även 

att inte vara rädd för att be varandra om hjälp. Genom att respektera varandra och ha ett 

öppet klimat kan en stressig arbetsdag ändå vara hanterbar för personalen. Öquist 

(2018) menar att systemet är endast fungerande när alla delarna fungerar (ibid.). Vilket 

innebär att om kommunikationen mellan personalen fallerar kan vården bli lidande då 

en del av systemet inte fungerar. När en i personalen har hög arbetsbelastning medans 

de andra under arbetspasset har det lugnt blir inte vården lika patientsäker för samtliga 

patienter. Vilket enkelt kan lösas med kommunikation. Vården påverkas av hur 

kommunikationen, samarbetet och teamarbetet fungerar mellan barnmorskor och 

undersköterskor på avdelningen vilket även Rönnerhag et al. (2018) beskriver i sin 

studie. Ett fungerande teamarbete, byggt på förtroende och respektfull kommunikation, 

har betydelse för en patientsäker förlossningsvård.  

Barnmorskor och undersköterskor menar att det är deras ansvar att göra vad de kan för 

att paret ska få en positiv förlossningsupplevelse, genom att tillsammans skapa en miljö 

som får paret att känna delaktighet och trygghet. Nordström och Wiklund (2014) skriver 

att personalens närvaro som uppmuntrande, stödjande och tillåtande är central, i detta 

ingår att normalisera och övervaka förlossningsförloppet ur ett medicinskt perspektiv. 

En kvinna i förlossningsarbete som uppmuntras till att vara aktiv och delaktig i sin 

förlossning löper mindre risk att drabbas av komplikationer samt har dessa kvinnor 

oftare en positiv förlossningsupplevelse (ibid). Delaktighet i vården är av stor vikt för 

upplevelsen av förlossningen, vilket styrks av Lindgren, Rehn och Wiklund (2014).  

Både undersköterskor och barnmorskor påtalar att det är viktigt att kunna arbeta 

tillsammans i team, kunna lägga personliga åsikter om varandra åt sidan för att kunna 

arbeta tillsammans med alla. Det anses viktigt att kommunikationen dem emellan 

fungerar, inte bara den verbala utan även den tysta kommunikationen. Barnmorskor och 
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undersköterskor menar att när ett team arbetat mycket ihop finns det en tyst 

kommunikation mellan dem som gör att arbetet fungerar även under stressade 

situationer. Det gör det inte alltid när ett team som inte är vana vid att arbeta 

tillsammans eller när ett team inte kan samarbeta eller kommunicera med varandra. 

Brister i samarbete och kommunikation mellan barnmorska och undersköterska kan leda 

till att parets förlossningsupplevelse blir påverkad till det sämre. Ahlberg, Nordlund, 

Weichselbraun och Wiklund (2015) skriver att samarbete och kommunikation mellan 

arbetsgrupperna på avdelningen är viktigt. Detta grundas i en studie av Wise (2015) 

som visar på samband mellan bristande samarbete och kommunikation mellan 

yrkesgrupperna med flera dödsfall av både födande kvinnor och nyfödda bebisar.  

Arbetet på en förlossningsavdelning är varierande och kan upplevas som tuff och 

ansträngande för både barnmorskor och undersköterskor. En arbetsdag kan innebära att 

personalen får dela den största lycka tillsammans med ett föräldrapar och den djupaste 

sorg tillsammans med ett annat föräldrapar. Detta innebär en känslomässig berg-och 

dalbana för personalen och ett behov av att personalen ges möjlighet till samtal hos 

exempelvis en kurator anser författarna är viktigt.  

Barnmorskorna och undersköterskorna uttryckte en önskan om att få utrymme efter 

arbetspassen till att sammanfatta dagen. Detta anses bidra till att sammanhållningen i 

personalstyrkan stärks och kan leda till att arbetet på avdelningen fungerar bättre. 

