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SAMMANFATTNING 
 

Första tiden som nyutexaminerad barnmorska innebär en förändring både i 

den nya professionen och det egna känslolivet. Det tar oftast några månader 

innan man landat i sin nya roll som barnmorska. Det är med blandade känslor 

som den nyutexaminerade barnmorskan går till arbetet. Studiens syfte var att 

undersöka nyutexaminerade barnmorskors upplevelser av sin första tid i 

tjänst. Studien genomfördes med en kvalitativ ansats. Denna metod valdes då 

materialet bestod av personliga berättelser av nyutexaminerade barnmorskor, 

berättelserna analyserades med en latent innehållsanalys. Resultatet visade att 

introduktionen på arbetsplatsen hade betydelse för självsäkerheten och 

tryggheten i arbetet som barnmorska. Kollegornas mottagande och stöd hade 

en betydande påverkan på hur de nyutexaminerade barnmorskorna upplevde 

arbetet.  Vidare upplevde de nyutexaminerade barnmorskorna både positiva 

och negativa känslor. Samtidigt som de kände glädje och stolthet över den 

nya professionen kunde de känna rädsla, ångest och oro över att vara novis. 

Studiens resultat kan leda till ett förbättringsarbete i den kliniska 

verksamheten i form av ökad förståelse och ett bättre samarbete med kollegor 

och ledning.  

 

Nyckelord: Nyutexaminerad barnmorska, upplevelser, självständig, stöd 
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ABSTRACT 
 

The first period as a newly qualified midwife brings both professional and 

emotional changes. ‘It usually takes a few months to settle into the new role 

as a midwife. Newly qualified midwives go to work with mixed emotions’. 

The purpose of this study was to examine the experiences of newly qualified 

midwives in their initial period of time on the job. We used a qualitative 

study method. This method was selected as the material consisted of personal 

narratives by newly qualified midwives, which were analyzed with a 

qualitative content analysis. The analysis showed that the introduction to the 

workplace had an impact on the midwives’ confidence and their sense of 

well-being at work. The reception and support of colleagues had a great 

impact on how newly qualified midwives experienced work. Furthermore, the 

newly qualified midwives had positive and negative emotions. While they 

felt joy and pride in their new profession they could also feel fear and 

concern at being novices. The result of this study can lead to improvements 

in the clinical practice in terms of increased understanding and better 

collaboration with colleagues and management. 

 

Keyword: newly qualified midwife, experience, independent, support 
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BAKGRUND 
 

Barnmorskans historia 

Barnmorskeyrket är ett av världens äldsta kvinnoyrke som formade och 

utvecklade förlossningskonsten med sitt hantverk. Barnmorskan har haft 

många namn som jordgumma, jordemor, hjälphustru, hjälpgumma, närkvinna 

samt ljusmor. Barnmorskan skulle upptäcka och tillgodose den födande 

kvinnans behov, hon var kvinnans och familjens trygghet som ingav 

förtroende och tillit (Höjeberg 2011).   

 

Den första läroboken i förlossningskonst kom på 1500-talet och heter 

Havande kvinnors och jordgummors rosengårdar. Barnmorskans vetskap är 

empirisk (dvs. hon har lärt sig av praktik och beprövad erfarenhet,) där av 

kan det tänkas att det finns många nedskrivna dokument och läroböcker från 

förr men så är det inte. Troligtvis beror detta på att förlossningar hörde till 

vardagen och ansågs inte som något speciellt. Kunskapen fanns samlad hos 

kvinnorna i barnsängsrummen och fördes vidare muntligt. På 1600-talet 

skrev två kända barnmorskor i Europa böcker som haft stor spridning. Marie-

Louise Bourgeois (1564-1636) var den första barnmorskan som skrev 

läroböcker i förlossningskonst där hon poängterade värdet av att kombinera 

teoretiska och praktiska kunskaper. Justine Siegemundin (1670-1750) var den 

andra kända barnmorskan (a.a.)  

 

Till en början var det kyrkan som sökte kontroll över jordgummorna, den 

första kyrkordningen som gällde jordgummorna kom till 1571. Jordemor 

hade både rättigheter och skyldigheter, hon var skyldig att rapportera alla 

barn, även de så kallade oäkta barnen till kyrkan (a.a.). 

År 1663 när nuvarande Socialstyrelsen bildades började läkarna få kontroll 

över jordgummornas hantverk. Det utgavs en förordning för stadens 

barnmorskor 1686. Barnmorskorna skulle lära sig av en erfaren barnmorska i 

fyra år och förhöras av stadsläkaren. Läkarna utövade ett förmyndarskap över 

barnmorskorna. Från och med dessa förordningar krävdes det en viss 

utbildning för att bli barnmorska. På 1700-talet började fler och fler läkare 

intressera sig för förlossningskonsten och det sågs som en viktig inkomstkälla 

och barnmorskan såg sin ställning som hotad. Johan von Hoorn (1662-1724) 

har fått benämningen den svenska vetenskapliga förlossningskonstens och 

obstetrikens fader. Han startade en utbildning för barnmorskor och 

undervisade barnmorskor fram till sin död. Han ville ge barnmorskan mer 

teoretisk utbildning vilket var grunden till 1777 års reglemente, där det 

fastslogs att kvinnorna som ville bli barnmorskor var tvungna att kunna läsa 
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och skriva. Traditionen på 1700-talet att enbart gifta kvinnor kunde bli 

barnmorskor, bröts i slutet av 1700-talet (a.a.)  

 

Läkarna hade ett övertag då de fick utföra instrumentell förlossning med 

förlossningstång. I Sverige fick barnmorskan endast använda instrument och 

göra så gott hon kunde om det inte fanns någon läkare tillgänglig. Under en 

period fick barnmorskan inte använda instrument överhuvudtaget men längre 

fram i mitten av 1800-talet fick barnmorskan tillbaka behörigheten att 

använda instrument i samband med förlossningar. I mitten av 1800-talet 

skulle barnmorskan även lära sig vården av spädbarn. Barnmorskans 

förutsättningar att utöva sitt yrke professionellt breddades, trots det 

försämrades hennes sociala ställning (a.a.) 

 

År 1885 startades den första barnmorskeföreningen av Johanna Bovall Heden 

som var utbildad barnmorska. Hon studerade och utvecklade 

Barnmorskekonsten och lärde ut egna metoder till eleverna. När hon mist sitt 

enda barn vid elva månaders ålder och senare blev änka, beslutade hon sig för 

att ägna sitt liv åt att förbättra kvinnans ställning och hälsa och 

barnmorskeväsendet. Hon engagerade sig även i kvinnorörelsen (a.a.) 

