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Sammanfattning 
 

Bakgrund: I det nya yrket som barnmorska i en ny arbetsmiljö med nya kollegor och 

arbetsuppgifter är behovet av stöd från kollegor en betydande del i upplevelsen av 

övergången från barnmorskestudent till legitimerad barnmorska. Forskning visar att de 

nyutexaminerade barnmorskorna är i behov av ett strukturerat stöd men ett utarbetat 

mentorsprogram finns inte. 

 

Syfte: Syftet med studien var att belysa nyutexaminerade barnmorskors upplevelser av 

stöd från barnmorskekollegor på olika förlossningskliniker i södra Sverige.  

 

Metod: Enskilda intervjuer utfördes med åtta nyutexaminerade barnmorskor som 

arbetade på olika förlossningskliniker. Analysmetoden som användes var en kvalitativ 

innehållsanalys med induktiv ansats enligt Creswell och Creswell (2018), vilket 

resulterade i fyra teman. 

 

Resultat: Nyutexaminerade barnmorskorna är i behov av stöd och feedback för att 

känna sig trygga i den nya yrkesrollen, vilket de inte alltid får i den utsträckning de 

önskar. Tillgången till en mentor under det första året var en positiv aspekt för att kunna 

reflektera och få feedback. Ett öppet arbetsklimat och att få bekräftelse var viktigt, där 

mer organisation och feedback behövs. Ett strukturerat mentorskap var önskvärt. 

 

Slutsats: Stöd finns men kan förbättras genom mer bekräftelse och feedback, där ett 

organiserat mentorsprogram skulle kunna vara till hjälp. Det sociala stödet är en del av 

arbetsmiljön men då det finns brister i stödet finns risk att den nyutexaminerade 

barnmorskan inte känner trygghet i sitt nya yrke. 

 

Nyckelord: Barnmorskor, mentorskap, nyutexaminerad barnmorska, stöd, återkoppling 

  



  
 

 

Abstract 

 

Title: Newly graduated midwives experience of support from midwife colleagues. 

 

Background: In the new profession as a midwife in a new work environment with new 

colleagues and work tasks, the need of support from colleagues is an important aspect in 

the transition from a midwife student to a licensed midwife. Research shows that newly 

graduated midwives need a structured support but there is no such thing as a mentor 

program. 

 

Aim: The aim of the study was to illustrate the newly graduated midwives experience 

of support from midwives in different delivery wards in south Sweden. 

 

Method: Individual interviews were conducted with eight newly graduated midwives 

working in different delivery wards. The method of choice was a qualitative analysis 

with an inductive approach (Creswell & Creswell, 2018), which resulted in four themes. 

 

Results: The newly graduated midwives are in the need of support and feedback to feel 

comfortable in the new role as a midwife, which they do not get in the extent they wish 

for. The access to a mentor during the first year was a positive aspect to reflect and to 

get feedback from. An open work environment and to be acknowledged was important, 

were more organization and feedback was needed. A structured mentorship was wished 

for. 

 

Conclusion: Support do exist but can be improved with more acknowledgement and 

feedback, where a structured mentor program could be an asset. The social support is a 

part of the work environment but since there are deficiencies in the support there is a 

risk that the newly graduated midwife does not feel confident in his or her new 

profession. 
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1 Bakgrund 

1.1 Barnmorskans kompetensområde 

Från att vara sjuksköterska till att utbilda sig till barnmorska innebär ett helt nytt yrke. 

Barnmorskor har ett självständigt kompetensområde som innefattar reproduktiv, 

perinatal och sexuell hälsa. På en förlossningsklinik innebär detta normal och 

komplicerad graviditet och förlossning, det friska och sjuka nyfödda barnet, amning och 

föräldraskap. En barnmorska ska ha kunskapen och färdigheten att stödja patientens 

självbestämmanderätt, integritet, självbild och värdighet i en vårdrelation präglad av 

delaktighet, tillit och trygghet. På en förlossningsavdelning ska barnmorskan med sin 

kompetens självständigt handlägga normal förlossning, handlägga fosterövervakning 

under förlossning, identifiera avvikelser under förlossning och tillsammans med andra 

professioner handlägga komplicerad förlossning (Svenska barnmorskeförbundet, 2018). 

 

1.2 Ny i yrkesrollen 

Att arbeta som barnmorska innebär vård av människor och för att kunna erbjuda en god 

vård behöver nyutexaminerade barnmorskor känna trygghet på arbetsplatsen. 

Kollegorna ska kunna utbyta kunskaper och erfarenheter för att en patientsäker vård ska 

kunna ges (Abrahamsson & Amini, 2015). 

 

Från att vara student till en nyutexaminerad barnmorska är en stor omställning i det nya 

yrkeslivet, samt en intressant och spännande tid på grund av avklarade studier. De 

nyutexaminerade barnmorskorna ska utveckla nya kunskaper och ansvarsområden. Stöd 

från erfarna kollegor och nya kunskaper ger ökad självkänsla och är viktig för att den 

nyutexaminerade barnmorskan ska kunna känna trygghet (Clements, Fenwick & Davis, 

2012). Wain (2017) belyser att under den första tiden som nyutexaminerad barnmorska 

kan känslor som maktlöshet och sårbarhet upplevas. Det nya ansvaret och 

autonomiteten från att vara sjuksköterska till att vara barnmorska kan vara 

överväldigande. 

 

Behovet av stöd är individuellt och ett gott samarbete med kollegorna på arbetsplatsen 

och att kunna diskutera både negativa och positiva situationer med varandra ökar 

känslan av trygghet, om stödet känns positivt. Stödet är mycket viktigt när en kollega 

upplevt en pressad situation på arbetet men även vid en ny osäker händelse på 
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arbetsplatsen (Bedwell, McGowan & Lavendel, 2014). I en svensk studie visade Schytt 

och Waldenström (2013) att nyutexaminerade barnmorskor är i stort behov av ett 

strukturerat stöd i sitt nya arbete och att de nyutexaminerade barnmorskorna saknar en 

viss kompetens och självförtroende det första året som självständiga barnmorskor. 

 

Stöd och uppmuntran kan öka självförtroendet hos den nyutexaminerade barnmorskan 

och därigenom ge en bra upplevelse av sin yrkesroll, vilket i sin tur kan leda till att 

arbetet på den nya kliniken blir positivt och skapar en bra vård för patienterna. Utan 

självförtroende skulle barnmorskorna inte vilja arbeta vidare (Bedwell et al., 2014). 

Barnmorskekollegorna inger en positiv inverkan på självförtroendet, genom att de litar 

på att den nyutexaminerade barnmorskan kan ta hand om sina patienter och därmed 

sätter förtroende till hen. Positiv feedback av en kollega med ”högre rang” ingav en 

positiv syn på sig själv i den nya barnmorskerollen. Skulle den nyutexaminerade 

barnmorskan bli ifrågasatt och få en negativ feedback kan detta påverka, dels genom att 

ge en sämre vård till patienterna och dels ha en negativ inverkan på det egna 

självförtroendet (Bedwell et al., 2014). På University of Venda har en publicerad studie 

i en doktorsavhandling genomförts där nyutexaminerade barnmorskors upplevelse av 

stöd av sina kollegor undersökts. Det framkommer att de nyutexaminerade 

barnmorskornas upplevelse och utförande av barnmorskeyrket har ett samband med 

vilket stöd de får från sina barnmorskekollegor. Avsaknad av stöd eller effektivt 

mentorskap leder till att nyutexaminerade barnmorskor får ett sämre självförtroende i 

sin nya yrkesroll (Netshisaulu & Maputle, 2018). Introduktionens utformning och längd 

på arbetsplatsen är också en betydande faktor för att de nyutexaminerade 

barnmorskorna ska komma in i yrket (Cusson & Nelson Strange, 2008). 

 

1.3 Mentorskap 

Tillgången till en mentor det första året som nyutexaminerad barnmorska är en resurs 

för att inte känna sig hjälplös i de olika situationer som kan uppkomma. Att inte ha 

denna tillgång kunde i sin tur leda till minskat självförtroende av sina kunskaper 

(Bedwell et al., 2014). Detta uttryckte även Feltham (2014) och Willis (2015), att 

nyutexaminerade barnmorskor är i behov av ett mentorskap eftersom de är i behov av 

hjälp och stöd av erfarna barnmorskor för att kunna utföra sitt arbete. Cummins, 

Denney-Wilson och Homer (2007) beskriver att mentorskapet är en viktig del i arbetet, 
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då det ger en nyutexaminerad barnmorska möjlighet till att utvecklas vidare från student 

till barnmorska. Att kunna samtala om problem och lösningar med sin mentor gav ökat 

stöd och självförtroende till den nyutexaminerade barnmorskan, vilket behövdes inför 

kommande situationer i arbetet. En mentor som hjälper till att bygga upp förtroendet var 

en viktig aspekt för de nyutexaminerade barnmorskorna (Feltham, 2014). 