Genom att ventilera olika händelser kan eventuella konflikter förhindras genom att alla 

som var närvarande ges möjlighet att berätta sin version av händelsen och beskriva hur 

denne upplevde situationen. Clark, Polivka, Zwart, och Sanders (2019) styrker detta i 

sin studie genom att beskriva att personalens mående blir bättre av att “rensa luften och 

gå vidare”. Studien visar att stressen hos personalen minskar om de ges möjlighet att 

ventilera med sina kollegor. Rekommendationen är att detta sker direkt efter en 

händelse, eller max 12-24 timmar efter. Det framkom även svårigheter med att försöka 

ventilera med anhöriga då sjukhuspersonal har tystnadsplikt men även då det kan 

upplevas jobbigt för den anhörige att höra vad deras anhörig varit med om (ibid.).  
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Det kan ses som en svårighet att få ihop dessa träffar då dagarna och belastningen på 

förlossningsavdelningar ser olika ut. Författarna anser dock att det kan vara positivt att 

försöka införa dessa träffar efter arbetspassets slut då det kan bidra till ett bättre mående 

hos personalen samt stärka gemenskapen och sammanhållningen i arbetslaget. Det 

borde även ligga i arbetsgivarens intresse om det kan bidra till minskad stress hos 

personalen och ses som en relativt enkel metod för ett bättre välbefinnande hos 

personalen vilket i sin tur kan minska sjukskrivningar. Cramer och Hunter (2019) 

uttrycker i sin studie en oro för hur vårdkvaliteén påverkas av förekomsten av stress och 

utbrändhet hos barnmorskor. Det kan bidra till att barnmorskors välbefinnande och 

nedsatta emotionella hälsa sannolikt kan äventyra en respektfull och säker vård för 

kvinnor och deras barn. Mackin och Sinclair (1998) skriver att en majoritet av 

barnmorskor upplever stress i sitt arbete, även att många har skadliga nivåer av stress 

som kan leda till sjukdom. Det framkommer att stressen ökar för barnmorskorna om 

kommunikationen inte fungerar.  

Att arbeta i team, en undersköterska och en barnmorska under ett arbetspass anses vara 

det bästa då undersköterskorna upplever en stress då de arbetar med flera barnmorskor 

under ett arbetspass. Genom att arbeta i fasta team under arbetspasset upplevs en bättre 

överblick och kontroll över sina patienter. För att säkerställa en patientsäker vård enligt 

Öquist (2018) är det viktigt att alla delar i ett system fungerar (ibid). När 

undersköterskorna upplever kontroll över sitt arbete kan det ses som att deras del i 

systemet är fungerande. 

Under ett arbetspass har ett team ansvar för flera patienter samtidigt vilket ger 

personalen dåligt samvete och beskrivs som en samvetsstress. Att vara närvarande hos 

kvinnan och hennes partner är viktigt då bristen på närvaro kan påverka parets 

förlossningsupplevelse negativt. Det anses dock vara svårt att komma ifrån detta 

problem på avdelningarna eftersom det råder en brist på personal och bemanningen ser 

ut som den gör i dagens läge. Detta håller författarna med om. 

Enligt Socialstyrelsen (2019) redovisas brist på specialistsjuksköterskor, vilket under 

barnmorskor faller in, i Sveriges samtliga 21 regioner (ibid.). Trots detta upplever 



                                                                                         

 

32(39) 

 

barnmorskorna och undersköterskorna att arbetet på avdelningen fungerar, detta då alla 

hjälp åt. Är ett team upptagna på en sal så hjälper andra i personalgruppen till att ta hand 

om de andra patienterna som det teamet har ansvar för. Vilket visar att systemet även 

kan vara större än bara teamet med barnmorska och undersköterska, i detta systemet 

ingår hela personalgruppen. Hade inte alla i personalgruppen hjälpt åt kanske vården 

inte blivit patientsäker för samtliga. Alla delarna i systemet är lika viktiga (Öquist, 

2018).  När alla hjälps åt så att arbetet på avdelningen fungerar så bidrar det till en bättre 

arbetsmiljö och genom att personalgruppen samarbetar leder det till att patienten i högre 

utsträckning får den vård de behöver, vilket ökar chansen för en positiv 

förlossningsupplevelse för föräldraparet. Kvarnström (2009) skriver att vården av 

patienten blir lidande om begränsningar i samarbetet finns, det blir då svårigheter att se 

helheten kring patienten. 