 

I slutet av 1800-talet sköttes ca 90% av förlossningarna i hemmen, men i 

början 1900-talet förflyttades förlossningsvården mer och mer till 

institutionerna. Hemförlossningarna minskade. På 1950-talet föddes endast  

5% av barnen i hemmen. Förlossningsvården gick igenom en revolution, den 

innebar också en förebyggande mödravård med en ökad medicinsk 

övervakning under graviditeten. Mödra- och barnadödligheten sjönk i takt 

med införandet av förebyggande mödra- och barnhälsovård och sociala 

reformer. På 1950-talet beslutades att alla barnmorskor skulle ha en 

grundläggande sjuksköterskeutbildning, därmed fick barnmorskan sedan 

dubbel legitimation (a.a.) 

 

Barnmorskans roll 

Huvudämnet inom barnmorskans arbete är sexuell, reproduktiv och perinatal 

hälsa. Utbildningen ger behörighet till att ge vård, hälsoupplysning och 

rådgivning till kvinnor under normal graviditet, förlossning och barnsängstid. 

Barnmorskan har ansvaret att handlägga och assistera vid normal förlossning 

och att vårda det nyfödda barnet, ge amningsstöd och ge det nyblivna 

föräldraparet stöd i deras nya roll. Barnmorskan skall också kunna identifiera 

avvikande tillstånd hos mor och barn, och vid behov konsultera läkare, vidare 

skall hon kunna handlägga akuta tillstånd. Barnmorskans arbete innebär även 

förberedelser för föräldraskapet, frågor om barnavård, familjeplanering, 



 

 

 

8 
 

ungdomars reproduktiva hälsa, födelsekontroll samt gynekologi (Kaplan, 

Hogg, Hildingsson & Lundgren 2009). Barnmorskans kunskap baseras på 

kroppslig, känslomässig, vetenskaplig, samt erfarenhetsmässig kunskap vilket 

bidrar till att göra det möjligt att handlägga en normal förlossning. Många 

barnmorskor poängterar vikten av att kunna fysiologin bakom normal 

förlossning. Kunskap med intuition identifierades som en viktig del av 

barnmorskans roll, fram för allt vid normala och ”lätta” förlossningar. Det var 

viktigt att kunna lyssna till kvinnan, titta på henne och läsa ”mellan raderna” 

för att tillgodose hennes behov på bästa sätt (Keating & Fleming, 2007).  

 

Den internationella etiska koden för barnmorskor är en vägledning för 

barnmorskans utbildning, forskning och praktiska verksamhet. Koden baseras 

på ömsesidig respekt och tillit samt tar hänsyn till varje människas eget värde 

(Barnmorskeförbundet 1999). Enligt Kaplan et al. (2009) styrs barnmorskans 

verksamhet av etiskt ställningstagande där den etiska koden ligger till grund.  

Människosynen är en central del i all hälsofrämjande och vårdande 

verksamhet, all hälso- och sjukvård ska grundas på en humanistisk 

värdegrund och varje människa ska behandlas med respekt ur ett 

helhetsperspektiv. Det är viktigt att barnmorskan i sitt professionella 

bemötande kan skilja på egna värderingar och uppfattningar och de 

uppfattningar som kvinnan och hennes närstående ger uttryck för. 

Barnmorskan ska lyssna och observera, skapa en tillitsfull relation, vara 

öppen, flexibel och visa medkänsla. Även i en studie från Australien av 

Thompson (2003) poängterades att barnmorskan kan hamna i etiska 

dilemman i omhändertagandet av den födande kvinnan. T.ex. i situationer där 

kvinnan kan känna sig kränkt av läkaren och barnmorskan har svårt inför 

kvinnan att stå upp för läkarens handlande. Enligt Berg och Lundgren (2008) 

är människosynen det centrala i vårdandet. I vården av den barnfödande 

kvinnan ska fokus vara på kvinnan/modern, hennes barn och familj. Varje 

kvinna är unik och vårdandet av henne skall tillgodose hennes behov och 

rätten till självbestämmande ska bekräftas. Enligt Kaplan et al. (2009)  

förskriver barnmorskan även preventivmedel, arbetar förebyggande och ger 

råd till kvinnan under hennes livscykel. Barnmorskan hanterar också 

komplicerade förlossningar som sätesförlossning och vacumextraktion i 

samarbete med läkare.  

 

Målet med barnmorskeutbildningen är att utveckla de studerandes kompetens 

att kunna arbeta systematiskt, kunna identifiera och lösa problem och delta i 

praktiskt förändringsarbete av utvecklings- och forskningsarbete som skall 

främja vårdtagaren. Målet med barnmorskeutbildningen är också att 



 

 

 

9 
 

barnmorskan skall förstå vårdtagarens behov och utefter ett individuellt 

perspektiv kunna handlägga vården för den enskilde (Kaplan et al., 2009). 

 

Upplevelsen av att vara nyutexaminerad barnmorska 

I en irländsk studie av van der Putten (2008) framkom att nyutexaminerade 

barnmorskor kunde känna sig oförberedda på yrket och dess innebörd då 

förväntningarna på verkligheten inte stämde överens med förberedelserna 

från utbildningen. Många barnmorskor kände sig osäkra och rädda inför sin 

nya roll som barnmorska, de var rädda för att missa något i arbetet. De kände 

sig teoretiskt förberedda på yrket, dock ej tillräckligt förberedda rent 

praktiskt. De uttryckte en önskan om att få mer tid till att öva på 

förlossningsavdelningens Workshops med t.ex. suturering och komplicerad 

förlossning.. Detta styrktes av studien av Skirton, Stephen, Doris, Cooper, 

Avis & Fraser (2011) från Storbritannien som också önskat mer tid för 

tekniska övningar och komplicerad förlossning. Dock kände de sig nöjda med 

förberedelserna från skolan men det hade varit önskvärt att fått utföra 

övningarna på riktigt i den verksamhetsförlagda utbildningen, för att de 

blivande barnmorskorna skulle ha utfört de olika momenten innan de 

examinerades. Utbildningen upplevdes intensiv och det låg mycket fokus på 

att uppnå rätt antal förlossningar. Även i en svensk studie av Schytt & 

Waldenström (2011) framkom det ett missnöje på hur förberedande 

barnmorskeutbildningen var för den kliniska verksamheten. Deltagarna hade 

önskat mer tid till förberedelser inför komplikationer så som instrumentell 

förlossning samt episiotomi. De önskade även mer simuleringsövningar av 

riskförlossningar som duplex och akuta situationer som kan uppkomma under 

förlossningen.  Deltagarna upplevde att det avsattes mer tid för forskning 

vilket gjorde att tiden för den verksamhetsförlagda utbildningen blev mindre. 