 

En nyutexaminerad barnmorska behöver få möjlighet att öva på att ta egna beslut och 

handläggning av patienter men samtidigt känna stöd av sin mentor. Mentorer som 

motiverar till självständighet, kritiskt tänkande och ger feedback ger den 

nyutexaminerade barnmorskan en meningsfullhet och trygghet på arbetsplatsen (Cusson 

& Nelson Strange, 2008). 

 

1.4 Mentorsprogram 

Hom (2003) och Feltham (2014) uttryckte i sina studier att barnmorskor är i behov av 

ett strukturerat program för mentorskap och arbetsplats stöd för att komma in i sin nya 

yrkesroll. Handledningen ska vara organiserad och strukturerad, och en person ska vara 

mentor eller handledare för barnmorskan och hjälpa och stötta hen vidare i sin nya 

yrkesroll och få stöd av erfarna kollegor i det nya yrket. 

 

I vissa länder finns mentorsprogram och i en studie från Nya Zeeland undersöktes ett 

statligt finansierat mentorsprogram där syftet var att stödja de nyutexaminerade 

barnmorskorna i sitt första yrkesverksamma år. Programmet innehöll reflektion, 

mentorsstöd, professionell fortbildning och kvalitetsbedömning. De nyutexaminerade 

barnmorskorna var nöjda med programmet och beskrev att varje moment kändes som en 

viktig del i mentorsprogrammet. Barnmorskorna uttryckte att de fick det stöd som de 

eftersökte, och att självförtroendet ökade under deras första yrkesverksamma år 

(Pairman et al., 2016). I en annan studie utförd av Kalen, Stenfors-Hayes, Tylin, 

Hindbeck och Ponzer (2010) undersökte de läkarstudenters erfarenheter och 

uppfattningar av ett mentorsprogram i Sverige, och hur de ansåg att mentorn gav 

läkarstudenterna personlig utveckling och stöd. Läkarstudenterna fick under deras 

studietid ha en personlig mentor under två års tid och uppföljningen utfördes med ett 
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frågeformulär efter mentorsprogrammets avslut. Resultatet av denna studie visar att 

läkarstudenterna var nöjda med att ha tillgång till en mentor och att ha regelbundna 

samtal, däremot uttryckte läkarstudenterna att mentorn inte gav kunskapsbaserade råd 

till dem och om personkemin mellan studenten och mentorn inte stämde överens med 

varandra kunde detta upplevas vara negativt. En positiv aspekt från studenterna var att 

kunna diskutera och reflektera med en mentor som inte agerade i kurserna i 

utbildningen. Läkarstudenterna uttryckte att deras upplevelser av stöd i yrkesrollen och 

personliga utveckling hade ökat efter mentorsprogrammet, vilket de var nöjda över. 

Hom (2003) anser att det ska satsas mer på mentorsutbildningar och stöd för 

nyutexaminerade barnmorskor och nya medarbetare, för att barnmorskor fortare ska 

komma in i arbetet och kunna känna sig trygga i sin nya arbetsroll. Detta kan leda till 

den positiva effekten att de nyutexaminerade barnmorskorna vill stanna kvar på 

arbetsplatsen och inte sluta. 

 

2 Teoretisk referensram 

Begreppet socialt stöd i relation till arbetsmiljö beskrivs i en modell av House (1981) 

och är ett paraplybegrepp som kan beskriva och diskutera förhållanden på en 

arbetsplats. Människan beskrivs vara en social varelse och har individuella behov av att 

få stöd, och på en arbetsplats finns skiftande möjligheter till att få stöd beroende på 

rådande situation (Ekelöf, 2017). Modellen innefattar fyra former av socialt stöd 

nämligen; instrumentellt stöd, emotionellt stöd, informationsstöd samt feedback från 

människor (House, 1981). 

 

Det instrumentella stödet innebär tillgången till att få praktisk hjälp av kollegor, 

emotionellt stöd innebär att ha möjligheten att bearbeta emotionellt påfrestande 

händelser med personer på arbetsplatsen och informationsstöd innebär att med hjälp av 

kollegorna få hjälp med information och stöttning i beslutstagande och prioriteringar. 

Feedback från människor innebär att få återkoppling på det arbete som utförs, få 

bekräftelse i att ens insats är värdefull vilket också är en hjälp i beslutstagande och 

prioriteringar (House, 1981). 
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Erhåller individen det sociala stöd i den utsträckning individen behöver det kan det vara 

en betydande källa till att klara av de arbetsuppgifter och krav som arbetet har. Finns det 

brister i relationer på arbetet eller om stöd inte erhålls är detta en stressfaktor som kan 

leda till psykisk påfrestning, särskilt i ett yrke där relationer är betydande för att kunna 

utföra arbetet. Icke fungerande socialt stöd kan ge effekter som samarbetsproblem och 

dålig stämning på arbetsplatsen jämfört med ett fungerande socialt stöd som ger trivsel i 

det egna arbetet och på arbetsplatsen, bra engagemang i arbetet och på arbetsplatsen, få 

sjukskrivningar och god psykisk hälsa (Ekelöf, 2017). 

3 Problemformulering 

Barnmorskeyrket innebär nya ansvars- och kunskapsområden efter att tidigare arbetat 

som sjuksköterska (Svenska barnmorskeförbundet, 2018). Nya barnmorskor känner en 

viss rädsla och osäkerhet på den nya arbetsplatsen, de behöver tid för att komma in i 

arbetet och att känna sig trygga i sin yrkesroll, för att kunna ta hand om och vårda 

blivande föräldrar på bästa sätt (Bedwell et al., 2014). Forskningen är sparsam men 

visar att det finns ett behov av reflektion och handledning och att mentorskap kan vara 

den resursen för den nyutexaminerade barnmorskan (Pairman et al., 2016). I nuläget 

lämnar en del barnmorskor arbetet på förlossningsavdelningar på grund av hög 

arbetsbelastning till förmån för ett mindre stressfyllt arbete. Behovet av barnmorskor är 

stort och det finns svårigheter att attrahera och behålla erfarna barnmorskor inom 

förlossningsvården (SKL, 2017). På så sätt är det intressant att få insikt i hur de 

nyutexaminerade barnmorskorna upplever stödet från andra barnmorskekollegor på 

arbetsplatsen den första tiden i det nya yrket. 

 

4 Syfte 

Syftet med studien var att belysa nyutexaminerade barnmorskors upplevelser av stöd 

från barnmorskekollegor på olika förlossningskliniker i södra Sverige. 

 

5 Metod 

5.1 Design 

En kvalitativ studie i form av intervjuer genomfördes. Det inhämtade materialet 

analyserades med kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats enligt Creswell och 
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Creswell (2018). 

 

5.2 Urval 

Urvalet genomfördes från en klasslista från ett universitet i södra Sverige och därmed 

begränsades en nyutexaminerad barnmorska till att vara en barnmorska som arbetat i ca 

åtta månader. Detta urval var ett riktat urval som beskrivs av Creswell och Creswell 

(2018) vara väl lämpat för kvalitativ forskning där forskaren ämnar nå en förståelse för 

problemet och forskningsfrågan. Inklusionskriterier var att de nyutexaminerade 

barnmorskorna vid intervjutillfällena under hösten 2018 arbetat på förlossningsklinik 

och fått erfarenheter av stöd därifrån, de som endast arbetat på BB-avdelning och 

mödrahälsovård exkluderades. Med hjälp av klasslistan tillfrågades 16 barnmorskor från 

olika arbetsplatser. Tre svarade ej på förfrågan, fem uppnådde ej inklusionskriterierna. 

Åtta barnmorskor återstod som uppfyllde inklusionskriterierna. 

 

5.3 Genomförande av datainsamlingen 

De nyutexaminerade barnmorskorna som uppfyllde inklusionskriterierna kontaktades 

personligen via mejl eller telefon och tillfrågades om de kunde tänka sig att delta i 

studien, om de ville delta skickades ett informationsbrev till dem via mejl. I 

informationsbrevet gavs de information om studiens syfte, metoden för datainsamling 

samt deras rättigheter som informanter med avseende till konfidentialitet och 

medverkan, se bilaga 2. I informationsbrevet framgick även att de gav informerat 

samtycke till deltagande om de valde att delta i studien. 