Barnmorskor uttrycker en enorm trötthet och ett behov av återhämtning efter ett 

arbetspass. Barnmorskorna menar att de ger mycket av sig själva och sin energi till sina 

patienter för att deras upplevelse från sin förlossning ska bli så bra som möjligt, att de 

efter arbetspassets slut är helt tömda på energi. De uttrycker dock svårighet att få denna 

återhämtning då de flesta arbetar heltid. Dent (2018) skriver att vårdpersonal ofta 

upplever emotionell trötthet efter ett arbetspass oavsett hur långt arbetspasset är. 

Stressen hos barnmorskor har visats öka om de behöver jobba över sina skift eller inte 

får sin vila.  

Undersköterskor på ett av sjukhusen beskriver en stor stress kring att arbeta på flera 

olika avdelningar, vilket ingår i deras anställning. Det upplevs som svårt att lära in och 

hålla isär flera olika arbetsrutiner istället för att specialisera sig på avdelningsrutiner för 

en avdelning. Fördelen som kan ses med detta är att personalen är mer behjälpliga 

mellan avdelningar, det blir mindre “vi och dem” känsla på kliniken. Behövs det hjälp 

på förlossningsavdelningen kan personal från exempelvis gynekologiska avdelningen gå 

till förlossningsavdelningen och hjälpa till då de kan arbetet på den avdelningen. När en 

person avlider på exempelvis den gynekologiska avdelningen kan personal från 

förlossningsavdelningen behöva hjälpa med att iordningställa den avlidna. Detta 
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upplevs av personalen som påfrestande då de känner den sorg som finns i rummet för att 

sedan återgå till lyckan på förlossningsavdelningen.  

Genom att införa kökspersonal på det ena sjukhuset underlättades undersköterskornas 

arbete. Detta saknas på det andra sjukhuset och är en önskan som undersköterskorna på 

det sjukhuset har. Deras uppfattning är att de skulle få mer tid till patienterna om deras 

ansvar för matbrickor och köket lades på annan personal. I dagsläget har 

undersköterskorna ett stort ansvarsområde utanför patienten, som upptar tid från 

undersköterskorna som de istället kunde gett till patienterna. Vedam et al.(2018) har 

visat på samband mellan tillgång till personal och utfallet av förlossningen. Det 

framkom att förlossningen får ett bättre utfall om det finns bra tillgång till personal 

(ibid.). Vilket visar på vikten att både barnmorskor och undersköterskor finns 

tillgängliga för kvinnan och hennes partner.  

Som tidigare nämnts har blivande föräldrar blivit mer pålästa kring sin graviditet och 

förlossning och har en uppfattning om hur de vill ha sin förlossning. Dessa önskemål 

kan de  framföra i ett förlossningsbrev som de lämnar till personalen på 

förlossningsavdelningen. Thelin-Lyckestam, Lundgren och Hermansson (2014) skriver 

att det är barnmorskans ansvar att ha dessa önskemål i åtanke och försöka sträva efter 

att uppfylla föräldrarnas önskningar i den mån det går. Barnmorskor anser även att det 

viktigt att paret vågar dela med sig av sina kunskaper och tidigare erfarenheter för att få 

en förståelse för var paret befinner sig. 

Det finns flera olika smärtlindringsmetoder och födande kvinnor vill i stor utsträckning 

att förlossningen ska vara nästintill smärtfri, vilket kan vara svårt för barnmorskan att 

tillgodose. Dock bör barnmorskan berätta om och förklara vilka olika 

smärtlindringsmetoder som finns att tillgå i förlossningsförloppets olika faser, 

farmakologiska och icke farmakologiska. Murray (2018) skriver att det är viktigt att 

komma ihåg att barnmorskan ska inge stöd och vägleda kvinnan till hennes egna krafter 

och bevisa för henne att hon klarar det. Thelin-Lyckestam, Lundgren och Hermansson 

(2014) skriver att barnmorskor anser att det är viktigt att de vågar dela ansvaret med den 

födande kvinnan genom att uttrycka en stark tro på kvinnans förmåga och förståelse av 
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födandet. Barnmorskor kan känna osäkerhet och rädsla att förlora kontakten med paret 

om de inte vågar dela med sig vilket resulterar i att barnmorskan inte kan svara på 

kvinnans behov under förlossningen (ibid.). Barnmorskorna i denna studie uttrycker att 

det ibland kan det vara nödvändigt att frångå kvinnans eller parets önskemål för att 

förlossningsförloppet ska få en positiv utgång. Det är då viktigt att förklara och 

informera föräldraparet om anledningen till varför deras önskemål inte kan uppfyllas.  