Studien av van der Putten (2008) visade att det blev ett ”glapp” mellan teori 

och praktik.  Det blev en avvikelse mellan vad som lärts ut under 

utbildningen och hur vården gavs i verkligheten. De upplevde en känsla av att 

allt arbete måste vara perfekt, vilket också blev ett stressmoment. De kände 

att kraven på att leva upp till förväntningarna balanserades med känslor av 

personlig och yrkesmässig utveckling och tillfredställelse. Det som hämmade 

deras förmåga till att leva upp till förväntningarna var tidsbristen. Det 

framkom att det efter en obehaglig händelse uppkom tankar på hur viktigt det 

var med kontinuerlig uppdatering för att fortlöpande kunna ge kvinnan säker 

vård.  Det var viktigt med en gemensam strategi mellan inblandade parter 

med barnmorskor, chefer och pedagoger för att kunna identifiera en individs 

behov samt uppfylla och tillgodose dessa. Studien av Skirton et al. (2011) 

påpekade också att stor arbetsbörda och personalbrist bidrog till frustration 



 

 

 

10 
 

hos de nya barnmorskorna. De kände att kvinnan inte fick den optimala vård 

som hon var berättigad till och att mycket tid gick till dokumentation. 

 

I en irländsk studie av Keating (2007) framkom det att nyutbildade 

barnmorskor ibland kunde känna en form av rädsla inför doktorerna, det 

krävdes mod att stå på sig och hålla fast vid sina förslag och tankar.  De 

upplevde att den medicinska modellen som tillämpades på deras arbetsplats 

hindrade dem från att utveckla den kompetens som krävdes för att underlätta 

en förlossning, många barnmorskor saknade förtroende för doktorerna. 

I en studie från Australien av Fenwick, Hammond, Raymond, Smith, Greys, 

Homer & Symon (2012) framkom det att relationen till kollegor hade en 

kraftfull effekt antingen underlättade den eller hindrade den deltagarnas 

förtroende, kompetens, känsla av trygghet och engagemang i arbetet och 

arbetsmiljön. När deltagarna kände sig bekväma med att fråga de mer erfarna 

barnmorskorna och fick ta del av deras erfarenheter, utvecklades en större 

säkerhet och självkänsla hos de nyutbildade barnmorskorna. När de erfarna 

barnmorskorna visade hänsyn påverkades de nyutbildade barnmorskornas 

personliga och professionella utveckling till det bättre. De upplevde skillnad 

med sin inlärning ifall de fick stöttning ifrån kollegorna vilket påverkade 

deras känsla av kompetens, självkänsla och prestation. Deltagarna i studien 

upplevde att barnmorskorna var uppdelade i en hierarki, de barnmorskor som 

hade arbetat längst och med mest erfarenhet tyckte att de nyutbildade 

barnmorskorna skulle skaffa sig en tuffare attityd. De blev tilldelade svårare 

patientfall där de förväntades att hantera situationen själva. Deltagarna 

beskrev hur kommunikationsmönstret mellan kollegorna kunde leda till 

känslor som skuld, skam, inkompetens, utanförskap och osäkerhet i arbetet då 

de kunde få negativ kritik inför patienten. Detta framkom även i en engelsk 

studie av Hobbs (2011) som tog upp att det var svårt för nya barnmorskor att 

komma med sin nya kunskap. Nyutbildade barnmorskor beskrev i studien att 

de upplevde att de skulle omformas för att passa in. Deras nya kunskap med 

kritiskt tänkande riskerade att hota klinikens uppbyggda barnmorskekultur. I 

en engelsk studie av Hughes & Fraser (2011) påtalades behovet av att stöd 

och mentorskap var individuellt. Vissa deltagare i studien upplevde att stödet 

skiljde sig åt beroende på vilken mentor som tilldelades dem. En del mentorer 

engagerade sig mer genom stöttning vilket bidrog till en bättre introduktion. 

Andra mentorer var inte lika tillmötesgående med att besvara frågor. Vidare 

framkom att deltagarna tyckte det var viktigt med stöttning från erfarna 

kollegor och att de kunde känna att de fick hjälp när de behövde det. 

 

I studien av Skirton et al. (2011) från Storbritannien framkom också att de 

blivande barnmorskorna kände stöd från kollegor vilket hade betydelse för 
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självförtroendet. Något som också ökade självförtroendet var den tidigare 

yrkesrollen som sjuksköterska, det bidrog till att de kände sig rustade och 

säkrare inför sin roll som barnmorska  

 

I en engelsk studie av Hunter (2003) framkom det att barnmorskor hade olika 

inställningar till sitt arbete och olika värderingar och perspektiv. Yrket som 

barnmorska var känslomässigt påverkande. Många barnmorskor ville arbeta 

efter ideologin ”med den” födande kvinnan och kunde därmed få ett mer 

känslomässigt givande.  Man ville lära känna kvinnan och få en mer 

avslappnad kontakt vilket gjorde att kvinnan vågade förlita sig mer på 

barnmorskan. Ju bättre barnmorskan kände kvinnan desto bättre blev deras 

samarbete sinsemellan. Fanns det däremot ingen möjlighet att arbeta efter den 

ideologin kunde arbetet leda till negativa känslor som frustation, oro och 

ångest. Det blev känslomässigt svårt och barnmorskan kunde behöva hjälp 

med att hantera sina känslor. Vidare framkom det att en del barnmorskor var 

benägna att anta en mängd olika strategier som syftade till att återställa en 

emotionell balans som känslomässig belöning/bekräftelse av kollegorna. En 

del upplevde att ibland utfördes inte arbetet för kvinnans bästa och många 

fick då känslan av att det inte var så här de hade tänkt sig barnmorskeyrket 

(a.a.) 

 

TEORETISK REFERENSRAM 
 

Från novis till expert 

Att gå från novis till expert innebär en utveckling av fem steg vilka är novis, 

avancerad nybörjare, kompetent, skicklig samt expert. Upplevelsen av att 

vara novis inger känsla av osäkerhet då hon/han har ett behov av att främst 

förlita sig på de regler som gäller på kliniken. Regler och riktlinjer är det som 

novisen har att rätta sig efter då hennes/hans erfarenheter inte kan vara 

rådande när novisen behöver handla i vissa situationer. Novisen handlar mer 

från ett utifrån-styrt handlande till skillnad från experten som handlar från ett 

inifrån-styrt handlande. Novisen är nybörjare och saknar erfarenheter i de 

situationer där de förväntas prestera. Avancerad nybörjare är de som 

marginellt kan uppvisa godtagbara prestationer. De har tillräckligt med 

erfarenhet för att upptäcka olika aspekter i en situation. Att gå till steget 

kompetent innebär att oförutsedda händelser kan hanteras och situationen 

behärskas däremot saknas en snabb anpassningsförmåga. Det fjärde steget att 

bli skicklig innebär att situationen tolkas i sin helhet vilket gör att aspekter på 

situationen som är mest framträdande upptäcks. Experten har en annan 

förmåga av att se helheten av regler, riktlinjer och verkligheten vilket gör att 

experten handlar därefter. Experten har förmåga att känna vad som är 



 

 

 

12 
 

viktigast i situationen och var fokus bör läggas på. Experten förlitar sig inte 

enbart på regler och riktlinjer utan känner stor säkerhet av sina erfarenheter 

vilket han/ hon kan luta sig mot i många situationer (Benner, 1993). 