 

Efter att de nyutexaminerade barnmorskorna givit medgivande om deltagande i studien 

genomfördes datainsamlingen genom enskilda intervjuer på en plats vald av den 

nyutexaminerade barnmorskan eller via telefonintervju, utifrån vad den enskilda 

nyutexaminerad barnmorskan föredrog. Intervjuerna var ostrukturerade med en 

intervjuguide bestående av en öppen fråga och ett fåtal följdfrågor för att vid behov 

fördjupa sig i vad de nyutexaminerade barnmorskorna uttryckte. Creswell och Creswell 

(2018) beskriver att sådana intervjuer ämnar nå informanternas uppfattning och åsikter, 

vilket författarna i denna studie ville nå. Frågan var; “Berätta om din upplevelse av stöd 

från barnmorskekollegor”, samt följdes upp med följdfrågor för att vid behov få den 

nyutexaminerade barnmorskan att utveckla sina svar, se bilaga 1. Intervjuerna var 
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mellan sju minuter och tjugoen minuter långa. 

 

Intervjuerna genomfördes enskilt av författarna, fyra stycken vardera. En av 

intervjuerna genomfördes på telefon och spelades in med hjälp av en dators 

röstinspelningsprogram, övriga intervjuer genomfördes genom personligt möte med de 

nyutexaminerade barnmorskorna och spelades in på författarnas mobiltelefoner. Efter 

att intervjuerna genomförts fördes ljudfilerna över till författarnas datorer och därefter 

till en hårddisk som förvarats inlåst i författarnas hem, förutom när datamaterialet 

analyserades av författarna. När intervjuerna överförts till en hårddisk raderades de från 

författarnas mobiltelefoner. På hårddisken gavs de nyutexaminerade barnmorskorna 

koder för att deras identitet skulle förbli okända för obehöriga. Datamaterialet 

transkriberades och skrevs ut till pappersform under analysprocessen, och materialet 

förvarades avkodat inlåst tillsammans med hårddisken med ljudfilerna och 

textdokumenten. 

 

5.4 Genomförande av dataanalys 

Analysmetoden som användes var en kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats 

beskriven av Creswell och Creswell (2018), där ur det insamlade datamaterialet 

analyserades mönster och kategorier fram, vilka sedan organiserades till enheter av 

information, så kallade teman. Analysprocessen bestod av fem steg där det första steget 

var att transkribera intervjuerna och skriva ner anteckningar från intervjuerna samt 

förbereda datamaterialet inför den fortsatta analysen, vilket gjordes genom att skriva ut 

transkriberingarna från Word dokument till pappersform. Därefter lästes samtliga 

transkriberade intervjuer igenom enskilt av båda författarna för att få en överblick över 

informationen och det övergripande innehållet i vad de nyutexaminerade barnmorskorna 

uttryckte under intervjuerna, vilket var steg två. Steget därefter var att börja koda allt 

datamaterial genom att ta ut meningsdelar som upplevs innehålla information, detta 

gjordes genom att markera de stycken i det transkriberade datamaterialet som upplevdes 

innehålla information som svarade an mot syftet. Författarna tog ut meningsdelar 

enskilt, och jämförde dem sedan tillsammans och enades vilka meningsdelar som 

utgjorde material för kodningen. Nästa del av kodningen var att benämna meningsdelen 

med ett ord eller kod, som oftast fanns i meningen. Därefter sorterade författarna dessa 

koder tillsammans utifrån vad som hörde ihop, vilket resulterade i fyra teman. Se 
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exempel på analysförfarande i tabell 1 nedan. De teman som analyserades fram i detta 

steg är i kvalitativa studier ofta de som utgör huvudfynden i resultatet (Creswell & 

Creswell, 2018). Dessa användes sedan som huvudrubriker i resultatet och stärktes med 

citat från intervjuerna. 

 

Tabell 1. Exempel på analysförfarande. 

 

Meningsdel Kod Tema 

eh men om jag frågar om hjälp, vilket jag gör 

ganska ofta även om jag vet svaret så får jag 

alltid svar, alltid svar  

alltid få 

svar 

Betydelsen av öppet 

arbetsklimat och att få 

bekräftelse 

sen kan man ju alltid få olika typer av 

bekräftelse eller svar då ju… 

bekräftelse Betydelsen av öppet 

arbetsklimat och att få 

bekräftelse 

 

 

5.5 Etiska överväganden 

Enligt Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 2018) samt Codex (2018) 

ska den som medverkar i en studie kunna ge ett informerat samtycke, vilket innebär att 

den som tillfrågas att deltaga ska informeras om studiens syfte, metod, eventuella 

intressekonflikter från författarna, samt om rätten att när som helst ha möjligheten att ta 

tillbaka sitt deltagande utan konsekvenser för de nyutexaminerade barnmorskorna. 

Denna information tillgodosåg de nyutexaminerade barnmorskorna i det 

informationsbrev de fått efter de anmält intresse om att delta i studien. 

 

De nyutexaminerade barnmorskorna tillfrågades om deras upplevelse av sin första tid 

som legitimerade barnmorskor, vilket kunde ge upphov till känslor och tankar. Med 

anledning av detta fick de nyutexaminerade barnmorskorna vid intervjuerna information 

om kuratorskontakt av författarna, samt information om vart de kunde vända sig, till 

exempel till den egna vårdcentralen eller Landstingshälsan om behov fanns. Nyttan som 

resultatet av denna studie beräknas ha, till exempel som grund till eventuellt 

förbättringsarbete, vägdes mot risken att de nyutexaminerade barnmorskorna skulle 

uppleva negativa känslor av att berätta om sin upplevelse av stöd. Genom att bistå med 

information om kuratorskontakt minimerades risken att studien skulle göra mer skada 
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än nytta för de nyutexaminerade barnmorskorna utan istället främja arbetsmiljön för 

kommande nyutexaminerade barnmorskor. Enligt Helsingforsdeklerationen (WMA, 

2018) bör all forskning med människor föregås av just en reflektion över nytto- kontra 

risk-förhållandet för de inblandade och/eller de som kan ha nytta av resultatet. 

 

Den eventuella risken för negativa känslor för de nyutexaminerade barnmorskorna 

vägdes också mot den samhälleliga nyttan för resultatets eventuella användande. En 

förbättring för nyutexaminerade barnmorskor första tid i deras nya yrke, ger 

förhoppningen till att framtida nyutexaminerade barnmorskor stannar på 

förlossningsklinikerna och får ökad erfarenhet. Det i sin tur skulle kunna vara till nytta 

för födande kvinnor som vårdas av erfarna barnmorskor med färdigheter i att tillgodose 

varje födande kvinna och hennes familjs behov. 

 

Då denna studie genomfördes med människor som datamaterial, skickades innan 

studiens start en ansökan till lokal forskningsetisk nämnd. Efter utlåtandet från den 

lokala forskningsetiska nämnden (EPK 502–2018) och korrigeringar av 

informationsbrev med mera genomförts efter deras utlåtande, påbörjades urvalet och 

datainsamlingen. 

 

6 Resultat 

I de åtta nyutexaminerade barnmorskornas upplevelse av stöd från sina 

barnmorskekollegor framkom följande fyra teman; Tillåtelse att vara ny i 

barnmorskerollen, Mer erfarenhet ger trygghet, Betydelsen av öppet arbetsklimat och att 

få bekräftelse samt Behov av reflektion och feedback. 

 

6.1 Tillåtelse att vara ny i barnmorskerollen 

Det fanns en uttryckt oro hur det skulle vara i den nya rollen som barnmorska. I 

upplevelsen att vara ny på arbetsplatsen och ny i barnmorskerollen kunde tvivel 

uppkomma om detta yrke verkligen var något för dem. Behovet av att få stöd under den 

första tiden i den nya rollen var stort och viktigt, utan kollegor att söka råd och stöd hos 

skulle de känna sig vilse. Kollegornas tillåtelse och förståelse för att de var nya var 
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viktigt för att de nyutexaminerade barnmorskorna skulle känna stöd från sina kollegor. 

Samtliga nyutexaminerade barnmorskor uttryckte att de under arbetspassen fick stöd 

från barnmorskekollegorna och det förmedlade stödet gav dem ökad trygghet och 

självständighet i den nya barnmorskerollen. 

 

jag får stöd av alla, på något sätt alla så kommer alla ihåg hur det är att va ny, man 

märker att alla frågar varandra och bedömer olika situationer, men jag kan fråga vem 

som helst, den som har varit färdigt ett år eller någon jag har gått utbildningen med 

eller någon som nästan ska gå i pension, så kan jag fråga vem som helst … jag känner 

att det finns stöd från alla. Nyutexaminerad barnmorska 1 

 

En av de nyutexaminerade barnmorskorna uttryckte särskilt att hon önskat än mer stöd i 

den nya yrkesrollen, men reflekterade samtidigt själv att det kunde vara en personlig 

önskan, att hon var en orolig individ. När hon blev osäker hade hon ett stort behov av att 

rådfråga sina kollegor och kunde de inte möta hennes behov av stöd i de situationerna 

blev hon mer osäker i sin kompetens. 