7 Slutsats 

Det framkommer att personalen upplever att arbetet på en förlossningsavdelning är tufft 

men trots detta så uppger samtliga deltagare i studien att de skulle välja samma yrke 

idag om de fick välja igen. Det är ett tydligt tecken på att människor som arbetar inom 

vården gör det för att de brinner för att hjälpa andra människor. Personalen finns för 

varandra och stöttar varandra genom de tuffa dagarna och genom att ständigt vara 

medvetna om sin omgivning och sina kollegor så skapar de tillsammans en arbetsmiljö 

som gör arbetet glädjefyllt och genomförbart varje dag. Kommunikation, samarbete och 

teamarbete mellan barnmorska och undersköterska i samband med barnafödsel anser 

personalen vara betydande för att deras arbete ska fungera. Det bidrar även till att öka 

chanserna till att kvinnan och hennes partner får en bra förlossningsupplevelse, vilket är 

ett av personalens mål under förlossningsprocessen. 

8 Kliniska implikationer 

Kommunikation är en viktig del för att arbetet ska fungera på en förlossningsavdelning. 

När personalgruppen trivs med varandra så underlättar det arbetet. Genom att 

tillsammans sätta sig ner efter ett arbetspass och sammanfatta dagen, eller att träffas 

efter att en akut situation har inträffat kan det bidra till att konflikter och missförstånd 

kan lösas direkt innan det kan skapa ett problem. 

Dagens personalbrist gör att det finns en risk att personalen inte får någon behövlig 

återhämtning, då de till exempel ofta behöver arbeta på sin lediga dag. Forskning visar 
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att personal som inte får sin återhämtning löper större risk att drabbas av utbrändhet. 

Det är därför viktigt att personalen är rädda om varandra och värnar om varandras 

välbefinnande på förlossningsavdelningarna. 

9 Förslag till fortsatt forskning 

Detta är en studie av barnmorskestudenter, genomförd på två mindre 

förlossningsavdelningar i södra Sverige. Författarna anser att det hade varit intressant 

att undersöka hur barnmorskor och undersköterskor på större förlossningsavdelningar i 

Sverige upplever sin arbetssituation i samband med barnafödande i en mer omfattande 

studie. Författarna upplever att det finns en begränsad mängd forskning kring samspelet 

mellan barnmorska och undersköterska i samband med barnafödsel och anser att vidare 

forskning är av intresse. 

Författarna anser även att det varit intressant att genomföra en liknande studie som 

istället genomförs med individuella intervjuer för att se om resultatet utfaller 

annorlunda. 
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Bilaga  
 

BILAGA 1 

 

INTERVJUGUIDE    

Information till gruppdeltagare före intervjuns start:  

- Samla in underskriven medgivandeblankett ang samtycke från 

gruppdeltagarna.   

- Konfidentialitet, (inget skall kunna anknytas till informanterna).  

  

Demografiska frågor 

# Kan ni beskriva hur ni upplever er arbetssituation i samband med 

barnafödsel? 

- Vilka är dina arbetsuppgifter i samband med barnafödsel? 

# Upplever ni att samspelet mellan er (barnmorska/undersköterska) är 

viktigt?   

- Om det är det, Vad är det som är viktigt och varför? 

# Finns det en arbetsbeskrivning för era arbetsuppgifter på avdelningen? 

# Hur upplever ni att arbetet på avdelningen fungerar? 

# Finns det något på avdelningen som kunde gjorts annorlunda för att 

underlätta ert arbete? (ex: stress, personalbrist, brist i arbetsbeskrivning, mm) 

Är det något mer Ni skulle vilja tillägga? 
 