 

PROBLEMFORMULERING 
Barnmorskeyrket innefattar ett brett arbetsområde. Huvudämnet är sexuell, 

reproduktiv och perinatal hälsa. Den internationella etiska koden och 

kompetensbeskrivningen för barnmorskor ligger till grund till barnmorskans 

arbete. Detta innebär att barnmorskan arbetar utifrån ömsesidig respekt och 

tillit samt hänsynstagande till varje människas eget värde.  Att som ny klara 

av dessa uppgifter upplevs olika från varje barnmorska. Det blir en 

känslomässig påverkan av att vara ny på en arbetsplats och dessutom vara i 

en ny profession. De nyutexaminerade barnmorskorna kan uppleva en 

osäkerhet som kan förstärkas av man inte känner sig bekväm av att fråga 

erfarna kollegor då arbetsmiljön ofta upplevs stressad. Detta påverkar i sin tur 

patientsäkerheten..  
 

SYFTE 
Syftet med studien var att undersöka nyutexaminerade barnmorskors 

upplevelser av sin första tid i tjänst. 

 

METOD 

Författarna valde att använda sig av en kvalitativ ansats med ett induktivt 

tänkande. Ett induktivt tänkande innebär att analysen är förutsättningslös och 

det som analyseras kan vara texter från hur människor beskriver egna 

upplevelser. Målet med studien var att nå djupare och få större förståelse för 

studiens syfte vilket kan uppnås med en kvalitativ forskningsmetod. Till 

studien valdes latent innehållsanalys av berättelser då det var informanternas 

upplevelser/erfarenheter som var det centrala. Latent innehållsanalys innebär 

att materialet analyseras genom att meningsbärande enheter utifrån syftet 

plockas ut. Sedan kodas de meningsbärande enheterna och delas upp i olika 

subkategorier. Likheter från subkategorierna paras ihop och grupperas till 

kategorier. Utifrån kategorierna bildas ett eller flera teman som knyter 

samman delarna till en helhet, detta för att komma tillbaka till enheten, 

kärnan i materialet (Granskär & Höglund-Nielsen 2012).  Personliga 

berättelser ger värdefull information om hur människor upplever vissa 

situationer, vilket utgör viktiga källor för analysen. Det är av värde att få fram 

både positiva och negativa aspekter i berättelserna för att få en samlad 

helhetsbild av informanternas upplevelser (Forsberg & Wengström, 2008). 
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Urval 

Undersökningsgruppen bestod av nyutexaminerade barnmorskor som 

examinerades 2013. Inklusionskriterierna var barnmorskor som examinerades 

i Sverige 2013 och som arbetat som barnmorskor fram till årsskiftet.  Några 

exklusionskriterier fanns inte. Att urvalet utgjordes endast av barnmorskor 

som examinerats 2013 berodde på att materialet skulle vara så aktuellt som 

möjligt. Samtliga barnmorskor som examinerades erbjöds möjlighet till att 

delta i studien.  Bakgrundsinformationen som författarna önskade få vetskap 

om var deltagarens ålder, hur många år de tjänstgjort som sjuksköterska 

innan vidareutbildningen till barnmorska samt antal förlossningar per år på 

den klinik de arbetat vid. Deltagarnas ålder var mellan 25-44 år, vilket blir en 

medelålder på 31,5 år. De hade erfarenhet som sjuksköterskor mellan 1-16 år 

vilket blir ett medeltal på fem år. Antal förlossningar på respektive klinik låg 

mellan 600-10 000 stycken. 

 

Genomförande 

För att samtliga barnmorskor som tog sin examen 2013 skulle få möjlighet att 

delta i studien så kontaktades alla barnmorskeutbildningar i Sverige. På så 

sätt gavs tillgång till informanternas adresser så att samtliga 222 

nyutexaminerade barnmorskor fick ett brev hemskickat (bilaga 1) där 

information om studien framkom samt inbjudan att delta i studien. Av dessa 

222 barnmorskor var det elva som inte kunde nås fram till då adress 

saknades. . Informanterna ombads att skriva en berättelse om positiva och 

negativa upplevelser av sin första tid som barnmorska där de själva fick välja 

omfattningen på berättelserna. Dessa skickades via mail eller brev till 

författarnas handledare som avidentifierade svaren innan de 

vidarebefordrades till författarna.  Sammanlagt svarade 74 informanter varav 

bortfall på 42 pga. graviditet, tjänstledighet eller annat arbete. Detta innebar 

att totalt 32 berättelser kunde analyseras. Etthundratrettiosju informanter 

valde att inte svara . Berättelserna var en halv till två sidor långa och två 

informanter svarade med  brev och resterande via mail. 

 

Analys 
Berättelserna lästes av båda författarna för att minska risken för feltolkningar. 

Författarna läste berättelserna enskilt flera gånger och plockade ut 

meningsenheter som svarade till studiens syfte. Dessa meningsenheter 

kondenserades och abstraherades för att få ett mer lätthanterligt material. 

Meningsenheterna kodades.  Koderna diskuterades och jämfördes mellan 

författarna och bildade preliminära subkategorier. Dessa i sin tur 
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sammanfördes till tre kategorier. Utifrån kategorierna bildades ett tema som 

knöt samman delarna till en helhet (se tabell 1 

 

Tabell 1: Exempel på analysprocessen 

MENINGS 

ENHETER 

KOD SUBKATEGORI KATEGORI TEMA 

Det positiva 

är att du trots 

detta inte är 

helt 

utlämnad 

utan har hela 

tiden dina 

mer erfarna 

kollegor i 

bakgrunden 

att rådfråga 

och som 

stöttning. 

(15) 

Stöttning 

från 

erfarna 

kollegor 

När stöttningen 

varierar 

Arbets-

situation 

och 

kollegors 

påverkan  

Stöd och 

känslomässig 

påverkan visade 

vägen till 

självständighet  

 
 

Etiskt övervägande 

Deltagarens självbestämmande och integritet ska skyddas och deltagandet ska 

vara frivilligt (Nilstun, 2006). Informanterna hade möjlighet att svara 

anonymt via brev. Svarade de via mail behandlades deras uppgifter 

konfidentiellt. Allt material avidentifierades före analys. Enligt Forsberg och 

Wengström (2008) är det viktigt att deltagarna känner sig trygga i deltagandet 

av studien, det är författarnas ansvar att intresset för ny kunskap inte orsakar 

bekymmer hos deltagarna. Risk och nytta har diskuterats mellan författarna 

och nyttan av vad resultatet kan ge överväger riskerna. Studiens resultat kan 

komma att ge en förbättring genom utgiven studie. Materialet har behandlats 

konfidentiellt och efter avslutad studie kommer materialet att förstöras. 

Forskningsetiska kommittén Sydost har godkänt genomförandet av studien 

(dnr. EPK 203-2013).  
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RESULTAT 
Resultatet presenteras i tre kategorier som består av två till fyra subkategorier 

som sedan har bildat ett tema och som visas nedan.  