 

Som ny barnmorska kunde det vara svårt att våga ta en diskussion eller ifrågasätta en 

mer erfaren barnmorska, till exempel tillfällen då råd som givits inte känts rätt eller 

uppdaterade. Det kunde upplevas som att de mer erfarna barnmorskorna hade svårt att ta 

att en nyutexaminerad barnmorska kunde komma med frågande kommentarer. Innan en 

säkerhet i barnmorskerollen fanns följde de nyutexaminerade barnmorskorna 

“regelboken” - lokala riktlinjer och författningar för att vara säkra på att de gjorde rätt, 

vilket kunde innebära en inre konflikt när de råd som de erfarna barnmorskorna gav 

skiljde sig från riktlinjerna. De erfarna barnmorskorna kunde med sin erfarenhet ge råd 

om en annan handläggning än det som föreskrifterna säger, vilket kunde vara svårt för 

de nyutexaminerade barnmorskorna att gå vidare med. Ofta ledde det till att de frågade 

fler barnmorskekollegor om råd för att få ett de kände sig bekväma med, eller skapade 

en medelväg utifrån de kunskaper de själva hade samt det råd de fått. De kunde uppleva 

att den kunskap de hade från barnmorskeutbildningen var den mest uppdaterade 

vetenskapligt sett men att den kom i konflikt med den kunskap och erfarenhet 

barnmorskekollegorna hade. 
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rent vetenskapligt och så, så att har vi en ändå ganska bra koll, eh, och sen tycker jag 

också som nyutbildad barnmorska är man väldigt noggrann och det är ju lite som man 

lämnar åt slumpen, asså man vågar inte – man går ju inte på den erfarenheten för den 

har man ju inte utan då följer man regelboken så som det är tänkt … på det viset är det 

bra o vara ny, och eh, att som ny att man följer alla PM rätt mycket och sådär ju. Och 

därför, så, är ju kanske det bättre ibland än när man är väldigt gammal i gemet och 

kanske ”aja”, så där lite grann. ”ah nu gör jag som jag tycker i detta fallet här för då 

bortser jag från liksom från det här PM:et som vi egentligen hur vi ska göra och så. 

Nyutexaminerad barnmorska 5 

 

6.2 Mer erfarenhet ger trygghet 

Under den första tiden som nyutexaminerad barnmorska är känslan av trygghet en 

viktig aspekt för att kunna och våga bli självständiga i sin nya yrkesroll. Trygghet kunde 

komma ifrån kollegornas stöd men även från tidigare praktik på 

förlossningsavdelningen eller en tillfredsställande introduktion. 

 

Introduktionstiden för de nyutexaminerade barnmorskorna var mellan 2–10 veckor och 

samtliga uppgav introduktionstiden som tillräcklig. Aspekter som till exempel 

mängdträning i olika moment eller att få vara med om händelser och fall mer än en gång 

ökade känslan av självständighet och tro på sin egen förmåga inför liknande situationer. 

Vetskapen om att handledare från praktiken nu var arbetskollegor istället gav också en 

känsla av trygghet hos de nyutexaminerade barnmorskorna. Efter introduktionstiden var 

det skönt att få vara självständig, de nyutexaminerade barnmorskorna som nu inte 

arbetade på den arbetsplats de haft praktik upplevde det särskilt positivt genom att de nu 

fick vara självständiga och slapp ha någon med sig som kritiserade eller ifrågasatte ens 

arbetssätt. Samtidigt gav vetskapen om möjlighet till kollegornas stöd en ökad känsla av 

trygghet. 

 

man hade ju nån som stöttade upp en ute, fast man var ju alltid själv när man var inne 

på salen och det tycker jag är bra eftersom man är ju ändå barnmorska, man ska ju 

ändå har det förtroende av mamman eller paret … sen att man ringer in dom i slutet … 

man har ju blivit inkastad i det med engång och det har väl varit både positivt och 

negativt nackdelar med det, det positiva är att man blir ju mer förstärkt i det, att man 

får göra det själv … sen ibland har man ju känt att följ med in här och hjälp till, och då 
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har dom ju gjort det. Nyutexaminerad barnmorska 3 

 

Trots det i överlag positiva ordalaget om introduktionen fanns det även mindre positiva 

upplevelser under introduktionstiden. Det fanns till exempel tillfällen för en 

nyutexaminerad barnmorska när hon fick avbryta sin introduktion på förlossningen på 

grund av att det saknades personal på BB-avdelningen, hon fick alltså täcka för 

verksamhetens bemanningsproblematik istället för att få en kontinuerlig introduktion. 

En annan aspekt som kunde gjort introduktionstiden bättre hade också varit att få ha 

kontinuitet i vem den nyutexaminerade barnmorskan följde under den första tiden, att få 

ha mer tid att få gå med en avsedd barnmorska istället för att som det var nu, ha olika 

barnmorskor att följa från dag till dag. 

 

Något som kunde påverka de nyutexaminerade barnmorskornas känsla av trygghet 

under arbetspassen var vilka de övriga barnmorskorna var. Vissa barnmorskor upplevde 

de nyutexaminerade barnmorskorna att de hade en bättre personkemi med och på så sätt 

upplevde mer trygghet i att arbeta med. Tryggheten kunde även påverkas av om det var 

någon mer ordinarie barnmorska på arbetspasset eller om det var bemannat med 

barnmorskor från bemanningsföretag. De beskrev det som otryggt att vara den enda 

ordinarie på arbetspasset då de bemanningsbarnmorskor som kom utifrån kanske inte 

hade full kunskap kring de PM och rutiner som fanns på den arbetsplats de 

nyutexaminerade barnmorskorna arbetade på. Otryggheten kunde uttrycka sig i en oro 

om de verkligen kunde bevara patientsäkerheten när de inte fick det stöd som de 

egentligen hade behov av. De nyutexaminerade barnmorskorna kunde inte känna 

samma tillit till bemanningsbarnmorskor oberoende om de upplevdes kompetenta eller 

ej, på grund av risken att bemanningsbarnmorskor inte följde PM och rutiner. 

 

inte för att jag tvivlar på deras kompetens men jag, känner inte jag litar på dom på 

samma sätt som jag litar på mina ordinarie barnmorskekollegor, så att eh, och nu när 

det då har varit mycket hyrbarnmorskor på avdelningen så har ju det såklart påverkat 

att eh, jag inte alltid har känt att det har funnits nån kanske som jag har, velat vända 

mig till. Nyutexaminerad barnmorska 5 

 

Dock beskrev de nyutexaminerade barnmorskorna att ju längre tid de hade arbetat på sin 

arbetsplats desto tryggare var de i sig själva, och med mer egen trygghet påverkades de 
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mindre av vilka de övriga barnmorskorna som jobbade var. Det var under den allra 

första tiden i den nya barnmorskerollen som de nyutexaminerade barnmorskorna kände 

mer stöd och trygghet i de ordinarie barnmorskorna, och att bemanningsbarnmorskor 

hade stor inverkan i den upplevda tryggheten under arbetspassen, men att de blev 

mindre påverkade med tidens gång. När de nyutexaminerade barnmorskornas erfarenhet 

med tiden ökade stärktes de i sin egen självkänsla och barnmorskeroll, men en 

lättnadskänsla infinner sig fortfarande om det finns en annan ordinarie med på 

arbetspasset. 

 

även om jag såklart mer och mer står på egna ben och inte behöver fråga om lika 

mycket saker längre men, det som sagt dyker ju upp saker titt som tätt ändå eh, och det 

gör det ju även för dom ordinarie barnmorskorna med längre erfarenhet. Ehm, så då 

tycker jag att, när jag går och ska jobba ett pass så är jag jätteglad om det ordinarie 

barnmorskor som jag jobbar med. Nyutexaminerad barnmorska 5 

 

6.3 Betydelsen av öppet arbetsklimat och att få bekräftelse 

På de förlossningsavdelningar de nyutexaminerade barnmorskorna arbetade var det ett 

bra arbetsklimat barnmorskekollegor emellan, det var tillåtet att fråga om råd och 

diskutera handläggning i olika situationer vilket samtliga barnmorskor också gjorde. 

Samtliga barnmorskor sökte stöd i sina kollegor för att diskutera och resonera kring 

handläggning av olika patientfall, och det kunde även hända att de nyutexaminerade 

barnmorskorna blev tillfrågade om råd och var med i diskussioner om handläggning. Att 

bli tillfrågad om råd var i sig en bekräftelse att de faktiskt hade något att komma med 

som barnmorskor. Bara vetskapen om att barnmorskekollegorna fanns där i bakgrunden 

och kunde backa upp om behov uppstod ingav ett lugn på arbetet för de 

nyutexaminerade barnmorskorna. 

 

det är en arbetsplats där det är högt i tak, och folk är inte rädd för o säga vad dom 

tycker och det är ganska befriande, jag känner mig väldigt lugn i att, att om nån tycker 

att jag gör nånting galet eller står på ett rum med ett CTG som inte är bra då kommer 

dom o knackar på, ehm, jag behöver liksom, inte oroa mig för det, dom har koll på vad 

jag gör även om din inte är insatta i patienten och så, och det är ju jätteskönt o veta. 

Nyutexaminerad barnmorska 8 
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När det å ena sidan kändes tryggt att veta att barnmorskekollegorna fanns där som stöd 

när det behövdes fanns det å andra sidan tillfällen då kommunikationen 

barnmorskekollegor emellan blivit mindre bra. Det fanns tillfällen 

barnmorskekollegorna kommit med pikande kommentarer eller kommit med oombedda 

råd vilket gett den nyutexaminerade barnmorskan känslan av att bli överkörd. 

 

Det som kunde inverka på samarbetet och stödet kollegor emellan var om personkemin 

fungerade eller inte, vilket de beskrev inte bara är fallet kollegor emellan utan även i 

privatlivet. De nyutexaminerade barnmorskorna kunde redogöra om 

barnmorskekollegor de kände att de helst avstod att fråga då de upplevde att de inte 

riktigt kom överens. Samtidigt beskrev de nyutexaminerade barnmorskorna att de alltid 

kunde fråga kollegorna, att de aldrig blivit nekade stöd om de bett om det. Det fanns 

kollegor de nyutexaminerade barnmorskorna föredrog att fråga men även om de ej 

jobbade på arbetspasset fanns det ändå alltid någon att finna stöd i. Kollegorna gav stöd 

genom att visa hur en viss arbetsuppgift skulle utföras eller genom att vara inne på 

förlossningssalen och hjälpa till i olika situationer och händelser. Det fanns tillfällen då 

kollegorna varit korta i tonen och otrevliga, men att detta var tillfällen de 

nyutexaminerade barnmorskorna kunde sammankoppla med hög arbetsbelastning och 

tidspress och att det förmodligen inte var personligt menat. Tillgängligheten till att få 

stöd var ändå bättre än vad de nyutexaminerade barnmorskorna föreställt sig. 

 

avsnoppad liksom eller, och det kan man ju känna att det var säkert inte meningen utan 

att hon var nog, säkert pressad över någonting eller nåt annat eller så, jag är ju lite 

känslig av mej, man vill ju va bra liksom, eller att det ska blir bra. Nyutexaminerad 

barnmorska 4 

“lättare o få stöd o bättre o få stöd än vad jag hade vågat hoppats på, så det, det känns 

jättebra, det är väl det som är behållningen, det är väl därför man orkar med det, på 

nåt vis” Nyutexaminerad barnmorska 8 

 

De nyutexaminerade barnmorskorna kunde uppleva att de sällan blev tillfrågade hur det 

gått eller hur de upplevt en förlossning som kanske var utmanade, vilket de kände var 

en viktig aspekt i att uppleva stöd i sina kollegor. Det fanns tillfällen då 

barnmorskekollegorna gav bekräftelse och stöd självmant men också tillfällen där de 
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nyutexaminerade barnmorskorna inte fick det i den mån de kände att de egentligen 

behövde det, att de kunde önska mer bekräftelse i att de handlade eller tänkte rätt i 

handläggning. Särskilt påtagligt kunde det vara dagar då det var ökad arbetsbelastning 

eller under nattpass då det var mindre antal personal på avdelningen och det var en mer 

utsatt arbetssituation. Det var vid sådana tillfällen de kunde ha svårt att släppa arbetet 

utan tog med sig det hem. 

 

sen är det klart att arbetsbelastningen påverkar dom dagarna när det är jättemycket å 

göra så, så får man ju inte lika mycket stöd, såklart för då, då har ju ens kollegor fullt 

upp med sina patienter och har inte tid och det är väl dom passen också som är dom 

jobbiga, och som man grunnar på mest när man går hem å så. Nyutexaminerad 

barnmorska 8 

 

När barnmorskekollegorna inte fanns tillgängliga eller bemötandet inte riktigt blev 

optimalt kunde de nyutexaminerade barnmorskorna ofta finna trygghet i andra 

yrkesgrupper på förlossningsavdelningarna. Ofta fanns läkare tillgängliga för 

rådfrågning eller barnundersköterskor/undersköterskor som kunde förklara och stötta. 

 

6.4 Behov av reflektion och feedback 

“en mentor hade varit jätte, jättebra tror jag i alla fall för den personliga utvecklingen 

så hade det varit det.” Nyutexaminerad barnmorska 5 

 

Erbjudandet om och användandet av en mentor har varit skiftande på de olika 

förlossningsklinikerna. De nyutexaminerade barnmorskorna har funnit stöd i och 

reflekterat med barnmorskekollegorna under arbetspassen men drygt hälften av de 

nyutexaminerade barnmorskorna har också fått en mentor från start. Mentorsresursen 

har sedan av olika anledningar använts i skiftande grad. 

 

Anledningarna till skiftande användning av mentorn har ofta berott på om verksamheten 

tillåtit detta, om schema har lagts för att möjliggöra träffar eller om en sjukskriven 

mentors ersatts. Det har också dröjt ett par månader att få en mentor tilldelad för vissa 

nyutexaminerade barnmorskor då den klinik de arbetat på kantats av 

bemanningsproblematik. Det finns också individuella skillnader mellan de 
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nyutexaminerade barnmorskorna och hur de har upplevt behovet av en mentor, att de 

fått en mentor tilldelad men att behovet att reflektera och resonera har för vissa 

tillgodosetts av kollegorna som de arbetat med. Samtidigt beskriver en nyutexaminerad 

barnmorska att hon haft en stor trygghet och stöd i sin mentor som hon träffat 

regelbundet, ungefär en gång i månaden, och samtalat om olika händelser och 

situationer. Under denna reflektionsstund har de samtalat om hur hon skulle kunna gå 

vidare och utvecklas med de känslor och tankar som uppstått på arbetet, vilket hon har 

upplevt mycket positivt. 

 

Att få en mentor tilldelad gav också vissa förväntningar som sedan inte infriats. En 

nyutexaminerad barnmorska beskrev det som att det borde finnas ett utarbetat 

mentorsprogram och inte bara bli tilldelad en mentor för att det låter bra. De som inte 

haft mentorsträffar från början eller av annan anledning inte fortsatt menar att en mentor 

hade kunnat underlätta den första tiden som nyutexaminerad barnmorska, möjligheten 

att vända sig till en speciell person hade varit skönt samt att kunnat ha en pågående 

diskussion och reflektion kring den egna utvecklingen i den nya rollen som barnmorska. 

När det fanns en avsatt mentor var det svårt att veta vem som skulle ta initiativet för att 

ha ett möte då det var oklart hur det hela skulle fungera, samt att det inte fanns avsatt tid 

under arbetspassen. 

 

mentor, jag har inte haft ett enda samtal med min, och det har ju vart väldigt olika med, 

hur drivna dom mentorerna och vi har varit, tänker jag, sätta sig ner och sen ska det 

finnas tid med, att sätta sig ned en halvtimme på arbetstid och prata om det man har 

upplevt. Nyutexaminerad barnmorska 2 

 

Samtliga nyutexaminerade barnmorskor beskriver att det största stödet och möjlighet till 

reflektion har de haft med klasskamrater som tagit examen samtidigt och som arbetade 

på samma arbetsplats. Denna reflektion har dock ofta skett utanför arbetstid men å andra 

sidan har det känts mer naturligt att vända sig till de personer de redan har en 

vänskapsrelation till. 

 

Under den första tiden som nyutexaminerad barnmorska föreligger det ett behov av att 

få bekräftelse och återkoppling i ens arbete, särskilt då det är en stor omställning i både 

arbetsuppgifter och ansvar jämfört med sjuksköterskeyrket. Det var tufft att vara ny som 
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barnmorska och en nyutexaminerad barnmorska beskriver att det finns de som väljer att 

inte fortsätta på förlossningen på grund av detta. Det som vore önskvärt, och som de 

nyutexaminerade barnmorskorna upplever att de inte får i den utsträckning de önskat, är 

uppföljning med chefer och ledningsgrupper. Dels för att få en bekräftelse på att de gör 

ett bra jobb och dels för att bli sedd och uppskattad att de är en viktig del av 

arbetsplatsen. Cheferna på de olika klinikerna borde vara mer lyhörda om hur deras 

medarbetares arbetssituation ser ut, särskilt för de nyutexaminerade som är i extra stort 

behov av stöd och feedback för att orka och vilja stanna kvar i yrket. 