 

Tabell 2: Subkategorier, kategorier och tema 

SUBKATEGORIER KATEGORIER TEMA 

Att tillgodogöra sig kunskap 

Från novis till att vara 

självständig 
Stöd och 

känslomässig 

påverkan visade 

vägen till 

självständighet  

När introduktionen skiljer sig 

Gå från en yrkesroll till en annan 

Att utvecklas under första året 

Att arbeta under press Arbetssituation och 

kollegors påverkan   När stöttningen varierar 

Yrkesglädje 
Arbetslivets påverkan 

på känslolivet 
Klump i magen 

När arbetet följer med hem 

 

Temat stöd och känslomässig påverkan visade vägen till självständighet 

sammanfattar informanternas upplevelser och erfarenheter om deras första 

yrkesverksamma tid som barnmorskor vilket var syftet med studien.  De 

flesta informanter upplevde både positiva och negativa känslor vilket skapade 

temat. 

 

Från novis till att vara självständig 
Första kategorin handlar om hur barnmorskeutbildningen upplevs av 

informanterna i studien och önskemål om eventuella förändringar. Här lyfts 

också vikten av en bra introduktion på arbetsplatsen och hur den påverkar 

känslan av att gå från en yrkesroll till en annan samt första tiden efter 

barnmorskeexamen. 

 

 

Att tillgodogöra sig kunskap 
Utbildningen var bra och lärorik med mycket information. Vissa tyckte att 

det var svårt att ta till sig all information pga. högt tempo och känslan av att 

prestera, bli bedömd och godkänd. 

 

”Även om jag upplever att vi fick en otroligt fin utbildning med mycket 

information inom de allra flesta områden, så var utbildningen såpass hektiskt 

att det var omöjligt för all information att sätta sig”. (2) 
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De kände sig pressade under studietiden, kände sig granskade från topp till tå 

och upplevde tiden hektisk. Ett önskemål som återkom från flera informanter 

var mer verksamhetsförlagd utbildning. Detta för att kunna vara mer 

förberedd på komplicerade förlossningsfall. Även mer förberedelse kring 

mödravården som sexologi, genusperspektiv och kunskap kring kvinnans 

åldrande för att kunna ge råd vid klimakteriet önskades. En längre 

verksamhetsförlagd utbildning inom området var också ett önskemål. 

Ytterligare önskemål som framkom var att utbildningen kunde vara längre i 

ett lägre tempo. Det var en press på att få ihop 50 förlossningar vilket bidrog 

till att fokus hamnade på antalet och inte på lärotillfället. 

 

”I slutet av utbildningen blev mycket fokus på att hinna med sina 50 

förlossningar…” (21) 

 

När introduktionen skiljer sig 

Introduktionen upplevdes bra då informanterna hade en lång introduktionsfas. 

När fördelningen mellan nyutbildade barnmorskor och van personal var jämn 

under arbetspasset upplevdes detta som positivt och ingav trygghet och ökad 

säkerhet. Även fördelningen av patienter planerades väl där nya barnmorskor 

fick färre patienter och mindre komplicerade fall. 

 

” en stor fördel var att bemanningen försökte planeras utifrån att en nyexad 

bm arbetar med en erfaren uska, i alla fall i den mån det går. Detta var guld 

värt….”(21) 

 

Andra informanter upplevde introduktionen som mindre bra då den var för 

kort och brevidgången blev osammanhängande med olika barnmorskor. Det 

uppgavs samma förväntningar av introduktionen som under den 

verksamhetsförlagda utbildningen. Det kändes konstigt att inte ha någon 

bredvid sig. 

 

” inskolningen var kort, bara ett par pass, men det kanske var bra, så man 

tvingades komma in i jobbet ordentligt på en egen hand direkt.”(12) 

 

Gå från en yrkesroll till en annan 

Informanterna hade nytta av sina sjuksköterskekunskaper i sitt kommande 

yrke som barnmorska. De upplevde att erfarenheten av patientkontakten och 

de medicinska baskunskaperna gjorde att de kände sig trygga i bemötandet av 

patienter i olika situationer. Något som var återkommande hos många 

informanter var avdelningsarbetet t.ex. BB och GYN-avdelningen vilket 
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påminde om tidigare arbete som sjuksköterskor, detta gjorde att de kände sig 

mer bekväma och säkra i sitt nya arbete som barnmorskor.  

 

”Jag är väldigt glad över allt jag lärt mig och varit med om som 

sjuksköterska, jag har stor nytta av det som barnmorska.” (9)  

 

Det var skrämmande med en ny yrkesroll och att gå från kompetens till novis, 

med mycket eget ansvar och egna beslut. Det var påfrestande att vara ny på 

arbetsplatsen men ännu jobbigare att befinna sig i en ny yrkesroll. De kände 

att de började om från ruta ett och inte kunde någonting, glädjen i att vara i en 

ny yrkesroll kom ofta av sig pga. stress. Det var jobbigt att vara ny, kunna 

minst och behöva fråga mycket. Detta gav en känsla av att ej vara 

självständig. De informanter som arbetat längre som sjuksköterska upplevde 

det mer påfrestande att gå mellan de olika yrkesrollerna. 

 

”Jag har upplevt det jobbigt att gå från ett yrke som sjuksköterska där jag 

känner mig helt säker på min roll, uppgifter och kompetens till en annan 

profession där jag är novis.”(7) 

 

Att utvecklas under första året 

Det var ett varierat första år och sommaren upplevdes nervös då 

informanterna skulle stå på egna ben och van personal gick på semester. 

Första månaderna var värst, de hade ångest och oro inför varje arbetspass. De 

kände att de inte hade landat i sin yrkesroll och att det inte fanns någon energi 

kvar efter arbetspasset.  

 

”Året har minst sagt varit turbulent…”(14) 

 

Några månader efter examen kändes ångest och oro inte lika starkt när de 

gick till arbetet, det blev bättre än vad de hade förväntat sig.  Många beskrev 

att de blev tryggare i sig själva och mer avslappnade när det hade gått en tid. 

De kom till insikt att alla barnmorskor gör olika och blivit mer ödmjuka inför 

sina känslor och därmed ej lika dömande mot sig själva i arbetet. 

 ”Det är ett utvecklande arbete med många olika spektran.” (23)  

 

Barnmorsketänket och arbetet tog inte lika mycket tid, de kände att de landat 

i sin roll och visat för sig själva att de klarat av att arbeta som barnmorskor. 

Många förlossningar innebar ett utvecklande i barnmorskerollen. Första året 

beskrevs som positivt, roligt, lärorikt och utvecklande med insikten att som 

barnmorska blir du aldrig fullärd. 
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”Jag har verkligen utvecklats och känner mig mer trygg och självständig för 

varje dag som går.”(18) 

 
Efter ett år kände sig många fortfarande som nya, dock med insikten att det 

tar lång tid att bli rutinerad. Det var skönt att första året var över, dock tog 

arbetet fortfarande mycket tid. 