 

lite uppföljningssamtal med dom som är nya för man ser ju ändå att det är ganska 

många nya som inte stannar sådär jättelänge utan man väljer att göra andra saker och 

då tycker jag man ska va lite lyhörd som chef – vad beror det på? För det är tufft att 

komma ut, som ny barnmorska. Jättetufft. Nyutexaminerad barnmorska 6 

 

7 Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

Forskningsmetoden för denna studie är en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats 

för att kunna svara an på syftet, vilket var att belysa upplevelsen av stöd från 

barnmorskekollegor. En kvalitativ ansats ämnar utforska och beskriva vad en individ 

eller grupp människor tillskriver ett socialt eller mänskligt problem (Creswell & 

Creswell, 2018). En upplevelse är inte enkelt att mäta i variabler utan kräver en 

kvalitativ metod som kan tillåta en komplex och detaljerad beskrivning av problemet att 

träda fram (Creswell & Poth, 2018). Genom att låta enskilda nyutexaminerade 

barnmorskor beskriva och dela med sig av sin upplevelse och verklighet i denna 

kvalitativa intervjustudie har det möjliggjorts att syftet besvarats. Den induktiva 

ansatsen är ett ytterligare sätt att beskriva verkligheten utifrån den som uppfattar den, då 

den induktiva ansatsen i jämförelse med den deduktiva inte utgår från teman eller 

teorier utan låter teman framträda ur det insamlade datamaterialet (Creswell & Creswell, 

2018). Den induktiva ansatsen ökar möjligheten till en mer öppen analys vilket kan öka 

studiens trovärdighet och giltighet. På så vis ökar även möjligheten att studiens syfte 

besvaras av de nyutexaminerade barnmorskornas upplevelse som får framträda ur 

datamaterialet, jämfört med om en deduktiv ansats använts där de teman och den teori 
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författare i sådana fall arbetar utifrån styr över analysen och resultatet. 

 

Den kvalitativa intervjumetoden som använts som datainsamlingsmetod upplevs vara en 

väl lämpad metod för att nå de nyutexaminerade barnmorskornas synsätt och åsikter 

kring upplevelsen av stöd från sina barnmorskekollegor. Fördelar med en intervju är att 

det är användbart när informanter eventuellt inte har möjlighet att träffas, att 

informanten kan redogöra för upplevelser och tankar de haft samt låter forskaren att 

hjälpa informanten att hålla tråden. En annan kvalitativ datainsamlingsmetod så som 

fokusgruppintervju eller observationer eller en kvantitativ metod så som enkät har svårt 

att nå den individuella upplevelsen på samma uttömmande vis och med samma 

dimension som en enskild intervju har, eftersom forskaren i en enskild intervju har 

möjlighet att be informanten utveckla eller förtydliga sina svar (Creswell & Creswell, 

2018). 

 

Creswell och Creswell (2018) beskriver att idén i kvalitativ forskning är att medvetet 

välja ut vilka informanter som kan bidra till att bäst förstå problemet och 

forskningsfrågan. För att tillgodose detta genomfördes ett riktat urval som utgick från en 

klasslista från ett universitet i Sverige, dels för att begränsa urvalet till adekvat antal 

informanter med tanke på studiens storlek och dels för att informanternas 

grundkunskaper och arbetserfarenhet i barnmorskeyrket skulle ha samma 

förutsättningar. Detta för att utesluta att eventuella skillnader i utbildning eller tid i 

yrket skulle utgöra en skillnad i de nyutexaminerade barnmorskornas upplevelse av 

stöd. Creswell och Creswell (2018) beskriver även att det inte finns något specifikt svar 

på antalet informanter en kvalitativ studie bör innehålla utan det får avgöras av studiens 

storlek. Då intresset för att genomföra denna studie grundar sig på tidigare liknande 

studie utförd i Sydafrika där informanterna utgjordes av barnmorskor på 

förlossningsavdelning exkluderas de informanter som arbetat på annan plats än 

förlossningsavdelning. Upplevelse av stöd hade även kunnat belysas hos 

nyutexaminerade barnmorskor som valt att arbeta inom mödrahälsovård, och en 

eventuell skillnad mellan upplevelsen av barnmorskekollegornas stöd i öppen- och 

slutenvård hade kunnat framträda. På grund av studiens storlek och grund för 

genomförande begränsades urvalet till att bestå av nyutexaminerade barnmorskor på 

förlossningsavdelningar. Detta kan å ena sidan begränsa trovärdigheten i urvalet då det 

blir smalt men å andra sidan möjliggöra liknelse mellan denna studie och den 
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Sydafrikanska studien. 

 

Sex av åtta nyutexaminerade barnmorskor hade innan de blev tillfrågade om deltagande 

i studien träffat antigen den ena eller den andra författaren tidigare på grund utav 

verksamhetsförlagd placering. Detta är något som kan påverka de nyutexaminerade 

barnmorskornas medgivande till deltagande, samt att det finns en risk att denna 

“relation” påverkar möjligheten till uttömmande och ärliga svar. Dock motbevisas detta 

med de två nyutexaminerade barnmorskorna som utan tidigare vetskap om författarna 

gav medgivande till deltagande i studien. Då samtliga intervjuer upplevs ha resulterat i 

adekvata och uttömmande svar oberoende eventuell tidigare relation anses detta stärka 

resultatets trovärdighet och giltighet. På grund av adekvata och uttömmande svar 

upplevs bortfallet i urvalet ej påverkat resultatet, dock hade ytterligare informanter 

kunnat öka giltigheten genom ett mer omfattande resultat. 

 

På grund av sin och de nyutexaminerade barnmorskornas geografiska placering 

genomförde författarna fyra intervjuer vardera med den förutbestämda intervjuguidens 

hjälp. Det hade kunnat vara en fördel och styrka för studiens resultat att genomföra 

första intervjun tillsammans för att utvärdera intervjuteknik samt intervjuguidens 

möjlighet att svara an på studiens syfte. Dock anser författarna att båda deras första 

intervjuer innehöll tillräckligt med data som överensstämde med studiens syfte. 

 

Det finns en risk att de nyutexaminerade barnmorskorna inte har lämnat fullt 

uttömmande svar om sin upplevelse av stöd, dels på grund av att denna studies resultat 

kommer att bli tillgängligt för allmänheten och dels för att författarna är blivande 

kollegor. För att motverka detta informerades de nyutexaminerade barnmorskorna om 

sina rättigheter i informationsbrevet innan medgivande till deltagande samt vid 

intervjuns start, men det tas också stor hänsyn i studien till konfidentialitskravet. 

Därmed lades tilltro till att de nyutexaminerade barnmorskorna beskrev sin upplevda 

verklighet. 

 

Analysprocessens olika steg genomfördes både enskilt och tillsammans av författarna, 

vilket upplevs vara en styrka. Detta möjliggör att resonera, jämföra och diskutera vad 

som utgör kärnan och vad som innehåller relevant fakta i datamaterialet. Creswell och 
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Creswell (2018) beskriver att genom att läsa igenom datamaterialet kan en allmän 

uppfattning om datamaterialet fakta och trovärdighet fås. Den första kodningen av en 

intervju genomfördes tillsammans, resterande intervjuer därefter enskilt på grund av att 

författarna bor på olika orter. Detta är en svaghet i analysprocessen då möjligheten att 

diskutera tillsammans om vad koden är inte funnits. För att motverka denna svaghet 

träffades författarna och genererade teman av koderna tillsammans, och förde 

diskussion och resonemang om eventuella oklarheter i koderna. Teman i en kvalitativ 

studie ska utgöras av olika perspektiv av informanterna och stärkas av citat (Creswell & 

Creswell, 2018), vilket är utfört i resultatdelen i denna studie. Genom att beskriva flera 

perspektiv av ett tema blir resultatet mer realistiskt vilket ökar resultatets giltighet 

(Creswell & Creswell, 2018). Användning av citat för att stärka teman beskrivs av Polit 

och Beck (2016) kunna hjälpa läsaren att avgöra trovärdighet och eventuell 

överförbarhet till andra situationer. 

 

Författarna är vid tidpunkten för datainsamling barnmorskestudenter och har egna 

erfarenheter av stöd från barnmorskekollegor med tanke på genomförd 

verksamhetsförlagd utbildning på förlossningsavdelning. På grund av detta kan en viss 

förförståelse finnas hos författarna under studiens gång och med en medvetenhet om 

förförståelsen i datainsamling och analysprocess har den använts för att bidra till att 

utveckla de nyutexaminerade barnmorskornas svar samt ha kunskap om miljön de 

befinner sig i. Med en medvetenhet om förförståelsen är författarnas förhoppning att 

dataanalysen visar de nyutexaminerade barnmorskornas upplevelse, så fri från 

författarnas värderingar som möjligt. Genom att medvetandegöra och beskriva 

förförståelse skapas en möjlighet för läsaren att få ett öppet och ärligt resonemang. En 

reflektion kring den egna inverkan är en betydande del av kvalitativ forskning (Creswell 

& Creswell, 2018). 

 

Genom att beskriva de olika stegen i datainsamling och dataanalys ökar möjligheten för 

överförbarhet av studien (Creswell & Creswell, 2018). De beskriver även att kvalitativ 

forskning inte strävar efter att få ett generaliserbart resultat utan att resultatet ska vara en 

specifik beskrivning av problemet. 

 



  
 

21 

 

7.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna kvalitativa intervjustudie är att belysa nyutexaminerade barnmorskors 

upplevelse av stöd från sina barnmorskekollegor under den första tiden på 

förlossningsklinik. Resultatet framhåller teman vilka är tillåtelse av att vara ny i 

barnmorskerollen, mer erfarenhet ger trygghet, betydelsen av öppet arbetsklimat och att 

få bekräftelse samt behov av reflektion och feedback. 

 

Arbetsklimatet på förlossningsavdelningarna tillåter att både en erfaren och ny 

barnmorska kan söka stöd och råd hos sina kollegor i handläggning av patienter, vilket 

indikerar att i arbetet som barnmorska är ett kollegialt stöd av stor vikt. Fenwick et al. 

(2012) stärker detta genom att beskriva att kunna rådfråga och diskutera med 

barnmorskekollegor är en viktig del av att finna trygghet och sin plats i den nya rollen 

som barnmorska. I den teoretiska modellen av socialt stöd, vilken är en betydande 

aspekt av arbetsmiljön, beskriver House (1981) informationsstöd och instrumentellt 

stöd. Informationsstödet som innebär att kollegor finns tillgängliga för rådfrågan och i 

beslutstagande visar på att på de förlossningsavdelningar de nyutexaminerade 

barnmorskorna arbetar uppnås det sociala stödet i aspekten informationsstöd. 

 

Att bli självständig i arbetet tar tid och måste få ta tid för utveckling och inlärning, 

vilket Bedwell et al. (2014) och Clements et al. (2012) redovisar i sina studier. Detta 

bekräftas av de nyutexaminerade barnmorskorna då de hade olika längd på sin 

introduktionstid, och de fick tid att utvecklas och göra saker självständigt. Samtidigt 

fanns det sociala stödet under introduktionen i form av instrumentellt stöd och 

informationsstöd då de fick mängdträning samt någon att diskutera och planera 

handläggning med. Trots den olika längden på introduktionen var de nöjda, vilket 

indikerar att det är en individuell upplevelse av hur mycket stöd varje individ behöver. 

Stöd för en person kan vara att få hjälp i en situation medan en annan vill ha mer 

bekräftelse och reflektion. Denna skillnad från person till person kan också tänkas ha ett 

samband med hur det ser ut på den specifika arbetsplatsen med bemanning och 

organisation. 

 

De nyutexaminerade barnmorskorna i denna studie uttryckte att stöd för dem var att få 

svar på frågor men även bekräftelse och feedback tillbaka att man gör rätt eller tänker 



  
 

22 

 

rätt i en situation, vilket House (1981) bekräftar med informationsstöd och feedback 

från människor. House beskriver organisationen och dess samband med socialt stöd, att 

det sociala stödet är en del av arbetsmiljön. Hög arbetsbelastning på arbetsplatsen är 

något som har påverkat de nyutexaminerade barnmorskorna då stödet från kollegor har 

varit mindre bra dessa dagar, vilket bekräftas av Wain (2017) som beskriver att på 

grund av stor arbetsbelastning prioriteras inte heller tid för handledning och 

mentorskap. Ekelöf (2017) beskriver att hög arbetsbelastning kan leda till att var person 

endast hinner tänka på sig själv på arbetspasset, vilket kan ge en stressig arbetsmiljö där 

konflikter kan uppstå. SKL (2017) beskriver att erfarna barnmorskor lämnar 

förlossningsvården för ett mindre jourtungt arbete i till exempel mödrahälsovården, men 

också att även nyutexaminerade barnmorskor redan kan göra det efter 1–2 år. Detta kan 

bero på att det stöd som en nyutexaminerad barnmorska är i behov av på en 

akutavdelning som en förlossningsavdelning är, kanske inte fås om 

förlossningsavdelningens kollegor inte kan förmedla detta på grund av deras bristande 

erfarenhet eller organisationens påfrestande situation. 

 

Bedwell et al. (2014) bekräftar att nyutexaminerade barnmorskor har behov av att 

kollegor finns där för att förmedla stöd. Även det instrumentella stödet som innebär att 

ha tillgången att bli visad olika uppgifter uppnås för de nyutexaminerade barnmorskorna 

som beskriver att barnmorskekollegor visar dem olika arbetsuppgifter. Dessutom finner 

de instrumentellt stöd i andra yrkeskategorier då både läkare och undersköterskor kan ge 

stöd i olika arbetsuppgifter. Ekelöf (2017) beskriver med hjälp av House (1981) modell 

av socialt stöd att det sociala stödet har inverkan på individens psykiska mående på 

arbetsplatsen och uppnås stöd i den mån som individen behöver ger det positiva effekter 

så som högre arbetsmotivation, bättre prestation och lägre förekomst av psykisk ohälsa. 

De nyutexaminerade barnmorskorna nämner tillfällen då de grubblar över situationer en 

tid efteråt vilket kan antas påverka arbetsmotivation och ge negativ påverkan på deras 

upplevelse av deras nya yrke som barnmorska. Det skulle i sin tur kunna leda till att de 

funderar på andra karriärvägar i barnmorskeyrket än förlossningsavdelning. 

 

Hauck, Lewis, Kuliukas, Butt och Wood (2016) beskriver att nyutexaminerade 

barnmorskor kan ha svårt att få komma till tals i en arbetsmiljö som präglas av 

auktoritet och hierarki, att det är obekvämt att fråga en barnmorska som är mer erfaren. 

Detta nämns även av de nyutexaminerade i resultatet i denna studie, de beskriver att de 
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har barnmorskekollegor som de föredrar att fråga men sätter detta i sammanhang med 

personkemi. Eventuellt finns det en underliggande hierarki även på de 

förlossningsavdelningar som undersökts i denna studie men att de nyutexaminerade ser 

det som något personligt och inte sätter det i sammanhang med deras egen avsaknad av 

erfarenhet. 

 

Wain (2017) beskriver att det största stödet fick nyutexaminerade barnmorskor från sina 

barnmorskekollegor, men att de snabbt visste vilka de hellre ville vända sig till, och 

vilka de kunde uppleva var mindre hjälpsamma. Detta bekräftas av de nyutexaminerade 

barnmorskorna även i denna studie, men de uttrycker inte på samma vis att någon 

kollega skulle vara mindre hjälpsam. Ekelöf (2017) beskriver även en aspekt av stöd 

som benämns dysfunktionellt stöd. Det är tillfällen då stöd ges, men att det åtföljs av 

nedvärderande kommentarer eller skuldbeläggande till exempel med kommentaren att 

den som ber om stöd borde klara det själv. De nyutexaminerade barnmorskorna i denna 

studie beskriver inget dysfunktionellt stöd men det kan tänkas att de kollegor de inte 

väljer att fråga har en förmåga att ge ett dysfunktionellt stöd. Hauck et al. (2016) 

beskriver att ett mindre bra stöd kan påverka den nyutexaminerade barnmorskans 

förmåga att framföra patientens önskan under förlossningen, att inte våga och kunna 

rådfråga barnmorskekollegor eller stå på sig i sin kunskap. Detta kan ge effekten att en 

nyutexaminerad barnmorska, på grund av sin arbetsmiljö, har svårt att till fullo följa 

barnmorskan kompetensområde som innefattar att se till patientens 

självbestämmanderätt och medverkan i sin vård (Svensk Barnmorskeförening, 2018). 