 

”Det har varit ett hemskt år på sätt och vis, på andra sätt har det varit 

underbart. Jag är glad att det är över och skulle inte vilja göra om det.”(11) 

  

Arbetssituationen och kollegors påverkan 
Andra kategorin handlar om kollegornas betydelse för hur nyutexaminerad 

barnmorska lättare ska komma in i arbetet. Och hur det var att arbeta under 

de arbetssituationer som rådde på olika kvinnokliniker. 

 

 

När stöttningen varierar 

Arbetsplatsen gav ett välkomnande intryck. Kollegor som barnmorskor och 

läkare var förstående, hjälpsamma och stöttande. De gav även råd, tips samt 

undervisning. Det gavs utrymme för informanterna att reflektera och dra egna 

slutsatser. De blev väl bemötta, ingen blev irriterad eller sur när det uppstod 

situationer där informanterna behövde hjälp. Det var ett öppet klimat för 

funderingar och frågor och de uttryckte att det alltid fanns kollegor till hands. 

De kände sig aldrig utlämnade eller ensamma utan tacksamma över 

kollegornas omhändertagande vilket bidrog till känsla av trygghet. Även att 

arbeta med van personal var något som informanterna tyckte ökade 

tryggheten. Betydelsen av gemenskap och stöttning till andra nya 

medarbetare uppmärksammades. 

 

”Känslan som ny barnmorska har varit att mina kollegor velat stötta mig att 

våga släppa rollen som studerande och ganska snabbt hitta mitt eget sätt att 

arbeta.” (10) 

 

En del informanter hade en annan uppfattning angående kollegornas 

påverkan, de upplevde att kollegorna arbetade olika. Rekommendationer av 

en kollega kunde ifrågasättas av en annan kollega, detta bidrog då till 

förvirring hos informanterna. Det fanns en prestige i barnmorskeyrket och det 

rådde ett tufft klimat på arbetsplatsen. Som ny barnmorska kunde de känna 

sig granskade och testade ifall de klarade sin uppgift. Något som ofta återkom 

var att de upplevde att de äldre kollegorna tyckte att det var jobbigt att arbeta 
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med de nyanställda. De äldre kollegorna uttryckte en attityd att de nya 

barnmorskorna skulle klara sig själva och inte ställa onödiga frågor.  

 

”Det finns ju alltid de som gärna vill sätta sig över och tycka och tänka om 

man inte uppfyller deras krav på hur allt ska vara.” (18) 

 

Informanterna upplevde även att det var svårt att komma med ny kunskap 

pga. barnmorskekulturen och inställningen till att det är genom erfarenhet 

som du lär dig. De utryckte en önskan om mer positiv feedback från sina 

kollegor. De kunde känna att kollegorna istället ställde höga krav och 

uttryckte en översittarattityd om hur informanterna skulle tycka och tänka. 

 

”Man fick liksom ingen positiv kritik- och ibland så undrade man om man 

hade gjort rätt. Jag önskade att man hade fått någorlunda mer feedback- för 

att känna sig lite mer säker.” (24)  

 

Att arbeta under press 

Arbetet underlättades med hjälp av rutiner samt bra och lättillgängliga PM på 

arbetsplatsen. Det upplevdes lärorikt och roligt med rotationer mellan olika 

områden inom arbetsplatsen som t.ex. BB och GYN-avdelning. Vidare 

påpekade de att arbetet underlättades om personalgruppen var jämn och 

genomtänkt fördelad. 

 

”… jag har mycket bra kompetens omkring mig, tydliga rutiner och PM att 

jobba efter.”(18) 

 

Arbetsmiljön hade högt tempo och var slitsam och ansträngande.  Det 

upplevdes vara ett högt tryck på arbetsplatsen vilket gav en känsla av 

otillräcklighet. Det höga trycket bidrog till mindre reflektion vilket 

informanterna ansåg var viktigt som nyutbildad barnmorska. De blev 

tilldelade fler patienter än vad de kände att de klarade av och pga. 

personalbrist fanns det inte alltid kollegor att rådfråga. Detta bidrog till att 

vissa dagar kändes arbetet inte patientsäkert. Pga. av hårt pressad arbetsmiljö 

kändes det inte alltid ok att sjukskriva sig eller vara hemma för vård av sjukt 

barn. Vissa informanter arbetade på kliniker där läkare inte fanns på plats 

dygnet runt vilket innebar känsla av otrygghet och ensamhet.  En del 

informanter hade endast fått sommarjobb med en oviss framtid som gjorde att 

de kände en ökad prestige i att få en fortsatt anställning vilket medförde ökad 

stress. Arbetsbelastningen upplevdes som omänsklig och vissa påpekade att 

det krävdes bättre arbetsvillkor för att orka ett helt yrkesliv 
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”Dessa pass leker man med liv och död. Inte ok. Inte ok alls.”(12) 

 

Känslolivets påverkan av arbetet 
Denna kategori beskriver hur arbetet påverkade informanternas känslor 

positivt och negativt. 

 

Yrkesglädje 

Informanterna kände sig förberedda, trygga och glada över att få börja arbeta 

som barnmorska. De upplevde en underbar känsla av att ta eget ansvar, de 

utryckte att det var utvecklande och spännande att få arbeta mer självständigt.  

Ett bra arbetspass kunde ge lyckokänslor och de var stolta över sig själva för 

att de hade förverkligat sin dröm om att bli barnmorska.  

 

”Jag ångrar inte en sekund av mitt yrkesval och känner mig bekväm i min 

yrkesroll…”(15) 

 

Vidareutbildningen till barnmorska och därmed yrkesvalet bidrog till 

glädjekänslor. De tyckte att det var roligt att åka till arbetet och att framtiden 

som barnmorska kändes spännande.  De försökte njuta och ta tillvara på den 

personliga utvecklingen och många kände att de hade världens roligaste 

arbete, vissa uttryckte att de älskade sitt arbete. 

 

”Jag är så glad att jag nu är barnmorska och tror faktiskt att det är världens 

bästa jobb.”(10) 

 

När arbetet följer med hem 

Det var svårt att släppa tankarna kring arbetet vid arbetspassets slut. Olika 

händelser och situationer som uppkommit på arbetet ältades. Känslor som 

ångest, otillräcklighet och självdömande präglade tillvaron hemma vilket 

påverkade familjen och privatlivet. Flertalet informanter beskrev hur de grät 

när de kom hem, de kände att de inte hade gjort ett bra jobb.  

 

”Många arbetspass slutade med tårar när jag åkte hem i bilen - fullständigt 

slut eftersom det tar på krafterna att vara ny.”(29)  
 

Vissa informanter hade svårt att sova och drömde även om rädslan att göra 

fel. De var frustrerade och oroliga över att inte ha tillräckligt med kunskap. 

De upplevde att arbetet tog all kraft och energi. Detta bidrog till nervositet 

och magont inför varje arbetspass och svårigheter att lita på sin egen 

kompetens.  
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Klump i magen 

Rädslan över att tappa kontrollen under arbetspasset och inte veta hur de 

skulle lösa vissa situationer var svårt. Det var besvärligast med alla 

bedömningar. Det kändes ensamt och svårt att arbeta själv, tidspressen var 

tuff och krävande. Arbetet kändes omtumlande och de upplevde att det 

ställdes höga krav från kollegor.  