 

Hom (2003) beskriver att trygghet i kollegor ger en positiv upplevelse av sin arbetsplats 

och de nyutexaminerade barnmorskorna beskriver även trygghet i att ha haft praktik på 

förlossningsavdelningen samt att känna till rutiner och riktlinjer. Hauck et al. (2016) 

beskriver också trygghet i att ha kunskap om lokala riktlinjer och senaste forskningen, 

vilket kunde hjälpa de nyutexaminerade barnmorskorna i att försvara sin handläggning 

om de skulle bli ifrågasatta av kollegor. De nyutexaminerade barnmorskorna i uppgav 

däremot i den här studien att när det var fallet hade de inte tillräckligt med egen 

erfarenhet och kunskap att stå på sig mot de mer erfarna kollegorna. Även 

bemanningsbarnmorskors avsaknad av kunskap i lokala riktlinjer påverkade 

upplevelsen av stöd på de arbetspass som bemannades av bemanningsbarnmorskor. 

Relaterat till House (1981) modell av socialt stöd kan tänkas att det som inte uppfylls på 
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de arbetspass bemanningsbarnmorskor arbetar är samtliga aspekter, instrumentellt stöd, 

informationsstöd, emotionellt stöd och feedback. De nyutexaminerade barnmorskorna 

finner trygghet i lokala riktlinjer och när bemanningsbarnmorskor inte har full kunskap 

om dem eller när barnmorskekollegor följer sin erfarenhet påverkas upplevelsen av stöd 

negativt. 

 

Bedwell et al. (2012) beskriver behovet att diskutera positiva och negativa händelser 

som nyutexaminerad barnmorska och House (1981) beskriver det emotionella stödet 

som möjligheten att få diskutera påfrestande händelser med kollegor. I resultatet 

framkommer att de nyutexaminerade anser det som en viktig aspekt av stöd, att kunna 

diskutera jobbiga förlossningar eller komplicerat handläggande. De fick dock sällan 

detta i den mån de upplevde att de behövde och önskade det och beskrev önskemål om 

att få reda på om de tänkt eller handlat rätt. Feedback från människor, att få en 

återkoppling i sitt arbete är en del av det sociala stödet (House, 1981). Detta är också en 

aspekt av det sociala stödet som inte upplevs uppfyllas på förlossningsavdelningarna de 

nyutexaminerade barnmorskorna arbetar på. 

 

Mentorskap finns i skiftande utsträckning på de förlossningsavdelningar de 

nyutexaminerade barnmorskorna arbetar, de påtalar att utarbetat mentorsprogram vore 

önskvärt. Pairman et al. (2016) beskriver att under det första året i arbetet finner 

nyutexaminerade barnmorskor stort stöd i mentorsprogram och Avis (2013) belyser att 

på de arbetsplatser det finns handledning värderas det mycket högt. I resultatet av denna 

studie beskriver de nyutexaminerade barnmorskorna att en mentor skulle kunna bidra 

till återkoppling i den egna utvecklingen, ge feedback och vara någon att reflektera med. 

Bedwell et al. (2014), Feltham et al. (2014) och Cummins et al. (2007) bekräftar detta 

genom att beskriva att ett fungerande mentorskap ger stöd, uppmuntran, möjlighet till 

samtal om lösningar samt feedback. Hom (2003) lyfter aspekten att en investering i stöd 

och utbildning för mentorer ger i längden ekonomiska fördelar genom att nya 

medarbetare fortare kan jobba effektivt och medarbetare stannar längre på arbetsplatsen 

för att de känner tillfredsställelse. Detta stämmer väl överens med SKL:s (2017) förslag 

till kompetensutveckling för förlossningsvården, där de beskriver att ett 

mentorsprogram ger nytta för den nyutexaminerade barnmorskan som får ett 

strukturerat stöd, men även för den erfarna barnmorskan som får en karriärsmöjlighet i 
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mentorskapet och en möjlighet att minska tiden i det mer påfrestande kliniska arbetet. 

 

En mentor skulle även kunna vara förebild, en person att inspireras av och som kan göra 

den nyutexaminerade barnmorskan mer bekväm i utmanande situationer (Hauck et al., 

2016). På så vis skulle även den nyutexaminerade barnmorskan ha bättre kunskap och 

förmåga att följa patienten och hennes önskemål i förlossningen. Därmed skulle ett 

mentorskap kunna vara positivt inte bara för den nyutexaminerade barnmorskan i 

hennes nya yrkesroll utan också för den födande kvinnan då hon får en barnmorska som 

kan föra hennes talan och ge välinformerade råd och beslut. Ju fler barnmorskor som 

har en öppen arbetsmiljö, ett socialt stöd och är bekväma med sina kollegor desto mer 

tid och energi kan läggas på att kvinnan får den uppmärksamhet och vård hon behöver 

och förtjänar i sitt födande. 

 

De nyutexaminerade barnmorskorna beskriver att återkoppling från chefer och ledning 

är önskvärt och viktigt för att bekräfta sina medarbetares arbetssituation. Detta beskrivs 

även av House (1981) där återkoppling av vikten av ens arbetsinsats är betydande för att 

finna socialt stöd på sin arbetsplats. Återkoppling kan ha olika källor, kollegorna men 

även chefer eller andra personer på arbetsplatsen. Kalen et al. (2010) beskriver till 

exempel att läkarstudenter har ett mentorsprogram under två år vilket de uppger är 

betydande för att finna sig i den nya yrkesrollen men även för personlig utveckling. 

Läkarutbildningen pågår under 5,5 år och barnmorskeutbildningen är 4,5 år lång (plus 1 

års arbete som sjuksköterska) och det är då intressant att ifrågasätta varför det inte finns 

samma mentorsprogram utarbetat för nyutexaminerade barnmorskor. Ett 

mentorsprogram för nyutexaminerade barnmorskor skulle kunna vara en resurs som står 

för återkoppling och personlig utveckling, vilket idag upplevs inte fås i den utsträckning 

som de nyutexaminerade barnmorskorna uppger vara i behov utav. Schytt och 

Waldenström (2013) beskriver att nyutexaminerade barnmorskor är i behov av ett 

strukturerat stöd under den första tiden i yrket för att kunna utvecklas och ge en god 

vård till patienterna, och därmed kan antas att det vore en stor nytta att Sveriges 

nyutexaminerade barnmorskor erbjuds ett strukturerat mentorsprogram för att finna sin 

plats i det nya yrket som barnmorska. 
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8 Slutsats 

Denna studie belyser nyutexaminerade barnmorskors upplevelse av stöd från sina 

barnmorskekollegor, de lyfter fram att behov av stöd är individuellt och hur det 

förmedlas av kollegorna. Stödet finns på förlossningsavdelningarna men kan förbättras 

genom mer bekräftelse och feedback, där till exempel ett organiserat mentorsprogram 

skulle kunna vara till hjälp. Det sociala stödet är en del av arbetsmiljön och eftersom det 

finns brister i stödet finns det risk att den nyutexaminerade barnmorskan inte känner 

trygghet i sin arbetsroll. I en väl fungerande arbetsmiljö och vid trygghet i arbetsrollen 

finns möjligheten för barnmorskorna att ta beslut i patienternas vård som har förankring 

i både teori och beprövad erfarenhet. Genom att klarlägga stödet och eventuell avsaknad 

eller önskemål om ytterligare stöd framträder förbättringsmöjligheter. Resultatet i denna 

studie belyser brister i nuvarande arbetsmiljö och förhoppningen är att avdelnings- och 

verksamhetschefer har möjlighet att ta del av och använda sig av resultatet i 

förbättringsarbete på förlossningsavdelningar eller andra enheter. 

 

De intervjuade nyutexaminerade barnmorskorna arbetar på olika förlossningskliniker i 

Sverige vilket leder till att resultatet kan vara giltigt för hur nya barnmorskor upplever 

sin första tid i sin nya yrkesroll inte bara i södra Sverige utan över hela landet. 

 

Författarna upplever att det vore intressant med fortsatt vidare forskning inom 

mentorskap och att utvärdera eventuell effekt av ett väl utformat mentorsprogram för 

nyutexaminerade barnmorskor. Ett mentorsprogram som då skulle innefatta 

strukturerade eller regelbundna träffar med en mentor som präglas av utvärdering och 

feedback, då det framträtt vara det nyutexaminerade barnmorskor saknar i nuläget. 

Linnéuniversitetet i Kalmar har ett samarbete med University of Venda där en liknande 

studie genomförts, därmed vore det även intressant att genomföra samma studie i 

Sverige för att se om det finns en likhet i upplevelsen av stöd från sina kollegor hos 

sydafrikanska nyutexaminerade barnmorskor och svenska nyutexaminerade 

barnmorskor. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuguide 

 

Intervjuguide 

 

• Berätta om din upplevelse av 

stöd från barnmorskekollegor. 

 

Följdfrågor 

• kan du utveckla vad du menar 

med …? 

• Det du sa om …, kan du förklara 

vad du menar? 

• Vad är stöd för dig? 

• Introduktionstid? 

• Mentorskap, bra eller dåligt? 
 