 

”Oro över att inte ha tillräcklig kunskap och kompetens att möta vissa 

situationer. Dagligen finns en klump i magen på väg till jobbet över vad jag 

kommer att mötas av just den arbetsdagen.”(7) 

 

Nervositet och osäkerhet infann sig under arbetspasset vilket bidrog till 

värdelöshetskänslor. Rädslan av att fatta felaktiga beslut återkom hos flera 

informanter och de ställde höga krav på sig själva. De tog upp att de hade 

funderingar på hur de skulle klara av sitt nya yrke, en informant beskrev hur 

hennes dröm att bli barnmorska förvandlats till en mardröm. 

 

”… känna mig orolig för att jag inte ska upptäcka saker i tid eller att jag ska 

agera felaktigt.”(1) 

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

För att besvara studiens syfte som var att undersöka nyutexaminerade 

barnmorskors upplevelser av sin första tid i tjänst valdes en kvalitativ ansats. 

Enligt Holme och Solvang (2010) innebär en kvalitativ metod att forskaren 

sätter sig in i den undersöktes situation och ser världen utifrån hans/hennes 

perspektiv. Fenomenet som studeras försöker forskaren se inifrån och med 

hjälp av detta skapas en djupare och mer fullständig uppfattning av 

företeelsen som studeras. Även Polit och Beck (2008) anser att kvalitativ 

ansats är en lämplig metod för att få kunskap och förståelse för upplevelser. I 

vår studie valdes personliga berättelser då det ansågs som mest lämpigt för att 

få fram upplevelser utan påverkan av ledande frågor. Enligt Forsberg och 

Wengström (2008) ger personliga berättelser värdefull information om hur 

vissa situationer upplevs. Enligt Johansson (2005) beskrivs berättelser som en 

möjlighet att förstå andra människor och innehållet av deras liv. Berättelser 

betonar våra vardagserfarenheter och skapar ordning och mening i vårt 

dagliga liv.  

 

Studiens trovärdighet styrks med hjälp av tre begrepp: giltighet, tillförlitlighet 

och överförbarhet. För att skapa giltighet som betyder att det som ska 
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beskrivas lyfts fram valdes samtliga nyutexaminerade barnmorskor från hela 

Sverige till studien detta för att få en så stor variation som möjligt. I studien 

presenterades citat och hur koder, kategorier och subkategorier har kommit 

fram, detta styrker giltigheten enligt Granskär och Höglund-Nielsen (2012) 

Tillförlitligheten ökar genom att båda författarna har läst samtliga berättelser 

och genomfört analysen gemensamt vilket minskar risken för feltolkning. 

Författarna har under arbetets gång reflekterat över och diskuterat materialet. 

Överförbarhet betyder hur ett resultat kan överföras till andra grupper, detta 

gör författarna genom noggrann beskrivning av urval och analysarbete (a.a.)   

 

Studiens resultat kanske hade sett annorlunda ut med ett större material. 

Något som kan ha påverkat studien är författarnas förförståelse då de själva 

har erfarenhet från att vara student och bär på egna upplevelser från att vara 

ny på en arbetsplats. En svaghet kan vara att informanterna har blivit 

ombedda att skriva en berättelse anonymt vilket gör att författarna inte kunde 

ställa eventuella följdfrågor vid tveksamheter.  Olsson och Sörensen (2001) 

menar att personberättelsers information inte kan kompletteras vid eventuella 

oklarheter till skillnad från intervjuer där följdfrågor kan ställas.  

 

Informanterna skrev i sina berättelser både positiva och negativa upplevelser, 

det vill säga att samma barnmorska bidrog med positivt och negativt material. 

Författarna tolkade att de informanter som svarade skrev från ”hjärtat” och 

kände ett behov av att få berätta om sina upplevelser. Det kan spekuleras 

kring varför de som inte bidrog med berättelser valde att inte svara.  Beror det 

på ointresse eller är första tiden i tjänst en period i livet som man har släppt 

och inte vill återuppta.  Kan ske beror det på arbetslivet flyter på.   

 

Från ett etiskt förhållningssätt har informanternas integritet skyddats eftersom 

materialet behandlades konfidentiellt. Då informanterna själva fick välja 

omfattningen av berättelsen samt vad och hur mycket ville delge ökades 

integriteten. Att varje informant kunde svara via brev bidrog till möjligheten 

att vara anonym vilket också skyddar integriteten.   

 

Resultatdiskussion 

De nyutexaminerade barnmorskorna i vår studie känner sig inte tillräckligt 

förberedda inför sitt kommande yrke. Utbildningen anses informativ men 

med ett högt och hektiskt tempo som ger en känsla av stress. Mer 

verksamhetsförlagd utbildning med övning av komplicerade förlossningsfall 

är ett önskemål. Detta styrks av flera studier (van der Putten 2008; Schytt & 

Waldenström 2011; Skirton et al 2011). Vår studies resultat visar att det är en 
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press att uppnå 50 förlossningar vilket även Skirton et al. (2011) påpekar i sin 

studie.  

 

Erfarenheten som sjuksköterska har nytta för kommande profession som 

barnmorska. Denna erfarenhet inger en bekvämlighet och större säkerhet 

inför kommande yrke. Variationen på informanternas år som 

yrkesverksamma sjuksköterskor är mellan 1-16 år. Oavsett erfarenhetens 

längd är erfarenheten av sjuksköterska positivt och har betydelse. De 

nyutexaminerade barnmorskorna som arbetat längre som sjuksköterska 

upplever det mer påfrestande att gå mellan två olika yrkesroller. Det är 

energikrävande att gå från att vara självständig och kompetent i sitt arbete 

som sjuksköterska till att bli novis och vara beroende av kollegor och 

kollegors erfarenhet. Detta speglas i den teoretiska referensramen där 

upplevelsen av att vara novis inger en känsla av osäkerhet. Novisen är 

nybörjare och saknar erfarenheter i de situationer där det förväntas prestera. 

Skirton et al. (2011) menar att självförtroendet ökar av den tidigare 

sjuksköterskerollen som bidrar till en större säkerhet som barnmorska. 

 

Arbetsmiljön är slitsam och ansträngande vilket kan ge 

otillräcklighetskänslor hos barnmorskorna. Personalbrist kan leda till att 

barnmorskorna blir tilldelade fler patienter än vad erfarenheten tillåter, detta 

ökar risken för påverkad patientsäkerhet. Det känns ensamt och svårt att 

arbeta själv. Det är inte optimalt att patientsäkerheten blir påverkad pga. 

personalbrist med tanke på att all omvårdnad skall bedrivas utifrån en 

humanistisk människosyn med patienten i fokus. Barnmorskan skall ges 

möjlighet att skapa en tillitsfull relation med kvinnan och hennes familj. 

Kvinnan skall kunna känna sig trygg och hennes behov skall tillgodoses. 

Även Keating och Fleming (2007) menar att det är viktigt att barnmorskan 

lyssnar till kvinnan samt tillgodoser hennes behov på bästa sätt. Skirton et al. 

(2011) betonar hur arbetsbördan och personalbrist bidrar till frustration som 

påverkar hur omvårdnaden till den födande kvinnan ges. Van der Putten 

(2008) menar att förväntningarna på att leva upp till en patientsäker vård 

hämmas pga. tidsbristen.    

 

I studien av Keating (2007) påtalas en rädsla inför doktorerna, det krävs mod 

att stå på sig och hålla fast vid sina förslag och tankar. I föreliggande studie 

visar däremot att kontakten med doktorn oftast är positiv och inger trygghet. 

Även kollegorna har en betydande roll för de nyutexaminerade 

barnmorskorna. Kollegorna är stöttande, ger råd och tips, har ett gott 

bemötande samt ett väl omhändertagande.  Detta styrks även av Fenwick et 

al. (2012) och Skirton et al. (2011) då god relation till kollegor inger känsla 
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av trygghet och engagemang vilket påverkar utvecklingen av ökad 

självkänsla. I den engelska studien av Hobbs (2011) lyfts det att nyutbildade 

barnmorskor har svårt att komma till arbetsplatsen med sin nya kunskap. 

Klinikens uppbyggda barnmorskekultur anses hotad av den nya kunskapen. 

Detta är något som också framkommer i vårt resultat då det visar sig att det är 

svårt att komma med ny kunskap pga. barnmorskekulturen. De äldre 

barnmorskornas inställning är att det är genom erfarenhet som du lär dig. I 

den teoretiska referensramen återges expertens säkerhet av sina erfarenheter 

vilket experten lutar sig emot i olika situationer. Vi anser att de äldre 

barnmorskorna bör vara mer öppna och villiga att ta emot ny kunskap. 

Kombinationen av äldre barnmorskors erfarenhet och de nyutbildade 

barnmorskornas färska kunskap bör komplettera varandra i arbetet vilket vi 

tror leder till ett bättre samarbete. 

 

Barnmorskeyrket är ett känslosamt arbete. Känslorna hos barnmorskorna 

skiftar mellan glädje och frustration. Det infinner sig ett lyckorus efter vissa 

arbetspass och de nyutexaminerade barnmorskorna känner en stolthet över 

sitt yrkesval. Medan andra har svårt för att släppa arbetet vid arbetspassets 

slut och tar med sig arbetet hem. De är rädda för att inte ha tillräckligt med 

kontroll över sitt arbete. Hunter (2003) styrker att barnmorskeyrket är 

känslomässigt påverkande.  Det framkommer i föreliggande studie att ångest 

och oro inför arbetet successivt avtar med tiden. De känner sig tryggare och 

inte lika dömande mot sig själva. Enligt den teoretiska referensramen 

befinner sig barnmorskorna troligen någonstans mellan avancerad nybörjare 

och kompetent. Insikten om att alla barnmorskor arbetar olika infinner sig 

och de känner mer att de landar i sin barnmorskeprofession.    

 

Slutsats 

Resultatet av studien är nyutexaminerade barnmorskors upplevelser av 

barnmorskeyrket. Där känslorna som upplevs både kan vara positiva och 

negativa. Glädjen och stoltheten över sin nya yrkesprofession men också oron 

inför ett arbetspass och vad det kan innefatta. Barnmorskorna upplevde att 

stöttning från erfarna kollegor hade betydelse i deras arbete och att 

stöttningen påverkade tryggheten. En aspekt som framkommit i studien är att 

de nyutexaminerade barnmorskorna hade en önskan om mer 

verksamhetsförlagd utbildning . Det är viktigt att som nyutexaminerad 

barnmorska få tillåtelse att vara ny på arbetsplatsen samt få möjligheten till 

introduktion och kunna fråga erfarna kollegor. Genom att öka medvetenheten 

hos erfarna kollegor och ledning kan mottagandet av nya arbetskollegor bli 

bättre. Detta påverkar den nyutexaminerade barnmorskans självsäkerhet 

vilket i sin tur bidrar till en ökad patientsäkerhet Det hade varit intressant att 
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låta en ny grupp nyutexaminerade barnmorskor skriva en berättelse om sina 

upplevelser av sin första tid i tjänst för att se ifall resultatet hade blivit 

likvärdigt med denna studies resultat. Samtidigt hade det varit intressant att 

låta samma barnmorskor som deltagit i studien skriva en ny berättelse om 

fem år. För att se deras utveckling från novis till expert. 

 
.  
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Bilaga 
 
Nyutexaminerade barnmorskors erfarenheter av sin första tid som 

yrkesverksamma. 

Vi är två barnmorskestudenter vid barnmoskeutbildningen i Kalmar som i vår 

magisteruppsats önskar undersöka nyutexaminerade barnmorskors 

erfarenheter av sin första tid i yrket. 

Forskning visar att förväntningarna på nyutexaminerade barnmorskor är höga 

både från dem själva och från erfarna kollegor. Som barnmorska bör man ha 

hög kompetens, god självkännedom, vara trygg och självständig. Att kunna 

lyssna och kommunicera framkom också som en viktig kompetens.  

 Då vi ej funnit några studier som belyser ämnet känns det angeläget att få ta 

del av dina erfarenheter. Därför vänder vi oss till dig som tog din 

barnmorskeexamen vårterminen 2013 och har tjänstgjort som barnmorska en 

tid.Vi önskar att du skriver ner dina upplevelser/erfarenheter av din första tid 

som yrkesverksam barnmorska, både positiva och negativa erfarenheter. Du 

gör det i form av en berättelse, som inte behöver vara lång, som du sedan 

skickar till oss antigen via mail eller om du önskar vara anonym via brev. 

Dina uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och redovisas på ett 

sådant sätt att ingen enskild person kan identifieras.  

 

Vi vill också veta lite bakgrundsfaktorer om dig:  

 din ålder  

  hur många år du tjänstgjort som sjuksöterska innan du blev 

barnmorska 

  antal förlossningar per år det är på kliniken du arbetar vid 

Mail eller brev skickar du senast 15 mars till handledare för studien: 

lena.lendahls@lnu.se  

Alternativt, 

Lena Lendahls 

Institutionen för hälso- och vårdvetenskap 

Linnéuniversitetet 

391 82 Kalmar 

 

När dina svar inkommit avidentifieras de före analys för att bevara din 

konfidentialitet/anonymitet. Detta innebär att det endast är handledare Lena 

Lendahls, som kommer att veta vilka som skickat in svar. När studien är 

publicerad kan du ta del av den på Linneuniversitetets hemsida på DIVA. 

Tack för din medverkan!   

 

Lena Lendahls  Karin Ask  Jenny Bengtsson Gren 

Lektor, leg barnmorska Barnmorskestudent Barnmorskestudent 

Tel. 0480 – 446081 

mailto:lena.lendahls@lnu.se
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